
Um gerð 
strandsvæðisskipulags

Ester Anna Ármannsdóttir 
Skipulagsstofnun

Lagarlíf 2021
29. október



Hvað er strandsvæðisskipulag?

• Skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði í 
fjörðum og flóum (utan netlaga). 

- Setur fram stefnu um framtíðarnýtingu og vernd 
svæðisins.

• Unnið í samvinnu ríkis og sveitarfélaga.

- Svæðisráð ber ábyrgð á gerð 
strandsvæðisskipulagsins en þar eiga fulltrúa 
bæði ríki og sveitarfélög. 

• Tekur gildi þegar það hefur verið samþykkt af 
svæðisráði, staðfest af umhverfis- og 
auðlindaráðherra og birt í Stjórnartíðindum.

• Leggur grunn að leyfisveitingum fyrir 
framkvæmdum og annarri starfsemi á því 
svæði sem skipulagið tekur til. 



Hvað er strandsvæðisskipulag?
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Ferlið



Lýsing

• Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á 
Austfjörðum og Vestfjörðum var auglýst og kynnt í 
maí 2020. 

- Kynningafundir fyrir sveitar- og hafnarstjórnir 
aðliggjandi sveitarfélaga.

- Opnir vefkynningafundir fyrir hvort svæði fyrir sig.

• Í lýsingu var gerð grein fyrir 
- viðfangsefnum og áherslum

- skipulagsferlinu
- kynningu og samráði  
- forsendum 

- fyrirliggjandi stefnu stjórnvalda  
- hvernig staðið verði að umhverfismati



Samráðsvefsjá



Samráðsvefsjá

• Afla upplýsinga um hvernig íbúar og hagsmunaaðilar 
nýta strandsvæðin hvort sem er til útivistar, 
ferðaþjónustu eða nytja.

- Þátttakendur merktu inn á kort hvaða útivist og ferðaþjónusta 
væri stunduð á svæðunum t.d. hvar væri hægt að skoða fugla, 
kafa, fara á brimbretti, róa kajak, hvar væri boðið upp á 
skoðunarferðir o.s.fv. 

- Þátttakendur gátu merkt inn á kort hvar og hvernig svæðin eru 
nýtt til ýmissa nytja s.s. til kræklingatínslu, veiða, þang- og 
þaratekju, nýtingar rekaviðar o.s.frv.  

• Fá fram sjónarmið um sérstöðu svæðisins, áskoranir og 
tækifæri. 

- Í hverju felst sérstaða svæðisins og helstu gæði þess?

- Hverjar eru helstu áskoranir á skipulagssvæðinu?

- Í hverju felast tækifæri svæðisins?



Samráðsfundir

• Samráðsfundir þar sem hagsmunaaðilum var boðin 
þátttaka á samráðfundum. 

• Haldnir voru þrír samráðsfundir með 
hagsmunaaðilum á hvoru svæði. 

- Ferðaþjónusta, útivist og náttúruvernd 

- Sjávarútvegur þ.m.t. fiskeldi og skelrækt 

- Hafnir, efnistökuaðilar, eigendur orku- og 
fjarskiptastrengja í sjó og eigendur sjávarjarða og 
æðarræktendur. 

• Vefsjá opnuð í tengslum við samráðsfundina þar sem 
gafst kostur á að merkja inn á kort núverandi og 
framtíðar nýtingu.

• Á vefsjánni var einnig hægt að svara þeim spurningum 
sem lagðar voru fyrir á fundinum. 
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Samfélag, nýting, náttúra 
Greining á forsendum fyrir gerð strandsvæðisskipulags 

• 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. 

• Skýrslan er sett fram í átta köflum:
- Byggð og samfélag

- Náttúra og umhverfi

- Loftslagsbreytingar og náttúruvá

- Auðlindanýting önnur en veiðar

- Veiðar

- Ferðaþjónusta

- Umferð og samgöngur

- Raforka og fjarskipti

Aðgengilegar á hafskipulag.is
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Mótun tillögu 

•Svæðisráð vinna nú að mótun tillögu að 
strandsvæðisskipulagi sem felst í: 

- Mótun stefnu skipulagsins og 
skipulagsákvæða

- Útfærslu nýtingar og verndar út frá 
nýtingarflokkum á uppdrætti.

•Við mótun tillögu er haft samráð við 
samráðshóp og sveitar- og hafnarstjórnir.  

•Þegar svæðisráð hefur samþykkt tillögu 
að strandsvæðisskipulagi er hún auglýst.



hafskipulag.is


