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Efni: Tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2026.

Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis frá 22. apríl sl. þar sem Skipulagsstofnun er gefinn kostur á að 
veita umsögn um tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2016 sem lögð hefur verið 
fram á Alþingi (Þingskjal 1163 — 689. mál).

Umhverfis- og auðlindaráðherra fól Skipulagsstofnun að hefja vinnu við landsskipulagsstefnu 2015- 
2026 í október 2013. í greinargerð þingsályktunartillögunnar er yfirlit yfir helstu áfanga í samráði við 
mótun landsskipulagsstefnu. Skipulagsstofnun leitaðist við að móta tillögu að landsskipulagsstefnu í 
virku samráði við sveitarfélög og samtök þeirra, opinberar stofnanir og félagasamtök. Öll umgjörð 
vinnunnar hefur miðað að því að hún sé opin og aðgengileg og að reglulega sé leitað eftir ábendingum 
og hugmyndum almennings og hagsmunaaðila. Á sérstöku vefsetri Skipulagsstofnunar, 
www.landsskipulag.is, eru aðgengilegar upplýsingar um vinnuna og helstu skjöl sem hafa orðið til í 
ferlinu. Starfræktur hefur verið sérstakur samráðsvettvangur stjórnvalda og hagsmunaaðila vegna 
mótunar landsskipulagsstefnu. Auk þess hefur ráðgjafarnefnd verið Skipulagsstofnun og ráðherra til 
ráðgjafarvið undirbúning landsskipulagsstefnu.

Tillaga að landsskipulagsstefnu 2015-2026 var auglýst til kynningar í átta vikur í desember 2014 ásamt 
forsenduskýrslunni Skipulagsmál á íslandi -  Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir. Á 
kynningartímanum voru haldnir kynningarfundir víðsvegar um landið og auk þess var sent bréf á um 
180 aðila með beiðni um umsögn um tillöguna. Umsögn Skipulagsstofnunar um framkomnar 
athugasemdir á kynningartímanum er fylgiskjal þingsályktunartillögunnar 
(http://www.landsskipulag.is/media/lsk-tillaga-15-26-til-radherra/Umsagnarskialid 12032015.pdf). 
Þann 12. mars sl. afhenti Skipulagsstofnun umhverfis- og auðlindaráðherra tillögu að 
landsskipulagsstefnu sem var afrakstur ofangreinds samráðsferlis. Óverulegar breytingar hafa verið 
gerðar á efni tillögu og greinargerðar með henni, í þeirri þingsályktunartillögu sem nú liggur fyrir.

Að mati Skipulagsstofnunar er mikilvægt að tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015- 
2026 hljóti afgreiðslu á Alþingi. Ákvæði um gerð landsskipulagsstefnu voru sett ískipulagslög árið 2010, 
en lengi áður hafði verið unnið að slíkum lagaákvæðum, þar sem þörf þótt á því að setja fram 
samræmda skipulagsstefnu á landsvísu. Stofnunin lítur á það sem mikilvægt framfaramál fyrir 
framkvæmd skipulagsmála í landinu að samþykkt verði í fyrsta sinn slík skipulagsstefna. Má nefna 
margt sem þar ýtir á. Til dæmis má nefna að mörg sveitarfélög huga nú að endurskoðun aðalskipulags 
og mikilvægt er að skýrt leiðarljós um samræmdar áherslur í skipulagsmálum liggi þá fyrir. Eins er orðið 
brýnt að landsskipulagsstefna leysi af hólmi stefnu svæðisskipulags miðhálendisins, sem er að stofni til 
frá árinu 1999. Þá má nefna mörg mikilvæg framfylgdarverkefni sem tilgreind eru í tillögunni, þ.e. ýmis 
samstarfsverkefni stjórnvalda sem varða framkvæmd skipulagsmála. Þará meðal eru til dæmisverkefni

Laugavegi 166 I Sími 595 4100 • Fax 595 4165 I www.skipulagsstofnun.is
IS-150 Reykjavík | Kennitala 590269 5149 | skipulagsstofnun@skipulagsstofnun.is

http://www.landsskipulag.is
http://www.landsskipulag.is/media/lsk-tillaga-15-26-til-radherra/Umsagnarskialid
http://www.skipulagsstofnun.is
mailto:skipulagsstofnun@skipulagsstofnun.is


tengd húsnæðismálum, kortlagningu víðerna og uppbyggingu ferðaþjónustu á miðhálendinu, svo 
eitthvað sé nefnt.

Skipulagsstofnun lýsir sig reiðubúna, sé þess óskað, að upplýsa umhverfis- og samgöngunefnd frekar 
um vinnu við gerð landsskipulagsstefnu, helstu álitamál sem komið hafa upp í ferlinu og þau sjónarmið 
sem höfð hafa verið að leiðarljósi við útfærslu tillögunnar.

Einar Jónsson
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