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Forsaga
• Greiningar á undanförnum árum

• Greiningar við vinnslu landsskipulagsstefnu

• Greinargerð Skipulagsstofnunar 2014

• Nýtingaráætlun Arnarfjarðar 2012-2014 o.fl.

• Landsskipulagsstefna 2015-2026

• Fundað með ráðuneytum, stofnunum, Sambandi ísl. 

sveitarfélaga o.fl. 2014

• Starfshópur skipaður til að vinna frumvarp

• Lög nr. 88/2018 samþykkt sl. vor



Gildissviðið
• Gildir um stefnu um skipulag haf- og strandsvæða og um 

strandsvæðisskipulag (stefna um nýtingu og vernd 

auðlinda haf- og strandsvæða)

• Undanskilið: nýting og vernd fiskistofna/annarra lifandi 

auðlinda hafsins og hafsbotnsins – nema ef þarf 

efnistökuleyfi eða ef eldi/ræktun nytjastofna

• Dæmi: mannvirki, fiskeldi, efnistaka, samgöngur, 

ferðaþjónusta o.fl.

• Strandsvæði afmarkað frá netlögum að tiltekinni 

viðmiðunarlínu skv. lögum um veiðar í fiskv.landh.

• Stefna um skipulag haf- og strandsvæða – afmörkuð 

30m landmegin við meðalstórstraumsflóð út 

efnahagslögsöguna





Markmið

• Byggja m.a. á markmiðum landsskipulagsstefnu 

• Litið til markmiðsákvæða skipulagslaga

• Skipulagið veiti grundvöll fyrir fjölbreyttri nýtingu 

auðlinda – byggist á heildarsýn, vistkerfisnálgun 

og vernd náttúru og menningarminja, með 

sjálfbæra þróun að leiðarljósi

• Mikilvæg við setningu reglugerðar um 

strandsvæðisskipulag



Stjórn skiplagsmála
• Yfirstjórn umhverfis- og auðlindaráðherra

• Svæðisráð 

– ábyrgð á gerð strandsvæðisskipulags

• Skipulagsstofnun 
– ráðherra til aðstoðar

– eftirlit og fylgist með stöðu skipulagsmála

– Gerir tillögu að stefnu um skipulag haf- og strandsvæða

– Gerir strandsvæðisskipulag í umboði svæðisráða og þeim til 

ráðgjafar

– Hlutverk skv. skipulagslögum



Stefna um skipulag haf- og 

strandsvæða

• Ávallt hluti af landsskipulagsstefnu

• Grundvöllur fyrir strandsvæðisskipulag

• Ákvörðun um hvar eigi að gera 

strandsvæðisskipulag

• Bindandi stefna

• Skipulagslög gilda um landsskipulagsstefnu

• Landsskipulagsstefna 2015-2026 – stefna um 

skipulagsmál á haf- og strandsvæðum ein af fjórum 

megináherslum



Strandsvæðisskipulag
• Fyrir tiltekið strandsvæði

• Nánari útfærsla á stefnu um skipulag haf- og 

strandsvæða (stefnan er bindandi).

• Gæta samræmis við annað skipulag 

• Tillit til annarrar löggjafar og ákvarðana 

stjórnvalda um nýtingu



Málsmeðferð
• Lýsing á skipulagsverkefninu 

– Sérstök áhersla á samráð við sveitarfélög og hafnarstjórnir

• Auglýsing skipulagstillögu

• Afgreiðsla og gildistaka

– Afstaða til athugasemda 

– Frestun skipulags?

– Ráðherra staðfestir 

• Breyting á strandsvæðisskipulagi 



Leyfisveitingar
• Skortur á yfirsýn

• Samræmi við gildandi skipulag

• Ábyrgð leyfisveitenda og rekstrar-

/framkvæmdaraðila

• Heimildir leyfisveitenda - fresta afgreiðslu 

umsókna 

• Tilkynna Skipulagsstofnun um leyfisveitingar

• Birt á vefsíðu 



Bráðabirgðaákvæði

• Bráðabirgðaákvæði um fyrstu 2 

strandsvæðisskipulögin

• Undirbúningur í gangi  



Ávinningur af skipulagi haf- og 

strandsvæða?
• Sami ávinningur og af skipulagi á landi

• Alþingi samþykkir stefnuna - lýðræðislegt samráð

• Sameiginleg ákvörðun ríkis og sveitarfélaga

• Ekki hagsmunaárekstrar 

• Heildarsýn

• Skilvirkari stjórnsýsla – stofnanir kallað eftir skipulagi

• Nýting og vernd samþætt

• Samræmi við annað skipulag

• Umhverfismat 

• Fyrirsjáanleiki

• Hagsmunir endurspeglast í markmiðsákvæðum



Takk fyrir!


