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Hvað er skipulag?

 Viðfangsefni skipulagsgerðar er ráðstöfun lands til mismunandi nýtingar og verndar

 Skipulagi er ætlað að horfa til langs tíma, samþætta ólík sjónarmið og leggja til grundvallar 
almannahagsmuni og sjálfbæra þróun

 Í skipulagi er ákveðið hvernig landi skuli ráðstafað til framtíðar. Þar eru teknar ákvarðanir og settar reglur 
um nánari útfærslu og hönnun mannvirkja og eftir atvikum nánari ákvæði um heimila starfsemi. 

 Leyfi til mannvirkjagerðar og uppbyggingar innviða skulu byggja á og vera í samræmi við skipulag



Skipulagsgerð – náttúruvá

 Aðstæður greindar; möguleikar og takmarkanir

 Þarf að taka tillit til náttúruvár á skipulagssvæðinu?

– Ofanflóð

– Berghlaup

– Árflóð

– Sjávarflóð

– Eldvirkni

– Jarðskjálftar

– Ofviðri

– Gróðureldar

 Loftslagsbreytingar



 Þekkt náttúruvá?

 Liggja fyrir reglur/viðmið um hvað skal lagt til 
grundvallar í skipulagi varðandi skilgreiningu 
hættusvæða?

 Liggja fyrir reglur/viðmið um hvaða takmarkanir 
náttúruváin setur mannvirkjagerð og nýtingu 
svæða?

Skipulagsgerð – náttúruvá

Úr aðalskipulagi Rangárþings ytra



Almennt í skipulagslögum og -reglugerð og landsskipulagsstefnu um náttúruvá

 Skipulagsáætlanir hafi öryggi landsmanna að leiðarljósi og stuðli að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu 
lands

 Skipulag byggðar og landnotkunar sé sveigjanlegt og stuðli að seiglu gagnvart samfélags- og 
umhverfisbreytingum

 Skipulag landnotkunar stuðli að öryggi almennings gagnvart náttúruvá og loftslagsbreytingum

 Við skipulagsgerð sveitarfélaga sé tekið tillit til þeirrar hættu sem stafar af náttúruvá, svo sem snjóflóðum, 
skriðuföllum, vatnsflóðum, eldgosum, jökulhlaupum og jarðskjálftum og tekið tillit til áhrifa 
loftslagsbreytinga. Sérstaklega skal hugað að hættu sem fylgir gróðureldum og hugað að flóttaleiðum og 
brunavörnum í frístundabyggð og á skógræktarsvæðum.



Áfram úr skipulagsreglugerð I

 Í aðalskipulagi þarf að gera grein fyrir náttúruvá og 
helstu einkennum hennar 

 Í aðalskipulagi skal taka tillit til hættumats og gera 
grein fyrir takmörkunum og reglum sem gilda um 
landnotkun og mannvirkjagerð

 Í deiliskipulagi skal afmarka svæði undir náttúruvá 
og gera grein fyrir takmörkunum á mannvirkjagerð 

 Í deiliskipulagi skal gera grein fyrir þekktum 
flóðasvæðum, hættumati og varnarvirkjum þar sem 
þau eru fyrir eða fyrirhuguð og sérstökum skilyrðum 
sem sett eru í hættumati um styrkingar og útfærslu 
mannvirkja 

Sjóvarnargarður og skipulagsskilmálar við strönd – dæmi úr deiliskipulagi á Eyrarbakka, Árborg



Áfram úr skipulagsreglugerð II

 Ekki skal staðsetja byggingarreiti á svæðum þar sem vitað er að tjón hafi orðið af völdum ofanflóða 
eða þar sem líklegt má telja að ofanflóð geti fallið, nema fyrir liggi hættumat sem heimilar slíkt

 Óheimilt er að byggja á þekktum flóðasvæðum við ár, vötn og sjó

 Á lágsvæðum nálægt sjó skal hafa samráð við 
siglingasvið Vegagerðarinnar um ákvörðun 
lægstu gólfhæða bygginga

 Óheimilt er að byggja á þekktum jarðsprungum, 
misgengi eða nálægt hverum

 Á íbúðarsvæðum, svæðum fyrir frístundahús og 
öðrum svæðum þar sem gera má ráð fyrir 
mannfjölda og hætta getur verið á gróðureldum, 
skal gæta þess að fleiri en ein greið leið sé 
um og frá svæðinu



En hvernig á að vinna með framangreind ákvæði laga, reglugerðar og skipulagsstefnu?

 Í ljósi þeirra ákvæða sem fram koma í skipulagslögum, skipulagsreglugerð og landsskipulagsstefnu (sbr. 
fyrri glærur), liggur þá fyrir, í einstökum tilfellum, við hvað skal miða varðandi skilgreiningu hættu og 
takmarkanir á mannvirkjagerð og starfsemi vegna náttúruvár?

 Svarið við því er bæði já og nei



Samráð er lykilþáttur allrar skipulagsvinnu – líka og ekki síst um náttúruvá

 Mikilvægt að nýta samráð í skipulagsferlinu til gagnaöflunar um þekkta hættu og til aðstoðar við að meta 
hvort og hvaða uppbygging er viðeigandi

 Getur átt við aðila eins og Veðurstofu Íslands, siglingasvið Vegagerðarinnar, vísindamenn, almannavarnir, 
slökkvilið, staðkunnuga ...

 Einnig veitir Skipulagsstofnun sveitarstjórnum og ráðgjöfum þeirra leiðsögn við mótun skipulagstillagna og 
yfirfer skipulagstillögur á tilteknum þrepum í skipulagsferlinu

Úr aðalskipulagi Rangárþings ytra





Að lokum

 Misjafnt eftir tegundum náttúruvár, hversu skýran ramma og leiðsögn sveitarstjórnir geta sótt í lög og 
reglur þegar þær vinna að skipulagi með tilliti til náttúruvár

 Þarf að skýra hlutverkaskiptingu og ábyrgð stjórnvalda á landsvísu varðandi setningu viðmiða um 
náttúruvá og ásættanlega/viðeigandi nýtingu náttúruvársvæða

 Ábyrgð sveitarstjórna sem skipulagsyfirvalda í héraði er rík í þessum efnum – að unnið sé faglega og af 
ábyrgð við mótun og útfærslu skipulagstillagna

 Væri æskilegt að fyrir lægi meira leiðbeiningarefni og aðstoð við skipulagsyfirvöld í héraði varðandi þessi 
efni

 Samráð er ávallt mikilvægur þáttur skipulagsgerðar og getur gengt mjög mikilvægu hlutverki varðandi mat 
á náttúruvá og áhrifum hennar á landnýtingu


