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Hér er sett fram verkefnaáætlun fyrir starfsemi Skipulagsstofnunar á árinu 2016 sbr. árangursstjórnunarsamning stofnunarinnar við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Jafnframt 

liggur fyrir stefna og starfsáætlun Skipulagsstofnunar 2014-2018 sem kynnt var í desember 2013 og gerð er grein fyrir hér strax að neðan.   

Í verkefnaáætluninni (í köflum 1-9 að aftan) er gefið yfirlit yfir það helsta í starfsemi stofnunarinnar á árinu 2016. Verkefnum er skipt í níu flokka: 
1. Rekstur og stjórnun 4.a. Skipulagsmál sveitarfélaga - Svæðisskipulag 5. Landsskipulag 8. Kynning, samráð og útgáfa 
2. Gæða- og verklagsmál 4.b. Skipulagsmál sveitarfélaga - Aðalskipulag 6. Umhverfismat áætlana 9. Rannsóknir og þróun 
3. Lög og reglugerðir 4.c. Skipulagsmál sveitarfélaga - Deiliskipulag 7. Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda  

Í hverjum flokki eru helstu verkefni eða verkefnaflokkar sett fram í töflu og skilgreint: 
 Hvaða eining innan stofnunarinnar ber ábyrgð á framkvæmd viðkomandi verkefnis, þótt fleiri komi að vinnslu þess  

(kóði: F=forstjóri, R=Teymisstjóri rekstrar & þjónustu; L= Lögfræðingur; S= Sviðsstjóri stefnumótunar & þróunar; A= Sviðsstjóri aðalskipulags; D= Sviðsstjóri deiliskipulags, U= Sviðsstjóri umhverfismats). 
 Hvert áætlað umfang er, bæði heildarumfang í mánuðum og hvenær árs verkefnið er áformað (1 = fyrsti ársfjórð., 2 = annar ársfjórð., ... og Á = vinna dreifist yfir árið). 
 Þá er sett fram hvernig hægt er að leggja mat á árangur og/eða umfang verkefnisins með árangursmælikvörðum og/eða lykiltölum. 

Í kafla 10 eru helstu árangursmælikvarðar og lykiltölur tekin saman fyrir síðustu ár og í kafla 11 er að finna rekstraryfirlit fyrir Skipulagsstofnun og skipulagssjóð. 
Aftast eru síðan dregin saman helstu verkefni ársins sem varða kynningu og samráð í kynningar- og samráðsáætlun fyrir árið 2016.  

Stefna og starfsáætlun 2014-2018 
Haustið 2013 var ákveðið að setja af stað vinnu við stefnumótun fyrir Skipulagsstofnun til næstu ára. Afrakstur stefnumótunarvinnunnar var kynntur umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti í lok árs 2013, en hann felst í endurskoðaðri skilgreiningu á hlutverki og framtíðarsýn stofnunarinnar auk þess sem sett er fram gildi sem á að vera lýsandi og 
vísandi fyrir starfsemi stofnunarinnar. Þá er sett fram áætlun um tiltekna áfanga í starfseminni til fimm ára. 

Hlutverk   
Skipulagsstofnun sinnir stefnumótun og leiðbeiningum um skipulag og framkvæmdir með sjálfbæra nýtingu auðlinda og vandaða byggð að leiðarljósi. 
Skipulagsstofnun starfar á grundvelli skipulagslaga, laga um mat á umhverfisáhrifum og laga um umhverfismat áætlana.  

Gildi  

Sjálfbærni  
 Við leggjum áherslu á góðan starfsanda, virðingu í samskiptum og að starfa sem samstíga heild  
 Við leggjum áherslu á skapandi nálgun, skilvirkt verklag og faglega þróun 
 Við leggjum áherslu á að starfshættir okkar og rekstur einkennist af umhverfisvitund og vistvænum lausnum 
 Við leggjum áherslu á samráð við skipulagsgerð og umhverfismat 
 Við leggjum áherslu á að skipulag stuðli að vönduðu byggðu umhverfi og lífsgæðum 
 Við leggjum áherslu á langtímasýn og virðingu fyrir náttúru og samfélagi  

Framtíðarsýn 
Skipulagsstofnun er framsækin þekkingar- og stjórnsýslustofnun sem stendur jafnfætis leiðandi systurstofnunum í nágrannalöndum. 



2 

 

 

Stefna og starfsáætlun 2014-2018: Framtíðarsýn 2014-2018 

 

ÁRSLOK 2014:  SKILVIRKT VINNULAG 

1. Aukin áhersla er á árangur, sveigjanleika, faglega þróun og verkefnastýringu í störfum stofnunarinnar  

2. Unnið er eftir kynningar- og samráðsáætlun sem er endurskoðuð árlega 

3. Nýkjörnar sveitarstjórnir hafa fengið markvissa kynningu og fræðslu um skipulagsgerð og umhverfismat 

4. Aukin áhersla er á rafræna miðlun upplýsinga og stafræna skipulagsgerð  

5. Tillaga að landsskipulagsstefnu liggur fyrir 

6. Staða og framtíðarþróun mats á umhverfisáhrifum hafa verið skoðuð í tilefni þess að 20 ár eru liðin frá gildistöku laga um mat á umhverfisáhrifum 

ÁRSLOK 2016: ÖFLUGT SAMSTARF 

1. Gæða- og verkefnastjórnun hefur verið innleidd og starfsþróunaráætlun er í fullri virkni 

2. Virkt samstarf er við stofnanir, ráðuneyti og hagsmunaaðila hérlendis og systurstofnanir í nágrannalöndum 

3. Framsækið starf er á sviði leiðbeiningagerðar og þekkingarmiðlunar  

4. Verkefnum við innleiðingu landsskipulagsstefnu hefur verið hrint í framkvæmd 

5. Unnið er eftir löggjöf um haf- og strandsvæði og Landslagssamningi Evrópu í samræmi við hlutverk stofnunarinnar 

6. Átaki um skráningu og rafræna miðlun gamalla skipulagsuppdrátta í tilefni 100 ára frá útgáfu „Um skipulag bæja“ er lokið 

7. Staða og framtíðarþróun skipulags og umhverfismats hefur verið skoðuð í tilefni merkra tímamóta í skipulagssögu landsins 

ÁRSLOK 2018: TIL FYRIRMYNDAR 

1. Framsækin þekkingar- og stjórnsýslustofnun sem einkennist af samvinnu, verkefnastýringu, færni og frumkvæði starfsfólks 

2. Virkt samstarf og skipti á þekkingu og reynslu við innlenda og erlenda aðila um framsækna starfshætti og þróun starfseminnar 

3. Fræðsla og leiðbeiningar er virkur þáttur í þjónustu stofnunarinnar 

4. Stafræn skipulagsgerð hefur verið innleidd og stór skref stigin í átt að rafrænni stjórnsýslu og miðlun 

5. Skipulagsstofnun vinnur að stöðugri framþróun viðfangsefna sinna í samræmi við lögbundin verkefni stofnunarinnar 

6. Mat á stöðu stofnunarinnar í tilefni af 80 ára afmæli hennar 2018  
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1 Rekstur og stjórnun 

  

 Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Fjárlagatillögur, stefnumótun, ársáætlun, rekstraráætlun og eftirlit með rekstri 
Gerð fjárlagatillagna fyrir árið 2017 (jan.).  
Viðræður við UAR og endurskoðun rekstraráætlunar 2016 vegna kostnaðar tengdum flutningi (jan.-mars).  
Vinna að stefnumótun til þriggja ára sbr. lög um opinber fjármál og endurskoðun stefnu 2014-2018 (júní-nóv.). 
Vinna að ársáætlun sbr. lög um opinber fjármál (sept.-nóv.).  
Gerð rekstraráætlunar 2017  (nóv.-des.). 
Eftirlit með þróun útgjalda 2016 og framfylgd áætlana (allt árið). Þriggja mánaða uppgjör v. Skipulagssjóðs.   

F  ˂3 Á Fjármagn tryggt vegna kostnaðar tengdum flutningi. 

Tillögur og áætlanir liggja fyrir á tilsettum tíma. 

Rekstur í samræmi við rekstraráætlun. 

 

Ársskýrsla 2015 
Útgáfa ársskýrslu um starfsemi stofnunarinnar 2015. 

F ˂3 1-2 Ársskýrsla 2015 liggi fyrir um mitt ár. 

Stefnur og áætlanir um innra starf 
Jafnréttisstefna verður mótuð á árinu (2.-3. ársfjórð.). 
Jafnframt verður lokið vinnu fyrra árs við siðareglur og upplýsingastefnu (1. ársfjórð.).  
Þá fellur hér undir árleg endurskoðun og framfylgd starfsþróunarstefnu og –áætlunar. 
Einnig framfylgd umhverfisstefnu og vinna að grænum skrefum og grænu bókhaldi. 

F ˂3 Á Viðkomandi stefnur liggja fyrir á árinu. 

Þriðja og jafnvel fjórða grænu skrefi náð. 

Viðburðir í samræmi við starfsþróunaráætlun ársins. 

Starfshættir - innleiðing stefnu 2014-2018 
Áframhaldandi vinna að þróun starfshátta og verklags í samræmi við stefnu stofnunarinnar í gegnum 
starfsmannasamtöl og eftirfylgni þeirra ásamt fyrirkomulagi í nýju húsnæði og þróun gæðakerfis og 
verkefnastjórnunar. 
Starfsmannasamtöl og e. atv. endurskoðun starfslýsinga (jan.-feb.) 

F & 
R S A D & U 

˂3 Á Starfsmannasamtölum lokið. 

Virk eftirfylgni starfsmannasamtala. 

Húsnæði stofnunarinnar 
Flutningur stofnunarinnar af Laugavegi 164-166 í Borgartún 7 er fyrirhugaður sumar/haust 2016. Ýmis 
verkefni tengjast flutningi, svo sem áætlun um endurnýjun hús- og tæknibúnaðar, grisjun, flokkun og 
frágangur gagna í geymslum. Pökkun og flutningur í nýtt húsnæði.  

F & R 3-6 1-2 Starfsemi stofnunarinnar hefur verið komið farsællega fyrir á 
nýjum stað. 

Upplýsingakerfi stofnunarinnar  
innleiðing á uppfærslu ONE og mat á kostum á umsjón tölvukerfis og hýsingu rafrænna gagna. 

S ˂3 1-2 ONE uppfærslu lokið. 
Niðurstaða fengin um framtíðarfyrirkomulag tölvukerfis. 
Sjá að öðru leyti verkefni um rafræna stjórnsýslu í 2. kafla og 
stafrænt skipulag í 9. kafla. 

Þátttaka í kostnaði við skipulagsgerð sveitarfélaga 
Afgreiðsla á erindum sveitarfélaga og svæðisskipulagsnefnda um framlag úr skipulagssjóði vegna kostnaðar 
við gerð eða endurskoðun aðal- og svæðisskipulags. 

A ˂3 Á Fjöldi verkefna með nýtt samkomulag. 

Endurgreiðsla skipulagsgjalds 
Árleg greiðsla úr skipulagssjóði til sveitarfélaga sem fá greiddan helming innheimtra skipulagsgjalda liðins árs, 
en þau eru Akranes, Akureyri, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær, Reykjavík  og  
Seltjarnarnes. 

R ˂3 1 Endurgreiðslu skipulagsgjalds í samræmi við 4. tl. 18. gr. 
skipulagslaga lokið á fyrsta ársfjórðungi. 

Skráning skipulagsfulltrúa og skipulagsráðgjafa 
Skráning nýrra skipulagsfulltrúa og afgreiðsla erinda skipulagsráðgjafa sbr. 7. og. 45. gr. skipulagslaga.  

S ˂3 Á Fjöldi afgreiddra erinda. 
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2 Gæða- og verklagsmál 

   

 Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Gæðakerfi, gæðahandbók 

Markviss uppbygging heildstæðs gæðakerfis hófst á seinnihluta árs 2013. Í lok árs 2015 var lokið áfanga við 
að koma öllum megin afgreiðsluverkefnum stofnunarinnar í gæðakerfið. Á árinu 2016 verður áfram unnið að 
þessu verkefni eftir sérstakri verkáætlun. Í árslok 2016  hafi gæðakerfið verið innleitt með heildstæðri 
gæðahandbók. 

F & 
sérfræð. 
gæða-

samhæf. 

3-6 Á Áætlun um verkefni ársins liggur fyrir snemma á árinu. 

Útgefin gæðaskjöl í samræmi við áætlun. 

Verkefnastjórnun 

Á árinu 2014 var gengið frá og hafin innleiðing á skilgreindu verklagi við verkefnastjórnun annarra verkefna 
en reglubundinna afgreiðslu- og sívinnsluverkefna. Á árinu 2015 var haldið áfram innleiðingu og að festa í 
sessi verklag verkefnastjórnunar. Á árinu 2016 er fyrirhugað að verklag verkefnastjórnunar verði að fullu 
innleitt og orðið mikilvægur þáttur í starfsemi stofnunarinnar. 

F ˂3 Á Verklag verkefnastjórnunar innleitt.  
(Almennt mat ársfjórðungslega.1) 

 

Rafræn stjórnsýsla 

Á árinu verði stigin markviss skref til að auka skilvirkni og möguleika á rafrænum samskiptum við stofnunina. 
Á árinu 2016 verður unnið að þessu verkefni eftir sérstakri verkáætlun. 

S ˂3 Á Áætlun um verkefni ársins liggur fyrir snemma á árinu. 

Skref stigin í samræmi við áætlun. 

Stofnunin veitir góða þjónustu á þessu sviði. 
(Þjónustukönnun.2)  

Þjónustukönnun 

Stefnt er að því að framkvæma þjónustukönnun á árinu til að leggja mat á árangur starfsemi stofnunarinnar.  

F ˂3 3-4 Þjónustukönnun hefur verið framkvæmd. 

                                                           
1 Hér er átt við mat á árangri sem fer fram á sviðsstjórafundum við lok hvers ársfjórðungs, þegar lagt er mat á stöðu verkefna og áformuð áhersluverkefni næstu mánaða. 
2 Í verkefnaáætluninni er víða vísað til þjónustukönnunar sem mögulegs árangursmælikvarða. Ekki er gert ráð fyrir að staðið sé fyrir þjónustukönnun á hverju ári, en þó megi reglulega beita stöðluðum þjónustukönnunum eða 

rýnihópum meðal viðskiptavina stofnunarinnar til að leggja mat á árangur í ýmsum þáttum starfseminnar. 
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3 Lög og reglugerðir 

    

 Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Endurskoðun laga og reglugerða sem stofnunin starfar eftir 

Skipulagslög: Komið getur til vinnu á árinu vegna lagabreytinga tengt stefnu ríkisstjórnarinnar í 
húsnæðismálum. 

Skipulagsreglugerð: Frágangur tillögu að breyt. á reglugerðinni til UAR v. áorðinna lagabreytinga (1. ársfjórð.). 

Reglugerð um framkvæmdaleyfi: Frágangur tillögu að breytingum á reglugerðinni til UAR vegna áorðinna 
breytinga á skipulagslögum og lögum um MÁU (1. ársfjórð.). 

Lög um UMÁ: Engin verkefni áformuð á árinu. 

Lög um MÁU: Þátttaka í endurskoðun laga vegna breytinga á tilskipun ESB og í ljósi reynslu af framkvæmd 
laganna hér á landi (allt árið). 

Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum: Engin verkefni áformuð á árinu. 

Þýðing á lögum: Brýnt er að ganga frá enskri þýðingu allra laga sem stofnunin starfar eftir. Verður unnið að í 
samráði við UAR.  

F 3-6 Á Framgangur verkefna í samræmi við áætlun.  
(Almennt mat ársfjórðungslega.) 

 

Umsagnir um lagafrumvörp, þingsályktunartillögur og tillögur að reglugerðum 

Umsagnir til þingnefnda um lagafrumvörp og tillögur að þingsál. og til ráðuneyta um tillögur að frumvörpum. 

F & L ˂3 Á Framgangur verkefna í samræmi við áætlun.  
(Almennt mat ársfjórðungslega.) 

Fjöldi umsagna.  

Þátttaka í mótun nýrrar löggjafar 

Stofnunin á fulltrúa í starfshópi um mótun löggjafar um skipulag haf- og strandsvæða. Einnig í starfshópi um 
mótun hvítbókar í samgöngumálum og starfshópi um vindorkuver. 

Einnig fylgst með þróun varðandi staðfestingu og innleiðingu Landslagssamnings Evrópu. 

F ˂3 Á Framgangur verkefna í samræmi við áætlun.  
(Almennt mat ársfjórðungslega.) 

 

Miðlun upplýsinga um ný lög, reglugerðir, þingsályktanir, úrskurði og dóma 

Miðlun upplýsinga um ný lög, reglugerðir, þingsályktanir, úrskurði og dóma um skipulagsmál og 
umhverfismat til viðskiptavina, svo sem á vef Skipulagsstofnunar og á fundum og málþingum. 

L ˂3 Á Framgangur verkefna í samræmi við áætlun.  
(Almennt mat ársfjórðungslega.) 

Stofnunin veitir góða þjónustu á þessu sviði. 
(Þjónustukönnun.) 
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4.a. Skipulagsmál sveitarfélaga – Svæðisskipulag 

    Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Svæðisskipulag: Leiðbeiningar til sveitarfélaga og svæðisskipulagsnefnda um gerð svæðisskipulags, eftirlit 
með gerð svæðisskipulags og afgreiðsla svæðisskipulagstillagna, þar með talið umhverfismat. Helstu verkefni 
eru: 
 Umsagnir um starfsreglur svæðisskipulagsnefnda 
 Umsagnir um lýsingar svæðisskipulagstillagna 
 Umsagnir um vinnslutillögur að svæðisskipulagi 
 Umsagnir um svæðisskipulagstillögur fyrir auglýsingu 
 Staðfesting svæðisskipulags 
Þar til landsskipulagsstefna hefur tekið gildi fer Skipulagsstofnun einnig með breytingar á Svæðissk. miðhál. 

A ˂3 Á Gæði afgreiðslna og leiðbein. stofnunar. (Þjónustukönnun.) 

Afgreiðslutími innan fresta. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi umsagna um lýsingar. 

Fjöldi umsagna um tillögur fyrir auglýsingu (heildar og 
breytingar). 

Fjöldi staðfestinga á nýju/endurskoðuðu svæðisskipulagi 
(heildar og breytingar). 

Fyrirspurnir um skipulagsmál: Afgreiðsla ýmissa fyrirspurna sem berast frá sveitarfélögum, stofnunum og 
almenningi um gerð skipulagsáætlana, málsmeðferð, efni skipulags, gildandi skipulag og fleira. 

A ˂3 Á Fjöldi skráðra fyrirspurna.  

4.b. Skipulagsmál sveitarfélaga – Aðalskipulag 

    Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Aðalskipulag: Leiðbeiningar til sveitarfélaga um gerð aðalskipulags, eftirlit með gerð aðalskipulags og 
afgreiðsla aðalskipulagstillagna, þar með talið umhverfismat. Helstu verkefni eru: 
 Umsagnir um lýsingar aðalskipulagstillagna 
 Umsagnir um vinnslutillögur að aðalskipulagi 
 Umsagnir um aðalskipulagstillögur fyrir auglýsingu 
 Staðfesting aðalskipulags 

A 18-24 Á Gæði afgreiðslna og leiðbein. stofnunar. (Þjónustukönnun.) 

Afgreiðslutími innan fresta. (Þjónustukönnun.) 
Fjöldi umsagna um lýsingar. 
Fjöldi umsagna um tillögur fyrir auglýsingu (heildar og 
breytingar). 
Fjöldi staðfestinga nýs/endurskoðaðs aðalskipulags (heildar 
og breytingar). 

Fyrirspurnir um skipulagsmál: Afgreiðsla ýmissa fyrirspurna sem berast frá sveitarfélögum, stofnunum og 
almenningi um gerð skipulagsáætlana, málsmeðferð, efni skipulags, gildandi skipulag og fleira. 

A ˂3 Á Fjöldi skráðra fyrirspurna.  

4.c. Skipulagsmál sveitarfélaga – Deiliskipulag 

    Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Deiliskipulag: Leiðbeiningar til sveitarfélaga um gerð deiliskipulags, eftirlit með gerð deiliskipulags og 
afgreiðsla deiliskipulagstillagna, þar með talið umhverfismat. Helstu verkefni eru: 
 Umsagnir um lýsingar deiliskipulagstillagna 
 Umsagnir um deiliskipulagstillögur og umhverfismat á auglýsingatíma 
 Umsagnir um samþykkt deiliskipulag 
Skipulagsstofnun yfirfer deiliskipulag (heildaráætlanir og verulegar breytingar) eftir að það hefur verið 
samþykkt í sveitarstjórn. Stofnunin miðar að því að yfirfara ekki hærra hlutfall en 70%. Þannig verði það 
deiliskipulag sem skjót skimun leiðir í ljós að virðist án efnis- og formgalla ekki yfirfarið. 

D 18-24 

 

 

Á Hlutfall samþykkts deiliskipulags (heildar og verulegra 
breytinga) sem er yfirfarið af Skipulagsstofnun ≤ 60%. 

Gæði afgreiðslna og leiðbein. stofnunar. (Þjónustukönnun.) 

Afgreiðslutími innan fresta. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi umsagna um lýsingar. 

Fjöldi umsagna um tillögur og umhverfismat á auglýsingatíma. 

Fjöldi nýs/endurskoðaðs deiliskipulags (heildar og breytinga). 

Fyrirspurnir um skipulagsmál: Afgreiðsla ýmissa fyrirspurna sem berast frá sveitarfélögum, stofnunum og 
almenningi um gerð skipulagsáætlana, málsmeðferð, efni skipulags, gildandi skipulag og fleira. 

D ˂3 Á Fjöldi skráðra fyrirspurna.  
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5 Landsskipulag 

 

     Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Kynning landsskipulagsstefnu 2015-2026 

Helstu verkefni, miðað við að landsskipulagsstefna verði samþykkt á vorþingi, eru: 

 Útgáfa og kynning landsskipulagsstefnu  
 Framfylgdaráætlun   

S ˂3 

 

2-3 Útgáfa. 

Kynningarfundir í samræmi við áætlun verkefnisins. 

Fjöldi þátttakenda á fundum.  

Skipulagsmál á Íslandi 2017 

Uppfærsla og endurskoðun á ritinu Skipulagsmál á Íslandi 2014 þar sem uppfærðir verða lykilmælikvarðar og 
upplýsingar um stefnu stjórnvalda með tilliti til landsskipulagsstefnu og skipulagsgerðar sveitarfélaga. Stefnt 
að því að endurskoðað rit liggi fyrir á fyrrihluta árs 2017. 

S ˂3 3-4 Ákvörðun um efnistök og gagnaöflun og greiningu gagna 
lokið. 

Kortlagning víðerna á miðhálendinu 

Framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu 2015-2026. Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun hafa forgöngu 
um að reglulega liggi fyrir uppfærð kort af umfangi og þróun víðerna á miðhálendinu. Í því felst m.a. að 
ákveða viðmið fyrir mat á umfangi víðerna út frá skipulagssjónarmiðum. 

S ˂3 

 

2-3 Skýrsla/leiðbeiningar um viðmið fyrir mat á umfangi víðerna.  

Uppfært kort af víðernum. 

Stefnumótun um vegakerfi miðhálendisins 

Stíga þarf fyrstu skref í framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu 2015-2026 um mótun nánari stefnu um 
vegakerfi miðhálendisins. Skipulags- og samgönguyfirvöld með hlutaðeigandi stofnunum og hagsmunaaðilum 
vinni að greiningu á kostum varðandi þróun samgöngukerfis og útfærslu vega á miðhálendinu. 

S ˂3 

 

3-4 Áfangaskýrsla. 

Kortlagning mannvirkja og þjónustu á miðhálendinu 

Framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu 2015-2026. Skipulagsstofnun í samvinnu við Þjóðskrá Íslands og 
sveitarfélög á hálendinu hafa forgöngu um skráningu mannvirkja og þjónustu á hálendinu. Beinn undanfari 
verkefnis um mat á þörf fyrir uppbyggingu ferðaþjónustumannvirkja sem unnið verði að á árinu 2017. 

S ˂3 

 

2-3 Áfangaskýrsla. 

Skipulag vindorkunýtingar 

Framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu 2015-2026. Skipulagsstofnun í samstarfi við hlutaðeigandi 
stofnanir stendur fyrir fræðslu og miðlun upplýsinga um skipulagsmál og umhverfismat vindorkunýtingar. 

S <3 2-3 Leiðbeiningar. 

Upplýsingar um húsnæðismál 

Framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu 2015-2026. Þjóðskrá Íslands, í samstarfi við Skipulagsstofnun, 
Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, vinnur að úrbótum í 
skráningu, miðlun og greiningu upplýsinga um húsnæðismál með tilliti til skipulagsákvarðana. 

S <3 3-4 Áfangaskýrsla. 

Greining vinnusóknar- og þjónustusvæða 

Framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu 2015-2026. Skipulagsstofnun, í samstarfi við Byggðastofnun, 
innanríkisráðuneytið, Vegagerðina, Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu, vinnur að samræmdri greiningu á vinnusóknar- og þjónustusvæðum stærstu þéttbýlisstaða og 
kortlagningu virkra borgarsvæða. 

S <3 3-4 Áfangaskýrsla. 
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6 Umhverfismat áætlana 
 

     Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Umhverfismat áætlana (annarra en skipulagsáætlana sveitarfélaga) 

Leiðbeiningar til forsvarsaðila áætlanagerðar, eftirlit með gerð umhverfismats og afgreiðsla erinda sem varða 
umhverfismat áætlana. Helstu verkefni eru: 

 Ákvörðun um hvort áætlun sé háð mati skv. lögum um umhverfismat áætlana, ef vafi leikur á. 
 Samráð um umfang og áherslur umhverfismats (umsagnir um matslýsingar).  
 Umsagnir um tillögur að áætlunum og umhverfismat þeirra (umhverfisskýrslu).  

Verkefni við umhverfismat skipulagsáætlana sem unnar eru skv. skipulagslögum falla undir 4. kafla að ofan. 

U ˂3 

 

 

Á 

 

Gæði afgreiðslna og leiðbein. stofnunar. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi ákvarðana um matsskyldu. 

Fjöldi umsagna um matslýsingar. 

Fjöldi umsagna um tillögur að áætlunum og umhverfismat. 

Skýrsla um framkvæmd umhverfismats áætlana 

Á fimm ára fresti tekur Skipulagsstofnun saman skýrslu um framkvæmd umhverfismats áætlana, samanber 4. 
grein laga um umhverfismat áætlana.  

Á árinu er áformuð vinna við ritun, útgáfu og kynningu skýrslu fyrir tímabilið 2011-2015. 

U ˂3 Á Útgefin skýrsla. 

Fyrirspurnir um umhverfismat áætlana 

Afgreiðsla ýmissa fyrirspurna sem berast stofnuninni um umhverfismat áætlana. 
U ˂3 Á Fjöldi skráðra fyrirspurna.  
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7 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 

  

 Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Ákvarðanir um matsskyldu 

Ákvarðanir um matsskyldu framkvæmda og kynning á þeim.  

 

U 12 Á Gæði afgreiðslna og leiðbein. stofnunar. (Þjónustukönnun.) 

Kærðar ákvarðanir þar sem niðurstaða er staðfest. 

Fjöldi ákvarðana um matsskyldu. 

Mat á umhverfisáhrifum 

Kynning á matsáætlunartillögum og ákvarðanir um matsáætlanir.  

Athugun og kynning frummatsskýrslu og álit um mat á umhverfisáhrifum. 

U 12 Á Gæði afgreiðslna og leiðbein. stofnunar. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi afgreiddra matsáætlana. 

Fjöldi kynntra frummatsskýrslna. 

Fjöldi álita. 

Sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum 

Ákvarðanir um sameiginlegt mat tengdra framkvæmda. 

U ˂3 Á Fjöldi ákvarðana. 

Endurskoðun matsskýrslna 

Ákvörðun um hvort endurskoða þurfi matsskýrslu samkvæmt 12. grein laga um mat á umhverfisáhrifum  
þegar 10 ár eru liðin frá mati á umhverfisáhrifum. 

Einnig afgreiðsla sambærilegra erinda um endurskoðun mats, þótt ekki séu liðin 10 ár. 

U ˂3 Á Fjöldi ákvarðana. 

Fyrirspurnir um mat á umhverfisáhrifum 

Afgreiðsla ýmissa fyrirspurna sem berast stofnuninni um mat á umhverfisáhrifum. 

U ˂3 Á Fjöldi skráðra fyrirspurna.  
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8 Kynning, samráð og útgáfa 

 

Viðburðir Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Skipulagsdagurinn. Árlega stendur Skipulagsstofnun fyrir Skipulagsdeginum, í samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga þar sem farið er yfir það sem efst er á baugi í skipulagsmálum. Tími: September.  

A & D ˂3 2-3 Ánægja með viðburðinn. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi þátttakenda.  

Umhverfismatsdagurinn. Árlega stendur Skipulagsstofnun fyrir Umhverfismatsdeginum þar sem farið er yfir 
það sem efst er á baugi varðandi umhverfismat áætlana og framkvæmda. Tími: Júní. 

U ˂3 1-2 Ánægja með viðburðinn. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi þátttakenda.  

Heim í hérað. Vettvangsheimsóknir og fundir í héraði með forsvarsfólki sveitarfélaga í skipulagsmálum þar 
sem Skipulagsstofnun og sveitarfélög  bera saman bækur sínar um viðfangsefni á sviði skipulagsmála í 
viðkomandi sveitarfélagi og stefnu stjórnvalda í skipulagsmálum. Nánari áætlun gerð ársfjórðungslega. 

F ˂3 Á Ánægja með þessa þjónustu stofnunar. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi heimsókna í hérað. 

Þemafundir. Stuttir þemafundir/málþing um einstök viðfangsefni á sviði skipulagsmála og umhverfismats, 
meðal annars til að kynna niðurstöður þeirra rannsóknar- og þróunarverkefna sem styrkt eru af Rannsóknar- 
og þróunarsjóði Skipulagsstofnunar. Haldin eftir atvikum í samráði við aðra aðila. Á árinu er fyrirhugað að 
standa að nokkrum þemafundum/málþingum, en efni og tímasetning eru háð nánari áætlanagerð.  

S ˂3 Á Ánægja með viðburði. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi funda. 

Fjöldi þátttakenda. 

Samráðsfundir með ráðuneyti og stofnunum. Skipulagsstofnun leggur áherslu á að viðhalda og efla samstarf 
við stofnanir sem fara með skyld málefni. Árlega er haldinn sérstakur samráðsfundur með UAR. Auk þess er 
eftir því sem verkefni gefa tilefni til efnt til samráðsfunda með öðrum stofnunum. 

F ˂3 Á Ánægja með samstarf. (Þjónustukönnun.) 

Fjöldi funda. 

Erlent samstarf. Skipulagsstofnun tekur þátt í ýmsu samstarfi við erlenda aðila. Þar ber hæst samstarf 
norrænna skipulagsyfirvalda og þemastarf á þeirra vegum um skipulag sveitarfélaga og skipulagslögfræði, 
starf norræns starfshóps um haf- og strandsvæðaskipulag og sérfræðingahópa ESB um umhverfismat og 
skipulag haf- og strandsvæða. Einnig er virkt tengslanet við systurstofnanir á Norðurlöndum og víðar í 
Evrópu. 

F &  
A & U 

˂3 Á Verkefni í samræmi við áætlun viðkomandi verkefnis. 

 

Móttaka hópa. Á hverju ári er tekið á móti og haldnar kynningar fyrir ýmsa hópa háskólanema, erlends 
fagfólks og fleiri aðila sem vilja kynna sér starfsemi stofnunarinnar og viðfangsefni á hennar verksviði.  

S ˂3 Á Fjöldi heimsókna/kynninga. 

Sýning í nýju húsnæði. Tengt flutningi í nýtt húsnæði á árinu er fyrirhugað að standa fyrir sýningu á völdum 
skipulagsuppdráttum úr safni stofnunarinnar. 

F ˂3 1-3 Sýning haldin. 

Námskeið um vistvænt skipulag þéttbýlis. Fyrirhugað í samvinnu við Vistbyggðarráð í apríl. F ˂3 1-2 Fjöldi þátttakenda. 

  



11 

 

 

8 Kynning, samráð og útgáfa 

 

Útgáfa Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Leiðbeiningar, endurskoðun. Fyrirliggjandi leiðbeiningarit og leiðbeiningablöð stofnunarinnar eru yfirfarin 
reglulega og endurskoðuð. Á árinu verður unnið að því verkefni, eftir föngum. 

F í samráði 
við  

S A D & U 

3-6 Á Fjöldi endurskoðaðra leiðbeininga. 

Ánægja með útgefnar leiðbeiningar. (Þjónustukönnun.) 

Leiðbeiningablöð/bæklingar, nýtt. Á árinu er stefnt að því að koma út nýju efni um eftirfarandi: 
 Kostnaðarframlag við gerð aðal- og svæðisskipulags 
 Óverulegar breytingar á aðalskipulagi  
 Ferðamál í dreifbýli 
 Lágsvæði og sjávarflóð 
 Samráð (aðilar og aðferðir) 
 Mat á umhverfisáhrifum fiskeldis 
 Samþætting MÁU og UMÁ 

F í samráði 
við  

S A D & U 

3-6 Á Fjöldi nýrra leiðbeiningablaða. 

Ánægja með útgefnar leiðbeiningar. (Þjónustukönnun.) 

Um skipulag bæja í 100 ár. Í tilefni af því að á árinu verða liðin 100 ár frá útgáfu ritsins Um skipulag bæja eftir 
Guðmund Hannesson er fyrirhuguð endurútgáfa á ritinu ásamt nýju ritgerðasafni um skipulagsmál. 

F ˂3 1-3 Útgefið rit. 

www.skipulagsstofnun.is. Á fyrrihluta árs er fyrirhugað að opna nýjan og endurskoðaðan vef stofnunarinnar, 
sem unnið hefur verið að á seinnihluta árs 2015.  

F ˂3 1-2 Heimsóknir á vef. 
Ánægja með vefinn. (Þjónustukönnun.) 

Samfélagsmiðlar. Skipulagsstofnun miðlar fréttum af starfsemi stofnunarinnar og ýmsu fréttnæmuaf 
skipulagsmálum og umhverfismati á síðu stofnunarinnar á Facebook.  F & S ˂3 Á „Líkar við“ og „útbreiðsla“ á síðu Skipulagsstofnunar á FB. 

Skipulagsvefsjá. Skipulagsstofnun varðveitir eintak af öllum skipulagsáætlunum í gildi. Unnið hefur verið að 
því á undanförnum árum að gera þær aðgengilegar á vef stofnunarinnar.  

S ˂3 Á Allar skipulagsáætlanir birtar í skipulagsvefsjá jafnóðum og 
þær öðlast gildi (innan mánaðar). 
Sjá að öðru leyti verkefni um stafrænt skipulag í 9. kafla. 

Gerð er grein fyrir kynningar- og samráðsmálum vegna landsskipulags í 5. kafla þessarar áætlunar. 

  

http://www.skipulagsstofnun.is/
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9 Rannsóknir og þróun 

  

 Forsvar Umfang Tími árs Árangursmælikvarðar/lykiltölur 

Rannsóknar- og þróunarsjóður Skipulagsstofnunar 

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Rannsóknar- og þróunarsjóði Skipulagsstofnunar um mitt ár. 

 

S ˂3 2 & 3 Fjöldi umsókna. 

Skýrslum skilað um lokin verkefni. 

Stafrænt skipulag 

Skipulagsstofnun hóf árið 2013 undirbúning að átaksverkefni um innleiðingu stafræns skipulags. Verkefni 
stofnunarinnar varðandi stafrænt skipulag voru skýrð nánar og fengu aukið vægi með breytingum á 
skipulagslögum á vorþingi 2014.  

Verkefnið er óbeint framhald þeirrar vinnu sem farið hefur fram á undanförnum árum við uppbyggingu 
skipulagsvefsjár á vef stofnunarinnar.  

Verkefni við innleiðingu stafræns skipulags er fjölþætt, en fyrsta skref þess felst í gerð fitjuskrár fyrir 
aðalskipulag og innleiðingu hennar. Stefnt er að því að fyrsta útgáfa fitjuskrár liggi fyrir á árinu.  

Jafnframt verður unnin ítarleg verkáætlun um innleiðingu stafræns skipulags sem spannar allt frá þróun 
skipulagsvefsjár stofnunarinnar og samræmdrar vinnslu skipulags í landfræðilegum upplýsingakerfum yfir í 
önnur gagnaskil og miðlun rafrænt, svo sem umsagna um skipulagstillögur. Einnig tekur þessi vinna til 
rafrænnar miðlunar gagna um mat á umhverfisáhrifum. Þá verður sérstaklega hugað að rafrænni skráningu 
og miðlun gamalla skipulagsuppdrátta. 

S 6 

 

Á Ánægja með störf stofnunarinnar á þessu sviði. 
(Þjónustukönnun). 

Verkefni í samræmi við áætlun viðkomandi verkefnis. 
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10 Nokkrir helstu árangursmælikvarðar og lykiltölur 

 

Lykiltölur3 2011 2012 2013 2014 2015 

Skipulagssjóður – svæðisskipulagsverkefni með nýtt kostnaðarþátttökusamkomulag  1 1 2 1 0 

Skipulagssjóður – aðalskipulagsverkefni með nýtt kostnaðarþátttökusamkomulag  4 7 5 4 10 

Umsagnir um lagafrumvörp, þingsályktunartillögur og tillögur að reglugerðum 19 19 19 15 11 

Svæðisskipulag – staðfest heildarskipulag 0 0 1 1 2 

Svæðisskipulag – staðfestar breytingar 6 0 0 1 3 

Aðalskipulag – umsagnir fyrir auglýsingu (heildarskipulag)  4 10 11 6 3 

Aðalskipulag – umsagnir fyrir auglýsingu (breytingar)  10 18 30 59 52 

Aðalskipulag – staðfest heildarskipulag4 18 15 6 6 4 

Aðalskipulag – staðfestar verulegar breytingar5 36 28 45 45 62 

Aðalskipulag – staðfestar óverulegar breytingar5 47 30 28 27 28 

Deiliskipulag – samþykkt heildarskipulag5 192 183 260 163 162 

Deiliskipulag – samþykktar verulegar breytingar5 108 115 156 122 150 

Deiliskipulag – samþykktar óverulegar breytingar5 118 108 95 148 131 

MÁU ákvarðanir um matsskyldu 27 20 42 25 25 

MÁU afgreiddar matsáætlanir 7 9 2 8 9 

MÁU álit 4 4 9 5 4 

MÁU ákvarðanir um endurskoðun matsskýrslu 0 0 0 2 5 

Rannsóknar- og þróunarsjóður – fjöldi umsókna 8 9 11 19 8 

      

 

                                                           
3 Lykiltölur lýsa umfangi verkefna sem koma til afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Þær eru hinsvegar ekki beinn mælikvarði á árangur starfsins. 
4 Þessar tölur eiga við fjölda afgreiðslna Skipulagsstofnunar en ekki fjölda skipulagsáætlana. Getur verið misræmi þar á milli - sama skipulagsáætlun getur komið oftar en einu sinni til afgreiðslu ef gerðar eru athugasemdir við 
gögn eða málsmeðferð. 
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10 Nokkrir helstu árangursmælikvarðar og lykiltölur 

 

Árangursmælikvarðar5 2011 2012 2013 2014 2015 

Rekstur sbr. við áætlun (grænt: innan, gult: ≤ 4% umfram, rautt: ˃ 4% umfram)      

Stefnur og áætlanir um innra starf – árangur í samræmi við áætlun - -    

Starfsþróunaráætlun – framfylgd í samræmi við áætlun - - -   

Skipulagssjóður – endurgreiðsla skipulagsgjalds framkvæmd samkvæmt áætlun      

Gæðakerfi, gæðahandbók – árangur í samræmi við áætlun - -    

Verkefnastjórnun – innleiðing í samræmi við áætlun - - -   

Deiliskipulag – hlutfall samþykkts deiliskip. sem er yfirfarið af Skipulagsstofnun6 - - 69% 84% 73% 

Landsskipulag – útgáfa lykilskjala í samræmi við áætlun   -   

Landsskipulag – fjöldi skráðra þátttakenda á samráðsvettvangi -   128 128 127 129 

Skipulagsdagurinn – fjöldi þátttakenda - - - 159 180 

Umhverfismatsdagurinn – fjöldi þátttakenda - - - 110 101 

Ný leiðbeiningablöð og fræðslubæklingar – útgáfa í samræmi við áætlun      

Facebook-síða Sls – fjöldi þeirra sem  „líka við“ í árslok / mesta „útbreiðsla“ - - 186 290 / 438 367 / 550 

Skipulagsvefsjá – birting skipulags í samræmi við verklag og áætlun -     

Þróunarverkefni í samræmi við áætlun  -    

 

  

                                                           
5 Árangursmælikvarðar eru mælikvarðar á árangur í starfi Skipulagsstofnunar, svo sem á afköst, skilvirkni og gæði. 
6 Hér er talið hlutfall yfirfarins samþykkts heildar-deiliskipulags og verulegra breytinga á deiliskipulagi af heildarfjölda afgreiðslna, sbr. athugasemd við lykiltölur á fyrri bls. og markmið í 4. kafla.  
   Liturinn ræðst af því hvort markmið viðkomandi árs hefur náðst. 
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11 Skipulagsstofnun – stjórnskipulag og rekstraráætlun 

Stjórnskipulag 

Nýtt skipurit tók gildi 1. nóvember 2014. Því er ætlað að styðja þær áherslur sem settar eru fram í stefnu og starfsáætlun stofnunarinnar 2014-2018 sem kynnt var í árslok 2013. 

Skipuritið er flatt starfaskipulag með fjórum kjarnasviðum og tveimur stoðeiningum. Með því er áhersla lögð á að efla liðsheild og auka samræmingu, samvinnu og skilvirkni í 

starfseminni. Jafnframt hafa starfslýsingar verið endurskoðaðar í því skyni að skýra ábyrgð og hlutverk hvers og eins, en einnig með áherslu á að skapa ákveðinn sveigjanleika og 

hvetja til teymisvinnu og samvinnu milli sviða. Heildarmarkmið breytinganna er að stofnunin geti rækt hlutverk sitt sem best, veitt framsækna þjónustu og tryggt ábyrga nýtingu 

þeirra fjármuna sem til rekstrarins er varið. 

Starfsmenn Skipulagsstofnunar eru 22 í ársbyrjun 2016, hefur fækkað um einn frá fyrra ári.  

Stofnunin er til húsa á Laugavegi 166, 3. hæð, en eins og fram kemur í 1. kafla að framan er stefnt að flutningi á árinu í Borgartún 7. 
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Rekstraráætlun 2016 fyrir Skipulagsstofnun (14-301) samanborið við rekstrarreikning fyrri ára (í þús.kr.) 

 

  

                                                           
7 Vinna Skipulagsstofnunar við matsáætlanir, frummatsskýrslur og álit, sérfræðiálit sem stofnunin aflar og auglýsingakostnaður er greiddur af viðkomandi framkvæmdaraðila. 
8 Helmingur kostnaðar við landsskipulagsstefnu greiðist úr Skipulagssjóði. Einnig tiltekinn kostnaður við stafrænt skipulag sem rannsóknar- og þróunarverkefni. 

Skipulagsstofnun (14-301) Reikningur  2012 Reikningur 2013 Reikningur 2014 Áætluð afkoma 2015 Áætlun 2016 

Tekjur:      

Sértekjur MÁU7 9.268 10.406 7.530 11.628 13.000 

Framlag úr Skipulagssjóði8 - - 20.128 8.580 21.000 

Aðrar tekjur 6.652 1.601 6.502 4.865 0 

Tekjur samtals 15.920 12.007 34.160 25.073 34.000 

Gjöld:      

Laun 158.597 171.819 187.009 195.269 210.385 

Ferðir 9.131 7.657 8.952 8.567 8.000 

Rekstur 3.591 4.039 4.473 4.023 4.000 

Þjónusta 32.770 29.050 36.352 31.022 38.500 

Húsnæði 12.960 13.026 13.336 13.120 13.600 

Vextir, eignakaup, tilfærslur 322 1935 2.341 509 1.500 

Gjöld samtals 217.371 227.526 254.035 252.510 275.985 

Tekjur umfram gjöld -201.451 -215.519 -219.875 -227.437 -241.985 

Framlag úr ríkissjóði 194.100 213.200 218.600 231.500 241.900 

Hagnaður/tap ársins -7.351 -2.319 -1.275 4.063 -85 

Höfuðstóll í árslok 5.304 2.985 1.710 5.773 5.688 
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Rekstur Skipulagssjóðs (14-303) (í þús. kr) 

Til að standa straum af kostnaði við gerð landsskipulagsstefnu og aðal- og svæðisskipulags og rannsóknar- og þróunarverkefni á sviði skipulagsmála er innheimt skipulagsgjald af nýbyggingum. Skipulagsgjald rennur í 

Skipulagssjóð. Skipulagsstofnun annast vörslu sjóðsins og greiðslur úr honum.  

„Skipulagsmál sveitarfélaga“ (14-303) Reikningur 2012 Reikningur 2013 Reikningur 2014 Áætluð afkoma 2015 Áætlun 2016 

Ráðstöfun fjár úr Skipulagssjóði      

Landsskipulagsstefna9 - - 17.307 2.882 11.500 

Aðal- og svæðisskipulag10 17.152 119.544 51.281 83.032 60.000 

Endurgreiðsla skipulagsgjalds11 62.215 76.443 83.133 135.890 90.000 

Rannsóknar- og þróunarsjóður12 5.000 3.850 5.000 5.900 7.000 

Stafrænt skipulag13 - - 2.821 5.698 9.500 

Samtals ráðstafað 84.367 199.837 159.542 233.402 178.000 

Innheimt skipulagsgjald 203.881 242.720 243.280 343.524  

Þar af í þeim sveitarfélögum sem fá endurgreitt 124.431 152.886 166.267 271.779  

Fjárheimildir      

Fjárlög: 111 Endurgreiðslur skipulagsgjalds ...14 45.500 45.500 45.500 45.500 85.000 

Fjárlög: 113 Endurgreiðslur á hluta kostnaðar ...15 54.400 154.500 154.500 54.500 54.500 

Höfuðstóll frá fyrra ári 11.154 43.402 74.509 152.600  

Samtals fjárheimildir 111.054 243.402 274.509 252.600  

                                                           
9 Samkvæmt 1. tl. 18. greinar skipulagslaga greiðist kostnaður við gerð landsskipulagsstefnu til helminga af ríkissjóði og Skipulagssjóði. 
10 Þetta varðar kostnaðarþátttöku í einstökum verkefnum við gerð aðal- og svæðisskipulags sbr. 2., 3. og 6. tl. 18. greinar skipulagslaga. 
11 Átta sveitarfélög (Akranes, Akureyri, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær, Reykjavík  og  Seltjarnarnes) fá árlega endurgreiddan helming innheimtra skipulagsgjalda í sveitarfélaginu, sbr. 4. tl. 18. greinar 
skipulagslaga. 
12 Samkvæmt 1. mgr. 17. greinar skipulagslaga skal skipulagsgjald innheimt í skipulagssjóð m.a. til að standa straum af kostnaði við þróunarverkefni og rannsóknir á sviði skipulagsmála sem nýtast sveitarfélögum við gerð 
skipulagsáætlana. Rannsóknar- og þróunarsjóður Skipulagsstofnunar (sjá 9. kafla þessarar áætlunar) er fjármagnaður með skipulagsgjaldi. 
13 Þróunarverkefni við stafrænt skipulag (sjá 9. kafla þessarar áætlunar) er fjármagnað að hluta úr Skipulagssjóði, sbr. skýringu 12 hér að framan. 
14 Þessi liður í fjárlögum vísar til þess að átta sveitarfélög (Akranes, Akureyri, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær, Reykjavík  og  Seltjarnarnes) eiga að fá endurgreiddan árlega helming innheimtra 
skipulagsgjalda í sveitarfélaginu, sbr. 4. tl. 18. greinar skipulagslaga. 
15 Þessi liður í fjárlögum vísar til annarrar ráðstöfunar skipulagsgjalds en getið er um í skýringu 14 hér að framan. 
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Kynningar- og samráðsáætlun 2016 

 

 Jan Feb Mars Apr Maí Júní Júlí Ág Sept Okt Nóv Des 

Viðburðir             

Landsskipulag – Kynning samþykktrar stefnu             

Skipulagsdagurinn             

Umhverfismatsdagurinn             

Þemafundir             

Sýning í nýju húsnæði             

Námskeið um vistvænt skipulag þéttbýlis             

Útgáfa             

Skipulagsstofnun – Verkefnaáætlun 2016             

Skipulagsstofnun – Stefnumótun 2017-2019             

Skipulagsstofnun – Ársáætlun 2017             

Skipulagsstofnun – Ársskýrsla 2015             

Landsskipulag – Úttekt á samráðsferli landsskipulagsstefnu             

Landsskipulag – Samþykkt landsskipulagsstefna             

Landsskipulag – Áætlun um framfylgd             

Leiðbeiningarrit/-blöð, endurskoðun þegar útgefinna             

Leiðbeiningablöð/bæklingar, ný             

Um skipulag bæja í 100 ár             

 


