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LANDSSKIPULAGSSTEFNA & LANDFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 



LANDSSKIPULAGSSTEFNA 

• Ný skipulagslög, nr. 123/2010 kveða á um gerð 

landsskipulagsstefnu. 

• Umhverfisráðherra skal leggja fram tillögu til þingsályktunar um 

landsskipulagsstefnu til 12 ára eftir hverjar alþingiskosningar. 

• Tillaga að landsskipulagsstefnu er unnin af Skipulagsstofnun í 

samráði við ráðgjafarnefnd, Samband sveitarfélaga og aðra 

hagsmunaaðila. 

• Fyrsta landsskipulagsstefnan í vinnslu nú, sem er stefnt að því 

að liggi fyrir sem tillaga til þingsályktunar í lok árs. 

• Sveitarfélög skulu taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð 

skipulagsáætlana. 



VIÐFANGSEFNI LANDSSKIPULAGSSTEFNU 

• Umhverfisráðherra ákveður hverju sinni hvaða viðfangsefni 

skulu tekin fyrir í landsskipulagsstefnu, en þó skal þar ávallt 

mörkuð stefna um skipulagsmál á miðhálendinu. 
 

• Í þeirri landsskipulagsstefnu sem nú er í mótun eru 

viðfangsefnin þrjú: 

‒ Skipulagsmál á miðhálendinu 

‒ Búsetumynstur og dreifing byggðar 

‒ Skipulag haf- og strandsvæða. 
 

• Landsskipulagsstefna stendur saman af: 

‒ Greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála 

‒ Yfirliti yfir stefnur og áætlanir ríkisins sem varða landnotkun 

‒ Skipulagsstefnu ríkisins, sem í fyrstu útgáfu tekur á áður 

töldum þremur þemum. 



JARÐVEGUR LANDSSKIPULAGSSTEFNU 

• Kallar á nýja nálgun í stefnumótun um 

landnotkun hérlendis. 

– Kemur inn í skipulagshefðir sem 

einkennast af staðbundinni, tæknilegri 

nálgun fremur en áherslu á strategíu og 

sýn. 

– Kemur inn í  umhverfi skipulagsgerðar 

liðins áratugar sem  einkennst hefur af 

óskhyggju og áherslu á vöxt fremur en af 

markvissri áætlanagerð og áherslu á 

sjálfbærni. 

– Færir nýjum stjórnvöldum  umfangsmikil 

og mikilvæg stefnumótunar- og 

áætlanagerðarverkefni. 

 

 



FORSENDUR LANDSSKIPULAGSSTEFNU 

• Landfræðilegar upplýsingar um stöðu og þróun skipulagsmála 

– um íbúaþróun, byggð, atvinnulíf, náttúrufar o.s.frv. 

• Fyrirliggjandi stefnur og áætlanir stjórnvalda sem varða 

landnotkun 

– s.s. byggðaáætlun, rammaáætlun og samgönguáætlun. 

• Rannsóknir á framkvæmd skipulagsmála og þróun landnotkunar. 

– Litlar skipulagsrannsóknir hafa verið stundaðar hérlendis. 

– Lítið fé til skipulagsrannsókna hérlendis. 

– Vegna bágrar stöðu varðandi landfræðilegar upplýsingar, fer 

tími, fé og orka rannsakenda í grunngagnaöflun og 

kortlagningu. 

• Væntingar og vonir  



LANDFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR  

UM STÖÐU OG ÞRÓUN SKIPULAGSMÁLA 

• Þarf að vera hægt að rekja stöðu og þróun helstu kennitalna 

sem segja til um þróun byggðar og landnýtingar. 

• Gögn þurfa að vera  

– tengd landfræðilegri staðsetningu og miðað við 

svæðisskiptingu sem hentar greiningu  

– samanburðarhæf milli svæða og landa 

– aðgengileg 

– áreiðanleg. 
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• Fyrst og fremst þurfa íslensk stjórnvöld að taka til í sínum ranni. 

– Bæta skráningu. 

– Færa í landfræðileg upplýsingakerfi. 

– Ákveða hvað eiga að vera opin gögn og gera þau 

aðgengileg. 

• Samhliða þarf að velja viðeigandi kennitölur, skilgreiningar, 

svæðisafmörkun o.s.frv. í samráði hlutaðeigandi aðila. 

– Þar getur samanburður og samvinna við erlenda aðila á borð 

við/undir formerkjum ESPON komið að miklu gagni. 

 

AÐ LOKUM 


