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Upplýsingablað um gerð strandsvæðisskipulags
Vestfjarða
Tekið saman í tilefni funda með hafnar- og sveitarstjórnum, 9. og 10.mars 2022
HVAÐ ER STRANDSKIPULAG?
Strandsvæðisskipulag er unnið á grundvelli
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 2018/88.
Strandsvæðisskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði í fjörðum og flóum (utan netlaga) þar sem sett er fram
stefna um framtíðarnýtingu og vernd svæðisins. Strandsvæðisskipulag getur falið í sér stefnu um nýtingu svæða til
eldis nytjastofna, efnistöku eða ferðaþjónustu, verndun eða samgönguleiðir svo eitthvað sé nefnt. Áherslur í
strandsvæðisskipulagi eiga að byggja á stefnu um skipulag haf- og strandsvæða sem er sett fram í
landsskipulagsstefnu. Jafnframt skal gætt að samræmi við aðalskipulag aðliggjandi sveitarfélaga. Þá er einnig horft
til annarra áætlana stjórnvalda sem varða nýtingu og vernd á strandsvæðum. Strandsvæðisskipulag leggur grunn að
leyfisveitingum fyrir framkvæmdum og annarri starfsemi á því svæði sem skipulagið tekur til. Á meðfylgjandi mynd
má sjá landfræðilega afmörkun strandsvæðisskipulags, aðalskipulags sveitarfélaga og landsskipulagsstefnu.

HVER BER ÁBYRGÐ Á STRANDSKIPULAGI OG HVER VINNUR ÞAÐ?
Strandsvæðisskipulag er unnið í samvinnu ríkis og sveitarfélaga. Ráðherra skipulagsmála skipar svæðisráð sem ber
ábyrgð á gerð strandsvæðisskipulagsins en þar eiga fulltrúa bæði ríki og sveitarfélög. Svæðisráð var fyrst skipað af
umhverfis- og auðlindaráðherra árið 2019. Með forsetaúrskurði 28. nóvember 2021 um skiptingu stjórnarráðsins
færðust skipulagsmál frá umhverfis- og auðlindaráðherra til innviðaráðherra. Innviðaráðherra skipaði nýjan formann
svæðisráðs í janúar 2022.. Fundir svæðisráðs hafa verið 11 talsins, sá fyrsti fór fram í apríl 2019 og sá síðasti í febrúar
2022, og eru fundargerðir aðgengilegar hér.
Svæðisráðið er svo skipað í febrúar 2022:
Magnús Jóhannesson, formaður, skipaður án tilnefningar. Varafulltrúi: Eggert Ólafsson.
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, Lilja Magnúsdóttir og Þorgeir Pálsson, tilnefnd af aðliggjandi sveitarfélögum.
Varafulltrúar: Samúel Kristjánsson, Jón Árnasson og Hafdís Sturlaugsdóttir.
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Arnór Snæbjörnsson, fulltrúi matvælaráðuneytis. Varafulltrúi: Ásta Einarsdóttir.
Ásta Þorleifsdóttir, fulltrúi innviðaráðuneytis. Varafulltrúi: Friðfinnur Skaftason.
Erla Sigríður Gestsdóttir, fulltrúi umhverfis-, og orku- og loftslagsráðuneytis. Varafulltrúi: Hreinn
Hrafnkelsson.
Aðalsteinn Óskarsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Varafulltrúi: Bryndís Gunnlaugsdóttir.
Skipulagsstofnun er svæðisráði til ráðgjafar við gerð strandsvæðisskipulags og annast gerð þess í umboði
svæðisráðs. Strandsvæðisskipulag er unnið í samráði við önnur stjórnvöld, stofnanir sem fara með málefni er varða
nýtingu og vernd strandsvæða, hagsmunaaðila og almenning, meðal annars með kynningu lýsingar í upphafi
skipulagsferlisins og auglýsingu skipulagstillögu, þegar hún liggur fyrir. Strandsvæðisskipulag tekur gildi þegar það
hefur verið samþykkt af svæðisráði, staðfest af ráðherra skipulagsmála og birt í Stjórnartíðindum.

SKIPULAGSSVÆÐIÐ
Skipulagssvæði strandsvæðisskipulags Vestfjarða nær yfir firði og flóa frá Bjargtöngum í suðri að Straumnesi í norðri,
sjá mynd hér að neðan. Mörk skipulagssvæðisins til lands eru við netlög, 115 m út frá stórstraumsfjöruborði, en
staðarmörk sveitarfélaga miðast við netlög. Til hafs nær skipulagssvæðið að viðmiðunarlínu sem skilgreind er í lögum
um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Að skipulagssvæðinu liggja sex sveitarfélög, Vesturbyggð,
Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður, Súðavíkurhreppur og Strandabyggð.

TENGSL VIÐ AÐRA ÁÆTLANAGERÐ
Strandsvæðisskipulag Vestfjarða byggir á stefnu um skipulag haf- og strandsvæða sem sett er fram í
landsskipulagsstefnu. Hún tekur einnig mið af öðrum áætlunum ríkisins og aðliggjandi sveitarfélaga, svo sem
samgönguáætlun, byggðaáætlun, aðalskipulagi aðliggjandi sveitarfélaga, sóknaráætlun Vestfjarða og
áfangastaðaáætlun Vestfjarða. Einnig stefnu sem mótuð hefur verið á grundvelli laga um fiskeldi um áhættumat
erfðablöndunar, burðarþolsmat og staðbundið bann við fiskeldi. Á myndinni hér fyrir neðan má sjá tengsl
strandsvæðisskipulags við aðra áætlanagerð stjórnvalda og leyfisveitingar.

3

Vestfirðir
STRANDSVÆÐISSKIPULAG

FERLIÐ
Allt frá skipun fyrsta svæðisráðs árið 2019 hefur markmið starfsins verið að halda góðum tengslum við
hagsmunaaðila, almenning, ráðgefandi aðila og samráðshópa. Fagstofnanir hafa einnig verið innan handar eins og
komið verður að síðar í þessu skjali. Hér má sjá á myndrænan hátt hvernig ferlið hefur verið til þessa og kemur til
með að verða.

SAMRÁÐ VIÐ GERÐ STRANDSVÆÐISSKIPULAGS
Tillaga að strandsvæðisskipulag fyrir Vestfirði er unnin í samráði við aðliggjandi sveitarfélög, opinberar stofnanir og
félagasamtök auk þess sem almenningi og öðrum hagsmunaaðilum gefst tækifæri til þess að koma að mótun
stefnunnar.
Ráðgefandi aðilar
Fagstofnanir sem fara með málefni tengd nýtingu og vernd á haf- og strandsvæðum ásamt vatnasvæðisnefndum eru
skilgreindar sem ráðgefandi aðilar við gerð strandsvæðisskipulags í lögum um skipulag haf- og strandsvæða.
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Ráðgefandi aðilar eru svæðisráðinu og Skipulagsstofnun til ráðgjafar um málefni á sínu fagsviði. Fagstofnanir sem
um ræðir eru m.a. Ferðamálastofa, Fiskistofa, Hafrannsóknarstofnun, Landgræðslan, Landhelgisgæsla Íslands,
Landmælingar Íslands, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Matvælastofnun, Minjastofnun, Náttúrufræðistofnun
Íslands, Orkustofnun, Samgöngustofa, Veðurstofa Íslands og Vegaðgerðin.
Samráðshópur
Ráðherra skipar samráðshóp sem er svæðisráðum til ráðgjafar og samráðs við skipulagsgerðina. Í samráðshópi
Vestfjarða eru skipaðir fulltrúar ferðamálasamtaka, Samtaka atvinnulífsins, útivistarsamtaka og
umhverfisverndarsamtaka. Auk þess sem svæðisráð tilnefndi einn fulltrúa í ráðið. Nálgast má upplýsingar um
fulltrúa í ráðinu á hafskipulag.is.
Samráðsvefsjá
Í tengslum við kynning á lýsingu var opnuð samráðsvefsjá um gerð strandskipulags við Austfirði og Vestfirði og hún
auglýst í öllum helstu fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Þar gafst almenningi og hagsmunaaðilum tækifæri á að
koma á framfæri upplýsingum um hvernig strandsvæði Vestfjarða væri nýtt og framtíðarsýn fyrir svæðið.
Samráðsvefsjáin var opin í fjórar vikur um sumarið 2020 og var þátttakan góð, hátt í 2000 manns tóku þátt. Í
skýrslunni Afrakstur samráðs má sjá samantekt ábendinga sem bárust.
Samráðsfundir
Samráðsfundir með hagsmunaðilum voru haldnir í nóvember 2020. Markmið samráðsfundanna var að afla
upplýsinga um nýtingu og vernd á svæðinu auk sjónarmiða um sérstöðu, áskoranir og tækifæri m.t.t. nýtingar og
verndar á skipulagssvæðinu. Haldnir voru þrír samráðsfundir einn með hagsmunaaðilum ferðaþjónustu, útivistar
og náttúruverndar, með hagsmunaaðilum sjávarútvegs þ.m.t. fiskeldi og skelrækt og með eigendum hafna,
efnistökuaðilum, eigendum orku- og fjarskiptastrengja í sjó og eigendum sjávarjarða og æðarræktenda. Í skýrslunni
Afrakstur samráðs má finna samantekt af fundunum og nánari upplýsingar um hverjir sátu fundina.

FORSENDUGREINING
Skýrslan Samfélag, nýting, náttúra kom út árið 2021 en þar er sett fram greining á forsendum fyrir gerð
strandsvæðisskipulags Vestfjarða. Í skýrslunni eru settar fram upplýsingar um núverandi nýtingu
skipulagssvæðisins og þau verndarákvæði sem gilda á því ásamt fyrirliggjandi stefnu stjórnvalda sem varðar svæðið
með einum eða öðrum hætti. Þessar upplýsingar fela í sér mikilvægar forsendur fyrir mótun strandsvæðisskipulags
fyrir Vestfirði. Skýrslan er sett fram í átta köflum sem taka til 1) byggðar og samfélags, 2) náttúru og umhverfis, 3)
loftslagsbreytinga og náttúruvár, 4) auðlindanýtingu annarra en veiða, 5) veiða, 6) ferðaþjónustu, 7) umferðar og
samgangna og 8) raforku og fjarskipta.

SKILGREINING NÝTINGARFLOKKA
Nýtingarflokkar fyrir strandsvæðisskipulag eru notaðir fyrir framsetningu skipulagsins á skipulagsuppdrætti og í
greinargerð og eru sambærilegir landnotkunarflokkum í aðalskipulagi sveitarfélaga og skilgreindir eru í
skipulagsreglugerð. Nýtingarflokkarnir eru skilgreindir í reglugerð en innviðaráðherra undirritaði nýlega breytingu
á reglugerð nr. 330/2020 um gerð strandsvæðisskipulags sem felur í sér skilgreiningu á nýtingarflokkum.
Nýtingarflokkarnir fela í sér áherslur um nýtingu á tilteknu svæði, auk þess að lýsa því hvaða önnur nýting er
möguleg á viðkomandi svæði. Nýtingarflokkarnir, sem skal nota eftir því sem við á, eru eftirfarandi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Staðbundin nýting
Almenn nýting
Umhverfi og náttúra
Siglingar
Lagnir og vegir
Orkuvinnsla

Sjá nánar um nýtingarflokka í reglugerðarbreytingu á vef stjórnartíðinda.
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FRAMSETNING STRANDSVÆÐISSKIPULAGS
Unnið er að mótun tillögu um strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum sem samanstendur af stefnuskjali og uppdrætti.
Á uppdrætti er öllu strandsvæði Vestfjarða skipt niður í skipulagsreiti í nýtingarflokkum. Í greinargerð er stefnan
sett fram um svæðið í heild og einstaka nýtingarflokka sem og skipulagsákvæði fyrir hvern skipulagsreit.
Við mótun strandsvæðisskipulags er umhverfismati beitt til að tryggja að skipulagið stuðli að sjálfbærri þróun og
dragi úr neikvæðum áhrifum þess á umhverfið. Umhverfismat er unnið samhliða mótun strandssvæðisskipulags og
verður kynnt þegar tillagan verður auglýst.
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