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Úrdráttur 
Samantekt um lög og reglugerðir sem snerta skipulagsmál er hluti af verkefninu „Betri borgarbragur“ og 
einnig hefur verið unnið kennsluefni fyrir „Vistmennt“ um sama efni. Skýrslan er 15 blaðsíður og er m.a. 
birt á vef bbb : http://bbb.is. Leitast er við að gefa yfirlit yfir ný lög og breytingar sem hafa verið gerðar á 
lögum og reglugerðum sem tengjast skipulags- og byggingarmálum, til að meta hvað mætti betur fara. 
Skoðuð voru sambærileg lög í Svíþjóð og tekin viðtöl við fagmenn þar, til að styrkja undurstöður 
samanburðarins. 
 
Á árunum fyrir hrun var framkvæmt í mannvirkjageiranum langt umfram þarfir og það vekur spurningar 
um hvort unnt sé að stuðla að auknu jafnvægi með markvissari lögum. Í skipulagslögum eru skýr 
markmið um sjálfbæra þróun og í mannvirkjalögum er víða lögð áhersla á sjálfbærni, en uppbygging 
umfram þarfir á hverjum tíma er í andstöðu við sjálfbæra þróun. Mikið er af lögum og mörgum finnst lög 
farin að hamla hugmyndafræði hönnunar, fagurfræði og gæðum í skipulagi. Á sama tíma töldu 
Skipulagsstofnun og Umhverfisráðuneyti sig ekki hafa lagagrunn til að sporna við þenslu og skipulagi 
nýrra hverfa sem var langt umfram áætlaðar þarfir. 
 
Ýmislegt hefur breyst til hins betra í nýjum skipulagslögum og lögum um mannvirki. í samantektinni eru 
mótaðar áherslur sem e.t.v. geta stuðlað að enn betra umhverfi og dregið úr óþarfri þenslu í góðæri og 
atvinnuleysi á samdráttarskeiðum: 
Sameining laga til einföldunar og til að auka skilvirkni og eftirfylgni í vinnubrögðum. 
Ákvæði um að meta skuli umhverfisáhrif af húsum og öðrum mannvirkjum sem eru umfram ákveðna 
hæð eða stærð. 
Móta kröfur um þarfagreiningu og meta umhverfisáhrif vegna nýrra hverfa sem fyrirhugað er að 
skipuleggja. 
Móta skýra stefnu í lögum um hvernig markmiðum um sjálfbærni verður náð í skipulagi og mannvirkjum 
almennt og miðað við íslenskar aðstæður. 
Deiliskipulag er framkvæmdatengt og því þarf að tryggja enn betur en gert er í nýrri skipulagsreglugerð 
að það falli úr gildi innan fárra ára, ef ekki er framkvæmt samkvæmt því, til að tryggja faglega 
endurskoðun. 
Stofna óháð fagráð, sem fjalli um helstu skipulagsákvarðanir og helstu mannvirkjamál. 
  
Mikill hluti þjóðarauðsins er bundinn í mannvirkjum. Því er mjög brýnt að lög okkar stuðli að hagkvæmri 
og sjálfbærri uppbyggingu, þar sem virðing fyrir umhverfi og fagurfræði og tengsl okkar við eigin 
byggingararf verði höfð að leiðarljósi. Ofþensla og hrun mannvirkjageirans er ein alvarlegasta afleiðing 
„efnahagsbólunnar“. Mikilvægt er að hafa góð lög og ekki síður að tryggja að farið verði að lögum.  
 
 
 
English summary 
This report on the Icelandic law of physical planning and other laws that influence that field, is a part of 
„Betri borgarbragur“ and „Vistmennt“. During the last years and months, changes have been made in 
laws and regulations in the fileld of built envirnonment and planning. In the research the Icelandic laws 
and regulations were compared to the Swedish laws. This lead to the conclution that it might help to 
combine some laws, to improve them and make them more efficient. The aim of sustainability has been 
included in the Icelandic law of physical planning for many years. Yet, natural land has been broken, for 
development plans did not lead to building construction. Changes are needed, that would give the 
planning authorities and/or some theoretical advisory the means to prevent excessive planning. There 
are examples of over investment in new planning and buildings in prosperous periods that lead to 
collapse in the building industry in crises.  
 
The aim is to point out possible changes and/or methods that can lead to increased stability and 
sustainable development in Iceland.  
 
Keywords:  Law-sustainability-planning. 
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Betri borgarbragur- rannsóknaverkefni 

Maðurinn hefur byggt sér skýli í einni mynd eða annarri í tugi árþúsunda, og á norðlægum slóðum hefur 
húsaskjól verið ein af grunnþörfum manna.  Frá upphafi hafa byggingarmenn þurft að finna lausn á því 
hvernig heppilegast og hagkvæmast væri að ná góðum árangri með þeim efnum sem buðust hverju 
sinni. Með vaxandi þéttbýlismyndun hefur flækjustig aukist og nú þarf ekki einungis að hugsa fyrir 
húsaskjóli einu saman heldur hefur nábýli og feikihröð þörf fyrir aukin samskipti og flutninga sett nýjar 
kröfur á hið byggða umhverfi. Kröfur til umhverfisins hafa stöðugt aukist og nú er í vaxandi mæli gerð 
krafa um að stefnt skuli í átt að sjálfbærari þróun í byggingariðnaði sem öðrum starfssviðum í 
þjóðfélaginu.  Verðmæti sem liggja í hinu byggða umhverfi eru feikimikil, byggt er til langs tíma og því 
nauðsynlegt að fjárfestingin nýtist ókomnum kynslóðum með lágmarksálagi á umhverfi.  
Vorið 2009 tóku fulltrúar sjö fagaðila höndum saman um að skilgreina rannsóknaverkefni sem fjalla 
skyldi um hið byggða umhverfi, með áherslu á hvernig gera mætti þéttbýli umhverfisvænna og 
sjálfbærara heldur en verið hefur. Þar sem verkefnasviðið er mjög umfangsmikið og snertir mörg ólík 
starfssvið og hagsmuni þá var ákveðið að verkefnisstjórn skyldi vera skipuð einum aðila frá hverjum 
þátttakanda.  Hver verkefnisstjóri stýrði síðan öflugu tengslaneti sérfræðinga á ýmsum sviðum. 
Tækniþróunarsjóður Rannís veitti verkefninu Öndvegisstyrk árin 2009-2012 og það fékk einnig styrk frá 
Rannsóknasjóði Vegagerðarinnar árin 2009-2010. 
Verkefnisstjórn skipuðu eftirtaldir aðilar; 

Björn Marteinsson, arkitekt og verkfræðingur,  Nýsköpunarmiðstöð Íslands og dósent við Háskóla 
Íslands-Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, verkefnisstjóri  
Hans-Olav Andersen, arkitekt, Teiknistofan Tröð 
Harpa Stefánsdóttir, arkitekt, Arkitektúra 
Hildigunnur Haraldsdóttir, arkitekt, Hús og skipulag 
Helgi B. Thóroddsen,arkitekt, Kanon arkitektar 
Páll Gunnlaugsson, arkitekt,  ASK arkitektar 
Sigbjörn Kjartansson, arkitekt, Gláma-Kím arkitektar 

 
Að verkefninu hefur, auk verkefnisstjórnar, komið fjöldi aðila og skulu þeir helstu nafngreindir:  

Anna Sóley Þorsteinsdóttir, arkitekt, Kanon arkitektar 
Bjarni Reynarsson,skipulagsfræðingur , Landráð 
Brynhildur Davíðsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, Umhverfis- og auðlindasvið 
Gunnar Örn Sigurðsson, arkitekt, ASK arkitektar  
Helgi Þór Ingason, dósent við Háskólann í Reykjavík 
Hildur Steinþórsdóttir, arkitekt, Gláma-Kím arkitektar  
Ólafur Mathiesen, arkitekt, Gláma-Kím arkitektar 
Ragnhildur Kristjánsdóttir, arkitekt, Teiknistofan Tröð 
Silja Traustadóttir, arkitekt, Gláma-Kím arkitektar  
Sigurður Jóhannesson, Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið-Hagfræðistofnun 
Sverrir Ásgeirsson, hönnuður, Hús og skipulag 
Vilborg Guðjónsdóttir, ASK arkitektar 
Þorsteinn Helgason, arkitekt, ASK arkitektar 
Þorsteinn Hermannsson,verkfræðingur,  Mannvit 
 

Í tengslum við verkefnið var talað við breiðan hóp af fólki af öllum sviðum þjóðfélagsins; hönnuði, 
stjórnmálamenn, fjölmiðlafólk, embættismenn hjá ríki  og sveitarfélögum auk háskólafólks.  
Verkefnisstjórn kann þátttakendum í verkefninu og viðmælendum bestu þakkir fyrir þeirra liðsinni, og 
rannsóknasjóðunum báðum fyrir fjármögnunina- án ykkar þátttöku hefði þessi úttekt ekki orðið að 
veruleika. 
 
Árangur og birt efni 
Verkefnið hefur verið kynnt fjölda aðila á fundum og ráðstefnum, og einnig skrifaður fjöldi erinda sem 
birst hafa innanlands og erlendis.    
Árangur verkefnisins er birtur í þessari yfirlitsskýrslu „Betri borgarbragur“  og að auki í alls 17 skýrslum 
um ólíka málaflokka sem snerta verkefnissviðið;  

 Lífsgæði og sjálfbærari byggingar 

 Reykjavík-skipulag; saga og sjálfbærni 

 Lög og sjálfbærni í skipulagi 

 Vistvænar samgöngur og borgarskipulag. I. hluti - Áhrifaþættir og mælikvarðar  

 Skipulag og vistvænar samgöngur, samantektarskýrsla. 

 Skipulag á höfuðborgarsvæðinu, sjálfbær þróun í samgöngum- áfangaskýrslur sem voru áður 

gefnar út í mars og október 2010  

 Gæðamat í byggðu umhverfi 

 Borgarmenning 

 Þéttleiki borga, samanburður 

 Sjálfbærni á Höfuðborgarsvæðinu 



 Framtíð höfuðborgarsvæðisins: Á að þétta byggðina?   

 Miklabraut - þjóðvegur í þéttbýli 

 Hverfisgreining - Austurbær, Háaleiti, Skeifan, Breiðholt og samanburður hverfa  

 Suðurlandsbraut – Vesturgata 

 Upp sprettur borg!  Þróunarmöguleikar þriggja hverfa í Reykjavík  

 Lífsgæði og borgarumhverfi.  

 Könnun um  byggt umhverfi, samgöngur og sjálfbærni (í samvinnu við Skipulags- og 

umhverfissvið Reykjavíkurborgar og Land-ráð sf.) 

 
Umfjöllun í einstökum skýrslum tengist rannsóknaspurningum verkefnisins eins og mynd 2 sýnir. 
Úrdráttur úr skýrslunum er birtur hér aftar. 
Listi yfir birt efni og kynningar er í viðauka 1. 
Öll rit og megnið af birtu efni auk ýmiskonar umfjöllunar og annars efnis er að finna á heimasíðu 
verkefnisins;  bbb.is 

Í skýrslu Þorsteins Hermannsonar (2013)
1
 er fjallað um rannsóknaspurningar sem fram komu í skýrslu 

bbb um Miklubraut.  

 
BM  

                                                        
1 Þorsteinn Hermannsson (2013) Miklabraut: Áhrif lækkunar hámarkshraða. Rannsóknarverkefni unnið 

með styrk frá Reykjavíkurborg og Vegagerðinni Mars 2013. Reykjavík: Mannvit 



Inngangur 
Samantekt og rannsókn um lög og reglugerðir sem snerta skipulagsmál er hluti af verkefninu „Betri 
borgarbragur“ og einnig hefur verið unnið kennsluefni fyrir „Vistmennt“ um sama efni. Leitast er við að 
gefa yfirlit yfir ný lög, en miklar breytingar hafa verið gerðar á lögum og reglugerðum sem tengjast 
skipulags- og byggingarmálum á liðnum árum. Metið er hvort eitthvað mætti enn betur fara og var m.a.  
gerður samanburður við sænskt lagaumhverfi. Farið var á skipulagsskrifstofur í Uppsölum og 
Stokkhólmi og til "Skjönhetsrådet" í Stokkhólmi og tekin viðtöl til að bæta undirstöður samanburðarins.  
 
Á árunum fyrir hrun var framkvæmt í mannvirkjageiranum langt umfram þarfir og það vekur spurningar 
um hvort unnt sé að stuðla að auknu jafnvægi með markvissari lögum. Í skipulagslögum eru (og voru) 
skýr markmið um sjálfbæra þróun og í mannvirkjalögum er víða lögð áhersla á sjálfbærni, en 
uppbygging umfram þarfir á hverjum tíma er í andstöðu við sjálfbæra þróun. Skipulagsstofnun og 
Umhverfisráðuneyti töldu sig ekki hafa lagagrunn til að sporna við þenslu og skipulagi nýrra hverfa sem 
voru langt umfram áætlaðar þarfir. Á sama tíma finnst mörgum fagmönnum að lög séu farin að hefta 
hugmyndafræði hönnunar, fagurfræði og gæði í skipulagi. 
 
Fáein lög gilda með beinum hætti um skipulags- og byggingarmál á Íslandi, t.d. skipulagslög, lög um 
mannvirki, lög um mat á umhverfisáhrifum, en frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á 
umhverfisáhrifum var lagt fyrir þing 2009-2010 og aftur 2011-2012, en hefur ekki enn verið samþykkt. 
Einnig gilda lög um umhverfismat áætlana um skipulagsmál. Önnur lög tengjast þessum málaflokkum 
beint eða óbeint eftir gerð verkefna, t.d. lög um menningarminjar frá 2012, breytt lög um náttúruvernd 
sem voru samþykkt í apríl 2013, lög um stjórn vatnamála, lög um heilbrigðisþjónustu. Þá má nefna lög 
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum o.fl. lög sem getið er um á heimasíðu 
Vinnueftirlitsins, lög um ýmsar veitur o.fl. Lög um samgöngur tengjast skipulagsmálum með beinum 
hætti. Unnið hefur verið að sameiningu vegalaga, laga um loftferðir og siglingalaga í lög um um 
Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála og um Vegagerðina, framkvæmdastofnun 
samgöngumála sem taka gildi 1. júlí 2013. Samkvæmt þeim verða Vegagerðin framkvæmdastofnun 
samgöngumála og Farsýslan stjórnsýslustofnun. Ný lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 
voru samþykkt haust 2011, en þau, upplýsingalög og stjórnsýslulög snerta einnig skipulagsmálin. 
 
 
 
 
 

 

ÞG  Erum við að kæfa hönnun með lagarammanum?  



1.0 Ný skipulagslög og skipulagsreglugerð 
Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 giltu þar til árið 2010, en þá tóku gildi skipulagslög og lög um 
mannvirki. Skipulagslög nr. 123/2010 http://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html (með síðari 
breytingum) kveða á um að Skipulagsstofnun sé Umhverfisráðherra til aðstoðar og sjái um eftirlit og 
framkvæmd skipulagslaga og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim, á svipaðan hátt og verið 
hefur. Með nýjum skipulagslögum og lögum um mannvirki hafa byggingarmál og brunamál hins vegar 
færst frá Skipulagsstofnun til Mannvirkjastofnunar.  
 
Markmið skipulagslaga eru í 1. grein:   

• að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við skipulagsáætlanir sem 
hafi efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og 
öryggi að leiðarljósi, 

• að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags, 
náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með 
sjálfbæra þróun að leiðarljósi, 

• að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila verði 
ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi, 

•  að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum sé 
gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra áætlana,   

• að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að kröfum um öryggi, 
endingu, útlit og hagkvæmni bygginga og annarra mannvirkja sé fullnægt. 
 

Markmiðin eru skýr og hafa lítið breyst frá skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997, en ljóst er að ekki 
hefur verið unnið samkvæmt annarri málsgrein markmiðanna á liðnum árum. 
 

1.1 Helstu áherslur og nýmæli í skipulagslögum og skipulagsreglugerð 
Í skipulagslögum er kveðið á um að Umhverfisráðherra skuli leggja fram á Alþingi tillögu til 
þingsályktunar um landsskipulagsstefnu til 12 ára, innan tveggja ára frá alþingiskosningum og í fyrsta 
sinn eigi síðar en á árinu 2012. Ákvæði um landsskipulag kallaði á setningu sérstakrar reglugerðar um 
landsskipulagsstefnu. Ráðherra skipar 7 fulltrúa í ráðgjafarnefnd sem er Skipulagsstofnun og ráðherra til 
til ráðgjafar og undirbúnings, en tillaga landsskipulags er unnin á Skipulagssstofnun. Í 
landsskipulagsstefnu skal móta samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, 
náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun og er hún útfærð með tilliti til 
skipulags landnotkunar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Nú þegar eru ýmsar landsáætlanir í gildi, 
t.d. samgönguáætlun, náttúruverndaráætlun, hafnaráætlun, rammaáætlun um orkumál o.fl.  
  
Fyrsta tillaga að landsskipulagi var auglýst á haustmánuðum 2012. Tillagan var send frá 
Skipulagsstofnun til Umhverfisráðneytis í desember 2012. Stefnt var að því að afgreiða tillöguna fyrir 
þinglok vorið 2013, en ekki vannst tími til umföllunar fyrir þingrof og er því vafi um framvindu málsins. 
http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/2352 

Fyrirliggjandi þingsályktunartillaga um landsskipulagsstefnu felur í sér þrjár meginstefnur, þ.e. stefnu um 
skipulagsmál á miðhálendi Íslands, stefnu um búsetumynstur og dreifingu byggðar og stefnu um 
skipulag á haf- og strandsvæðum. Stefna um skipulagsmál á miðhálendinu leysir af hólmi 
svæðisskipulag miðhálendis Íslands 2015 en viðheldur þó meginstefnu svæðisskipulagsins. Í stefnu um 
búsetumynstur og dreifingu byggðar er lagt til grundvallar að skipulagsgerð miði að aukinni sjálfbærni 
byggðar og að sérstök áhersla verði lögð á náttúruvernd og heildarsýn á náttúrufar í hverju sveitarfélagi 
og vistkerfisnálgun. Í stefnu um skipulag haf- og strandsvæða er lögð áhersla á að að hafsvæðin við 
Ísland búi yfir mikilvægum auðlindum sem þurfi að viðhalda, m.a. á grundvelli sjálfbærni hafsins, og að 
stjórnsýsla skipulagsmála á haf- og strandsvæðum verði skýr og samræmd. 

Tillaga að landsskipulagi var unnin í virku samráði við sveitarfélög og samtök þeirra, opinberar stofnanir, 
fyrirtæki og hagsmunasamtök, en stofnaður var sérstakur samráðsvettvangur vegna mótunar 
stefnunnar, sem í voru fulltrúar þessara aðila. Að auki voru drög að tillögu Skipulagsstofnunar að 
landsskipulagsstefnu kynnt opinberlega og óskað eftir athugasemdum áður en tillagan var auglýst og 
send út til umsagnar fjölmargra aðila. 

Krafa um gerð landsskipulags er nýmæli á Íslandi. Í tillögu að landsskipulagsstefnu og umhverfisskýrslu 
er sett fram þríþætt stefnumörkun, um skipulagsmál á miðhálendi Íslands, um búsetumynstur og 
dreifingu byggðar og um skipulag á haf- og strandsvæðum. Líklegt er að landsskipulag muni stuðla að 
aukinni sjálfbærni sem skili sér á lægri skipulagsstig, því í tillögunni er mörkuð skýr almenn stefna um 
sjálfbærni í þeim þremur málaflokkum sem fjallað er um. Landsskipulag er rétthærra en önnur 
skipulagsstig. 
 
Svæðisskipulag tekur til tveggja eða fleiri sveitarfélaga og skipar hvert þeirra tvo fulltrúa í 
samvinnunefnd um svæðisskipulag. Í svæðisskipulagi er sett fram sameiginleg stefna sveitarfélaga 

http://www.althingi.is/lagas/138b/2010123.html


varðandi landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar á svæðinu á minnst 
12 ára tímabili. Gerð er krafa um að vinnuferlið hefjist með gerð lýsingar og matslýsingar vegna 
samráðs við Skipulagsstofnun um umfang og áherslur í umhverfismati skipulagsins. Kynna skal lýsingar 
fyrir almenningi með áberandi hætti.  
 
Í nýjum skipulagslögum er kveðið á um að á höfuðborgarsvæðinu skuli alltaf vera í gildi svæðisskipulag 
og þar verður því alltaf starfandi samvinnunefnd. Þetta er væntanlega ein af mikilvægustu breytingum á 
skipulagslögum. Ekki er kveðið á um að skylt sé að svæðisskipulag gildi annars staðar á landinu. 
Svæðisskipulag verður rétthærra en aðal- og deiliskipulag. Svæðisskipulag verði sett fram í greinargerð 
og þemauppdráttum, en aðeins gerður skipulagsuppdráttur fyrir staðbundin ákvæði sem snerta fleiri en 
eitt sveitarfélag. Svæðisskipulag skal vera í samræmi við Landsskipulag, það skal samþykkt af 
hlutaðeigandi sveitarstjórnum og staðfest af Skipulagsstofnun eða í undantekningartilvikum af  
Umhverfisráðherra. Skipulagsstofnun skal sjá um að staðfesting sé auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. 
 
Krafa um lýsingu/matslýsingu tryggir aðkomu almennings að skipulagsferlinu fyrr en verið hefur. Helstu 
nýmæli eru að svæðisskipulag verði rétthærra en aðal- og deiliskipulag og að svæðisskipulag á 
höfuðborgarsvæðinu skuli alltaf vera í gildi, en þar með verður alltaf starfandi samvinnunefnd um 
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Slíkt fyrirkomulag ætti að stuðla að sjálfbærari skipulagsgerð á 
aðalskipulags- og deiliskipulagsstigi.  
 
Aðalskipulag gildir fyrir allt land sveitarfélags. Gerð er krafa um að vinnuferlið hefjist með gerð lýsingar 
og matslýsingar vegna samráðs við Skipulagsstofnun um umfang og áherslur í umhverfismati 
skipulagsins. Kynna skal lýsingar fyrir almenningi með áberandi hætti.  

 
Í aðalskipulagi skal marka stefnu til a.m.k. tólf ára, en jafnframt gera grein fyrir samhengi 
skipulagsáætlunarinnar og einstakra þátta hennar við langtímaþróun sveitarfélagsins. Ganga má frá 
rammaskipulagi á völdum svæðum. Í nýju lögunum er gerð krafa um að í aðalskipulagi komi fram 
rökstudd stefna sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og 
þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu ásamt umhverfismati aðalskipulagsins. 
 
Þegar að loknum sveitarstjórnarkosningum skal sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til að endurskoða 
aðalskipulag. Ef ekki er talin ástæða til endurskoðunar, skal tilkynna Skipulagsstofnun um þá 
niðurstöðu. Aðalskipulag er staðfest af Skipulagsstofnun eða í undantekningartilfellum af 
Umhverfisráðherra. Skipulagsstofnun skal sjá um að staðfesting sé auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. 
 
Krafa um lýsingu/matslýsingu tryggir aðkomu almennings að skipulagsferlinu fyrr en verið hefur. Helstu 
nýmæli varðandi aðalskipulag eru að ganga má frá rammashluta aðalskipulags á völdum svæðum, 
þar sem kveðið er nánar á um þróun byggðar. Í nýju lögunum eru skýrari kröfur um rökstudda 
stefnumörkun sveitarstjórnar um þá þætti sem fjalla ber um í aðalskipulagi. Gera skal grein fyrir hvernig 
aðalskipulagsstefna styður við markmið skipulagslaga og sjónarmið um sjálfbæra þróun í 
sveitarfélaginu. 
 
Deiliskipulag er fyrir einstök svæði eða reiti þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Við gerð 
deiliskipulags skal byggja á stefnu aðalskipulags. Ef deiliskipulag víkur frá stefu aðalskipulags, skal gera 
lýsingu, leita umsagnar um hana hjá Skipulagsstofnun og kynna hana fyrir almenningi. Í deiliskipulagi 
eru teknar ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðamynstur, þ.m.t. nýtingarhlutfall, útlit 
mannvirkja og form eftir því sem við á og aðrar skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna 
byggingar- eða framkvæmdaleyfa. Samkvæmt nýju lögunum breytast ýmsir tímafrestir, heimilt er að 
gera hverfisskipulag fyrir þegar byggð hverfi og grenndarkynningar eiga við í fleiri tilfellum en í eldri 
lögum. Þá eru gerðar auknar kröfur um viðfangsefni, umhverfismat og framsetningu deiliskipulags.  
 
Í nýrri skipulagsreglugerð http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/B_nr_90_2013.pdf er kveðið 
á um að framkvæmdatími skipulagsáætlunar skuli vera a.m.k. 5 ár og ef framkvæmdatími er ekki 
tilgreindur í skilmálum, verði hann allt að 15 ár. Þetta er mikilvæg nýjung, því deiliskipulag er 
framkvæmdatengt og afleitt ef sveitarfélög eru bótaskyld vegna breytinga á deiliskipulagi sem ekki hefur 
skilað framkvæmdum á viðkomandi svæði. Ekki er heimilt að samþykkja byggingar- eða 
framkvæmdaleyfi eftir að framkvæmdatíma deiliskipulags er lokið. Þar er einnig gerð krafa um 
umhverfismat vegna skipulagsáætlunarinnar og fyrirhugaðra framkvæmda og meta skal áhrif af 
umfangsmiklum mannvirkjum, svo sem háhýsum og hafnar- og samgöngumannvirkjum. Það eru einnig 
mjög mikilvægar nýjungar sem ættu að geta tryggt vandaðri vinnubrögð og minnka líkur á sveiflum.  
 
Þar eð deiliskipulag er framkvæmdatengt, orkar tvímælis að ekki sé gerð krafa um þarfagreiningu áður 
en ráðist er í gerð deiliskipulags nýrra svæða. Slík ákvæði gætu stuðlað að aukinni sjálfbærni í skipulagi 
og dregið úr líkum á að ósnortnu landi sé raskað að ástæðulausu, en mörg dæmi eru um "óbyggð"  
hverfi á höfuðborgarsvæðinu.  
 
 



      
 
SÁ Auðu úthverfin, skipulög sem hefðu verið stoppuð með þarfagreiningu.  
 
Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt deiliskipulag, skal það sent til Skipulagsstofnunar og auglýst í B-deid 
Stjórnartíðinda til staðfestingar.  
 
Helstu nýmæli varðandi deiliskipulag eru að gerð er krafa um lýsingu/matslýsingu, ef deiliskipulag víkur 
frá aðalskipulagi og það tryggir aðkomu almennings að skipulagsferlinu fyrr en verið hefur. Samkvæmt 
nýju lögunum má ganga frá hverfisskipulagi í þegar byggðum hverfum og setja almennar reglur um 
yfirbragð, þróun og varðveislu byggðarinnar. Þá eru gerðar auknar kröfur um gæði á deiliskipulagsstigi 
og grenndarkynning á oftar við en áður. Í skipulagsreglugerð er gerð grein fyrir umhverfismati 
deiliskipulagsáætlunar og fyrirhugaðra framkvæmda og er nýmæli að sérstaklega er getið um 
umfangsmikil mannvirki, t.d. háhýsi. Ekki er farið fram á að gerð sé grein fyrir hvernig deiliskipulag 
styður við markmið skipulagslaga og stuðli að sjálfbærri þróun í sveitarfélaginu. 

      
1.2 Almenn atriði sem breytast  
Mikilvægt er að almenningur fylgist með þeirri skipulagsvinnu sem fram fer hverju sinni og geri 
athugasemdir sem fyrst á vinnslustigi skipulags, telji þeir ástæðu til. Samkvæmt nýju skipulagslögunum 
skulu skipulagsyfirvöld hafa meira samráð við almenning. Þegar fyrirhugað er að gera svæðisskipulag, 
aðalskipulag, eða deiliskipulag sem víkur frá aðalskipulagi á viðkomandi svæði, skal gera 
lýsingu/matslýsingu. Þar komi fram upplýsingar um megin innihald fyrihugaðrar skipulagsáætlunar. 
Þegar lýsing liggur fyrir skal kynna hana fyrir almenningi og leita samráðs við Skipulagsstofnun. Með því 
móti gefst almenningi kostur á að koma athugasemdum á framfæri á frumstigi vinnsluferlis. Þessi 
breyting kveður á um mikilvæg réttindi og gæti stuðlað að aukinni lýðræðislegri þátttöku almennings 
varðandi ákvarðanatöku um skipulagsmál.  
 
Allar breytingar á skipulagi svo og tillögur að nýju skipulagi ber að kynna almenningi í að minnsta kosti 
sex vikur áður en skipulag er samþykkt í viðkomandi sveitar- eða bæjarstjórn og gefa fólki þannig færi á 

að skila inn athugasemdum sínum. Á vef Skipulagsstofnunar er að finna greinargott yfirlit yfir lög og 
reglugerðir varðandi skipulags- og umhverfismál. Þar eru einnig leiðbeiningar um skipulagsmál sem 
mikilvægt er að almenningur kynni sér. 
 
Skipulagsstofnun fær vægi sem upplýsandi og leiðbeinandi aðili gagnvart sveitarfélögum. Einnig skal 
stofnunin standa fyrir rannsóknum á sviði skipulagsmála í samvinnu við hlutaðeigandi stofnanir og 
hagsmunaaðila og stuðla að útgáfu um þau mál.  
 
Skipulagsferli tekur tíma. Þegar fyrirhugað er að reisa mannvirki á lóð er mikilvægt að kynna sér stöðu 
skipulags og þeirrar stefnu sem sett er fram í aðalskipulagi og deiliskipulagi fyrir viðkomandi lóð, ef það 
liggur fyrir. Ef ganga þarf frá skipulagi eða breytingu skipulags, þarf að gera ráð fyrir að skipulagsferlið 
taki almennt minnst þrjá til sex mánuði eftir að tillaga hefur verið lögð fram. 
 
Lýsing/matslýsing tryggir samráð við almenning fyrr á vinnslustigi. Skipulagsstofnun fær vægi sem 
leiðbeinandi aðili og standi fyrir rannsóknum á sviði skipulagsmála. Gerð er krafa um að skipulagsgögn 
verði á stafrænu formi. 
 

1.3. Helstu lög tengd skipulagsmálum  
Reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 gildir um framkvæmdaleyfi vegna meiriháttar 
framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd þess, svo sem breytingar lands með jarðvegi 
eða efnistöku. Um framkvæmdir sem háðar eru byggingarleyfi fer samkvæmt lögum um mannvirki. 
Reglugerðinni er ætlað að tryggja faglegan undirbúning við útgáfu framkvæmdaleyfa og koma á 
samræmdu ferli vegna umsókna.  
 
Lög um mat á umhverfisáhrifum og lög um umhverfismat áætlana hafa mikil áhrif á gerð skipulags, 

þegar fjallað er um framkvæmdir sem heyra undir lög um mat á umhverfisáhrifum. Hjá ýmsum 

http://www.skipulag.is/


nágrannaþjóðum eru lög um mat á umhverfisáhrifum og lög um umhverfismat áætlana hluti 

skipulagslaga. Þessir þrír lagaflokkar eru svo tengdir, að sameining þessara laga yrði til einföldunar 

sem myndi auka skilvirkni og eftirfylgni í vinnubrögðum. 

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 (http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html) taka til 

framkvæmda sem vænta má að hafi áhrif á umhverfið. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á 

umhverfisáhrifum var lagt fyrir þing 2009-2010 og aftur 2011-2012, en hefur ekki enn verið samþykkt. Í 

viðauka 1 er getið um framkvæmdir sem eru ávallt matsskyldar, en í viðauka 2 er fjallað um 

framkvæmdir sem er tilkynningarskyldar. Skipulagsstofnun fer yfir umhverfismat eða tilkynningu og 

úrskurðar. Engin ákvæði eru um að meta skuli umhverfisáhrif af húsum sem eru umfram ákveðna hæð 

eða stærð, þó við búum á norðurslóðum þar sem sól er lágt á lofti og skuggar langir. Ísland er eitt af 

vindasömustu svæðum jarðar og umhverfis hús snar eykst vindur með aukinni hæð húsa. Æskilegt er 

að meta umhverfisáhrif af húsum, en þau geta oft á tíðum valdið mun meiri umhverfisáhrifum en ýmsar 

framkvæmdir sem eru matsskyldar eða tilkynningarskyldar. Komið er ákvæði í nýja skipulagsreglugerð 

um að áætla skuli áhrif af umfangsmiklum mannvirkjum, t.d. háhýsum og hafnar- og 

samgöngumannvirkjum og vænta má að slíkar breytingar skili sér í ný lög um mat á umhverfisáhrifum. 

       

HH Hús og umferðarmannvirki sem hafa verul  eg og óafturkræf umhverfisáhrif. 

Í ljósi ofþenslu byggðar á síðustu árum fyrir hrun, er ljóst að með því að krefjast að gera skuli 

þarfagreiningu og meta umhverfisáhrif vegna nýrra hverfa sem fyrirhugað er að skipuleggja, mætti 

hindra uppbyggingu byggðar sem ekki er þörf fyrir og komast hjá því að ósnortnu landi sé raskað að 

óþörfu. Slík ákvæði gætu dregið úr ójafnvægi og sveiflum í mannvirkjageiranum.  

Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 (http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.105.html) gilda um 

skipulag sem tekur til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum. Gera skal 

umhverfislýsingu sem kynnt er almenningi og leita samráðs við Skipulagsstofnun varðandi umfang og 

áherslur í umhverfisskýrslu þegar á fyrstu stigum skipulagsvinnunnar. Umhverfismat áætlunar skal sett 

fram í umhverfisskýrslu sem verði hluti greinargerðar með endanlegri skipulagstillögu. Þar skal gera 

grein fyrir niðurstöðu matsins.  

2.0 Lög um  mannvirki 
Ný lög um mannvirki tóku gildi í lok árs 2010, en þar kemur fram að Mannvirkjastofnun er ráðherra til 

aðstoðar, en sveitarstjórnir bera ábyrgð á að stjórnsýsla og eftirlit byggingarfulltrúa sé í samræmi við 

ákvæði laga um mannvirki. 

 

Markmið laga um mannvirki eru í 1. grein:   

• að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja faglegan undirbúning 

mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að kröfum um öryggi mannvirkja og heilnæmi sé 

flullnægt 

• að stuðla að endingu og hagkvæmni mannvirkja, m.a. með því að tryggja að þau séu hönnuð 

þannig og byggð að þau henti íslenskum aðstæðum 

• að stuðla að vernd umhverfis með því að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við hönnun og 

gerð mannvirkja 

•  að stuðla að tæknilegum framförum og nýjungum í byggingariðnaði       

• að tryggja aðgengi fyrir alla 

• að stuðla að góðri orkunýtingu við rekstur bygginga 

 

Ekki er getið um útlit eða fagurfræði í markmiðum og vart minnst á slík atriði í lögunum. Einnig vekur 
athygli að menningarstefna í mannvirkjagerð, sem er stefna íslenskra stjórnvalda um byggingarlist, 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.105.html


skilaði sér ekki í lög um mannvirki. Í menningarstefnunni er mótuð framsækin og fagleg stefna 
stjórnvalda varðandi opinberar byggingar (http://www.fsr.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6051).   
 
Helstu nýmæli í lögum um mannvirki: http://www.fsr.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6051 
Mannvirkjastofnun tekur við hlutverki Brunamálastofnunar og þeim verkefnum Skipulagsstofnunar sem 
tengjast byggðum mannvirkjum. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingareftirliti og 
eldvarnareftirliti og starfssemi slökkviliða um allt land.  
 
Stofnunin verði leiðbeinandi og sinni margs konar eftirliti, allt niður í markaðseftirlit á byggingarvörum.  

Einnig skal stofnunin halda námskeið til réttinda og veita löggildingu á ýmsum sviðum í 

mannvirkjageiranum. 

Mannvirkjastofnun gefur út byggingarleyfi utan sveitarfélagamarka og á varnar- og öryggissvæðum. 

Byggingarfulltrúar skulu hafa löggildinu og fá aukin völd og ábyrgð, nema sveitarstjórn velji að fela 

byggingarnefnd á vegum sveitarfélagsins völdin. 

Mannvirkjastofnun skal starfrækja rafrænt gagnasafn fyrir upplýsingar um mannvirki og mannvirkjagerð 

um allt land. 

Gerðar eru kröfur um gæðastjórnunarkerfi hönnuða og hönnunarstjóra og er það nýmæli. Einnig eru 

ýmis ný ákvæði um vottanir, en ekki eru  gerðar kröfur um gæði hönnunar varðandi fagurfræði og 

aðlögun að byggingararfi okkar. Hætt er við að sum þessara ákvæða geti  dregið úr afkomumöguleikum 

lítilla fyrirtækja vegna kostnaðar. Byggingarreglugerð nr. 112/2012 tók á ýmsum breytingum sem sumar 

hverjar ollu miklum mótmælum. Nokkrar mildandi breytingar tóku gildi í desember 2012, aðallega  

varðandi einangrun og aðgengi allra og gert er ráð fyrir að frekari breytingar taki gildi í lok apríl 2013.    

2.1 Helstu lög tengd mannvirkjagerð 
Önnur lög tengjast þessum málaflokkum beint eða óbeint eftir gerð verkefna. Má þar nefna lög um stjórn 

vatnamála (http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.036.html), lög um heilbrigðisþjónustu 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.040.html, lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 

(http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html) o.fl. lög sem getið er um á heimasíðu Vinnueftirlitsins 

(http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/is/log_og_reglur/log/), lög um ýmsar veitur, upplýsingalög 

(http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.140.html) og stjórnsýslulög 

(http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html). 

Ný heildarlög um náttúruvernd (http://www.althingi.is/altext/141/s/1395.html) nr. 60 tóku gildi 10. apríl 

2013. Þau eru um margt ýtarlegri en eldri lög og í þeim eru útfærðar nokkrar af helstu meginreglum 

umhverfisréttar, staða almannaréttar er styrkt og stjórnvöld fá auknar heimildir til þess að bregðast við 

brotum. Lögunum er ætlað að stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist líf eða 

land, loft eða lögur. Lögin eiga að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum, en 

verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt og stuðla að endurheimt raskaðra vistkerfa. Einnig eiga 

lögin að auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og menningarminjum og stuðla að 

vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar. Í 

frumvarpinuhttp://www.althingi.is/altext/141/s/1395.html 

 koma fram áherslubreytingar varðandi verndun og friðlýsingar. Einnig er mótuð skýrari umgjörð 

varðandi stjórnsýluna en í eldri lögum. Ráðherra fer með yfirstjórn nátturúverndarmála. 

Umhverfisstofnun hefur eftirlit með framkvæmd laganna, veitir leyfi og umsagnir, annast umsjón og 

rekstrur náttúruverndarsvæða, undirbúning friðlýsinga o.fl.  Náttúrufræðistofnun Íslands annast m.a. 

skráningu náttúruminja og mat á verndargildi og ber ábyrgð á vöktun svæða.  

Lög um menningarminjar nr. 80/2012 (http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.080.html) tóku við af 

þjóðminjalögum. Tilgangur laganna er að að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að íslenskum 

menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Samkvæmt lögunum fer ráðherra með 

yfirstjórn verndunar og vörslu menningarminja í landinu en Minjastofnun Íslands annast framkvæmd 

hennar. Fornminjanefnd og húsafriðunarnefnd eru Minjastofnun Íslands  

til ráðgjafar. Áherslur varðandi skipulagsmál hafa lítið breyst. Einnig má nefna lög um flutning 

menningarverðmæta úr landi og um skil menningarverðmæta til annarra landa nr. 105/2001, 

http://www.fsr.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6051
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(http://www.althingi.is/lagas/131b/2001105.html) og lögum um húsafriðun nr. 104/2001 

(http://www.althingi.is/lagas/132a/2001104.html).  

 

Löggjöf um samgöngumál (vegalög, lög um loftferðir og siglingalög) tengjast skipulagsmálum með 

beinum hætti. Þau voru sameinuð í nýjum lögum um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála 

(http://www.althingi.is/lagas/141a/2012119) og um Vegagerðina, framkvæmdastofnun samgöngumála 

sem taka gildi 1. júlí 2013 (http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.120.html). Samkvæmt þeim verður 

Vegagerðin framkvæmdastofnun samgöngumála og Farsýslan stjórnsýslustofnun. 

 

Lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.130.html) 

kveða á um að Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafi það hlutverk að úrskurða í kærumálum 

vegna stjórnvaldsákvarðana og í ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og 

auðlindamála. Úrskurðarnefndin er sjálfstæð í störfum sínum. Einstaklingar geta sent kærur til 

nefndarinnar innan 30 daga frá því að kærð ákvörðun er tekin, telji þeir brotið á sér.   

 

Þá eru ÍS staðlar til í metravís. Einnig gefa helstu stofnanir út leiðbeiningarblöð og gátlista.  
 

3.0 Evrópulög, reglugerðir og alþjóðlegir sáttmálar 
Ísland er aðili að mörgum fjölþjóðlegum eða alþjóðlegum samningum eða sáttmálum sem hafa með 
byggingar- og skipulagsmál að gera. Má þar meðal annars nefna:  

a. Genfarsamninginn um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa (Convention on Long-
Range Transboundary Air Pollution) (LRTAP). 

b. Ýmsa náttúru og dýraverndarsáttmála, t.d. alþjóðasamþykkt um fuglavernd, 
Ramsarsamning um votlendi, Bernarsamning um villtar plöntur og dýr og samning um 
líffræðilega fjölbreytni, 

c. Alþjóðlegir umhverfissamningar t.d. Baselsamningurinn um flutning og förgun spilliefna 
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and their Disposal (Basel Convention)) og Stokkhólmssamningurinn um lífræn 

þrávirk efni (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm 

Convention on POPs)) 

Alþjóðleg vottunarkerfi verða sífellt algengari í stærri verkum, t.d. Bream og Leeds og rætt hefur verið 
um að laga slíkt kerfi að íslensum aðstæðum. BIM/LCC gefa möguleika á hönnun í þrívídd, þar sem 
unnt er að fara yfir alla þætti hönnunar og reikna líftímakostnað viðkomandi mannvirkis. Mikilvægt er að 
laga slík kerfi að staðháttum. 
 

4.0  Stefna um sjálfbærni og þróun byggðar 

Samkvæmt markmiðum í skipulagslögum og lögum um mannvirki skal hafa sjálbæra þróun að 

leiðarljósi. Lítið er fjallað um hvernig markmiðum um sjálfbærni verði náð og ekki  hefur verið mótuð 

stefna um hvernig best má stuðla að sjálfbærni miðað við íslenskar aðstæður. Hin almenna skilgreining 

er góð og gild: Sjálfbær þróun mætir þörfum nútímans án þess að ganga á getu framtíðarkynslóða 

til að mæta sínum þörfum. Til þess að mæta kröfum staðardagskrár 21, er ekki síður mikilvægt að 

skilgreina sjálfbærni út frá íslenskum aðstæðum og móta heildarstefnu og markmið. Einnig er mikilvægt 

að árangurstengja slíka stefnumörkun. 

Stefna íslenskra stjórnvalda er afdráttarlaus í átt að sjálfbærni, því í lögum varðandi skipulag, mannvirki 

og umhverfi eru ákvæði í markmiðum laganna um að stuðla skuli að sjálfbærni. Það eru hins vegar 

gloppur í lögunum, sem hafa gert það að verkum, að skipulagsyfirvöld og umhverfisráðherra hafa á 

liðnum árum ekki talið sig hafa lagalegan grunn til að sporna við uppbyggingu sem var komin langt 

umfram þarfir á framkvæmdatíma. Skipulagsmál og meðferð þeirra á deiliskipulagsstigi mótast í sumum 

tilvikum að verulegu leyti af hugsanlegri skaðabótaskyldu ef byggingarheimildir eru rýrðar eða felldar úr 

gildi. Með tímabindingu deiliskipulags í nýrri skipulagsreglugerð gæti þetta breyst þannig að yfirvöld geta 

e.t.v. frekar en áður spornað við ýmsum málum sem víkja verulega frá raunhæfum áætlunum af þessari 

ástæðu.  

 

4.1 Var þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu í samræmi við lög 

Sjálfbærni felur í sér að nýta land og landsins gæði af kostgæfni. Í allri umræðu um sjálfbærni í byggðu 

umhverfi hljótum við að velta fyrir okkur hvernig borg við viljum skila til komandi kynslóða. 

Höfuðborgarsvæðið er eina borgarsamfélagið á Íslandi, með Reykjavík sem þungamiðju. Það er 
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samsett úr Reykjavík og 6 nágrannasveitarfélögum, en þau eru Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, 

Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.  

Almennt hefur þróun byggðar verið nokkuð jöfn og í takt við fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 

Aðflutningur til borgarinnar ýtti undir örari uppbyggingu á ákveðnum tímabilum, en almennt fylgdust 

framboð og eftirspurn að. Síðustu árin fyrir hrun einkenndist uppbygging á höfuðborgarsvæðinu frekar af 

samkeppni milli sveitarfélaga um magn lóða, en gæðum í skipulagi. Eftir standa lítt byggð hverfi sem 

vart er þörf fyrir næstu áratugina ef sjálfbærni í skipulagi verður höfð að leiðarljósi. Víða blasir við mikil 

eyðilegging á landi sem var ósnortið og þar liggja milljarðar í ónotuðum götum og veitumannvirkjum. 

Meðan þessi ónauðsynlega uppbygging átti sér stað, voru í gildi skipulags- og byggingarlög þar sem í 1. 

grein um markmið var kveðið á um sjálfbærni, að þróun byggðar og landnotkunar yrði í samræmi við 

skipulagsáætlanir og að tryggja bæri faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virkt eftirlit. Lögin voru 

ekki slæm, heldur skorti á að farið væri að lögum.  

 

Almennt er keðja ekki sterkari en veikasti hlekkurinn. Í skipulagi getur keðjan í sumum tilfellum orðið 
eins sterk og sterkasti hlekkurinn. Fyrir hrun voru allir hlekkir of eftirgefanlegir.  
 
Bankar buðu mikið fjármagn gegn betri vitund um markaðsmettun sem þá þegar var orðin og stuðluðu 
þannig að offramleiðslu á nýju húsnæði. Verktakar og einstaklingar sóttu um lóðir og byggðu eins og 
þeir ættu lífið að leysa. Ætli þeir hafi aldrei velt fyrir sér hvaðan fólkið ætti að koma í allt þetta húsnæði? 
Sveitarstjórnarmenn létu breyta svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins yfir 20 sinnum á fárra ára 
tímabili. Flestar breytingar voru til þess gerðar að hraða uppbyggingu hverfa umfram það sem gert var 
ráð fyrir í svæðisskipulagi, upphaflegri framtíðarsýn og faglegum áætlunum sem byggðust á raunhæfri 
spá um fólksfjölgun. Flestar breytingarnar voru samþykktar af skipulagsyfirvöldum sveitarfélaganna sem 
óverulegar breytingar og því þurfti ekki að kalla saman samvinnunefnd um svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins fyrr en undir lok "góðærisins". Með þessu móti skrifuðu sveitarfélögin upp á 
óverulega breytingu hvert fyrir annað, að því er virðist, að lítt athuguðu máli og án heildarsýnar. 
 
Skipulagsyfirvöld virðast ekki hafa talið sig hafa völd til að stöðva breytingar á svæðisskipulagi eða nýjar 
deiliskipulagsáætlanir, þó fyrirhugað væri að byggja langt umfram þarfir. Við bættist að góðar tillögur 
urðu í mörgum tilfellum slæmar í meðförum vegna ágangs verktaka á stjórnmálamenn og vöntunar á 
sjálfsgagnrýni skipulagshöfunda. Ýmsir arkitektar, landslagsarkitektar og skipulagsfræðingar létu draga 
sig með í kapphlaupið. Unnið var hratt og gagnrýnilítið að breytingum, sem allar gengu út á aukið 
umfang og í kjölfarið fylgdi hrun hjá hönnuðum og framkvæmdaaðilum. 
 



5.0 Leiðbeiningar fyrir almenning um skipulagsmál 
 
Ný skipulagslög tóku gildi árið 2010 og skipulagsreglugerð 2013. Mikilvægt er að almenningur fylgist 
með þeirri skipulagsvinnu sem fram fer hverju sinni og geri athugasemdir sem fyrst á skipulagsferlinu, 
telji þeir ástæðu til.  
 
Lýsing og samráð. 
Þegar fyrirhugað er að gera svæðisskipulag, aðalskipulag, breytingu á aðalskipulagi eða deiliskipulag 
sem víkur verulega frá aðalskipulagi á viðkomandi svæði, skal gera lýsingu. Þar komi fram upplýsingar 
um megin innihald fyrirhugaðs skipulags. Kynna skal lýsingu fyrir almenningi og leita samráðs við 
Skipulagsstofnun. Með því móti gefst almenningi kostur á að koma athugasemdum á framfæri á 
frumstigi vinnsluferlis. 
 
Kynning.  
Allar breytingar á skipulagi svo og tillögur að nýju skipulagi ber að kynna almenningi í að minnsta kosti 
sex vikur áður en skipulag er samþykkt í bæjarstjórn og gefa fólki þannig færi á að skila inn 
athugasemdum sínum. Á vef Skipulagsstofnunar er að finna greinargott yfirlit yfir lög og reglugerðir 
varðandi skipulags- og umhverfismál. Þar eru einnig leiðbeiningar um skipulagsmál.  
 
Skipulagsáætlanir skiptast í fjóra flokka: landsskipulag, svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag.  
 
Landsskipulag  
Landsskipulag er nýmæli. Umhverfisráðherra skal leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um 
landsskipulagsstefnu til 12 ára, innan tveggja ára frá alþingiskosningum. Í landsskipulagsstefnu skal 
samþætta áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra 
málaflokka sem varða landnotkun og verði hún útfærð með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Taka skal mið 
af stefnumörkun landsskipulags á neðri skipulagsstigum. 
 
Svæðisskipulag  
Svæðisskipulag er skipulagsáætlun sem fjallar um fleiri en eitt sveitarfélag. Hlutverk svæðisskipulags er 
að samræma stefnu um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar á 
svæðinu á minnst 12 ára tímabili. Skylt er að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins sé alltaf í gildi, en 
annas staðar á landinu meta viðkomandi sveitarstjórnir hvort talin er þörf á svæðisskipulagi. 
Svæðisskipulag skal vera í takt við landsskipulag og neðri skipulagsstig taki mið af svæðisskipulagi. 
 
Aðalskipulag  
Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, 
samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar í sveitarfélaginu á minnst 12 ára tímabili. 
Þegar að loknum sveitarstjórnarkosningum skal sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til að endurskoða 
aðalskipulag. Ef ekki er talin ástæða til endurskoðunar, skal tilkynna Skipulagsstofnun um þá 
niðurstöðu. Í aðalskipulagi er heimilt að kveða á um þróun byggðar á nýjum eða eldri svæðum í 
rammahluta aðalskipulags. Aðalskipulag  skal vera í takt við landsskipulag og svæðisskipulag ef það er í 
gildi fyrir viðkomandi svæði. 
 
Deiliskipulag  
Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reit innan sveitarfélags. Í deiliskipulagi eru 
teknar ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðamynstur, þ.m.t. nýtingarhlutfall, útlit 
mannvirkja og form eftir því sem við á og aðrar skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna 
byggingar- eða framkvæmdaleyfa. Niðurstaða sveitarstjórnar varðandi deiliskipulag skal auglýst. 
Deiliskipulag er framkvæmdatengt og samkvæmt skipulagsreglugerð nr. 90/2013 gildir það í 5 til 15 ár ef 
ekki er framkvæmt samkvæmt því. 
 
Lóðir 
Þegar fyrirhugað er að reisa mannvirki á lóð er mikilvægt að kynna sér stöðu skipulags og þeirrar stefnu 
sem sett er fram í skipulagi fyrir viðkomandi lóð. Ef ganga þarf frá skipulagi eða breytingu skipulags til 
staðfestingar eða samþykktar, þarf að gera ráð fyrir að skipulagsferlið tekur þó nokkra mánuði. 
 

 

http://www.skipulag.is/


6.0 Lokaorð 

Mikil vakning er á Íslandi varðandi sjálfbærni hjá einstaklingum, sveitarfélögum og ríki. Víða er leitað 
leiða til að stuðla að vistvænna umhverfi og samfélagslegu jafnvægi. Flestir eru meðvitaðir um smærri 
atriði eins og flokkun sorps, val á vistvænum vörum og ýmis atriði í daglegu lífi. Færri gera sér grein fyrir 
að sjálfbærni í skipulagi og mannvirkjum er grundvallaratriði til að stuðla að sjálfbæru samfélagi. 
Samkvæmt samantekt borgarskipulags Reykjavíkur fer meira flatarmál innan Reykavíkur undir 
samgöngur og bílamannvirki en  byggð. Heimild 1. Gott skipulag tryggir góðar almenningssamgöngur og 
forgang hjólandi og gangandi, en um 70% af losun gróðurhúsalofttegunda á höfuðborgarsvæðinu kemur 
frá samgöngum. Heimild 2. Fækkun bíla gefur svigrúm fyrir jákvæða þéttingu byggðar og enn betri 
almenningssamgöngur. Vanda þarf skipulag nýrra hverfa og þéttingar í þegar byggðum hverfum, til að 
stuðla að skjólgóðri byggð þar sem allir hafi aðgang að sólríkum útisvæðum sem búa yfir 
umhverfisgæðum.  
 
Fáein dæmi eru um þéttingu byggðar erlendis, þar sem reist hafa verið sjálfbær hverfi til innfyllingar. Þar 

verður oftar en ekki einsleitt samfélag vel menntarða hálaunaðra íbúa.  

 

Ýmislegt hefur breyst til hins betra í nýjum skipulagslögum og lögum um mannvirki. Hér á eftir er getið 

um fáeina árangursvísa sem gætu e.t.v. stuðlað að betra umhverfi og dregið úr óhóflegri þenslu í góðæri 

og hruni og atvinnuleysi á samdráttarskeiðum, ef þeir ná inn í lög og reglugerðir.  

 

 Sameining laga um mat á umhverfisáhrifum, laga um umhverfismat áætlana og skipulagslaga 

gæti verið til einföldunar og aukið skilvirkni og eftirfylgni í vinnubrögðum. 

 Mikilvægt er að fá inn í lög um mat á umhverfisáhrifum ákvæði um að meta skuli umhverfisáhrif 

af húsum og öðrum mannvirkjum sem eru umfram ákveðna hæð eða stærð, því þau geta oft á 

tíðum valdið mun meiri umhverfisáhrifum en ýmsar framkvæmdir sem eru nú þegar 

matsskyldar eða tilkynningarskyldar.  

 Gera þarf kröfu um þarfagreiningu og meta umhverfisáhrif vegna nýrra hverfa sem fyrirhugað 

er að skipuleggja.  Ákvæði þurfa að vera skýr, svo skipulagsyfirvöld geti synjað áformum um 

óraunhæfa uppbyggingu nýrra hverfa á ósnortnu landi. Væntanlega þurfa skipulagsyfirvöd að 

gegna eftirlitshlutverki í ríkari mæli en tíðkast hefur.  

 Móta þarf stefnu um hvernig markmiðum um sjálfbærni verður náð í skipulagi og mannvirkjum 

almennt og miðað við íslenskar aðstæður. 

 Deiliskipulag er framkvæmdatengt og því er æskilegt að eingöngu sé heimilt að ganga frá 

deiliskipulagi til fárra ára í senn, til að sporna við ofþenslu. Í skipulagsreglugerð eru komin inn 

ákvæði um að deiliskipulag skuli gilda minnst til 5 ára og það getur gilt til allt að 15 árum. 

 Í fáeinum borgum er óháð fagráð sem fjallar um skipulagsmál og helstu mannvirkjamál. Væri 

æskilegt að koma á fót slíku fagráði hér? Mætti breyta starfssviði Úrskurðarnefndar umhverfis- 

og auðlindamála þannig að öll helstu mál fari til nefndarinnar og fjallað verði um þau af 

fullskipaðri nefnd?   

Um 2/3 þjóðarauðsins eru bundin í mannvirkjum (http://www.fsr.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=959 sjá bls. 
2). Því er mjög brýnt að lög okkar stuðli að hagkvæmri og sjálfbærri uppbyggingu þar sem virðing fyrir 
umhverfi og fagurfræði og tengsl okkar við eigin byggingararf verði höfð að leiðarljósi. Ofþensla og hrun 
mannvirkjageirans er ein alvarlegasta afleiðing „efnahagsbólunnar“. Mikilvægt er að hafa góð lög og ekki 
síður að tryggja að farið verði að lögum.  
 

http://www.fsr.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=959


Heimildaskrá 
  
1. Haraldur Sigurðsson 2004:  “Landþörf samgangna – Úttekt og greining á landnotkun gatnakerfisins, 
helgunarsvæða þess og bílastæða í Reykjavík.” Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar. 
2. Áhrif skipulags á losun gróðurhúsa‐lofttegunda frá umferð í þéttbýli 
http://www.skipulag.is/focal/webguard.nsf/Attachment/Skyggnur%20%C3%9Eorsteinn%20Hermansson/
$file/Skyggnur%20%C3%9Eorsteinn%20Hermansson.pdf 
 
Skipulagslög: http://www.althingi.is/lagas/138b/2010123.html, 
Skipulagsreglugerð: http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/B_nr_90_2013.pdf  
Lög um mannvirki: http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.160.html,  
Lög um mat á umhverfisáhrifum: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html 
Lög um matsskyldu áætlana http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.105.html 
Lög um menningarminjar (http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.080.html 
Lög um náttúruvernd, frumvarp til nýrra náttúruverndarlaga liggur fyrir þingi á vormánuðum 2013: 
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Frumvarp-til-natturuverndarlaga-drog-pdf-3.-sept.pdf 
Lög um stjórn vatnamála: http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.036.html 
Lög um heilbrigðisþjónustu: http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.040.html 
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html 
Ýmis lög sem getið er um á heimasíðu Vinnueftirlitsins: 
http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/is/log_og_reglur/log/ 
Lög um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála: http://www.althingi.is/lagas/141a/2012119 
Lög um Vegagerðina, framkvæmdastofnun samgöngumála sem taka gildi 1. júlí 2013: 
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.120.html  
Lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála: http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.130.html  
Upplýsingalög: http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.140.html 
Stjórnsýslulög: http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html 
 
 

http://www.althingi.is/lagas/138b/2010123.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.160.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.105.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.080.html
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Frumvarp-til-natturuverndarlaga-drog-pdf-3.-sept.pdf
http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.040.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html
http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/is/log_og_reglur/log/
http://www.althingi.is/lagas/141a/2012119
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.120.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.130.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.140.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html

