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Hvað er landsskipulagsstefna

• Samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til 12 ára

• Tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2013-
2024 lögð fram á Alþingi i febrúar 

• Markmið landsskipulagsstefnu er að setja fram leiðarljós 
um nýtingu lands og landgæða sem tryggir 
heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana um leið og 
hún stuðlar að sjálfbærri þróun og skilvirki áætlanagerð



Umgjörðin
• Landsskipulagsstefna er unnin á grundvelli 

skipulagslaga og reglugerðar um landsskipulagsstefnu

• Tillagan unnin í víðtæku samráði sveitarfélaga og 
samtaka þeirra, ráðuneyta, opinberra stofnanna og 
hagsmunasamtaka

• Vettvangur til að samþætta áætlanir á landsvísu sem 
varða landnotkun eins og byggðaáætlun



Stefnumörkun landsskipulagsstefnu

• Stefna um skipulagsmál á miðhálendi Íslands
– Verndun náttúru, landslags og menningarminja

– Orkunýting og orkuflutningur

– Samgöngur

– Ferðaþjónusta

– Beitarmál og landgræðsla

• Stefna um búsetumynstur og dreifingu byggðar

• Stefna um skipulag á haf- og strandsvæðum 



Stefna um skipulagsmál á miðhálendinu
Verndun náttúru, landslags og menningarminja

• Viðhaldið verði sérkennum og náttúrugæðum miðhálendisins, svo 
sem víðernum, landslagi, verðmætum menningarminjum og 
ímynd miðhálendisins.

• Miðhálendi Íslands verði samfelld verndarheild þar sem allri 
mannvirkjagerð er haldið í lágmarki, viðhaldið lágu 
byggingarstigi og áhersla lögð á náttúruvernd og varðveislu 
víðerna. 

• Innan verndarheildar verði sérstaklega tilgreind mannvirkjabelti 
og aðeins þar sé gert ráð fyrir meiriháttar mannvirkjagerð.



Stefna um skipulagsmál á miðhálendinu
-markmið

• .



Stefna um skipulagsmál á miðhálendinu
Orkunýting og orkuflutningur

• Orkulindir á miðhálendinu verði nýttar með 
hagkvæmni- og umhverfissjónarmið að leiðarljósi. 

• Orkunýting og mannvirki henni tengd taki tillit til 
verndarheildar miðhálendisins, einkum víðerna, 
lífríkis, landslags, fágætra jarðmyndana, óbyggða og 
vídda sem ferðamenn upplifa á miðhálendinu.

• Tengsl Rammaáætlunar og stefnumörkunar á 
miðhálendinu



Samstarf við stofnanir



Stefna um skipulagsmál á miðhálendinu
Ferðaþjónusta

• Uppbygging ferðamannaaðstöðu stuðli að góðu aðgengi og 
aðstöðu ferðafólks á miðhálendinu, en sé jafnframt hófleg og í 
samræmi við markmið um verndarheild miðhálendisins. 

• Megináhersla verði á ferðaþjónustu á afmörkuðum svæðum 
innan mannvirkjabelta við stofnvegi hálendisins en þar verði 
þess einnig gætt að hálendisupplifun skerðist sem minnst 

vegna mannvirkja.



Stefna um búsetumynstur og dreifingu 
byggðar

• Skipulag landnotkunar miði að því að skapa skýr skil á milli 
þéttbýlis og dreifbýlis, með áherslu á sjálfbæra byggð og 
varðveislu náttúrusvæða og landbúnaðarlands. 

• Fyrirkomulag byggðar miði að því að styrkja nærsamfélag og 
bæjarbrag og veita íbúum heilnæmt og gott búsetuumhverfi. 

• Skipulag byggðar taki mið af náttúruvá og 
loftslagsbreytingum.



Samþætting áætlana 

• Landsskipulagsstefna veitir yfirsýn yfir helstu 
stefnur og áætlanir opinberra aðila varðandi 
landnotkun eins og byggðaáætlun

• Ekki er verulegt ósamræmi í þeirri stefnu um 
landnotkun og nýtingu lands sem sett hefur verið 
fram á sviði stjórnsýslu



Samþætting áætlana 

• Áskorun að styrkja og bæta stefnumótun og 
áætlanagerð á vegum ríkisins

• Mikilvægt að stefnur og áætlanir ráðuneyta og 
stofnana séu settar fram með samræmdari, 
skýrari og gegnsærri hætti

• Fylgja þarf áætlunum eftir þannig að þær hafi 
áhrif og þeim fylgi fjármagn



Byggðaáætlun 2014-2017
• Við vinnslu næstu byggðaáætlunar er mikilvægt 

að horfa til annarar stefnumörkunar eins og 
landsskipulagsstefnu

• Nýta þarf snertifleti milli áætlana  til að tryggja 
betri framfylgd áætlanagerðar, eins og 
byggðaáætlunar

• Áætlanir hins opinbera þurfa að tala saman og 
styrkja hvor aðra 


