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Skipulag á miðhálendi Íslands

Skipulag í dreifbýliBúsetumynstur og dreifing byggðar

Skipulag á haf- og strandsvæðum

Gildandi landsskipulagsstefna



loftslag
landslag
lýðheilsa



Viðfangsefni nýs viðauka við landsskipulagsstefnu
Loftslagsmál, landslag og lýðheilsa



Helstu áfangar síðan lýsing var kynnt vorið 2019

• Greining forsendna og fyrirmynda
- Landslag og vindorka
- Kolefnisspor landnotkunar
- Loftslagsaðgerðir í skipulagi þéttbýlis
- Lýðheilsa og skipulag
- Afmörkun víðerna
- Rannsókn á viðhorfum fólks til víðerna
- Kortlagning landslagsgerða á Íslandi



Helstu áfangar síðan lýsing var kynnt vorið 2019

• Morgunfundaröð um landsskipulagsstefnu
- 29. okt. Vindorka og landslag
- 28. nóv. Skipulag landbúnaðarlands
- 28. jan. Loftslagsmál og skipulag í þéttbýli
- 5. mars Skipulag og lýðheilsa
- 26. ágúst Málþing um skipulag og hönnun í landslagi





• Kolefnishlutleysi árið 2040

• 40% samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda á beinni 
ábyrgð Íslands fram til 2030 miðað við 2005

• Aukin kolefnisbinding og samdráttur í losun frá landi

• Stefnumörkun byggist á alþjóðlegum og evrópskum 
grunni – þróun þar hefur áhrif hér á landi

• Aðlögunaráætlun á landsvísu í undirbúningi

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum



Loftslagsmál í landsskipulagsstefnu

Í landsskipulagsstefnu verði sett fram stefna og leiðbeiningar um hvernig beita 
megi skipulagsgerð til að stuðla að og tryggja víðtækar og viðeigandi aðgerðir í 
loftslagsmálum í tengslum við landnýtingu og hið byggða umhverfi.



Áherslur umhverfis- og auðlindaráðherra

Skipulagsaðgerðir sem miði að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, svo 
sem með samþættu byggðar- og samgönguskipulagi sem dragi úr ferðaþörf, styðji 
fjölbreyttan ferðamáta og tryggi innviði fyrir orkuskipti.

Skipulagsaðgerðir sem miða að bindingu gróðurhúsalofttegunda með verndun og 
endurheimt votlendis, landgræðslu og skógrækt.

Skipulagsaðgerðir vegna aðlögunar að loftslagsbreytingum, svo sem með grænum 
innviðum, varnarmannvirkjum og útfærslu byggðar með tilliti til hækkunar sjávarborðs.



Hvernig getur skipulagsgerð stuðlað að 
árangri í loftslagsmálum?



Hvað er loftslagsmiðað skipulag?

Skipulag byggðar og 
landnotkunar sem stuðlar 
að kolefnishlutleysi og 
viðnámsþrótti gagnvart 
afleiðingum 
loftslagsbreytinga

Almenn atriði til skoðunar við mótun 
landsskipulagsstefnu:
Skipulag grundvallist á stefnu um loftslagsáhrif byggðar 
og landnotkunar og um aðlögun að afleiðingum 
loftslagsbreytinga

Mat á loftslagsáhrifum skipulags (og annarra áætlana 
um byggð og landnotkun)

Leiðbeiningar- og fræðsluhlutverk Skipulagsstofnunar

Hvatning og vitundarvakning um loftslagsáhrif byggðar 
og landnotkunar

Endurskoðun laga og reglugerða



Hverjir eru helstu þættir loftslagsmiðaðs skipulags?

Loftslagsvænar samgöngur

Skipulag byggðar og landnotkunar miði að því að draga úr loftslagsáhrifum samgangna, með áherslu á virka ferðamáta.

Loftslagsvæn byggð

Skipulag miði að því að minnka kolefnisspor byggðar og efla hringrásarhagkerfið.

Loftslagsvæn landnotkun

Skipulag stuðli að sjálfbærri nýtingu lands, vernd líffræðilegrar fjölbreytni og varðveislu og bindingu kolefnis í jarðvegi og gróðri.

Byggð með viðnámsþrótt gagnvart umhverfisbreytingum

Skipulag efli viðnámsþrótt byggðar og samfélags gagnvart afleiðingum loftslagsbreytinga.



Loftslagsvænar samgöngur

Skipulag byggðar og 
landnotkunar miði að því 
að draga úr 
loftslagsáhrifum 
samgangna, með áherslu á 
virka ferðamáta

Helstu áherslur við mótun landsskipulagsstefnu:

Þétt og blönduð byggð í þágu loftslagsmála – 20 mínútna 
bærinn

Virkir ferðamátar og orkuskipti í samgöngum í þágu 
loftslagsmála

Viðhorf til virkra ferðamáta



Loftslagsvæn byggð

Skipulag miði að því að 
minnka kolefnisspor 
byggðar og efla 
hringrásarhagkerfið

Helstu áherslur við mótun landsskipulagsstefnu:

Vistvæn byggð og mannvirkjagerð

Endurvinnsla og endurnýting



Loftslagsvæn landnotkun

Skipulag stuðli að 
sjálfbærri nýtingu lands, 
vernd líffræðilegrar 
fjölbreytni og varðveislu og 
bindingu kolefnis í 
jarðvegi og gróðri

Helstu áherslur við mótun landsskipulagsstefnu:

Greining landgæða

Varðveisla og binding kolefnis í jarðvegi og gróðri

Vernd og endurheimt votlendis

Skógar og skógrækt

Sjálfbær matvælaframleiðsla og ræktun orkujurta

Leiðbeiningar um flokkun og skipulag landbúnaðarlands

Upplýsingagátt fyrir stefnumótun um loftslagsvæna 
landnotkun



Byggð með viðnámsþrótt gagnvart 
umhverfisbreytingum

Skipulag efli viðnámsþrótt 
byggðar og samfélags 
gagnvart afleiðingum 
loftslagsbreytinga

Helstu áherslur við mótun landsskipulagsstefnu:

Mat og kortlagning áskorana

Skipulag og mannvirkjagerð með tilliti til 
umhverfisbreytinga

Grænir innviðir



www.landsskipulag.is

http://www.landsskipulag.is/
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