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Mál: Tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2026.
(Lögð fyrir Alþingi á 1^5. löggjafarþingi 2015-2016)

Vísað er til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis frá 23. september sl. þar sem óskað er 
eftir umsögn um þingsályktun um landsskipulagsstefnu 2015-2026, 101 mál. Farið var fram á að 
umsögn skuli berast eigi síðar en 7. október 2015.
Í fyrirliggjandi Landskipulagsstefnu segir „Innanlandsflug gegnir mikilvægu hlutverki í samgöngum 
milli landshluta. Stýrihópur um sameiginlega athugun ríkis, Reykjavíkurborgar og Icelandair Group á 
flugvallarkostum á höfuðborgarsvæðinu var settur á laggirnar 23. október 2013 og skilaði hann skýrslu 
um athugunina í júní 2015. Niðurstaða stýrihópsins var sú að Hvassahraun sem flugvallarkostur hefði 
mesta þróunarmöguleika til framtíðar, borið saman við aðra flugvallarkosti sem skoðaðir voru, þó að 
ýmis atriði þyrfti að skoða nánar. Lagði starfshópurinn því til að flugvallarskilyrði í Hvassahrauni yrðu 
fullkönnuð. Þar til samkomulag ríkis og Reykjavíkurborgar liggur fyrir um annað miðast 
landsskipulagsstefna við núverandi staðsetningu Reykjavíkurflugvallar..
Þó nú liggi fyrir niðurstaða stýrihópsins um að fullkanna Hvassahraun sem flugvallarkost er ljóst að 
allmörg skref eru eftir í málinu þar til samkomulag næst milli ríkis og borgar. Reykjavíkurborg leggur 
því þunga áherslu á að málinu verði fylgt markvisst eftir á næstu misserum þar til niðurstaða fæst.

Varðandi setninguna að þar „til samkomulag ríkis og Reykjavíkurborgar liggur fyrir um annað miðast 
landsskipulagsstefna við núverandi staðsetningu Reykjavíkurflugvallar“, vill Reykjavíkurborg ítreka 
fyrri umsögn frá því í vor dags. 4. maí 2015. Þar sagði eftirfarandi:

• Stefna Reykjavíkurborgar um framtíð flugvallar í Vatnsmýri hefur legið skýrt fyrir í 
aðalskipulagi borgarinnar síðastliðin 12 ár. Því er mjög óeðlilegt að setja þessa setningu fram 
án þess að minna einnig á hver stefna sveitarfélagsins er í aðalskipulagi. Í þessu sambandi er 
minnt á stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árin 2014-2018, þar sem segir: “ 
Skipulagsvald sveitarfélaga er einn af hornsteinum sjálfsstjórnarréttar sveitarfélaganna sem 
skal virða.“

• Það er ekki í eðli landsskipulagsstefnu að taka staðbundnar ákvarðanir um mannvirki heldur 
að setja fram almenn markmið, í þessu tilviki um góða tengingu innanlandsflugs við 
höfuðborgarsvæðið. Þó hér sé um skýringu í greinargerð að ræða, þá felur hún óbeint í sér að 
landsskipulagsstefna taki mið af ákveðinni staðsetningu mannvirkis innan einstaks 
sveitarfélags, í andstöðu við stefnu sveitarfélagsins. Með þessu er verið að taka fyrirfram 
ákveðna afstöðu þegar enn liggur ekki fyrir niðurstaða í viðræðum borgar og ríkis og gæti 
jafnvel latt annan samningsaðilann til að leita lausna í málinu. Landsskipulagsstefna gildir til 
ársins 2026 og það er með öllu óásættanlegt að í greinargerð með stefnunni sé sett fram 
skilyrði sem þetta að lokinni auglýsingu tillögunnar. Landsskipulagsstefna getur tekið mið af 
því að góðar flugsamgöngur skuli vera við höfuðborgarsvæðið, enda unnið eftir því markmið í 
yfirstandandi vinnu ríkis og borgar, en hún skal ekki binda nákvæmlega staðsetningu 
mannvirkja innan einstakra sveitarfélaga. Í þessu samhengi er minnt á þá stefnu sem kemur 
fram í svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins til 2040, þar sem ekki er sett fram staðbundin 
stefna um innanlandsflugvöll á höfuðborgarsvæðinu.
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