
Hvað er að ske?

RÝMI FYRIR MANNLÍF OG SAMTAL
Skipulags- og umhverfismatsdagurinn 2020

13. nóvember 2020
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir





Tillaga að landsskipulagsstefnu

 Felur í sér viðauka við gildandi landsskipulagsstefnu þar sem mótuð er 
nánari skipulagsstefna um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu

 Einnig eru lagðar til viðbætur við gildandi stefnu hvað varðar 
skipulag haf- og strandsvæða

 Tillagan er til kynningar fram til 8. janúar 2021

 Kynningarfundur um tillöguna verður á vefnum 
næstkomandi fimmtudag, 19. nóvember kl. 14

 Framlag síðar í dagskránni í dag um 
þann þátt tillögunnar sem lýtur að 
skipulagsáherslum um 20 mínútna bæinn

 Sjá nánar á www.landsskipulag.is

http://www.landsskipulag.is/




Mynd © Oleg Troino | Dreamstime.com

Leiðbeiningar um flokkun landbúnaðarlands

Verkefni leitt af Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu í 
samvinnu við Skipulagsstofnun og Landbúnaðarháskóla Íslands.

Markmiðið er að setja fram samræmda flokka með tilliti til 
ræktunarskilyrða og samræmt verklag og aðferðir við flokkun 
landbúnaðarlands.

Mun nýtast sem grunnur fyrir skipulagsgerð í dreifbýli.

Vinna við leiðbeiningarnar er vel á veg komin.



Mynd af www.thingvellir.is

Leiðbeiningar um stefnumótun, skipulag og hönnun ferðamannastaða

Verkefni leitt af Skipulagsstofnun fyrir hönd samstarfshóps um fagþekkingu á 
uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Skipulagsstofnun hefur samið við 
VSÓ um að vinna að leiðbeiningunum.

Markmiðið er að taka saman upplýsingar um skipulagsmál og leyfisveitingar 
fyrir þá aðila sem hyggja á framkvæmdir á ferðamannastöðum og þá opinberu 
aðila sem bera ábyrgð á skipulagi ferðamannastaða. Einnig til stuðnings við starf 
Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og við ákvarðanir um fjármögnun verkefna 
samkvæmt Landsáætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum.

Vinna við leiðbeiningarnar er vel á veg komin.



Mynd af www.buseti.is

Leiðbeiningar um byggðaþróun í þéttbýli

Samstarfsverkefni Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og 
Skipulagsstofnunar, sem hafa fengið til liðs við sig ráðgjafa og hönnuði frá 
teiknistofunni Stiku, Landmótun og Eflu.

Verkefnið á sér grundvöll í Svæðissipulagi höfuðborgarsvæðisins og 
landsskipulagsstefnu.

Markmiðið er að leiðbeina sveitarfélögum, hönnuðum og borgurunum um 
byggðaþróun í þéttbýli, m.a. tengt þéttingu byggðar, Borgarlínu og öðrum 
samgöngumiðuðum þróunarsvæðum.

Tekið á atriðum eins og gæðum byggðar, þéttleika byggðar, aðgengi að 
almenningssamgöngum, fjölda og fyrirkomulagi bílastæða og 
almenningsrýmum.

Vinna við leiðbeiningarnar er vel á veg komin.





Breytingar á löggjöf í farvatni

 Breyting á skipulagslögum
– Frumvarp lagt fram á Alþingi 11. nóvember 2020 
– Helstu nýmæli

• Ný tegund skipulags um raflínur í flutningskerfi raforku
• Upplýsinga- og samráðsgátt um skipulagsgerð og framkvæmdaundirbúning

 Endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum og umhverfismat áætlana
– Áform um heildarendurskoðun og sameiningu þessara lagabálka hafa verið kynnt 

í samráðsgátt stjórnvalda, á þingmálaskrá er miðað að framlagningu á vorþingi
– Lögð til nýmæli eins og upplýsinga- og samráðsgátt, 

auk annarra breytinga sem lúta að því að auka skilvirkni um leið og tryggð er aðkoma almennings
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