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Framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu

1.1.4 Kortlagning víðerna
Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun hafi 
forgöngu um að reglulega liggi fyrir 
uppfærð kort af umfangi og þróun víðerna 
á miðhálendinu. Í því felst að ákveða 
viðmið fyrir mat á umfangi víðerna út frá 
skipulagssjónarmiðum og að hafa kort sem 
uppfærð eru reglulega um umfang víðerna 
aðgengileg fyrir skipulagsvinnu 
sveitarfélaga og annarra aðila. 

1.2.2 Kortlagning mannvirkja og þjónustu
Skipulagsstofnun í samvinnu við Þjóðskrá Íslands 
og sveitarfélög á hálendinu hafi forgöngu um 
skráningu mannvirkja og þjónustu á hálendinu. 

2.5.2 Skipulag vindorkunýtingar
Skipulagsstofnun í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir standi 
fyrir fræðslu og miðlun upplýsinga um skipulagsmál og 
umhverfismat vindorkunýtingar. 

Í tillögu að landsskipulagsstefnu 2015–2026

er gert ráð fyrir eftirfarandi verkefnum: 

– 1.1.4 Kortlagning víðerna. 

– 1.2.2 Kortlagning mannvirkja og þjónustu. 

– 1.2.3 Mat á þörf fyrir uppbyggingu ferðaþjónustumannvirkja. 

– 1.3.2 Kortagrunnur um vegi á miðhálendinu. 

– 1.3.3 Nánari stefnumótun um vegakerfi miðhálendisins. 

– 2.3.2 Flokkun landbúnaðarlands. 

– 2.5.2 Skipulag vindorkunýtingar. 

– 2.6.4 Kortagrunnur um vegi í dreifbýli. 

– 3.1.2 Greining vinnusóknar- og þjónustusvæða. 

– 3.2.3 Upplýsingar um húsnæðismál. 

– 3.5.3 Úrlausn ágreiningsmála um innviði. 

– 3.6.2 Mælikvarðar fyrir fjarskipti. 

– 4.1.1 Öflun upplýsinga um vernd og nýtingu. 

– 4.1.2 Stefnumótun um skipulagsmál haf- og strandsvæða. 

– 4.2.1 Stjórnsýsla skipulagsmála á haf- og strandsvæðum. 

– 4.2.3 Skilgreining á strandlínu. 

– 4.2.4 Endurskoðun landnotkunarflokka á hafnar- og iðnaðarsvæðum. 

– 4.3.1 Svæðisbundin skipulagsgerð á haf- og strandsvæðum. 



Stafrænt skipulag

Skref framundan

• Skipulagsáætlanir verði unnar með
samræmdum hætti í landfræðilegum
upplýsingakerfum
• Aðalskipulag og svæðisskipulag

fyrir 1. janúar2020
• Deiliskipulag fyrir 1. janúar 2025

• Rafræn gátt, rafrænt aðgengi að
tillögum, umsögnum og athugasemdum
við mótun skipulagstillagna?

Núverandi skipulagsvefsjá á skipulag.is



Skipulag haf- og strandsvæða

Dæmi frá Hollandi

Dæmi frá Skotlandi

Tilraunaverkefni í Arnarfirði



Í slóð Irmu í Florida (myndir: Guardian)

Loftslagsmál og skipulag

Fyrirliggjandi efni um loftslagsmál
á skipulag.is

“Politicians debate Global Warming” e. Isaac Cordal



Eldri útgáfa Skipulagsmála á 
Íslandi, á skipulag.is

Eldri útgáfa um endurskoðun
aðalskipulags, á skipulag.is

Sveitarstjórnarkosningar 2018



Umfjöllun í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins í vikunni



Myndir af mbl.is, icelandreview.com, kvotinn.is, ssh.is






