
STARFSREGLUR 
fyrir svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins.  

 
1. gr.  

Í samræmi við ákvæði 9. greinar og 2. mgr. 22. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og í samræmi við 

samkomulag sveitarfélaganna frá 6. ágúst 2012 hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, 

Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, Kópavogsbær, Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstaður, 

Mosfellsbær og Kjósarhreppur, hafa komið á fót svæðisskipulagsnefnd, til að vinna svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins, viðhalda því og annast reglubundna endurskoðun. Nefndin starfar í umboði og undir 

yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarfélaga sbr. ákvæði 3. mgr. 22 greinar skipulagslaga. 

Hver sveitarstjórn skipar tvo fulltrúa í nefndina að loknum hverjum sveitarstjórnarkosningum. Varamenn 

eru ekki tilnefndir, en við samþykkt tillagna og afgreiðslur mála sem koma til umfjöllunar nefndarinnar 

skal þess gætt að a.m.k. einn fulltrúi hvers sveitarfélags hafi tækifæri til að greiða atkvæði.  

 

2. gr.  

Svæðisskipulagsnefnd kýs sér formann, varaformann og ritara. Til þess að annast starf milli funda og 

undirbúa fundi svæðisskipulagsnefndar starfar 7 manna framkvæmdanefnd. Formaður 

svæðisskipulagsnefndar, varaformaður og ritari eiga sæti í framkvæmdanefndinni, svo og menn að auki 

sem svæðisskipulagsnefnd kýs úr sínum hópi. Þá starfar sérstakt fagráð sem í eiga sæti skipulagsstjórar 

sveitarfélaganna með framkvæmdanefndinni. Formaður svæðisskipulagsnefndar er jafnframt formaður 

framkvæmdanefndar. Skrifstofa Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu  annast stjórnsýslu er varðar 

starf nefndarinnar og fjármál svæðisskipulagsins, og skal svæðisskipulagsstjóri ( eða annar starfsmaður 

SSH ) starfa með nefndunum.   

 

3. gr.  

Hlutverk  svæðisskipulagsnefndar er í aðalatriðum tvíþætt. Annars vegar að fylgjast með þróun og 

framkvæmd gildandi svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og  fjalla um og afgreiða breytingar á því. 

Hins vegar að annast reglubundna  heildarendurskoðun og vinna nýtt svæðisskipulag fyrir 

höfuðborgarsvæðið í samræmi við ákvæði skipulagslaga.  

 

4. gr.  

Fundi í svæðisskipulagsnefnd skal halda eigi sjaldnar en á tveggja mánaða fresti. Fundir skulu boðaðir með 

viku fyrirvara að jafnaði og fylgi tillaga að dagskrá fundarboði.  Fundur er lögmætur ef formaður eða 

varaformaður ásamt 6 öðrum nefndarmönnum eru viðstaddir. Leitast skal við að ná samkomulagi um sem 

flestar ákvarðanir og afgreiðslur svæðisskipulagsnefndarinnar, takist það ekki ræður afl atkvæða. 

Samkvæmt 25. gr. skipulagslaga telst svæðisskipulag eða breyting á því einungis samþykkt þegar og að svo 

miklu leyti sem allar hlutaðeigandi sveitarstjórnir hafa samþykkt það. Svæðisskipulagsnefnd sendir 

samþykkta tillögu til Skipulagsstofnunar til staðfestingar.  

Svæðisskipulagsnefnd skal halda gerðabók og skulu fundargerðir jafnan lagðar fram til samþykktar í lok 

fundar. Jafnframt skulu þær sendar hlutaðeigandi sveitarstjórnum.  

 

5. gr.  

 Kostnaður við gerð eða endurskoðun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins greiðist af 

aðildarsveitarfélögunum og Skipulagssjóði í samræmi við 2. tölul. 18. greinar skipulagslaga, svo sem vegna 

aðkeyptrar vinnu ráðgjafa eða sérfræðinga og gagnaöflunar sem nauðsynleg er vegna skipulagsverkefnis. 

Annar  kostnaður vegna svæðisskipulags höfuðbogarsvæðisins greiðist úr sameiginlegum sjóði sem 

aðildarsveitarfélögin skulu mynda í þessu skyni, þ.e. kostnaður SSH vegna umsýslu og reksturs 

svæðisskipulagsins,  laun nefndarmanna og kostnaður vegna ljósrita, prentunar og kynninga og annar 

fundarkostnaður. Árlegur kostnaður vegna starfa nefndarinnar skiptist milli sveitarfélaganna í hlutfalli við 

íbúafjölda 1. desember viðkomandi árs. Kostnaður vegna breytinga sem afmarkast við einstök sveitarfélög, 

undirbúningur þeirra og kynning, greiðist af viðkomandi sveitarfélagi.  

Ekki er gert ráð fyrir að vinnuframlag einstaka stofnana innan sveitarfélaganna, s.s. vegna gagnaöflunar og 

samræmingarvinnu verði reikningsfært heldur beri hvert sveitarfélag kostnað vegna þess.  

 

Svæðisskipulagsnefnd skal setja fram starfs- og fjárhagsáætlun fyrir hvert starfsár og leggja fyrir 

aðildarsveitarfélögin tímanlega vegna gerðar fjárhagsáætlana sveitarfélaganna hverju sinni. 

 

 

6. gr.  

Starfsreglur þessar sem unnar eru af svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins ssamþykkjast hér með 

samkvæmt 4. mgr. 9. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum.  

 


