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SKIPULAGSMÁL 



• Víðtæk sérfræðiþekking á mörgum 
sviðum sem tengjast skipulags- og 
umhverfismálum: 
 

– Aðal- og deiliskipulagsvinna 
– Samráð og stefnumótun 
– Umhverfismat áætlana og 

framkvæmda 
– Áætlun og skipulag umferðar 
– Umferðaröryggi 
– Ganga, hjólreiðar og 

almenningssamgöngur 
– Hljóðvist 
– Veitur og meðhöndlun ofanvatns 
– Meðhöndlun úrgangs 
– Verndaráætlanir og auðlindaskipulag 

 
• EFLA leggur áherslu á vistvænar 

lausnir! 

SKIPULAGSMÁL 
OG EFLA 



EFLA 
Dæmi um verkefni:  
• 2013: Endurskoðun aðalskipulags Garðabæjar 

– Vinna að hefjast. Unnið í samvinnu við Landmótun og Teiknistofu 
Arkitekta.   

• 2012: Deiliskipulag, Nýr Landspítali 
– Umhverfismat áætlana, umferðar- og umhverfisráðgjöf, 

öryggismál o.fl. Unnið sem hluti af SPITAL - hópnum fyrir 
Framkvæmdasýslu ríkisins og Háskóla Íslands.   

• 2012: Deiliskipulag, miðbær Garðabæjar 
– Umferðarráðgjöf í tengslum við nýtt skipulag miðbæjarins. Unnið 

fyrir Klasa í samstarfi við Garðabæ  

• 2012 Hjólreiðaáætlun Kópavogs 
– Skilgreining leiða, talning á hjólandi og gangandi, forgangsröðun 

aðgerða og fleira  

• 2012 Kortlagning hávaða í Garðabæ 
– Útreikningar á umferðarhávaða frá stórum götum í 4 m hæð. 

Vinna skv. tilskipun EU 2002/49/EC. Í kjölfarið gerð 
aðgerðaáætlun gegn hávaða   

• 2011: Deiliskipulag, iðnaðarsvæði í Grindavík 
– Gerð deiliskipulags, umferðarmál, umferðaröryggisrýni , mat á 

umhverfisáhrifum skipulagsáætlana. Unnið fyrir Grindavíkurbæ  

• 2010: Deiliskipulag, Breiðin Akranesi 
– Umferðarskipulag og rýni umferðarflæðis og umferðaröryggis.  

Unnið með Teiknistofu arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum 
fyrir Faxaflóahafnir og Akraneskaupstað  
 
 

 

• 2010: Dalsbraut á Akureyri 
– Skoðun á þörf fyrir framlengingu götunnar byggt á afköstum 

gatnakerfisins og ávinningur af lagningu hennar útfrá tíma- og 
vegalengdasparnaði  

• 2010: Auðlindastefna og Eldfjallagarður í Grindavík 
– Kortlagning auðlinda og nýtingar í tengslum við endurskoðun 

aðalskipulags þar á meðal áætlun um Eldfjallagarð 

• 2010: Endursk. aðalsk. Grindavíkur 2010 – 2030 
– Skipulagsmál og umhverfismat áætlana. Unnið í samstarfi við 

Vinnustofuna Þverá 

• 2010: Endursk. aðalsk. Árborgar 2005 – 2025 
– Verkefnisstjórn, gagnaöflun og –umsjón, samráðsvinna.  

• 2008: Deiliskipulag, Borgartún norður 
– Umferðarskipulag og mat á áhrifum á umferð af mikilli 

uppbyggingu við norðanvert Borgartún. Unnið með Hornsteinum 
fyrir Reykjavíkurborg 

• 2008: Deiliskipulag Lambafellsnámu 
– Umferðarskipulag og mat á áhrifum á umferð af mikilli 

uppbyggingu við norðanvert Borgartún. Unnið með Hornsteinum 
fyrir Reykjavíkurborg 

• 2008: Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar 
– Kortlagning hávaða, áætlun umferðar, umferðaröryggi, umferð 

óvarinna vegfarenda  

• 2007: Urriðaholt 
– Vistvænar ofanvatnslausnir, fráveitu- og vatnsveitukerfi í 1.áfanga 

(einnig gatnahönnun). Unnið í samstarfi við Landslag  



EFNI 
1. Almennt um reynslu EFLU af 

skipulagsmálum 
sveitarfélaga  

2. Hlutverk sveitarfélaga við 
nýtingu auðlinda 

3. Almennt um auðlindastefnu 
4. Auðlindastefna Grindavíkur – 

mótun og framkvæmd 
5. Auðlindastefna og 

Eldfjallagarður í landi 
Grindavíkur 

 
 



HLUTVERK 
SVEITARFÉLAGA 

• Ábyrgð á stefnumótun skv. 
skipulagslögum 

• Veita framkvæmda- og 
byggingarleyfi  

• Eru samráðsaðilar á hugmynda 
og hönnunarstigi framkvæmda 

• Oft landeigendur með þeirri 
hagsmunagæslu sem því fylgir 

• Þurfa að tryggja samræmi á 
milli framkvæmda og 
stefnumörkunar 

• Þurfa að taka rökstudda 
afstöðu til MÁU og veita 
framkvæmdaleyfi 
 



AUÐLINDA 
STEFNA 
 
• Skipuleg og sjálfbær 

auðlindastefna sveitarfélags 
kallar á heildræna 
stefnumótun 

• Auðlindastefna er sameign 
allra í sveitarfélaginu og 
mótast á samvinnugrundvelli 

• Heildræn stefnumótun verður 
til eftir vandaða úttekt, 
umræður og skipulega 
framsetningu 
 



AUÐLINDA 
STEFNA 
Auðlindastefnan byggir á: 

 
1. Skilgreiningu 

meginauðlinda  
2. Stýring auðlinda 
3. Meginauðlindir 
4. Nýtingarstýring 
5. Nýtingarréttur og 

rekstrarform 
6. Sérstök átaksverkefni 

 
 



SKILGREINING 
AUÐLINDA 
 
• Sveitarfélagið skilgreinir 

meginauðlindir sínar  
• Auðlindastefna kveður á um 

til hvers meginauðlindir eru 
nýttar  og hvernig hagur 
sveitarfélagsins er best 
tryggður 

• Auðlindastefna bendir á til 
hvers aðrar auðlindir gætu 
verið nýttar 
 



HAGNÝTING 
AUÐLINDA 
 
• Skilgreining auðlinda og mat á þeim til 

auðlindanýtingar:  
– Heitt og kalt vatn 
– Jarðgufa 
– Haf og strandsvæði  
– Landbúnaðarland  
– Útivistarland 
– Náttúruminjar/landslag, menningarminjar  
– Hreint loft  
– Dýralíf á landi og í sjó  
– Nýtanleg jarðefni 
– Vannýttar orkulindir aðrar en rennandi vatn 

og jarðgufa 
 

• Sveitarfélagið njóti ávallt hags af 
auðlindanýtingu í lögsögu sinni, ýmist með 
beinum tekjum eða af samhliða rekstri.  

• Samtímis er horft til þjóðfélagsheildarinnar. 



NÝTING AUÐLINDA 
OG HLUTVERK 
SVEITARFÉLAGS 
 • Sveitarfélag er umsagnaraðili 

um stefnumótun ríkisins þegar 
kemur að nýtingu auðlinda 

• Sveitarfélagið ber ábyrgð á að 
auðlindanýting sé sjálfbær 

• Sveitarfélagið hefur frumkvæði 
að samstarfi við hagsmuna-
aðila, sérfræðinga og fag-
stofnanir um auðlindanýtingu 

• Auðlindastefna kallast á við 
landnýtingaráætlanir sveitar-
félagsins skv. skipulagslögum. 
 



NÝTINGARRÉTTUR 
OG REKSTRARFORM 
 
• Í auðlindastefnu er gert ráð fyrir 

að samið sé um nýtingu 
auðlinda við eigendur slíkra 
réttinda  

• Jafnframt getur sveitarfélagið 
unnið skipulega að því að fara 
með eða eignast slík réttindi 
eftir því sem við á 

• Í auðlindastefnu er farið 
almennum orðum um hvers 
konar rekstrarform haft er á 
auðlindanýtingu innan 
sveitarfélagsins 



SÉRSTÖK 
ÁTAKSVERKEFNI 
 
• Í auðlindastefnu er unnt að setja 

fram ramma að sérstökum 
verkefnum sem taka á til við.  

• Þá er átt við brýn og stór verkefni á 
allra næstu árum - verkefni sem lita 
mikið af auðlindastefnunni. 

 
• Dæmi um auðlindastefnu sem 

EFLA hefur unnið að er 
Auðlindastefna Grindavíkur. Þar er 
jarðhitanýting og eldfjallagarður 
helstu þemun sem undirbúin voru 
sem sérstök þemu. 
 



AUÐLINDASTEFNA 
GRINDAVÍKUR 
 

 
 
 



MEGINKAFLAR Í 
AUÐLINDASTEFNU 
GRINDAVÍKUR 
 1. Hagsæld og auðlindanýting 

2. Nýting auðlinda 

3. Jarðhitanýting 

4. Stýring nýtingar 

5. Eignarhald  
og tekjur af jarðhitaréttindum 



FRAMKVÆMD 
STEFNUNNAR 
• Auðlindastefnan er hluti af 

samþykktum bæjarins 
• Auðlindastefnan er sett fram í 

aðalskipulagi og er hluti af því 
 

Útfærsla í aðalskipulagi: 
• Afmörkun iðnaðarsvæða í nálægð við 

orkuöflunarsvæði 
• Vilyrði og skilyrði við orkuöflun og 

iðnað 
• Mótun hugmynda um „Eldfjallagarð“ 

með nýtingu og vernd að leiðarljósi. – 
Mikilvægt innlegg í undirbúning 
Jarðvangs á Reykjanesi 

• Hverfisvernd og orkunýtingarsvæði 
 
 



Eftirfarandi lykilatriði eru tekin til umfjöllunar í  
Auðlindastefnu Grindavíkur: 

 
• Náttúrufarslegir þættir 
• Landslag 
• Náttúruvernd 
• Saga 
• Framkvæmd við undirbúning Eldfjallagarðs 
• Auðlindahús 
• Jarðhitanýting 
• Aðalskipulag 

 

 
 

 
 
 

AUÐLINDASTEFNA OG 
ELDFJALLAGARÐUR 



SAMANTEKT 
Ávinningur: 
• Skýr framtíðarsýn fyrir: 

– Sveitarfélagið 
– Hagsmunaaðila og fyrirtæki 
– Samtök og einstaklinga 

• Aukið frumkvæði 
• Aukin tækifæri í nýsköpun 
• Nánari samvinna allra aðila 
• Aukin ávinningur 
• Styttri undirbúningstími og 

betri skilningur fyrir 
framkvæmdum? 
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