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Byggingarleyfi: 
 

Deiliskipulag – meginregla 

 

  eða: 

 

Grenndarkynning 

byggingarleyfisumsóknar 
 

 eða: 

 

Meðmæli Skipulagsstofnunar skv.  

1. tl. ákvæða til bráðabirgða 

 

Framkvæmdaleyfi: 
 

Deiliskipulag – meginregla 

 

 eða: 

 

Grenndarkynning 

framkvæmdaleyfisumsóknar 

 

 eða: 

 

Meðmæli Skipulagsstofnunar skv. 1. tl. 

ákvæða til bráðabirgða 

 

 eða: 

 

Aðalskipulag - ef vel er gerð grein fyrir 

framkvæmdinni þar (sjá 7. gr. reglugerðar um 

framkvæmdaleyfi) 

 

   Allar framkvæmdir eiga að vera í samræmi við skipulag 



Deiliskipulag, grenndarkynning eða meðmæli skv. 1. tl. ? 

■ Dæmi: Til leyfisveitenda kemur umsókn um byggingarleyfi eða framkvæmdaleyfi fyrir 

framkvæmd á svæði þar sem ekki liggur  fyrir deiliskipulag. 

■ Skipulagsnefnd  fær umsóknina til skoðunar og leggur mat á hvaða málsmeðferð 

hún þarf að fá, eða hvort hafna beri umsókninni.  

 

■ Skoða þarf: 

– Samræmi við aðalskipulag. Ef framkvæmd er ekki í samræmi er umsókninni annaðhvort hafnað eða 

lögð til breyting á aðalskipulaginu og er sú afstaða send sveitarstjórn til afgreiðslu. 

– Hvort umfang eða eðli framkvæmdar kalli á gerð deiliskipulags. Ath. stundum liggur fyrir í aðalskipulagi 

að gera skuli deiliskipulag fyrir tilteknar framkvæmdir. Sú afstaða send sveitarstjórn til afgreiðslu. 

 

ef framkvæmd er í samræmi við aðalskipulag og ekki er talin þörf á gerð deiliskipulags: 

– skal beita grenndarkynningu í þegar byggðu hverfi, þ.m.t. húsaþyrpingar í dreifbýli. 

– er hægt að óska eftir meðmælum Skipulagsstofnunar með veitingu byggingar- eða framkvæmdaleyfis 

á svæðum utan þéttbýlis, þ.e. undanþága er veitt frá gerð deiliskipulags. Stofnunin leggur hvorki mat á 

tæknilegar útfærslur né sjálf leyfisgögnin. 



Grenndarkynning – gr. 5.9 í skipulagsreglugerð 

Framkvæmd skal vera í samræmi við yfirbragð og þéttleika nágrennis.  
Engin aðkoma Skipulagsstofnunar.  Leiðbeiningablað nr.  8b. 
 
■ Ath. fjölmargir úrskurðir liggja fyrir um að grenndarkynning eigi einungis við um minniháttar 

byggingaframkvæmdir – skoða www. usb.is og www. uua.is. Nýtt í skipulagslögum að hægt sé að 
grenndarkynna umsókn um framkvæmdaleyfi! 

■ Skipulagsnefnd leggur mat á  hverjir eru hagsmunaaðilar. 

■ Skipulagsnefnd, f.h. sveitarstjórnar sendir hagsmunaaðilum bréf ásamt rökstuðningi fyrir 
málsmeðferðinni og afriti af gögnum sem lýsa framkvæmdinni það vel að hagsmunaaðilar geta tekið 
afstöðu til hennar . (s.s. drög að aðaluppdráttum, götu- og afstöðumyndir, lýsing  á frágangi) 

■ 4 vikna frestur til að gera athugasemdir – heimilt að stytta eða jafnvel sleppa í vissum tilvikum. 

■ Skipulagsnefnd gefur umsögn um athugasemdir áður en sveitarstjórn afgreiðir málið og svarar 
athugasemdum.  

■ Engar athugasemdir = sveitarstjórn getur afgreitt málið án umfjöllunar skipulagsnefndar. 

■ Leyfisveitandi* afgreiðir og gefur úr byggingaleyfi eða framkvæmdaleyfi í samræmi við ákvæði 
viðkomandi reglugerðar. 

■ Hafi ekki verið gefið út innan 1. árs frá afgreiðslu sveitarstjórnar á grenndarkynningunni, þarf að 
endurtaka málsmeðferðina. 

 

* Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi.  Sveitarstjórn þarf að samþykkja framkvæmdaleyfi áður en skipulagsfulltrúi 
gefur það út.  Ekki er víst að grenndarkynntu gögnin hafi verið fullnægjandi sbr. ákvæði reglugerðar um 
framkvæmdaleyfi þannig að sveitarstjórn gæti þurft að samþykkja sjálft framkvæmdaleyfið síðar. 

 

 



Deiliskipulag eða grenndarkynning – ekki 1. tl. 
 

 

Ath. lóðaafmarkanir er ekki hægt að grenndarkynna skv. skipulagslögum.  



Meðmæli- 1. tl. ákvæða til bráðabirgða - gr. 5.11 

Á við einstakar framkvæmdir utan þéttbýlis eða þegar byggðs hverfis /húsaþyrpingar í 

dreifbýli.  Ekkert formlegt ferli fyrir aðkomu annarra hagsmunaaðila.  Leiðbeiningablað nr. 1. 
 

■ Sveitarstjórn (skipulagsnefnd getur undirbúið) samþykkir að leita meðmæla fyrir leyfisveitingunni, 

rökstuðningur fyrir málsmeðferð þarf að fylgja gögnum sem send eru Skipulagsstofnun. 

■ Gögn =  sambærileg og skipulagsgögn + hönnunargögn eftir atvikum, auk umsagna lögbundinna 

umsagnaraðila og leyfi annarra ef fyrir liggja. 

■ Skipulagsstofnun skoðar gögn og rökstuðning sveitarstjórnar  og metur hvort hægt sé að beita 

þessari málsmeðferð, í stað deiliskipulags eða grenndarkynningar. Kallar eftir frekari gögnum ef með 

þarf. Stofnunin leggur hvorki mat á tæknilegar útfærslur né sjálf leyfisgögnin. 

■ Skipulagsstofnun mælir með - eða mælir ekki með leyfisveitingu og rökstyður þá niðurstöðu sína. 

■ Sveitarstjórn eða umsækjandi geta kært afgreiðslu Skipulagsstofnunar til úrskurðarnefndar umhverfis 

og auðlindamála. 

■ Leyfisveitandi* afgreiðir og gefur úr byggingaleyfi eða framkvæmdaleyfi í samræmi við ákvæði 

viðkomandi reglugerðar. 

■ Dragist að samþykkja leyfi á grundvelli umsóknar sveitarstjórnar og meðmæla Skipulagsstofnunar – getur 

sveitarstjórn þurft að breyta um málsmeðferð, t.d. vegna  nýrra hagsmunaaðila á svæðinu.     

 

* Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi.  Sveitarstjórn þarf að samþykkja framkvæmdaleyfi áður en skipulagsfulltrúi 

gefur það út.  Ef gögn sem liggja fyrir þegar sveitarstjórn samþykkir að leita meðmæla fyrir framkvæmdaleyfi eru ekki 

fullnægjandi sbr. ákvæði reglugerðar um framkvæmdaleyfi þarf hún að afgreiða sjálft framkvæmdaleyfið síðar. 

 



Dæmi um umsókn um meðmæli með byggingarleyfi 



Dæmi um umsókn um meðmæli með framkvæmdaleyfi 

Þetta eru ekki gögn fyrir 

útgáfu framkvæmdaleyfis, 

en 

lýstu framkvæmdinni 

nægjanlega fyrir veitingu 

meðmæla . 

 
Á þessu svæði var ekki til 

aðalskipulag, en nýtt var í 

staðfestingarferli. Gögnum 

fylgdi lýsing á samræmi við það.  

 

Framkvæmdin var 

tilkynningarskyld og lá sú vinna 

fyrir – ásamt niðurstöðu um að 

hún væri ekki matskyld.  

 







Gr. 5.3. í skipulagsreglugerð 

Gr. 5.3. og 5.5. í skipulagsreglugerð 

/matslýsingu 





Viðfangsefni og efnistök deiliskipulags - 5.3.2. gr. 

 
byggir á stefnumörkun aðalskipulags og.. 

1. Byggðamynstur og byggingar 

2. Lóðir 

3. Almenningsrými 

4. Upplýsinga- og auglýsingaskilti 

5. Samgöngur 

6. Hljóðvist 

7. Breytingar á landi og landmótun 

8. Starfsemi í íbúðarbyggð 

9. Virkjanir 

10. Starfsmannabúðir 

11. Minniháttar mannvirki sem eru undanþegin   byggingarleyfi 

12. Frístundabyggð 

13. Mannvirki og starfsemi á landbúnaðarsvæðum 

14. Skipulag við vötn, ár og sjó 

15. Veitur og fjarskipti 

16. Gámasvæði og sorpgerði 

17. Verndun svæða og einstakra mannvirkja 

18. Náttúruvá 

19. Framkvæmdir sem falla undir mat á umhverfisáhrifum 

20. Framkvæmd, áfangaskipting og framkvæmdatími 
Myndir úr skýrslu Alta um miðbæ Húsavíkur 



Muna að: 
 

• Ákvæði um útlit, vegghæðir, almenn bílastæði o.fl. hafa verið 

tekin úr byggingarreglugerð. Setja þarf ákvæði um þessi atriði í 

deiliskipulagi.  

 

• Í nýrri skipulagsreglugerð eru jafnframt nákvæmari  fyrirmæli en 

áður um hvað setja skuli skilmála fyrir og um framsetningu þeirra.   



Samráðsfundur með sveitarfélögunum 11.-12. apríl 2013 

Takk fyrir ! 


