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Landsskipulagsstefna

• Samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára

• Samþætting áætlana um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, 

orkunýtingu og aðra málaflokka er varða landnotkun

• Gildistími 2015-2026

• Landsskipulagsstefna 2015-2026 felur í sér stefnu um fjögur 

viðfangsefni:

1. Skipulag á miðhálendi Íslands.

2. Skipulag í dreifbýli.

3. Búsetumynstur og dreifingu byggðar.

4. Skipulag á haf- og strandsvæðum.

• Almennt vísað í einstök markmið Landsskipulagsstefnu í 

skipulagsáætlunum



Endurskoðun Landsskipulagsstefnu 2015-2026

• Skipulagsstofnun falið að vinna tillögu að breytingu á 

Landsskipulagsstefnu 2015-2026.

• Nánari stefnumótun fyrir gerð skipulagsáætlana og:

1. Loftslagsmál, samdráttur í losun og aðlögun að loftslagsbreytingum

2. Landslag, staðsetning og útfærsla mannvirkja, óbyggð víðerni, 

vindorkunýting

3. Lýðheilsu, almenningsrými, aðstaða til göngu og hjólreiða, villtri náttúru og 

grænum svæðum, heilnæmi umhverfis



Svæðisskipulag

• Sameiginleg stefna tveggja eða fleiri sveitarfélaga um 

byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin er þörf á að 

samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi 

sveitarfélaga

• Lögformlegt ferli sem tryggir aðkomu almennings og 

hagsmunaaðila auk þess að vera ákveðin skuldbinding 

hlutaðeigandi sveitarfélaga

• „Sveitarfélög á hverju svæði sóknaráætlana verði hvött til 

samstarfs um gerð svæðisskipulags til að marka sameiginlega 

stefnu um málefni sem varða sameiginlega hagsmuni innan 

landshlutans.“ Áhersla um sjálfbæra þróun byggða í 

Byggðaáætlun 2018-2026



Sóknaráætlanir landshluta

• Í sóknaráætlunum landshluta skal mælt fyrir um svæðisbundnar 

áherslur sem taka mið af meginmarkmiðum byggðaáætlunar, 

landsskipulagsstefnu, skipulagsáætlunum, menningarstefnu og, 

eftir atvikum, annarri opinberri stefnumótun

• Sóknaráætlanir hafa þróast og þroskast – taka fyrir fleiri 

viðfangsefni

– Samgönguáætlanir

– Orkumál 

– Umhverfismál

– O.s.frv.

• Sóknaráætlanir eru unnar í samvinnu við samráðsvettvang 

viðkomandi landshluta sem er samstarfsvettvangur sveitarfélaga, 

ríkisstofnana, atvinnulífs, menningarlífs, fræðasamfélags og 

annarra haghafa í hverjum landshluta. Lög nr. 69/2015



Hvað eiga sóknaráætlanir sameiginlegt með 

(svæðis)skipulagsáætlunum

• Svæðisbundin stefnumótun í lýðræðislegu ferli á vettvangi 

sveitarfélaga

• Samþætting áætlana

• Samráðsferlar/-vettvangar

• Taka til viðfangsefna vegna sameiginlegra hagsmuna

• Gætu sóknaráætlanir og skipulagsáætlanir samtvinnast frekar? 

• Eru hagsmunir eða viðfangsefni til umfjöllunar innan 

sóknaráætlana sem ekki koma til umfjöllunar í svæðisskipulagi?

Skilið eftir til umræðu


