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F o r s a ga





Umfjöllun nýtingaráætlunar

• Skortur á gögnum og rannsóknum

• Flókið laga og reglugerðaumhverfi

• Óvissa um þróun

Hraðar breytingar samhliða vinnu.

• Ákall um stefnu sveitarfélaga frá 

stjórnvöldum

• Fjölgun leyfisumsókna.

• Eldi í sjókvíum nær fótfestu

• Uppbygging á aðstöðu í landi

• Ólík afstaða sveitarfélaga



Fyrir hvern

• Sveitarfélög – Eyða óvissu og nærsamfélagið ráði eigin 

málefnum

• Ríki - Að stefnuskjölum sé fylgt eftir. Nýting auðlinda sé 

sjálfbær.  

• Atvinnulíf - Að geta unnið innan trausts regluverks og 

skýrrar framtíðarsýnar stjórnvalda

Í hvaða tilgangi

• Skipta takmörkuðum gæðum

• Tryggja sjálfbærni samfélaga og umhverfis

• Skýrt laga og reglugerðaumhverfi

• Skýr framtíðarsýn

Efnahagur

• Öflugt atvinnulíf og stöðugur rekstrargrundvöllur 

fyrirtækja 

Umhverfi

• viðhalda stöðugleika á nýtingarsvæðum

• vernda viðkvæm og eða sérstæð svæði



• Leiðarljós nýtingaráætlunar 

Arnarfjarðar

• Fjölbreytt og vel skipulögð nýting 

auðlinda.

• Sjálfbær nýting þar sem áhersla 

verður lögð á langtímahagsmuni við 

verðmætasköpun, verndun lífríkis og 

umhverfis.

• Íbúar skulu njóti afraksturs þeirrar 

verðmætasköpunar sem fram fer í 

tengslum við nýtingu fjarðarins.



La n ds k i pu lagst ef n a



Í Landsskipulagsstefnu 2015–2026 eru sett fram leiðarljós sem leggja skal til grundvallar allri 

skipulagsgerð, þ.m.t. á haf- og strandsvæðum. Þau eru:

• Að skipulag stuðli að sjálfbærri þróun

• Að skipulag sé sveigjanlegt og stuðli að seiglu gagnvart samfélags og umhverfisbreytingum

• Að skipulag stuðli að lífsgæðum fólks

• Að skipulag styðji samkeppnishæfni landsins alls og einstakra landshluta



SKIPULAG Á HAF- OG STRANDSVÆÐUM

Skipulag haf- og strandsvæða veiti grundvöll fyrir fjölbreyttri nýtingu um leið og viðhaldið verði 

mikilvægum auðlindum hafsvæða við Ísland.

Sjálfbær nýting auðlinda

Skipulag nýtingar á haf- og strandsvæðum grundvallist á heildarsýn á málefni hafsins þar sem viðhaldið 

verði heilbrigði, líffræðilegri fjölbreytni og framleiðslugetu hafsins. Skipulagsákvarðanir um staðbundna 

nýtingu á haf- og strandsvæðum byggist á vistkerfisnálgun og stuðli þannig að viðhaldi vistkerfa og 

sjálfbærri nýtingu auðlinda.

Skýr og skilvirk stjórnsýsla skipulagsmála

Stjórnsýsla skipulagsmála á haf- og strandsvæðum verði skýr og samræmd. Aðkoma ólíkra stjórnvalda og 

hagsmunaaðila að skipulagsvinnunni verði tryggð og leitast við að koma í veg fyrir árekstra ólíkrar 

nýtingar og verndarsjónarmiða.

Svæðisbundin skipulagsgerð

Komið verði á fót svæðisbundinni skipulagsgerð fyrir haf- og strandsvæði næst landi sem veiti grundvöll 

fyrir nýtingu haf- og strandsvæða, taki mið af mismunandi hagsmunum og samþættingu nýtingar og 

verndar við ströndina, þar sem gæta þarf samræmis milli skipulags á landi og hafi.“



S t e f n a  L a n d s þ i n g s  s v e i t a r f é l a g a



„Sambandið taki virkan þátt í mótun heildstæðrar stefnu um fiskeldismál og 

nýtingu strandsvæða í sátt við umhverfið. Í þeirri vinnu verði m.a. lögð 

áhersla á að skýra gjaldtökuheimildir sveitarfélaga af fiskeldisstarfsemi. Þá 

verði horft til þeirra tækifæra til atvinnusköpunar sem í greininni felast. Auknu 

fjármagni verði veitt úr ríkissjóði til rannsókna sem stuðlað geti að upplýstri 

ákvarðanatöku um hvar slíkri starfsemi verði best fyrir komið.

Sambandið gæti hagsmuna sveitarfélaga við gerð standsvæðisskipulags á 

grundvelli laga um skipulag haf- og standsvæða og við endurskoðun þeirra 

laga. Í þeirri vinnu verði gerð krafa um að skipulag strandsvæða, allt að 

einni sjómílu út frá grunnlínu landhelginnar, verði á forræði sveitarfélaga. 

Einnig verði lögð áhersla á að fram fari nauðsynlegar grunnrannsóknir á 

strandsvæðum þar sem álag vegna nýtingar er mikið, til að auðvelda gerð 

skipulags- og nýtingaráætlana“



St r a n ds væðas k ipu lag





Gögn sem hafa verið unnin á vegum
svæðisráðs (sambærileg vinna á 
Austfjörðum og Vestfjörðum)



Ferill strandsvæðaskipulags

Umhverfis og auðlindaráðherra.

• Þingsályktun Alþingis. Landsskipulagsstefna –
Haf og strandsvæðaskipulag. 

Svæðisráð

• 4 fulltrúar ráðuneyta (UAR (formennska), ANR 
(sjávarútvegshluti), ANR (iðnaðarhluti), SNR.

• 3 fulltrúar aðliggjandi sveitarfélaga og 1 fulltrúi
Sambands íslenskra sveitarfélaga

Ákvarðanir svæðisráðs eru samþykktar með
auknum meirihluta

• Samráðshópur (umhverfisverndarsamtök, 
ferðamálasamtök, Samtök atvinnulífsins og 
útivistarsamtök, auk fulltrúa sem svæðisráð
getur tilnefnt).

• Ráðgjafahópur (a.m.k. 15 stofnanir ráðuneyta)

Skipulagsstofnun, vinnsla greingargerðar og 
ráðgjöf við skipulagsferli

Umhverfisráðherra. Staðfesting skipulags



Nýtingarflokkar



Mörkun eldissvæða og 
strandsvæðaskipulag
Hafrannsókastofnun gerir tillögu um 
skiptingu hafsvæða í eldissvæði fyrir
sjókvíar. 
Byggt á mati á burðarþoli, áhættumati
erfðablöndunar og mati á “bestu
heildarnýtingar”
Umsagna skal leitað til Skipulagsstofnunar, 
Umhverfisstofnunar og til svæðisráða
strandsvæðaskipulags.
Sjávarútvegsráðherra úthlutar
eldissvæðum



Mörkun eldissvæða og strandsvæðaskipulag 

Umsögn á grundvelli brb ákvæðis í 
fiskeldislögum. 

Skipulagsstofnun veitir álit, ef
strandsvæðaskipulag er ekki til staðar



Mat á raftengingum fóðurpramma á 

eldissvæðum á Vestfjörðum. 

Rauðir deplar; aðstæður ólíklegar fyrir 

tengingar

Bláir deplar; aðstæður líklegar fyrir 

tengingar 
www.blami.is (september 2021)

http://www.blami.is/


„

Aðalskipulag 

sveitarfélaga

Landskipulagstefna 
og stefnuskjöl 
stjórnvalda

Strandsvæðaskipulag



Landskipulagstefna

Landskipulagstefna 
og stefnuskjöl stjórnvalda

Aðalskipulag sveitarfélaga 

og strandsvæða fjarða og 

flóa



Lo ka o rð



• Sömu leiðarljós 

• Fjölbreytt og vel skipulögð nýting 

auðlinda.

• Sjálfbær nýting þar sem áhersla 

verður lögð á langtímahagsmuni við 

verðmætasköpun, verndun lífríkis og 

umhverfis.

• Íbúar skulu njóti afraksturs þeirrar 

verðmætasköpunar sem fram fer í 

tengslum við nýtingu fjarðarins.



Ta kk  f yr i r


