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Umfjöllunarefni

Áherslur í skipulagsgerð

- Lærdómur eftir heimsfaraldurinn og áhersla
á  bæjarhönnun og staðarmótun

- Stafræn væðing og 4. iðnbyltingin

- Skipulagsverkfærin - Landsskipulagsstefna

- Hvernig kemur svæðisskipulag sem best að
notum?

- Loftslagsmiðuð skipulagsgerð

- Landslagsgæði og mótun staðaranda
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Hvað getum við lært af faraldrinum?

Heimsfaraldurinn hefur varpað ljósi á 
ójöfnuð og aðstöðumun í borgum og bæjum
og undirstrikaði þörf fyrir aðra nálgun og 
áherslur við hönnun borga og bæjarrýma

Endurhugsa og endurhanna borgar- og 
bæjarrými

Áhersla á gæði byggðar og umhverfis

Snjallborgir  - nota upplýsinga- og 
samskiptatækni
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Stafræn væðing

41. júní 2021

Mynd: https://www.austurfrett.is/frettir/baejarstjoranum-fannst-frabaert-adh-aka-rafskutlu



Skipulagsstjórntækin eru á mismunandi mælikvarða



Landsskipulagsstefna 2015-2026 og viðauki við hana 

Landsskipulagsstefna var samþykkt á 
Alþingi árið 2016.
Hún markar stefnu um fjögur 
viðfangsefni. Viðauki við 
landsskipulagsstefnu, nú í meðförum 
þings, setur fram þrjár nýjar áherslur.



Hlutverk svæðisskipulags

• Stjórntæki til að ná fram sameiginlegri sýn 
sveitarfélaganna um vöxt og þróun svæðisins

• Straumar og drifkraftar

• Hvar er þörf á skýrari og samræmdri leiðsögn í 
skipulagsmálum?

• Hvaða þættir hafa mikið svæðisbundið gildi og 
þarf að vinna í nánu samstarfi sveitarfélaganna?

Getur verið tilefni til að samræma sýn 
sveitarfélaganna í skipulagsmálum um:

• Áherslur í loftslagsmálum

• Viðhald á sérkennum og náttúrugæðum í
landshlutanum

• Mótun sameiginlegrar umgjarðar um þróun 
byggðar og uppbyggingar á innviðum m.a. fyrir 
ferðaþjónustu og áfangastaði
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Loftslagsmiðuð skipulagsgerð 

Skipulag byggðar, samgangna og 
landnotkunar stuðli að kolefnishlutleysi og 
efli viðnámsþrótt byggðar og samfélags 
gagnvart afleiðingum loftslagsbreytinga    
(tillaga að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026)

Beita skipulagsgerð til að: 

• Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

• Auka bindingu kolefnis m.a. í gróðri

• Stuðla að viðnámsþrótti gagnvart 
afleiðingum loftslagsbreytinga
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Landslag og staðarmótun

• Greining óbyggðra víðerna og dýpkun á 
landslagsgreiningu til grundvallar 
stefnu um þróun byggðar, mannvirki, 
vegi og aðrar heimildir til uppbyggingar 

• Samræmd stefna um um áfangastaði, 
mannvirkjagerð og yfirbragð sem 
byggir á  landslagsgerð og karakter 
hvers svæðis 

• Heimilt að vinna vegaskrá við gerð 
svæðisskipulags
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Að lokum, ýmislegt í farvatninu sem tengist skipulagsgerð

• Gerð leiðbeininga

– Flokkun landbúnaðarlands - útgefnar

– Ferðamannastaðir

– Borgarleiðbeiningar

• Í meðförum Alþingis

– Tillaga til þingsályktunar um viðauka við
Landsskipulagsstefnu

– Stjórnarfrumvarp til laga um hálendisþjóðgarð

– Lagafrumvarp um mat á umhverfisáhrifum og 
umhverfismat áætlana

– Breyting á skipulagslögum, raflínuskipulag, 
rafræn skipulagsgátt og kynningartími
deiliskipulags íbúðarhúsnæðis

– Breyting á lögum um rammaáætlun um 
málsmeðferð vindorku og tillaga til
þingsályktunar um staðsetningu vindorkuvera í 
landslagi
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