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Frumvarp til laga um brEytingu
á s k ip u la g s lö g u m  (uppbygging innviða 
□g íbúUarhúsnæðis)

Stjórnarráð íslands
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið



Forsaga

Frumvarpið byggir á tillögum tveggja starfshópa. Annars 

vegar undirhóps vegna vinnu átakshóps um úrbætur á 

innviðum sem skipaður var í kjölfar fárviðris sem gekk yfir 

landiðí desember 2019.

gerðlífskjarasamninga. Tillögurnar fjórar lutu að 

skipulagsmálum og höfðu það m.a. að markmiði að lækka 

byggingakestnað eg stytta byggingartíma.

Hins vegar starfshóps sem skipaður var til að fjalla um 

tilteknar tillögur átakshóps um húsnæðismál í tengslum við



Raflínunefnd - raflínuskipulag

• Töluverðar ta fir hafa Drdid síðustu ár í undirbúningsferli framkvæmda við flutningskerfi raforku.

• Framkvæmdir í meginflutningskerfi raforku eru umfangsmiklar og liggja gjarnan um mörg sveitarfélög.

• Aukin skilvirkni í því að heimila töku einnar sameiginlegrar skipulagsákvörðunar fy r ir  framkvæmd af þessu tagi.

• Nefnd hlutaðeigandi sveitarfélaga, raflínunefnd, verði falið að taka slíka sameiginlega skipulagsákvörðun. Í nefndinni eigi 
einnig sæti fulltrúi Skipulagsstofnunar.



Hlutverk raflínunefndar

• Undirbúa og samþykkja skipulagsákvörðun vegna viðkomandi framkvæmdar, gefa út sameiginlegt framkvæmdaleyfi og 

að hafa e ftirlit með framkvæmdinni.

• Skipulagsstofnun, í umboði nefndarinnar, annist verkefnastjórn og samskipti við framkvæmdaraðila.

• Mat á umhverfisáhrifum unnið samhliða og samþætt undirbúningi skipulagsákvörðunar.

• Á grundvelli raflínuskipulags og niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum gefi raflínunefnd út sameiginlegt 

framkvæmdaleyfi.



Ferli
Gagnvart framkvæmdaraðila, almenningi, hagsmunaaðilum og öðrum verði ein sameiginleg ásýnd og samskiptaleið

Framkvæmd máu og hlutverk Skipulagsstofnunar formlega séð óbreytt en matið unnið samhliða breytingum á 

skipulagsáætlunum. Ferlin samkeyrð.

Ef skipulagsáætlanir eru takmarkaðar að efni til við umrædda framkvæmd og ná 1 ' 1 " 1 er ferlið  í raun

eðlislíkt og framlögð gögn efnislega þau sömu.
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Urvinnsla, 
^ums./aíths. og 
írág. frkvaðila 
á matsskýrslu.

Ferli sam kvæ m t skipulagslögum

Ferli samkvæmt lögum um m at á um hverfisáhrifum

M atsáæ t lun Vinna að 
u m h ve r f ism a t i

F rum m ats-  
skýrsla auglýst Matsskýrs la - Á l i t

Drögfrkvaðila sem hann kynnir.
Tillaga frkvaðila sem Skst. kynnir. > Framkvæmdaraíji unnurað
, / /  mati a umhvemsahrifum
Akvörðun Skipulagsstofh. (4v.).

Staðfest.
Skipulags-

stofn.

Lýsing sveitarstjórnar fyrir 
áiformaða skipulagsgerð sem hún 
kynnirf, almenn. og ums.aðilum. 
Skipul^gsst. gefúrumsögn (3 v.).

Sveitarfélag vinnur að 
skipulagstillogu

Vinna að 
sk ipu lagst i l lögu

Skst. yfirfer 
skipulagstillögu 

sveitarfélags 
(4 vikur)

SveitarfáI. kynni 
skipulagstillögu 
opinberlega í 
a.m.L 6 vikur.

Auglýs t
skípulagsti l laga

Úrvinnsla umsagna og 
aths. og endanleg 

samþykktsveitarstjómar

Staðfesting Skipulags- 
stofnunar

Sam þykkt og s tað fest ing  
skipulags

frkvaðila 
(2vikur)

Skst. kynnir 
fmskýrslu frkvaðila 
opinberlega í a.m.k. 

6 vikur

Úrvinnsla ums. ogaths. 
ogfrágangur frkvaðila á 

matsskýrslu

Álit Skipulagsstofnunar 
um mat á 

umhverfisáhrifum

Samþætt vinna að umhverfismati 
og skipulagstillögu ogframsetningu 

niðurstaðna

Samþætt 
yfirferð 
Skst. yfir 
fmsk. og 

skipulags- 
tillögu

Sameiginleg 
kynning frum- 

matssk. og 
skipulagstill. í 
a.m.k. & vikur

AlitSkst. 
um MÁU

Úrvinnsla 
ms./aths. og 
samþykkt 
sveitarstj.

Sameiginleg lýsing og 
matsáætlun með sameiginl. 
kynningu og álitsumleitan 

gagnvartalmenn. cg 
umsagnaraðilum og efnni 

afgreiðslu Skipulagsstofriunar



Uppbygging íbúðarhúsnæðis

• Heimilt verði að víkja frá meginreglu skipulagslaga um 6 vikna athugasemdafrest þegar um er að ræða breytingar á 

afmörkuðum þætti deiliskipulags

• 4 vikur ef:

-  Varðar einungis íbúðarhúsnæði.

-  Ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

-  Sveitarfélag hafi auglýst með áberandi hætti tveimur vikum áður áform um breytingu.



Stafræn þjónusta

• Landfræðileg gagna- og samráðsgátt

• Samráðs- og upplýsingavettvangur fy r ir  skipulagsgerð

• Styrkir samráð við almenning

• Tækifæri til að minnka flækjustig og tvítekningar, stytta boðleiðir og auka yfirsýn og gagnsæi ferla


