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Tilgangur 

“Í þessari skýrslu eru settar fram helstu forsendur landsskipulagsstefnunnar, þ.e. 
greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála í landinu ásamt yfirliti yfir stefnu 
stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða skipulag landnotkunar og 
byggðaþróun. Skýrslan er unnin samkvæmt 8. og 9. gr. reglugerðar um 
landsskipulagsstefnu. Auk þess að vera lögð til grundvallar við gerð 
landsskipulagsstefnu er skýrslunni ætlað að nýtast sveitarfélögum við gerð aðal- og 
svæðisskipulags.”



Uppbygging skýrslu og efnistök

■ Unnið er út frá fjórum málaflokkum sem samsvara viðfangsefnum aðal- og 
svæðisskipulags sveitarfélaga, en þeir eru:

– Byggð og samfélag 

– Umhverfi og náttúra

– Atvinna og orka

– Samgöngur og fjarskipti

■ Undir hverjum þessara málaflokka eru skilgreindir nokkrir lykilþættir eða mælikvarðar 
sem liggja til grundvallar við greiningu forsendna. 

■ Gert er ráð fyrir að þessir þættir eða mælikvarðar verði einnig nýttir við mat á árangri 
af landsskipulagsstefnu þegar hún hefur verið samþykkt og er komin til framkvæmda. 

■ Mælikvarðarnir spanna vítt svið og þeim er ætlað að gefa einfalda en skýra mynd af 
stöðu og þróun lykilþátta sem varða skipulag landnotkunar og byggðaþróun.



Byggð og samfélag – dæmi um mælikvarða



Byggð og samfélag – aldursdreifing



Umhverfi og náttúra – dæmi um mælikvarða



Umhverfi og náttúra – friðlýst svæði 



Atvinna og orka – dæmi um mælikvarða



Atvinna og orka - samkeppnishæfni



Atvinna og orka – farþegar með skemmtiferðaskipum



Samgöngur og fjarskipti – dæmi um mælikvarða



Samgöngur og fjarskipti - internettengingar 



Litið til framtíðar

■ Framsetning forsenduskýrslu og efnistök verði í þróun og við endurskoðun 
skýrslunnar er gert ráð fyrir að mælikvarðarnir og framsetning þeirra geti tekið 
breytingum.

■ Nýir mælikvarðar kunna að bætast við í ferlinu, svo sem í tengslum við 
útfærslu tillögu.

■ Ítarlegri gögn vantar fyrir einstaka mælikvarða

– Íbúðir og íbúar á hverja íbúð

– Verslunarhúsnæði á Suðvesturhorninu

– Landfræðileg gögn um vaxandi atvinnugreinar , svo sem ferðaþjónustu

– Almennt meiri upplausn á gögnum eftir svæðum/landshlutum/sveitarfélögum

– Áætlanir sveitarfélaga um landnotkun – stafrænt skipulag


