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Efni: Umsögn um þált. um landsskipulagsstefnu 2015-2026, 689. mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþings, dags. 22. apríl sl., þar sem 
óskað er eftir umsögn um ofangreint þingmál.

Aðdragandi og aðkoma sambandsins að mótun stefnunnar

Þetta mál á sér langan aðdraganda. Hugmyndir um þörf fyrir gerð sérstakrar 
landsskipulagsáætlunar komu fram í vinnu við undirbúning skipulagslaga nr. 
123/2010. Ágreiningur um hvort og þá hve langt ætti að ganga í að skerða 
skipulagsvald sveitarfélaga tafði setningu þeirra laga en á endanum náðist 
málamiðlun um að ekki yrði um eiginlega skipulagsáætlun að ræða, sem yrði 
æðri skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Þess í stað yrði hafin vinna við gerð 
landsskipulagsstefnu, sem hefði það hlutverk að samþætta áætlanir opinberra 
aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra 
málaflokka sem varða landnotkun.

Að fenginni þeirri niðurstöðu hefur það verið afstaða Sambands fslenskra 
sveitarfélaga að taka af heilindum þátt í vinnu við mótun landsskipulagsstefnu 
en gæta þess jafnframt að við mótun stefnunnar yrði ekki brotið gegn 
skipulagsvaldi sveitarfélaga. Að áliti sambandsins hefur það markmið í 
meginatriðum gengið eftir, enda hafa aðrir þátttakendur í þessari vinnu verið 
þess meðvitaðir að affarasælast væri að ná góðri sátt við sveitarstjórnarstigið 
um inntak landsskipulagsstefnunnar.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur af framangreindum ástæðum átt mikla 
aðkomu að mótun stefnunnar, m.a. með þátttöku tveggja fulltrúa þess í 
ráðgjafanefnd sem umhverfis- og auðlindaráðherra skipar samkvæmt 
skipulagslögum og þátttöku skipulagsmálanefndar og sérfræðinga 
sambandsins í samráðsvettvangi um gerð landsskipulagstefnu. Tækifæri hafa 
því gefist á fyrri stigum málsins til þess að koma að athugasemdum og hefur 
verið tekið tillit til margra þeirra í því skjali sem lagt var fram á Alþingi. Af 
þeirri ástæðu er lögð áhersla á það í þessari umsögn að fjalla um fremur fá en 
mikilvæg atriði sem varða efni og framfylgd landsskipulagsstefnu, sem verður 
hin fyrsta sinnar tegundar hér á landi, ef Alþingi samþykkir hana.

Almennar ábendingar um tillöguna

í umsögn sambandsins til Skipulagsstofnunar um drög sem auglýst voru á 
heimasíðu stofnunarinnar í desember 2014 var gerð athugasemd við að í 
tillögunni væri ekki tekið nægilegt mið af ákvæði í 10. gr. skipulagslaga um 
að hafa ber hliðsjón af aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga við gerð 
landsskipulagsstefnu.
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Einnig gerði sambandið athugasemd við að gera þyrfti skýrari greinarmun í 
skjalinu á stefnumarkandi tillögum, sem geta haft áhrif við staðfestingu 
aðalskipulagsáætlana sveitarfélaga, og jafnvel leitt til þess að 
Skipulagsstofnun synji um staðfestingu þeirra, og tillögum sem fela í sér 
almenn leiðarljós fyrir sveitarfélögin um verklag við skipulagsgerð. Ljóst væri 
að mikill meirihluti tillagna félli í síðarnefnda hópinn. Orðalag einstakra 
tillagna sem falli í þann hóp gefi þó stundum tilefni til að draga aðra ályktun.

Við þessum ábendingum sambandsins hefur verið brugðist með því að bæta í 
skjalið kafla á bls. 14-17 sem nefnist Framfylgdlandsskipulagsstefnu. Þar segir 
m.a., á bls. 15-16:

Telji sveitarstjórn að ekki beri aö taka miö a f samþykktri 
landsskipulagsstefnu viö gerö skipulagsáætlunar skal hún gera rökstudda 
grein fyrir þ v í og skal rökstuöningurinn fylgja meö tillögu að 
skipulagsáætlun þegar hún er send Skipulagsstofnun. Þetta getur fyrst og 
fremst átt viö um ákvæöi í  landsskipulagsstefnu sem varða ríka 
almannahagsmuni við framkvæmd skipulagsmála en sveitarstjórn telur 
ekki eiga viö í  sínu sveitarfélagi. Sveitarstjórn upplýsir Skipulagsstofnun 
um slfka afstöðu þegar Skipulagsstofnun er send ákvörðun um 
endurskoðun skipulags, þegar lýsing er send Skipulagsstofnun ti! 
umsagnar, þegar tillaga er send Skipulagsstofnun til umsagnar fyrir 
auglýsingu eða þegar kemur að staðfestingu skipulagsins, allt eftir þ v í á 
hvaða stigi skipulagsgerðarinnar máliö kemur upp.

Fallist Skipulagsstofnun ekki á rök sveitarstjórnar og telji að synja beri 
skipulagi staöfestingar vegna ósamræmis við landsskipulagsstefnu skal 
stofnunin vísa málinu til umhverfis- og auðlindaráðherra. Áður en 
ráöherra tekur ákvörðun um staðfestingu skal hann íeita umsagnar 
sveitarstjórnar í  tilviki aðalskipulags, en svæðisskipulagsnefndar í  tilviki 
s væðisskipulags.

í  tillögu að landsskipulagsstefnu er við hvert markmið stefnunnar sett 
fram hvernig gert er ráð fyrir að þ v f sé  framfylgt f  skipulagsgerð 
sveitarfélaga. Þar eru sett fram sjónarmið og áherslur í  
skipulagsmálum tH útfærslu f  skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Það er 
sfðan á valdi hverrar sveitarstjórnar að útfæra hvernig hún telur best 
við eiga að vinna ú rþeirri stefnu innan sinnar lögsögu og f  samvinnu 
við önnur sveitarfélögþegarþannig háttar.

Að áliti sambandsins eru skýringar í ágætu samræmi við ákvæði III. kafla 
skipulagslaga. Sambandið leggur þó áherslu á að við yfirferð 
Skipulagsstofnunar á skipulagsáætlunum sveitarfélaga m.t.t. samræmis við 
landsskipulagsstefnu verði lögð áhersla á að rýna skipulagsáætlanir 
sveitarfélaga m.t.t. meginmarkmiða landsskipulagsstefnu. í því felst að ekki 
verði lagst í hreinan sparðatíning við slíka yfirferð, sem getur þýtt að 
sveitarfélögin verði látin skila ítarlegum rökstuðningi um fjölda smáatriða, 
heldur verði almenn skynsemi látin ráða för. Ella er hætta á því að kostnaður 
og vinna sveitarfélaga við skipulagsgerð stóraukist auk þess sem líkur eru á að 
það geti dregist úr hófi að skipulagsáætlanir taki gildi.
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Sambandið telur einnig mikilvægt að minna á að landsskipulagsstefna snýr 
ekki aðeins að sveitarfélögunum heldur er markmið hennar ekki síst að 
ráðuneyti og stofnanir ríkisins samræmi betur áætlanir sínar og auki samvinnu 
sín í millí. Á bls. 16-17 eru rakin allmörg verkefni sem varða 
almannahagsmuni og snúa að stofnunum ríkisins eða ríki og sveitarfélögum 
sameiginlega. Mikilvægt er að fjármögnun slíkra verkefna verði tryggð til þess 
að markmið stefnunnar nái fram að ganga.

Skipulag á miðhálendi íslands

Þetta er tvímælalaust sá kafli tillögunnar sem er umdeildastur en hefur 
jafnframt fengið mesta rýni á vinnslustigi tillögunnar. í umsögn sambandsins 
til Skipulagsstofnunar voru gerðar allnokkrar athugasemdir og hefur verið 
brugðist við þeim flestum. Jafnframt gagnrýndi sambandið að í þessum hluta 
kæmu fram meiri stjórnunartilburðir af hálfu ríkisins en í öðrum þáttum 
stefnunnar.

Ástæða er til þess að árétta að til þess að markmið kafla 1.3.1 um skipulag 
samgangna nái fram að ganga þarf að nást samþætting á milli 
landsskipulagsstefnu og samgönguáætlunar. Ljóst er að ekkert mun breytast ef 
ekki er sett fjármagn í verkefni á borð við það að aðgreina ferðamannaleiðir 
frá megin vegakerfinu á miðhálendinu.

Heitasta álitaefnið í þessum hluta er kafli 1.4, um sjálfbæra nýtingu orkulinda. 
í umsögn sambandsins til Skipulagsstofnunar segir m.a.:

Umfjöllun um flutningskerfi raforku f  greinargerö meö tillögunni er 
byggð á fremur veikum grunni, að áliti sambandsins, og vfkur töluvert 
langt frá stefnu f  svæðisskipulagi. Fyrir Alþingi er þingsályktunartillaga 
um stefnu um lagningu raflfna og væri eðlilegra að Skipulagsstofnun 
hvetji A lþingi til þess að tryggja að sú stefna taki einnig til 
miðhálendisins fremur en að gera sjálfstæðar tillögur um sama efni f  
tillögu að landsskipulagsstefnu.

Umræddur kafli og skýringar við hann eru óbreytt, þrátt fyrir margvíslegar 
ábendingar annarra umsagnaraðila. Ástæða þykir því til að árétta 
framangreinda afstöðu sambandsins.

Skipulag í dreifbýli

í umsögn sambandsins um lýsingu á landsskipulagsstefnu, dags. 13. mars 
2014, sagði m.a. eftirfarandi:

„H ér er að meginstefnu um nýja áherslu að ræða, þótt áhersla um 
byggðamynstur f  fyrri vinnu við gerð landsskipulagsstefnu hafi 
aðallega tekið til landnotkunar f  dreifbýli. H ér er um mikilvægt 
málefni að ræða, sem ástæða er til að fagna.

Það er án efa gagnlegt fyrir sveitarfélög að eiga möguleika á þ v f við 
gerð skipulagsáætlana að vísa til stefnu um landnotkun f  dreifbýli. Sú 
stefna má hins vegar ekki verða o f stýrandiþannig að sveitarstjórnir og 
landeigendur verði svipt skipulagsvaldinu og forræði á nýtingu eigin 
lands. Sambandið leggurþvf áherslu á að verkefnið verður að nálgast
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afyfirvegun og án fyrirfram gefinna niðurstaðna um einstök álitaefni á 
borð við frfstundabyggðir, skógrækt, skipu/ag búgarðabyggða o .m .fi."

Almennt er það álit sambandsins að kaflinn gangi ekki á skipulagsvald 
sveitarfélaga en á grundvelli ábendinga \ umsögn þess til Skipulagsstofnunar 
er búið að skýra orðalag nokkurra tillagna í þessum hluta. Þá fagnar 
sambandið áformum um að Skipulagsstofnun gefi út leiðbeiningar og miðli 
upplýsingum til sveitarfélaga um skipulag vindorkunýtingar (2.5.2) og tekur 
sömuleiðis undir mikilvægi þess að huga vel að forvörnum gegn gróðureldum 
við gerð skipulagsáætlana (2.8.1).

í umsögn til Skipulagsstofnunar kom fram það álit sambandsins að tilefni 
hefði verið til þess að setja fram markvissari ábendingar um skógræktarmál og 
mögulega fleiri áskoranir í skipulagsmálum í dreifbýli þar sem stefnu hefur 
skort af hálfu ríkisins. Þessi afstaða er hér með áréttuð.

Eitt fremur umdeilt álitaefni er skilið eftir nokkuð opið, sem varðar það hvort 
leggja beri meiri áherslu á að stytta vegalengdir milli landshluta heldur en 
innan þeirra. í tillögu 2.6.1 segir að skipulagsgerð sveitarfélaga skuli stuðla að 
greiðum samgöngum innan skilgreindra vinnusóknar- og þjónustusvæða 
meginkjarna, með styrkingu byggðar að leiðarljósi. í tillögu 3.1.1 segir 
jafnframt: Uppbyggingu, þar á meðal samgangna, verði hagað þannig að hún 
sé t/7 þess fallin að styrkja kjarnana sem sjálfbæra burðarása viðkomandi 
nærsamfélags.

Heildstætt búsetumynstur og jafnvægi í byggðaþróun

í 3.1.2 er gert ráð fyrir aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að vinnu við samræmda greiningu á 
vinnusóknar- og þjónustusvæðum stærstu þéttbýlisstaða og kortlagningu 
virkra borgarsvæða. Sambandið telur mikilvægt að hlutaðeigandi 
landshlutasamtökum verði tryggð aðkoma að þessari vinnu.

Lengi hefur verið kallað eftir betri upplýsingagjöf og skýrari stefnu um 
húsnæðismál og er að áliti sambandsins mjög brýnt að því markmiði verði 
fylgt eftir af stjórnvöldum ríkisins í góðri samvinnu við sveitarfélögin (3.2.2).

í skýringum á bls. 41 við kafla 3.5 um sjálfbærar samgöngur kemur fram að 
þar til samkomulag ríkis og Reykjavíkurborgar liggur fyrir um annað miðast 
landsskipulagsstefna við núverandi staðsetningu Reykjavíkurflugvallar. Hér er 
um afar viðkvæmt mál að ræða en sambandið gerir ekki athugasemd við 
þessa framsetningu. Hins vegar skal áréttað að sambandið telur 
landsskipulagsstefnu ekki hafa lagagrundvöll til þess að kveða á um það hvort 
mannvirki á borð við Reykjavíkurflugvöll fari eða veri.

Tillaga um að ráðherra skipi samráðshóp til að leysa úr ágreiningsmálum um 
legu samgöngu- og veitumannvirkja, sbr. 3.5.3, ætti almennt að vera jákvæð 
fyrir sveitarfélögin, þótt breytingar á vegalögum og nýlegar leiðbeiningar um 
vegi og skipulag dragi úr hættu á alvarlegum ágreiningi.
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Skipulag á haf- og strandsvæðum

Sambandið gerði ekki athugasemdir við þennan kafla í umsögn sinni til 
Skipulagsstofnunar. Þar var hins vegar lögð áhersla á að vinnu við gerð 
lagafrumvarps um skipulag haf- og strandsvæða, sem nú stendur yfir, verði 
hraðað. Fyrir sveitarfélög þar sem mikil starfsemi fer fram á strandsvæðum er 
það orðið mjög brýnt að fá löggjöf um skipulagsmál á þessum svæðum.

Sambandið hvetur því Alþingi til þess að kalla eftir upplýsingum um stöðu 
þeirrar vinnu.

Kostnaðaráhrif

í fylgiskjali IV með tillögunni er lagt gróft mat á áhrif tillögunnar á fjárhag 
sveitarfélaga og áætlað að kostnaðarauki sveitarfélaga vegna þings- 
ályktunarinnar geti legið á bilinu 5-10 milljónir króna. Sambandið gerði ekki 
athugasemd við þá niðurstöðu en eins og fram kemur í kostnaðarumsögninni 
er töluverð óvissa um endanleg kostnaðaráhrif. Tilefni er m.a. til þess að 
vakta hvernig yfirferð Skipulagsstofnunar á skipulagsáætlunum sveitarfélaga 
m.t.t. samræmis við landsskipulagsstefnu verði háttað. Af hálfu sambandsins 
er þess vænst, eins og áður segir, að stofnunin láti heilbrigða skynsemi ráða 
för við framkvæmd þess verkefnis. Ella er hætta á því að kostnaður og vinna 
sveitarfélaga við skipulagsgerð stóraukist auk þess sem líkur eru á að það geti 
dregist úr hófi að skipulagsáætlanir taki gildi.

í miðhálendishlutanum eru nokkur dæmi um ný verkefni við skipulagsgerð 
sveitarfélaga og má nefna aukna áherslu á hverfisvernd í 1.1.3 og að tekin 
verði afstaða í skipulagsáætlunum til lendingarstaða þyrla og flugvéla, sbr.
1.3.1. Einnig má nefna áherslu sem einnig tengist náttúruverndarlögum nr. 
60/2013 um að kortleggja betur vegi og vegslóða utan flokkunarkerfis 
vegalaga og móta stefnu um vegakerfi miðhálendisins, sbr. 1.3.2 og 1.3.3. í 
öðrum hlutum eru frekari dæmi um ný verkefni, s.s. um flokkun 
landbúnaðarlands, sbr. 2.3.2, skipulagsákvarðanir um ferðaþjónustu, sbr.
2.4.1. greining á vinnusóknar- og þjónustusvæðum, sbr. 3.1.2, og hvernig 
megi með skipulagsaðgerðum draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, sbr.
3.7.1.

Almennt má leiða líkum að því að landsskipulagsstefna muni auka útgjöld 
sveitarfélaga, á sama hátt og önnur lagasetning um skipulags- og 
umhverfismál hefur gert á síðustu árum. Sambandið leggur áherslu á að 
stuðningur við sveitarfélög vegna skipulagsvinnu, í gegnum Skipulagssjóð, 
fylgi þeirri útgjaldaþróun.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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