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Ferlið við mótun viðauka við landsskipulagsstefnu

Lýsing fyrir gerð nýs viðauka var kynnt fyrr á þessu ári

Nú stendur yfir greining forsendna og fyrirmynda

Morgunfundaröð Skipulagsstofnunar um gerð 
landsskipulagsstefnu hófst í október og stendur fram í febrúar

Stefnt að því að tillagan verði auglýst vorið 2020
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Greining forsendna og fyrirmynda

Söfnun efniviðar fyrir mótun tillögu að viðauka við 
landsskipulagsstefnu

Unnið að nýrri útgáfu skýrslunnar 
Skipulagsmál á Íslandi

Sérstök greiningarverkefni 

Loftslagsaðgerðir í þéttbýli –
mótvægisaðgerðir og aðlögun

Kolefnisspor landnotkunar

Landslagsflokkun fyrir Ísland

Kortlagning víðerna

Viðmið fyrir vindorkunýtingu m.t.t. 
landslags

Þróun byggðar og landnýtingar í 
dreifbýli

Lýðheilsuáherslur í skipulagsgerð
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Heimsmarkmiðin í landsskipulagsstefnu

•Ráðherra leggur áherslu á að við 
mótun tillögu að nýjum viðauka 
við landsskipulagsstefnu verði 
litið til Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun, einkum 

-markmiðs 11 um sjálfbærar 
borgir og samfélög  

-markmiðs 13 um aðgerðir í 
loftslagsmálum.



Nýju viðfangsefnin
Loftslagsmál, landslag og lýðheilsa

Skipulagsgerð er mikilvægt stjórntæki í loftslagsmálum
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Nýju viðfangsefnin
Loftslagsmál, landslag og lýðheilsa

Skipulagsmál eru loftslagsmál

Skipulagsmál varða:
-orsakir loftslagsbreytinga

-afleiðingar loftslagsbreytinga

Hvernig er hægt að nýta skipulagsgerð betur til að ná markmiðum í 
loftslagsmálum?



Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

Losun „á ábyrgð Íslands“ dragist saman um 40% 
fyrir árið 2030 (miðað við 2005)

Kolefnishlutleysi Íslands 2040

Aðgerðaáætlun til 2050

vegasamgöngur, sjávarútvegur, 
landbúnaður, úrgangur o.fl.



Og margt fleira...

Orkuskiptaáætlun

Markmið um lágmarkshlutfall 
endurnýjanlegs eldsneytis í samgöngum

Rafvæðing hafna

Bætt landnotkun í þágu loftslagsmála

Loftslagsvænni landbúnaður

Engin nettólosun frá landnotkun

Aðlögun að afleiðingum loftslagsbreytinga
Kolefnishlutlaus rekstur ríkisstofnana, 

sveitarfélaga og fyrirtækja í meirihlutaeigu 
ríkisins



Hvernig er hægt að nýta skipulagsgerð til að 
ná markmiðum í loftslagsmálum?

Skipulag sem

... dregur úr ferðaþörf

... styður fjölbreytta ferðamáta

... tryggir innviði fyrir orkuskipti 

... stuðlar að verndun og endurheimt votlendis, 
landgræðslu og skógrækt

... tekur mið af áhrifum loftslagsbreytinga, svo sem 
með grænum innviðum, varnarmannvirkjum og 
útfærslu byggðar með tilliti til hækkunar 
sjávarborðs



Takk fyrir
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