Lýsing skipulagsáætlana
Samráðsfundur 26 – 27 apríl 2012.
Málfríður Klara Kristiansen
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Hvað er lýsing
• Skipulagslög:
– Landsskipulag, 2. mgr. 11.gr.
– Svæðisskipulag, 1.mgr. 23. gr.
– Aðalskipulag, 1.mg. 30.gr.

– Deiliskipulag, 1.mg. 40. gr.

• Kynning á því hvaða áherslur og markmið liggja til
grundvallar skipulagsgerðinni og áætlun um viðfangsefni
• Upplýsingar um forsendur, fyrirliggjandi stefnu, samræmi við aðrar
áætlanir
• Upplýsingar um áætlað skipulagsferli, umhverfismat og samráðsaðila

Tilgangur lýsingar
• Kynna áherslur og markmið sveitarstjórnar (framkvæmdaraðila)
strax á undirbúningsstigi
• Tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila á öllum stigum
skipulagsvinnunnar – ekki bara við auglýsingu tillögu
• Gera skipulagsferlið gagnsærra
• Bæta upplýsingaöflun vegna skipulagsgerðar

• Auka yfirsýn sveitarstjórnar
yfir verkefnið
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Landsskipulag
Skipulagsstofnun tekur saman og kynnir lýsingu fyrir
landsskipulagsstefnu í samráð við ráðgjafarnefnd, þar sem áherslur
umhverfisráðherra koma fram.
Kynning á fyrstu lýsingu fyrir landsskipulagsstefnu er lokið. Hana má sjá
á heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulagsstofnun.is

Svæðisskipulag
• Lýsingu skal bæði gera fyrir nýtt svæðisskipulag og breytingar
á því. Svæðisskipulagsnefndin gerir lýsingu og kynnir að
fengnu samþykki viðkomandi sveitarstjórna.
• Eðlilegt að efnistök lýsingar fyrir svæðisskipulag sé bæði í
samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og ákvæði um samráð
í lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
– Sama á við ef breyting á svæðisskipulagi felur í sér framkvæmd
háð lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
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Aðalskipulag
• Lýsingu skal bæði gera fyrir nýtt aðalskipulag, þ.m.t.
rammahluta, og verulegar breytingar á því.
• Eðlilegt að efnistök lýsingar fyrir aðalskipulag sé bæði í
samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og ákvæði um samráð
í lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
– Sama á við ef breyting á aðalskipulagi felur í sér framkvæmd háð
lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Efni lýsingar svæðis- og aðalskipulags
• Staðsetning og afmörkun skipulagssvæðisins + kort af breytingarsvæðinu
ef við á
• Aðdragandi og tilgangur

• Umhverfi og aðstæður / takmarkandi þættir
• Helstu forsendur (s.s. byggða- og mannfjöldaþróun, breyttir
atvinnuhættir), áætluð gaganöflun
• Meginmarkmið skipulagstillögunnar – framtíðarþróun - rökstuðningur fyrir
stefnumörkun
• Hvernig tekið er mið af landsskipulagsstefnu
• Tengsl við aðrar áætlanir s.s. aðliggjandi
sveitarfélaga, samgönguáætlun
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Efni lýsingar svæðis- og aðalskipulags – frh.
• Hvernig staðið verður að umhverfismati tillögunnar
• Nánar um viðfangsefni og markmið - hvað á að gera og hvers vegna –
áherslur og forsendur fyrir deiliskipulagsgerð
• Upplýsingar um samráðsaðila og lögbundna umsagnaraðila
– Skipulagsstofnun er lögbundinn umsagnaraðili um lýsingu

• Helstu tímasetningar við gerð og málsmeðferð tillögunnar
.....nánari útlistun verður í skipulagsreglugerð.
Athuga - þegar aðalskipulagi er breytt vegna fyrirhugaðrar deiliskipulagsgerðar skal
þess gætt að áherslur og meginmarkmið fyrir deiliskipulagið komi fram í
aðalskipulagsbreytingunni.

Deiliskipulag
• Þörf á lýsingu er háð því hvað aðalskipulagið er nákvæmt –
liggur þar fyrir ákvörðun um áherslur og markmið s.s. um?:
– þéttleika (nýtingarhlutfall)
– byggðamynstur (hæð og gerð bygginga)
– notkun – nánari ákvæði t.d. um einstök svæði
– efnismagn ef um námu er að ræða
– orkumagn og umfang í tilvik virkjana
þ.e. ekki aðeins skilgreind landnotkun á uppdrætti
heldur markmiðum og áherslum lýst í greinargerð

Liggi áherslur fyrir er ekki skylt að kynna lýsingu.

Deiliskipulag
Meginmarkmið og áherslur eru ekki í aðalskipulagi:
• Gera þarf lýsingu fyrir nýtt deiliskipulag/hverfisskipulag og kynna
– Feli deiliskipulag í sér framkvæmd sem háð er lögum um mat á umhverfisáhrifum
(tilkynningarskyld) þá er æskilegt að efnistök lýsingarinnar sé bæði í samræmi við
skipulagslög nr. 123/2010 og lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

• Framkvæmdaraðili / landeigandi þarf að fá samþykki sveitarstjórnar til
að vinna tillögu að deiliskipulagi (lýsing sem grundvöllur)

• Ekki er skylda að gera lýsingu, né halda kynningarfund fyrir breytingar á
deiliskipulagi.
– Við umfangsmiklar breytingar getur það þó verið skynsamlegt

• Dæmi: breyting á deiliskipulagi landspítalasvæðisins við Hringbraut
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Efni lýsingar deiliskipulags

• Staðsetning og afmörkun skipulagssvæðisins
– kort af svæðinu eða útdráttur úr aðalskipulaginu

• Ákvæði aðalskipulags um svæðið
– hvað stendur í greinargerð og hvað segir landnotkunarkortið. Af hverju lýsingu?

• Umhverfi og aðstæður á skipulagsvæðinu
• Viðfangsefni, þ.e. hvað á að gera á svæðinu og helstu markmið og
áherslur
– s.s. varðandi þéttleika, byggðamynstur og framkvæmdatíma.

• Áætlun um gagnaöflun og greiningu forsendna

11

Efni lýsingar deiliskipulags - frh.
• Mat á því hvort gera þurfi húsakönnun / skoða þurfi umhverfisáhrif
af fyrirhuguðum framkvæmdaáformum og þá hvernig

• Upplýsingar um samráðsaðila og lögbundna umsagnaraðila.
– Skipulagsstofnun er lögbundinn umsagnaraðili um lýsingu

• Helstu tímasetningar við gerð og málsmeðferð tillögunnar.

• Hvort gera þurfi breytingar á aðliggjandi deiliskipulagi
Athuga- ef deiliskipulagið kallar á breytingu á aðalskipulagi er eðlilegt að
áherslur og meginmarkmið fyrir deiliskipulagið komi fram þar.

12

Gerð og framsetning lýsingar
• Lýsingu skal setja fram í greinargerð og skal hún vera merkt
viðkomandi sveitarfélagi
• Skipulagsráðgjafar sveitarfélagsins eða landeiganda /
framkvæmdaraðila geta gert tillögu að lýsingu, en
– alltaf í samvinnu við skipulagsnefnd sem „fer með skipulagsmál,
þ.m.t. umhverfismat undir yfirstjórn sveitarstjórnar“.
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Dæmi um lýsingu fyrir
Vesturvallareit í Reykjavík

Fylgja hefði mátt
kort af svæðinu.

16

Kynning lýsingar
• Sveitarstjórn samþykkir lýsinguna og hún er síðan kynnt almenningi
/ hagsmunaaðilum og á sama tíma send Skipulagsstofnun til
umsagnar og öðrum umsagnaraðilum eftir atvikum
• Auglýsa þarf lýsingu með áberandi hætti eða kynna fyrir
hagsmunaaðilum með beinum hætti s.s. með dreifibréfi
– Mögulegt er að auglýsa lýsingu og tímasetningu kynningarfundar í
sömu auglýsingu (einfaldar tillögur) – en ekki sjálfa tillöguna!

• Lýsing þarf að vera til sýnis á heimasíðu sveitarfélagsins

• Gefa þarf kost á að koma með ábendingar til skipulagsnefndar, og
gefa upp heimilisfang eða netfang og tímamörk
– en ábendingum eða athugasemdum þarf ekki að svara formlega

– þetta er liður í tillögugerðinni
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Svæðis- og aðalskipulagstillaga kynnt á íbúafundi
2. mgr. 23. gr.

• Áður en tillaga að svæðisskipulagi er tekin til formlegrar afgreiðslu í
svæðisskipulagsnefnd skal tillagan, forsendur hennar og umhverfismat, ef
við á, kynnt fyrir almenningi á almennum fundi eða á annan fullnægjandi
hátt. Skal kynningin auglýst með áberandi hætti.
2. mgr. 30. gr.

• Áður en tillaga að aðalskipulagi er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skal
tillagan, forsendur hennar og umhverfismat, þegar við á, kynnt íbúum
sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á
annan fullnægjandi hátt. Skal kynningin auglýst með áberandi hætti. Einnig
skal tillagan kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga og
svæðisskipulagsnefnd á þeim svæðum þar sem starfandi er slík nefnd.
Tillagan skal jafnframt kynnt öðrum sveitarfélögum sem kunna að eiga
hagsmuna að gæta vegna skipulagsins.
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Deiliskipulagstillaga kynnt á íbúafundi
4. mgr. 40. gr.
• Áður en tillaga að deiliskipulagi er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skal
tillagan, forsendur hennar og umhverfismat kynnt íbúum sveitarfélagsins
og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi
hátt. Skal kynningin auglýst með áberandi hætti. Sveitarstjórn er heimilt að
falla frá slíkri kynningu ef allar meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulagi.
Að lokinni kynningu skal deiliskipulagstillagan lögð fyrir sveitarstjórn til
afgreiðslu.
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Takk
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