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Gildandi stefna:
Landsskipulagsstefna 2015–2026

Unnin á grundvelli skipulagslaga (10.-11. gr.) og reglugerðar um 
landsskipulagsstefnu

http://www.skipulag.is/media/pdf-
skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf

Vindorka nefnd í gildandi landsskipulagsstefnu:

http://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf




Viðfangsefnin nú

+ Yfirfara gildandi stefnu varðandi haf- og strandsvæði með tilliti til nýrra laga um skipulag haf- og strandsvæða

+ Við mótun tillögunnar verði litið til Heimsmarkmiða SÞ, einkum markmiðs 11 og markmiðs 13

Loftslag

LýðheilsaLandslag



Tengsl nýrra viðfangsefna við gildandi stefnu

Gildandi stefna LSK 15–26:

Stefna um 
skipulag 
miðhálendsins

Yfirmarkmið
Markmið
Aðgerðir/leiðir:
- Í skipulagi 

sveitarfélaga
- Í verkefnum 

stjórnvalda

Stefna um 
skipulag í 
dreifbýli

Yfirmarkmið
Markmið
Aðgerðir/leiðir:
- Í skipulagi 

sveitarfélaga
- Í verkefnum 

stjórnvalda

Stefna um 
búsetumynstur 
og dreifingu 
byggðar

Yfirmarkmið
Markmið
Aðgerðir/leiðir:
- Í skipulagi 

sveitarfélaga
- Í verkefnum 

stjórnvalda

Stefna um 
skipulag haf-
og strandsvæða

Yfirmarkmið
Markmið
Aðgerðir/leiðir:
- Í verkefnum 

stjórnvalda

Leiðarljós: Sjálfbærni, viðnámsþróttur, lífsgæði, samkeppnishæfni

Loftslag

Landslag

Lýðheilsa

Viðbætur við LSK 15–26:



Viðfangsefnin nú

Loftslag

LýðheilsaLandslag

Úr erindi umhverfis- og auðlindaráðherra til Skipulagsstofnunar, þar 
sem stofnuninni er falið að vinna að þessari stefnu:

Mikilvægt er að skipulagsgerð sé beitt til að tryggja að staðsetning og 
útfærsla nýrra mannvirkja og byggðar hámarki tækifæri til að varðveita 
fjölbreytt og verðmætt landslag, svo sem óbyggð víðerni, sérstakar 
landslagsheildir og búsetulandslag sem hefur menningarlegt gildi. 

Lögð er áhersla á að í landsskipulagsstefnu verði sett fram stefna og 
leiðbeiningar um skipulagsgerð með tilliti til landslags. 

Sérstaklega verði sett fram viðmið fyrir greiningu á óbyggðum víðernum, 
sem fylgi eftir aðgerð sem skilgreind eru í Landsskipulagsstefnu 2015-
2026. Að sama skapi verði fjallað um skipulag vindorkunýtingar með 
tilliti til landslags og sett viðmið fyrir ákvarðanir um slíka nýtingu, sbr. 
einnig aðgerð skilgreinda í Landsskipulagsstefnu 2015-2026. 



http://www.skipulag.is/media/pdf-
skjol/Um-skipulag-og-
vindorkunytingu.pdf

http://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Um-skipulag-og-vindorkunytingu.pdf


Fyrirmyndir um stefnu um vindorku

•Höfum horft einna helst til Skotlands

- Framsækin stefna í skipulagsmálum

- Ákveðin líkindi samfélagslega og landfræðilega

•Þarf þó að muna við yfirfærslu skipulagstóla á milli landa

- Að samhengið er aldrei alveg það sama

- Til dæmis ólík staða varðandi þörf á orkuskiptum víðast hvar og hér

- Einnig ólík löggjöf og stjórntæki í skipulagsmálum milli lands



Scottish Planning Policy (2014)



Scottish Planning Policy (2014)



Ferlið framundan 

Áfangar í ferlinu Tímasetning

Lýsing

Ritun lýsingar og hönnun ferlis Jan.-feb. 2019

Drög að lýsingu og kynningaráætlun Feb. 2019

Kynning lýsingar og kynningar- og samráðsfundir Mars 2019

Úrvinnsla lýsingarsamráðs Apríl 2019

Vinnsla tillögu

Greining forsendna og fyrirmynda Apríl-ágúst 2019

Málstofur/þemafundir Sept.-nóv. 2019

Mótun og frágangur tillögu Sept. 2019-jan.2020

Endanleg mótun og frágangur tillögu til auglýsingar Jan.-feb.2020

Kynning tillögu

Kynning tillögu Feb.-apríl 2020

Úrvinnsla samráðs og frágangur tillögu til ráðherra Apr.-maí 2020

Skil til ráðherra

Skil til ráðherra Maí 2020


