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Hvernig má virkja almenning?

 Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025
 (samþ. 30.04.2014)

 Nýjar leiðir við kynningu á skipulagstillögum 
veturinn 2013

 Einstaklingsmiðuð nálgun?

 Samfélagsleg nálgun með vistvænu ívafi?

 Hvað tókst vel?

 Hvað mætti gera betur ?

 Hver er líkleg þróun?

 Ávinningurinn af virkari þátttöku almennings 
við gerð skipulagsgerð

 Vistvænt skipulag...



Lögbundið samráðsferli

Úr gildanskipulagsreglugerð:

Markmið:

,,að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð 
skipulagsáætlana þannig að honum sé gefið tækifæri til að 
hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda.”

4.2.1 grein. Kynning og samráð við gerð aðalskipulags

,,Við gerð aðalskipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir 
sjónarmiðum og tillögum íbúa, viðkomandi stjórnvalda og 
annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta um mörkun 
stefnu. Það skal gert með virkri samvinnu við íbúa og aðra 
hagsmunaaðila frá upphafi skipulagsferilsins.

Upplýsingar um skipulagsferlið og gögn sem varða 
skipulagsgerðina skulu vera aðgengileg á vinnslutímanum.

Við gerð aðalskipulags skal haft samráð við þá aðila sem fjalla 
um eða fara með þá málaflokka sem skipulagið nær til og 
kveðið er á um í öðrum lögum. “



Áherslur í upphafi vinnu við 

endurskoðun aðalskipulags

 Gefa íbúum tækifæri til að koma snemma  
að vinnunni
 Langt ferli

 Skipt upp í efnisflokka:
 Umhverfismál

 Samgöngumál

 minjavernd

 Gefa íbúum tækfæri á því að senda inn 
tillögur á vef bæjarins

 Formlegt samráð (,,hefðbundið”)
 Íbúafundir, hverfafundir bæjarstjóra, 

kynningarfundir
 Mæting

 Kynjahlutfall

 Aldurshlutfall

 Lögbundnar auglýsingar á tillögur og 
tengdum gögnum

 Tengd vinna
 Aðkoma almennings að mótun hjólastefnu 

2011



Nýjar leiðir við kynningu á 

skipulagstillögu veturinn 2013

 ÞINN STAÐUR OKKAR UMHVERFI:

 Vinnustofa /sýning í menningarmiðstöðinni 

Hafnarborg á meðan tillagan var í 

umsagnarferli lögboðinn aðila. (nóvember 

2013)

 Skipulögð dagskrá viðburða. 

 Gönguferðir um bæinn

 Fyrirlestrar

 Samtal hönnuða 

 Íbúafundir bæjarstjóra vorið 2014: 

aðalskipulagið, stutt myndband þar sem 

farið var yfir helstu áhersluatriði í 

endurskoðuðu aðalskipulagi.

Myndband um aðalskipulagstillögu 2014.

http://www.frequency.com/video/auglsing-um-tillgu-a-
aalskipulagi/160804663

Kynning á rammaskipulagi á Sauðárkróki 
2009

http://www.frequency.com/video/auglsing-um-tillgu-a-aalskipulagi/160804663
http://www.frequency.com/video/auglsing-um-tillgu-a-aalskipulagi/160804663


Hægt er að skoða sérstaklega:
Mál í kynningu 

Samþykkt mál

Dæmi um einstaklingsmiðaða nálgun

 Á frekar við um deiliskipulag

 Auglýsingar bornar í hús

 Settar upp samfélagssíður fyrir 
einstök hverfi þar sem settar eru 
inn tilkynningar um skipulagsmál. 

 SMS- ?

 Heimsóknir /vettvangsskoðun og 
viðtal

 Gott aðgengi að kjörnum fulltrúum

Meta þarf vel kostnað 

og ávinning þess að 

fara út í sértækar 

aðgerðir til þess að ná 

til einstaklinga



Dæmi um samfélagsmiðaða nálgun

 Ávinningur til langs tíma

 Auglýsingar í dagblöðum/héraðsblöðum

 Kynningarfundir 

 Íbúaþing

 Gögn aðgengileg á vef sveitarfélagsins

 Samfélagsmiðlar

 Fyrirlestar um skipulagsmál

 Gönguferðir 1:1

 Umhverfismennt - skólar





Dagskrá viðburða í tengslum við vinnustofuna

Þinn staður okkar umhverfi-

Skipulag verkefni í vinnslu

Fimmtudag 7. nóvember kl. 20
Staður í hjartanu
Samtal við arkitekta um heimabæinn Hafnarfjörð.

Föstudag 8. nóvember kl. 16
Alþjóðlegur dagur skipulags
Staður hluti heildar – fyrirlestrar og umræður
Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagsstjóri
höfuðborgarsvæðisins,
Borghildur Sturludóttir arkitekt.

Sunnudag 10. nóvember kl. 15
Í spor Guðjóns Samúelssonar í Hafnarfirði
Pétur H. Ármannsson arkitekt flytur erindi 
um Guðjón Samúelsson.

Fimmtudag 14. nóvember kl. 17
Endurskoðað aðalskipulag
Almennur kynningarfundur á vegum Skipulags- og
byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar.

Sunnudag 17. nóvember kl. 15
Hafnarbærinn
Kristinn Aadnegard yfirhafnsögumaður leiðir göngu
um hafnarsvæðið. Hvaða breytingar hafa orðið
í gegnum tíðina og hverjir eru möguleikar framtíðar.

Fimmtudag 21. nóvember kl. 20
Skipulag – forsendur og útfærsla
Bjarki Jóhannesson arkitekt og skipulagsstjóri
Hafnarfjarðar segir frá vinnu við aðalskipulagsgerð.

Sunnudag 24. nóvember kl. 15
Friðuð og falleg hús
Ganga þar sem friðuð hús í Hafnarfirði verða
skoðuð undir leiðsögn Sigríðar Bjarkar Jónsdóttur
byggingarlistfræðings og formanns skipulagsráðs.

Fimmtudag 28. nóvember kl. 20
Staður í hjartanu

Samtal við arkitekta um heimabæinn Hafnarfjörð.



Hvað hefði verið hægt að gera betur?

 Gera enn betri áætlun um samráð og kynningu strax 
við upphaf vinnunnar.
 Skilgreina vel hagsmunaaðila og nota mismunandi 

nálganir

 Leggja áherslu á kynningar á viðkomandi svæði
 Nota húsnæði grunnskólana enn betur í kynningu 

 Fleiri göngutúrar /skoðunarferðir

 Virkja betur unga íbúa og hafa meira samstarf við 
grunn- og leikskóla
 Bærinn minn

 Undirbúningur með útgáfu almenns kynningarrits um 
skipulagsmál

 Betra  aðgengi að gögnum á vefsíðu

 Fjölbreyttari framsetning
 Nota sjónræna framsetningu

 Einfalda framsetningu.

 Styttri útgáfa greinagerðar



Hvað tókst vel- vonandi?

 Gönguferðir og viðburðir vel 
heppnaðar og vel sóttar

 Fólk fékk betri yfirsýn

 Aukin og opnari umræða 
meðal fagfólks

 Uppbyggileg gagnrýni

 Hugmyndir /pælingar

 Breitt eignarhald á verkefninu

 Bæði meðal kjörinna 
fulltrúa og íbúa

 Meiri sátt um verkefnið

 Skipulagsmálin sett í stærra 
samhengi.



Efri mynd: skólabörn í Stokkhólmi taka þátt í skipulagsvinnu (heim: 
http://sustainability.formas.se/en/Issues/Issue-4-December-2013/)
Neðri mynd: Svæðisskipulagsnefnd Höfuðborgarsvæðisins 2010-2014

Ávinningur af virkari þátttöku 

almennings við skipulagsgerð

 Betri nýting á þekkingu og reynslu bæði 
fagfólks og íbúa

 Betri skilningur á þörfum íbúa
 Meiri gæði!
 Fjölbreytni
 Betri sátt um skipulagsmál

 Færri breytingar
 Minni kostnaður
 Meiri stöðugleiki

 Sveiganlegra umhverfi með lengri líftíma
 Virðing fyrir umhverfinu – góð umgengni
 Almennari þekking á áhrifaþáttum í 

skipulagsgerð
 Betri þekking íbúa á formlegu skipulagsferl
 Aukinn félagsauður

 Aukin samskipti nágranna

VISTVÆNT og lifandi 

UMHVERFI!!


