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Landsskipulagsstefna 2013-2024 

■ Skv. skipulagslögum skal umhverfisráðherra leggja fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar 

um landsskipulagsstefnu. 

■ Ráðherra felur Skipulagsstofnun að vinna tillögu að landsskipulagsstefnu. 

■ Áherslur ráðherra 2013-2024  

– Stefna um skipulagsmál á miðhálendi Íslands. 

– Búsetumynstur – dreifing byggðar. 

– Skipulag á haf- og strandsvæðum. 

 



Áskoranir varðandi haf- og strandsvæði 

■ Aukinn áhugi á notkun og nýtingu á haf- og 

strandsvæðum 

■ Auknar líkur á hagsmunaárekstrum  

■ Aukið álag á vistkerfi hafsins 

 



Landsskipulagsstefna – stöðugreining 

Áhersla var lögð á að safna upplýsingum um stöðu mála á hafsvæðum við Ísland. 

Samstarfsaðilar Skipulagsstofnunar: 

• Fiskistofa, 

• Hafrannsóknastofnunin, 

• Landhelgisgæsla Íslands, 

• Orkustofnun, 

• Siglingastofnun Íslands, 

• Umhverfisstofnun 



 

27.5.2013 

Hafsvæðið undan suður- og 

suðvesturströnd Íslands er líklega það 

svæði þar sem hagsmunir náttúru og 

nýtingar rekast helst á. 



Stefna Íslands í málefnum hafsins 
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Meginmarkmið stefnu Íslands í málefnum hafsins er 

að viðhalda heilbrigði, líffræðilegum fjölbreytileika og 

sjálfbærni hafsins 



Forsendur haf- og strandsvæðaskipulags 

Skilgreining á haf- og strandsvæði: 

- Strandsvæði nær 115 m á sjó út frá stórstraumsfjöruborði 

(netlög) 

- Hafsvæði eru utan strandsvæða að  

      mörkum efnahagslögsögunnar 

 

 

 

Skipulag sveitarfélaga tekur til strandsvæða 

 



Leiðarljós og markmið haf- og strandsvæðaskipulags 

Leiðarljós 

■ Hafsvæðin við Ísland búa yfir mikilvægum  auðlindum sem viðhalda þarf á grundvelli 

heilbrigðis , líffræðilegs fjölbreytileika og sjálfbærni hafsins. 

■ Stjórnsýsla skipulagsmála á haf- og strandsvæðum sé skýr og samræmd. 
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Markmið 

1. Nýting auðlinda haf- og strandsvæða grundvallist á heildarsýn á málefni hafsins, taki 

mið af varúðarreglunni og mótist af vistkerfisnálgun. Viðhaldið verði heilbrigði, 

líffræðilegum fjölbreytileika og framleiðslugetu hafsins svo að nýta megi lifandi 

auðlindir þess um alla framtíð. 

2. Stjórnsýsla skipulagsmála á haf- og strandsvæðum sé skýr og samræmd og hlutverk 

stjórnvalda við gerð og framkvæmd skipulags skýrt. 

3. Aðgerðir og framkvæmdir á haf- og strandsvæðum byggist á heildstæðri stefnumörkun 

og eftir atvikum svæðisbundnum skipulagsáætlunum sem hafi sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi. 



Leiðir 

Leiðir til að ná markmiðum um skipulag á haf- og strandsvæðum eru m.a. eftirfarandi: 

1. Sett verði löggjöf um skipulag haf- og strandsvæða sem kveði á um stjórnsýslu 

málaflokksins og ábyrgð stjórnvalda gagnvart honum. 

2. Mótuð verði heildstæð stefna um skipulagsmál haf- og strandsvæða við fyrstu 

endurskoðun landsskipulagsstefnu. 

3. Ákvarðanir um skipulag byggi á rannsóknum, tækni og þekkingu þar sem virðing fyrir 

náttúrunni sé höfð í fyrirrúmi. 

4. Ákvarðanir um skipulag byggist á samstarfi og samráði ráðuneyta, stofnana, 

sveitarfélaga og hagsmunaaðila. 
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Eftirfylgni og viðmið 

1. Eigi síðar en haustið 2013 verði hafinn 

undirbúningur við gerð lagafrumvarps um 

skipulag haf- og strandsvæða. 

2. Hafin verði vinna við gerð skipulags fyrir 

haf- og strandsvæði á grundvelli settra laga. 

Það stjórnvald sem annast mun gerð 

skipulagsins samkvæmt nýrri löggjöf annist 

eftirfylgni. 
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Eftirtaldir vísar gefa til kynna hvernig miðar í átt að markmiðum um skipulag haf- og strandsvæða: 


