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Leiðbeiningar á heimasíðu Skipulagsstofnunar
www.skipulagsstofnun.is

Umhverfismat  deiliskipulagsbreytinga

Nýju lögin og gildi  gamalla skipulagsáætlana
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Nýju lögin og gildi  gamalla skipulagsáætlana

Deiliskipulag og framfylgd

Ýmislegt  varðandi efni, framsetningu og 
málsmeðferð, notað og nýtt.......
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Gátlisti
Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á að 
skipulagsgögn uppfylli ákvæði 
skipulagsreglugerðar um efni og 
gæði (og annara laga og reglugerða eftir 

atvikum) og sér um að málsmeðferð 
sé lögum samkvæmt
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sé lögum samkvæmt



Málsmeðferð deiliskipulags 
a) hefðbundin
b) háð lögum um umhverfismat 

áætlana
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Er breyting á deiliskipulagi háð 105/2006?

• Hvort breyting á deiliskipulagi er háð lögum um umhverfismat  
áætlana ræðst af því hvort breytingin varði framkvæmd  sem 
tilgreind er í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

• Dæmi:  Nýtt íbúðahverfi með tengibraut. Umhverfisskýrsla var auglýst með 
deiliskipulaginu.

• a) Gerð er breyting er varðar tengibrautina = háð lögum nr. 105/2006
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• b) Gerð er breyting er varðar byggingarreiti fyrir sólstofur = ekki háð lögum 
nr. 105/2006

Umhverfisráðuneytið 21. janúar 2010

Mbl.RAX



Nýjungar varðandi deiliskipulag:
Skipulagslýsing

Hverfisskipulag fyrir gróin hverfi

Breytt verklag við athugun Skipulagsstofnunar

Ný skipulagslög taka gildi 1. janúar 2010
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1. árs frestur til að sanna gildi gamalla skipulagsáætlana

Endurskoðuð skipulagsreglugerð í júlí 2011 –
setur nánari ákvæði á grundvelli laganna



Gildi eldri skipulagsgagna

� Gildi háð þeim lögum sem giltu þegar skipulagið var gert 
– (fyrstu skipulagslögin eru frá 1921)

� 11. tl. bráðabirgðaákvæða núgildandi skipulags- og byggingarlaga:
� Deiliskipulagsáætlanir og breytingar á þeim sem gerðar hafa verið á 

grundvelli aðalskipulags og samþykktar af sveitarstjórn fyrir 1. janúar
1998 gilda án tillits til þess hvort þær hafa verið auglýstar, hlotið
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1998 gilda án tillits til þess hvort þær hafa verið auglýstar, hlotið
staðfestingu ráðherra eða samþykktar af skipulagsstjóra ríkisins
samkvæmt eldri lögum og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Þegar
sótt er um byggingarleyfi í götureit eða reit þar sem framkvæmt hefur
verið í verulegu ósamræmi við samþykkt deiliskipulag skal endurskoðun
á deiliskipulagi fara fram áður en byggingarleyfisumsókn er afgreidd, 
enda sé um verulega framkvæmd að ræða. Að öðru leyti fer um 
málsmeðferð skv. 26. gr.

Úrskurður nr. 49/2010 (mál 23/2010) Þrastanes www.usb.is



Gildi eldri skipulagsgagna  - 1. árs frestur: 

� 5. tl. bráðabirgðaákvæða næstu skipulagslaga:

� Sveitarstjórn skal senda Skipulagsstofnun deiliskipulagsáætlanir og 
breytingar á þeim sem gerðar hafa verið á grundvelli aðalskipulags 
og samþykktar af sveitarstjórn fyrir 1. janúar 1998 og hafa ekki 
verið auglýstar, hlotið staðfestingu ráðherra eða samþykktar af 
skipulagsstjóra ríkisins samkvæmt eldri lögum og reglugerðum 
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skipulagsstjóra ríkisins samkvæmt eldri lögum og reglugerðum 
settum samkvæmt þeim. Þetta skal gera innan eins árs frá 
gildistöku laga þessara og skal sveitarstjórn gera Skipulagsstofnun 
grein fyrir því hvort hún hafi samþykkt viðkomandi áætlun. Hafi 
deiliskipulagsáætlun ekki verið samþykkt telst hún fallin úr gildi. 



Frístundabyggð frá 1990, samþ. af skipulagsstjóra ríkisins
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Íbúðabyggð frá 1981 –
í gildi skv. úrskurði



Er deiliskipulag XX  frá 2003 í gildi ??

• Þegar deiliskipulagi er breytt þarf að kanna hvort 
upphaflegt deiliskipulag sé í gildi 
– Frá 1998: Skoða B-deil Stjórnartíðinda http://brunnur.stjr.is/lagabirtingar.html

– Fyrr: Samþykkt af skipulagsstjórn/stjóra, staðfest af ráðherra, í gildi á grundvelli 
bráðabirgðaákvæða....

• Ekki er hægt að breyta deiliskipulagi sem aldrei tók gildi!!

MKK 2010

• Ekki er hægt að breyta deiliskipulagi sem aldrei tók gildi!!

• Ekki er hægt að samþykkja eða synja bygginga- og 
framkvæmdaleyfum með vísan í skipulag sem ekki tók gildi!  

Úrskurður nr. 13/2010 (mál 72/2007) Eyjólfsstaðaskógur www.usb.is

(Synjun á byggingarleyfi var felld úr gildi, ekki hægt að vísa í deiliskipulag sem ekki
hafði tekið gildi).



Skipulagsvefsjá –

Birting þar er ekki trygging fyrir því að deiliskipulagið sé í gildi,  en verður
vonandi í framtíðinni

MKK 2010



Gildistaka deiliskipulags 

Muna að auglýsa samþykkt deiliskipulags og 
deiliskipulagsbreytinga í B- deild Stjórnartíðinda !!!!!

� Vísa til samþykktar rétts stjórnvalds og réttrar dagsetningar

� Tilgreina áætlanir sem falla úr gildi
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� Tilgreina áætlanir sem falla úr gildi

� Auglýsa niðurstöðu á áberandi hátt hafi borist athugasemdir

� Deiliskipulagið telur gildi daginn eftir auglýsingu í B- deild 
Stjórnartíðinda og fyrst þá má veita byggingarleyfi



Mikilvægi deiliskipulags:

• Forskrift að mótun (byggðs) umhverfis og verndunar, sett fram í 
texta og á teikningum

• Trygging á réttarstöðu – bindandi skilmálar, aðkoma, veitur o.fl.
• Vettvangur til að kynna fyrirhugaðar framkvæmdir á formlegan hátt 

og fyrir formlegar athugasemdir
• Grundvöllur fyrir útgáfu bygginga- og framkvæmdaleyfa
• Grundvöllur eignarnámsheimilda – forkaupsréttar
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• Grundvöllur eignarnámsheimilda – forkaupsréttar

ss



Skipulagsskilmálar og reglugerðarákvæði

�Skipulagsskilmálar þurfa að innihalda lágmarksákvæði     
skipulagsreglugerðar (3 og 4 kafli), en mega vera ítarlegri

�Muna að deiliskipulag skal ná til heildstæðs svæðis

�Skipulagsskilmálar mega ekki vera í andstöðu við önnur lög og 
reglugerðir
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�Gæta að því að vísa ekki til úreltra ákvæða, s.s. 
byggingarreglugerðar um fjarlægð bygginga frá lóðamörkum

�Tilvísanir eldri áætlana í reglugerðarákvæði sem giltu við 
samþykkt þeirra, gilda nema ákvæði/ skilmálar varði öryggi og 
heilsu



DÆMI – að gefnu tilefni:
Nýtt skipulag/ að hluta gamalt frístundasvæði

Úr skilmálum:
Húseigendur sjá sjálfir um 
vatnsöflun sína

Öllu frárennsli veitt í rotþró... 
sem skulu teknar út af 
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sem skulu teknar út af 
heilbrigðiseftirliti
(ein eða fleiri ??)   

Eru þetta viðunandi lausnir?

Hámarkshæð 7m (hvaðan?)

XXXXXX

ATH: Myndrænir skilmálar segja oft meira en mörg 
orð og geta forðað “túlkunarslysum”



Einföld skilmálabreyting er etv. ekki svo einföld!

Byggingamagn aukið úr 

5-/60m2 í nhl. 0,03. 

Gerð og efnisvali breytt

Nær breytingin til 

beggja áfanga? 
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Er mögulegum áhrifum 

af breytingunni  

nægjanlega vel lýst?

Anna vatnsból auknu 

álagi? Anna rotþrær 

auknu álagi?



Upprunalegt deiliskipulag Breyting frá  2008 

Framsetning deiliskipulagsbreytinga
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Óveruleg breyting samþykkt 
2010 – hvernig mun næsta 
breyting líta út??



Breyting á deiliskipulagi 
Vinaminnis
�Afmörkun villandi – breytingum á     
nágrannalóð ekki lýst
�Rangur grunnur
�Ekki vísað til gildandi áætlunar sem breytist
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Deiliskipulag miðsvæðis 
á XXX



Nota réttan skipulagsgrunn – lýsa breytingu rétt

� Alltaf nota gildandi skipulag m.s. br. sem grunn fyrir breytingar. Ef 
grunnur er of gamall, verður að gæta þess að endurteikna rétt

� Vísa í rétt heiti gildandi deiliskipulags!!

� Setja þarf inn upplýsingar um þegar komna byggð, og bæta má 
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� Setja þarf inn upplýsingar um þegar komna byggð, og bæta má 
við upplýsingum t.d. um landslag 

� Lýsa breytingum á skipulaginu, ekki bara nýjum 
framkvæmdaáformunum. 

� Rökstyðja ákvarðanir á öllum skipulagsstigum – almenningur á 
ekki að þurfa að vera fagaðilinn!

� Gæta að skilgreiningum á táknum og að afmörkun 
breytingasvæðisins sé rökrétt.



Tákn þurfa að vera 
eins í skýringardálki 
og á uppdrætti !
og þola ljósritun 
(ekki bara litir)
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Fara þarf varlega í að nota skilgreiningar aðalskipulags 
í deiliskipulagi  og gæta að ákvæðum um framsetningu 
deiliskipulagsbreytinga
Úrskurður nr. 54/2009 ( 39/2009) Skógtjörn



Gildi skýrrar afmörkunar / vafaatriði

Úrskurður nr. 50/2010 
(83/2008) Kleppsvegur
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Breytingar á tillögu að auglýsingatíma loknum

� Skipulagsfulltrúi getur látið lagfæra augljósar villur

� Allar efnisbreytingar verða að fá samþykki 
skipulagsyfirvalda, verulegar breytingar kalla á  
endurauglýsingu
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� Séu gerðar breytingar á deiliskipulagstillögu við síðari 
umræðu sem ekki er talin þörf á að endurauglýsa er æskilegt 
að auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar og geta um kærufrest

� Ef gerðar eru athugasemdir við deiliskipulagstillögu þarf að 
auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar

•ss



TAKK FYRIR
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