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1 INNGANGUR 

 1.1 TILDRÖG SVÆÐISSKIPULAGSVERKEFNIS 

Sveitarfélögin Dalabyggð, Reykhólahreppur og Strandabyggð hafa haft með sér 

margvíslegt og vaxandi samstarf. Veturinn 2015 ákváðu sveitarstjórnir þeirra að 

eiga fund til að ræða möguleg tækifæri tengd frekara samstarfi. Fundurinn var 

haldinn í Tjarnarlundi í Saurbæ þann 31. mars 2015 og var Árneshreppi og 

Kaldrananeshreppi einnig boðið að senda fulltrúa. Á fundinum voru 19 

sveitarstjórnarfulltrúar, 7 frá Dalabyggð, 5 frá Reykhólahreppi, 6 úr Strandabyggð 

og 1 frá Kaldrananeshreppi. Fulltrúi frá Árneshreppi komst ekki vegna veðurs.  

Á fundinum var farið yfir áskoranir sveitarfélaganna í byggðamálum og rætt um 

ávinning af því að takast á við þær með samvinnu í einu eða öðru formi; á vegum 

hins opinbera, félagasamtaka eða fyrirtækja. Sameiginleg áhyggjuefni sem komu 

fram voru m.a. fólksfækkun, hækkandi meðalaldur, lélegar samgöngur og fjarskipti 

og veikir innviðir. Einnig einhæfni atvinnulífs og skortur á störfum fyrir ungt fólk að 

námi loknu, sem og skortur á stuðningi við nýsköpun í atvinnulífinu. Fram kom að 

svæðið þjónaði ferðafólki ekki nægilega vel og að nýta mætti betur tækifæri í 

þeirri vaxandi atvinnugrein. Mikilvægt var talið að taka höndum saman við 

uppbygginu sameiginlegra innviða og að styrkja ímynd svæðisins m.t.t. 

ferðaþjónustu. Samantekt af fundinum, „Að búa í haginn – samstarf til sóknar“, er 

aðgengileg á vefsíðum sveitarfélaganna (Alta 2015). Í henni er bent á tækifæri til 

samvinnu milli sveitarfélaganna, s.s. í stjórnsýslu, félagsþjónustu, skólamálum, 

tómstundastarfi, heilbrigðisþjónustu og atvinnumálum. Einnig er bent á möguleika 

sveitarfélaganna til samvinnu við atvinnulíf og félagasamtök. Í framhaldi af þessu 

samtali og eftir frekari skoðun ákváðu sveitarstjórnir Dalabyggðar, Reykhólahrepps 

og Strandabyggðar að vinna að sameiginlegri svæðisskipulagsáætlun til að stilla 

betur saman strengi og virkja samtakamáttinn. 

 

 

 

 1.2 TILGANGUR OG MARKMIÐ VERKEFNISINS 

Með áætlunargerðinni vilja sveitarfélögin þrjú móta og festa í sessi sameiginlega 

framtíðarsýn á þróun svæðisins í þeim tilgangi að styrkja atvinnulíf og byggð. Með 

því að greina tækifæri sem búa í auðlindum og sérkennum svæðisins og móta á 

þeim grunni markmið í atvinnumálum, samfélagsmálum og umhverfismálum og 

síðan skipulagsstefnu sem styður við þau, eru væntingar um að ná meiri árangri en 

ella við að takast á við áskoranir í byggðamálum. Í þessum tilgangi eru markmið 

svæðisskipulagsverkefnisins að það leiði til: 

 Aukinnar samvinnu sveitarfélaganna um eflingu atvinnulífs og byggðar – með 

því að móta sameiginlega framtíðarsýn og markmið til að vinna eftir og 

forgangsraða samstarfsverkefnum og verkefnum sveitarfélaganna á þeim 

grunni. 

 Sterkari sjálfsmyndar samfélaga á svæðinu og aukinnar samheldni þeirra – 

með því að greina tengsl íbúa við sitt svæði og draga þau fram í 

stefnumótuninni. 

 Sterkari ímyndar svæðisins og aukins aðdráttarafls gagnvart ferðamönnum, 

nýjum íbúum, fyrirtækjum og fjárfestum – með því að skýra sérkenni 

svæðisins og marka stefnu sem styrkir þau og nýtist jafnframt fyrirtækjum í 

ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum til vöruþróunar og 

markaðssetningar.  

 Nýrra fyrirtækja, þjónustu og vöru sem byggja á sérkennum og auðlindum 

svæðisins – með því að draga fram, ræða og gera aðgengilegar upplýsingar 

um auðlegð svæðisins og tækifæri sem í henni búa, ásamt því að móta stefnu 

um nýtingu hennar og verndun. 

 Aukins fjármagns til svæðisbundinna verkefna og annarra verkefna sem falla 

að sameiginlegri langtímasýn svæðisins í svæðisskipulaginu – með því að setja 

einstök verkefni í stærra samhengi í tíma og rúmi.  
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 1.3 HLUTVERK SVÆÐISSKIPULAGS 

Í samræmi við framangreind markmið er hlutverk svæðisskipulagsins að 

undirbyggja, marka og festa í sessi sameiginlega framtíðarsýn sveitarfélaganna á 

þróun atvinnulífs, samfélags og umhverfis svæðisins og útfæra þá sýn m.t.t. 

skipulagsmála. Svæðisskipulaginu er þannig ætlað að vera eigin byggðaáætlun 

sveitarfélaganna sem skilgreinir sameiginlegar áherslur og verkefni um leið og það 

er skipulagsáætlun sem leggur línur fyrir aðalskipulags- og deiliskipulagsgerð hvers 

sveitarfélags.  

Svæðisskipulagið er verkfæri til að: 
1. Setja fram sameiginlega framtíðarsýn og meginstefnu í atvinnu-, samfélags –

og umhverfismálum í þeim tilgangi að styrkja byggð á svæðinu.  
2. Marka stefnu um landnotkun og grunngerð sem styður við meginstefnuna og 

til nánari útfærslu í aðalskipulagi. 
3. Skilgreina verkefni sem stuðlað geta að framtíðarsýninni, þ.m.t. 

framkvæmdaverkefni og önnur verkefni á sviði atvinnulífs, samfélags og 
umhverfis. 

4. Leggja línur fyrir framfylgd svæðisskipulagsins, þ.m.t. um samvinnu aðila og 
forgangsröðun verkefna.  

 1.4 SVÆÐISSKIPULAGSNEFND  

Í samræmi við skipulagslög hefur verið sett á fót svæðisskipulagsnefnd skipuð 

tveimur fulltrúum frá hverju sveitarfélagi og tveimur til vara. Fulltrúarnir eru: 

 Frá Dalabyggð: Halla Steinólfsdóttir og Hörður Hjartarson sem 
aðalfulltrúar. Jóhannes Haukur Hauksson og Ingveldur Guðmundsdóttir 
sem varafulltrúar. 

 Frá Reykhólahreppi: Karl Kristjánsson og Ágúst Már Gröndal sem 
aðalfulltrúar. Áslaug Berta Guttormsdóttir og Sandra Rún Björnsdóttir 
sem varafulltrúar. 

 Frá Strandabyggð: Haraldur V. A. Jónsson og Ingibjörg Emilsdóttir sem 
aðalfulltrúar. Ingibjörg Benediktsdóttir og Jón Gísli Jónsson sem 
varafulltrúar. 

Á fyrsta fundi sínum þann 23. febrúar 2016 setti nefndin sér starfsreglur sem 

sendar hafa verið til Skipulagsstofnunar til umsagnar en þær taka gildi með 

auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda, sbr. 9. gr. skipulagslaga. Reglurnar varða t.d. 

hlutverk nefndarinnar, skipan í hana, fundahöld og fundargerðir. 
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 1.5 ÞETTA SKJAL: VERKEFNISLÝSING 

Í þessu skjali er birt lýsing á því hvernig staðið verður að gerð 

svæðisskipulagsáætlunar fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð. 

Hlutverk skjalsins er að gefa íbúum svæðisins og öðrum hagsmunaaðilum tækifæri 

til að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum um nálgun við 

áætlunargerðina, viðfangsefni hennar og helstu forsendur. Einnig að upplýsa þá 

um hvar og hvernig tækifæri gefist til þátttöku í vinnuferlinu.  

Skjalið er unnið í samræmi við 23. gr. skipulagslaga sem kveður á um að við upphaf 

vinnu við gerð svæðisskipulagstillögu skuli „svæðisskipulagsnefnd taka saman 

lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem gerð er grein fyrir hvaða áherslur nefndin 

hafi við gerð skipulagsins, forsendum þess og fyrirliggjandi stefnu og hvernig 

samráði og kynningu verði háttað gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum.“ 

 1.6 UPPBYGGING SKJALSINS 

Lýsingin skiptist í eftirfarandi kafla: 

1. kafli er þessi inngangur sem gerir grein fyrir tildrögum og tilgangi 
svæðisskipulagsgerðarinnar og skipun svæðisskipulagsnefndar, auk þess að 
lýsa hlutverki þessa skjals. 

2. kafli lýsir landfræðilegu samhengi skipulagssvæðisins og samhengi 
áætlunargerðarinnar m.t.t. stjórnsýslu og annarra áætlana og stefnuskjala. 

3. kafli lýsir nálgun við greiningu, stefnumótun, umhverfismat og samráð við 
áætlunargerðina. 

4. kafli lýsir vinnuferlinu, þ.m.t. helstu áföngum og tímasetningu þeirra. 
5. kafli dregur saman næstu skref í starfinu framundan. 

Aftast er skrá yfir heimildir sem nýttar verða í verkefninu. 
 

 1.7 SPURNINGAR TIL LESENDA 

Verkefnislýsingin er send Skipulagsstofnun og fjölmörgum aðilum til umsagnar (sjá 

lista í kafla 3.5) og birt á vef verkefnisins, www.samtakamattur.is, og á vefjum 

sveitarfélaganna. Leitað er eftir ábendingum í formi hugmynda, tillagna, 

athugasemda eða spurninga um efni lýsingarinnar. Við lesturinn getur verið 

gagnlegt að hafa spurningarnar að neðan í huga, svo og að skoða þær spurningar 

sem beint er til lesenda í öðrum köflum skjalsins.  

Árangur verkefnisins veltur ekki síst á því að íbúar svæðisins fylgist með og taki 

þátt. Svæðisskipulagsnefnd hvetur því íbúa sérstaklega til að koma á framfæri 

ábendingum eða að spyrja spurninga varðandi efni þessa skjals. 

Ábendingar má senda til verkefnisstjóra með pósti (b.t. Matthildur Kr. 

Elmarsdóttir, Alta, Ármúla 32, 108 Reykjavík) eða með tölvupósti 

(matthildur@alta.is) eða með símtali (s. 582 5000). Ábendingarnar verða notaðar 

af ráðgjöfum og fulltrúum í svæðisskipulagsnefnd til að skilgreina verkefnið og ferli 

þess nánar og við greiningu og stefnumótun á síðari stigum vinnunnar. 

Spurningar til lesenda  
1. Finnst þér vanta upplýsingar í kafla 2.1 og 2.2 þar sem fjallað er um samhengi 

skipulagssvæðisins út frá landfræði og stjórnsýslu? 
1. Þekkir þú til annarra stefnuskjala eða verkefna en tilgreind eru í kafla 2.3 sem 

þér finnst tengjast verkefninu? 
2. Er eitthvað annað sem þér finnst að ætti að fjalla um í verkefninu en tilgreint 

er í kafla 3.1? 
3. Hefur þú ábendingar um greiningu, stefnumótun, umhverfismat og samráð, 

sbr. kafla 3.2, 3.2, 3.4 og 3.5? 
4. Hefur þú athugasemdir við vinnuferlið, sbr. kafla 4.1-4.7? 

  

http://www.samtakamattur.is/
mailto:matthildur@alta.is
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2 SAMHENGI 

 2.1 LANDFRÆÐILEGT SAMHENGI 

Skipulagssvæðið er 5356 km² og liggur að sjó á þrjá vegu; til vesturs að Breiðafirði, 

til norðausturs að Húnaflóa og til norðvesturs að Ísafjarðardjúpi. Mörk 

sveitarfélaganna þriggja mætast nokkurn 

veginn í miðju svæðisins, á Steina-dalsheiði 

sem liggur á milli Gilsfjarðar og Kollafjarðar. 

Frá miðju svæðisins (eða Gilsfirði) er um 

1,5 klst. akstur til Borgarness, rúmlega 3 

klst. akstur til Ísafjarðar, og um 2 klst. 

akstur í Stykkis-hólm. Til höfuðborgarinnar 

er um 2,5 klst. akstur og tæpra 4 klst. 

akstur til höfuðstaðar Norðurlands, Akur-

eyrar. Meginleið að svæðinu sunnanverðu 

liggur um Bröttubrekku frá Hringvegi 1, að 

norðanverðu um Djúpveg, að austanverðu 

um Innstrandaveg og að vestanverðu um 

Snæfellsnesveg.  

 

Þýðing fyrir áætlunargerðina 
1. Við vinnslu svæðisskipulagsins verður eftirfarandi einkum til skoðunar: 
- Samhengi svæðisins við Vestfirði og Vesturland og við stærstu þéttbýlisstaði 

þeirra sem og við Hringveg 1.  
- Lega svæðisins að verðmætum strandsjávarsvæðum; Breiðafirði, Húnaflóa og 

Ísafjarðardjúpi.  
- Eyjar og sker Breiðafjarðar, sem tilheyra Reykhólahreppi og Dalabyggð.  
 
Spurning til lesenda 
1. Er annað varðandi legu svæðisins sem þarf að hafa í huga við mótun stefnu 

um umhverfi, samfélag og atvinnulíf? 

Mynd 1. Leiðir að og frá svæðinu  
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 2.2 STJÓRNSÝSLUSAMHENGI 

Sveitarfélögin þrjú tilheyra tveimur landshlutum; annarsvegar eru Reykhóla-

hreppur og Strandabyggð hluti af Vestfjörðum og meðlimir í Fjórðungssambandi 

Vestfirðinga; hinsvegar er Dalabyggð hluti af Vesturlandi og þar með Samtökum 

sveitarfélaga á Vesturlandi. Á vegum landshlutasamtakanna eru ýmis verkefni og 

starfsemi sem sveitarfélögin þrjú taka þátt í með einum eða öðrum hætti, s.s. 

sóknaráætlanir, uppbyggingarsjóður, atvinnuráðgjöf, símenntun og markaðsstofur. 

Þrátt fyrir að sveitarfélögin tilheyri tveimur landshlutum hafa þau, ýmist tvö eða 

þrjú, haft með sér margvíslegt samstarf. Sem dæmi má nefna að Strandabyggð og 

Reykhólahreppur hafa með sér sameiginlega velferðarnefnd og að samvinna hefur 

verið milli allra sveitarfélaganna þriggja um íþróttastarf og skólamál. Þá er 

margvíslegt samstarf á sviði ýmiskonar félagsstarfsemi.  

Dalabyggð og Reykhólahreppur eiga fulltrúa í Breiðafjarðarnefnd sem er 

umhverfisráðherra til ráðgjafar um framkvæmd laga um vernd Breiðafjarðar. 

Þýðing fyrir áætlunargerðina 
1. Við vinnslu svæðisskipulagsins verður: 
- Tekið tillit til þess að svæðið tilheyrir tveimur landshlutasamtökum, m.a. með 

því að taka mið af stefnuskjölum og verkefnum sem hafa verið unnin eða eru í 
vinnslu á þeirra vegum (sjá kafla 2.3) og með samráði við greiningu og 
stefnumótun (sjá 3. kafla). 

- Tekið tillit til þess að hluti skipulagssvæðisins tilheyrir verndarsvæði 
Breiðafjarðar, m.a. með því að taka mið af Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 
2014-2019 (sjá kafla 2.3) og með samráði við greiningu og stefnumótun (sjá 
3. kafla). 

 
Spurning til lesenda 
1. Er annað varðandi stjórnsýslu og samstarf sem þarf að hafa í huga við mótun 

svæðisskipulagsins? 

 

 

Mynd 2. Landshlutar og sveitarfélög  
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 2.3 SAMHENGI VIÐ AÐRA ÁÆTLUNARGERÐ OG 
STEFNUMÓTUN 

STEFNA SVEITARFÉLAGANNA 

Aðalskipulagsáætlanir 

Aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaganna eru aðalgrunnurinn fyrir svæðisskipulags-

gerðina. Skipulagstímabil þeirra nær til 2016 (Dalabyggð), 2018 (Reykhólahreppur) 

og 2022 (Strandabyggð) og er því ýmist kominn tími á endurskoðun eða styttist í 

hana. Mikilvægt er því að svæðisskipulagsgerðin auðveldi þá vinnu þegar þar að 

kemur. 

Mynd 3. Samspil svæðisskipulags og aðalskipulags  

 

Önnur stefnuskjöl sem varða áætlunargerðina 

Hjá sveitarfélögunum hefur á síðustu árum eða er um þessa mundir unnið að 

eftirfarandi stefnumótunarverkefnum sem nýtt verða inn í svæðisskipulagsvinnuna 

(sjá tengla á verkefnin í heimildaskrá): 

 Arnkatla 2008. Stefnumótun í ferðaþjónustu fyrir árin 2008 – 2012. 

 Staðarandi Reykhóla. Greiningarskýrsla og tillögur. 

 Stefnumótun Strandabyggðar 2016. Yfirstandandi verkefni þar sem lögð er áhersla á 

stefnumótun um innri skipulagsmál sveitarfélagsins og atvinnumál og 

atvinnuuppbyggingu.  

 

 

STEFNA LANDSHLUTA EÐA SVÆÐA 

Áætlanir landshlutanna 

Þar sem svæðið tilheyrir tveimur landshlutum ná tvær sóknaráætlanir til þess: 

 Sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019. 

 Sóknaráætlun Vesturlands 2015-2019. 

Önnur stefnuskjöl sem varða skipulagsgerðina 

Fyrir landshlutana, svæði innan þeirra eða nágrannasvæði hefur á síðustu árum 

eða er um þessa mundir unnið að eftirfarandi stefnumótunarverkefnum sem nýtt 

verða inn í eða tekið mið af við svæðisskipulagsvinnuna (sjá tengla á verkefnin í 

heimildaskrá): 

 Umhverfisvottun Vestfjarða. 

 Eldra svæðisskipulag: Svæðisskipulag Dalasýslu og A-Barðastrandarsýslu 1992-2012, 

staðfest 4. janúar 1996. Náði til allrar Dalasýslu og Reykhólahrepps í A-

Barðastrandarsýslu. 

 Ferðaþjónusta á Vesturlandi. Staða og stefna: 2012-2015. 

 Nýtingaráætlun strandsvæða á Vestfjörðum - Ísafjarðardjúp og Jökulfirðir. 

 Stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða 2010 – 2015.  

 Stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða 2016-2020, yfirstandandi. 

 Stefnumótun í menningarmálum á Vestfjörðum (2007).  

 Stefnumörkun sveitarfélaga á Vestfjörðum. Fyrstu skref 24. maí 2016.  

 Svæðisskipulag Snæfellsness 2014-2026. 

 Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2014-2019. 

STEFNA Á LANDSVÍSU 

Stefnuskjöl 

Í svæðisskipulagserkefninu verður gætt að samræmi við eftirfarandi áætlanir á 

landsvísu (sjá tengla í heimildaskrá): 

 Landsskipulagsstefna 2015-2016. 

 Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Umhverfisráðuneytið (2010). 

 Kerfisáætlun Landsnets 2015–2024. Drög.  

 Kerfisáætlun Landsnets. Fimm ára áætlun 2013–2017.  
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 Líffræðileg fjölbreytni: Stefnumótun Íslands um framkvæmd Samnings um líffræðilega 

fjölbreytni. Umhverfisráðuneytið (2008). 

 Stefnumörkun í loftslagsmálum. Umhverfisráðuneytið (2007a). 

 Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020.  

 Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga. Skýrsla og tillögur nefndar. 

Umhverfisráðuneytið (2007). 

 Þingsályktun um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. 

 Þingsályktun um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi. 

 Þingsályktun um ferðamannaáætlun 2011-2020. 

 Þingsályktun um landgræðsluáætlun 2003-2014. 

 Þingsályktun um náttúruverndaráætlun 2009-2013. 

 Þingsályktun um samgönguáætlun 2011-2022. 

 Þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2014-2017. 

 Þingsályktun um tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011-2022. 

 Vegvísir í ferðaþjónustu. 

Önnur verkefni á landsvísu 

Dæmi um verkefni á landsvísu sem nýtt verða við stefnumótun fyrir 

skipulagssvæðið eru, sjá einnig heimildaskrá: 

 Ferðamálastofa (2015). Auðlindir ferðaþjónustunnar.  

 Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti. (2010). Skýrsla nefndar um landnotkun: Athugun á 

notkun og varðveislu ræktanlegs lands á Íslandi.  

Þýðing fyrir áætlunargerðina 
Við vinnslu svæðisskipulagsins verður lögð áhersla á að: 
1. Nýta grunngögn aðalskipulags sem best. 
2. Rýna stefnu aðalskipulags og samræma hana eftir því sem tilefni þykir til að 

hafa sameiginlega stefnu. 
3. Gæta þess að svæðisskipulagsvinnan nýtist vel við endurskoðun aðalskipulags. 
4. Fylgja eftir stefnu sem þegar hefur verið mörkuð fyrir landshlutana og útfæra 

hana nánar út frá svæðinu, eftir því sem tilefni þykir til. 
5. Framfylgja stefnu ríkisins og útfæra hana nánar fyrir skipulagssvæðið eftir því 

sem tilefni þykir til. 
 
Spurningar til lesenda 
1. Eru önnur verkefni, en hér eru tilgreind, sem snúa að stefnumótun fyrir 

sveitarfélögin eða tengjast viðfangsefnum svæðisskipulags? 
2. Eru önnur verkefni, en hér eru tilgreind, sem snúa að stefnumótun fyrir 

landshlutana eða tengjast viðfangsefnum svæðisskipulags? 
3. Eru önnur stefnuskjöl eða verkefni á landsvísu, en hér eru tilgreind, sem 

svæðisskipulagsgerðin ætti að taka mið af? 
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3 NÁLGUN VIÐ ÁÆTLUNARGERÐINA 

 3.1 VIÐFANGSEFNI  

Við mótun stefnu í atvinnu-, samfélags- og umhverfis- og skipulagsmálum, sem 

birtast mun í svæðisskipulaginu, verður lögð sérstök áhersla á umfjöllun um 

tækifæri svæðisins í ferðaþjónustu, landbúnaði og nýtingu sjávarfangs. Í þeim 

tilgangi verður litið til auðlinda svæðisins sem felast í náttúru þess og mannauði og 

sérkenna svæðisins hvað varðar landslag, sögu og menningu. Gerð verður grein 

fyrir öllum helstu sviðum samfélags- og atvinnulífs; stöðu þeirra og þróun. Á þeim 

forsendugrunni verður mótuð stefna um þróun þessara sviða og um nýtingu og 

verndun auðlinda og sérkenna. Skipulagsstefna fyrir svæði, staði og innviði verður 

síðan útfærð út frá þeirri stefnu.  

Mynd 4. Samspil forsendna, stefnu og skipulags  

 

 3.2 NÁLGUN VIÐ GREININGU 

Tiltæk landupplýsingagögn verða nýtt til að draga upp heildarmynd af auðlindum 

svæðisins og sérkennum þess í landslagi og sögu. Kortin verða nýtt við 

stefnumótunina og jafnframt gerð aðgengileg á verkefnisvefnum 

www.samtakamattur.is, svo íbúar og aðrir áhugasamir geti strax nýtt sér þau, t.d. í 

skólastarfi eða við þróun og kynningu á vörum eða þjónustu. Einnig verður leitast 

við að draga fram þá mynd sem íbúar hafa af svæðinu og ímynd þess út á við. Það 

verður m.a. gert á opnum fundum með íbúum og með spurningakönnun á vef.  

 

Mynd 5. Greining sem grunnur að stefnumótun  

 

 
Mynd 6. Dæmi um landupplýsingagögn sem verða nýtt í verkefninu  eru á 

blaðsíðum 9, 10 og 11.  

Kortin eru einnig aðgengileg á verkefnisvefnum, www.samtakamáttur.is 
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Staðir tengdir Íslendingasögum Staðir tengdir þjóðsögum 

Heimild:  
Íslendingasagnagrunnur 
Ferðamálastofu Íslands 

Heimild:  
sagnagrunnur.com 
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Mögulegir viðkomustaðir ferðamanna, 

tengdir náttúru 

Mögulegir viðkomustaðir ferðamanna, 

tengdir mannvist 

Heimild:  
Gagnagrunnur Ferðamálastofu 

Heimild:  
Gagnagrunnur Ferðamálastofu 
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Staðir með ferðaþjónustu Vegir og áningarstaðir við þá 

Göngu- og reiðleiðir Heimild:  
Gagnagrunnur Ferðamálastofu 

Heimild:  
Vegagerðin, aðalskipulag  
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 3.3 NÁLGUN VIÐ STEFNUMÓTUN 

Við stefnumótunina verður byggt á sameiginlegum áherslum sem þegar má finna í 

aðalskipulagi sveitarfélaganna og öðrum stefnuskjölum og leitast við að stilla 

strengi enn frekar saman eftir því sem tilefni þykir til. Þannig verður stuðlað að því 

að margvísleg verkefni á meginsviðum samfélagsins miði að sameiginlegri 

framtíðarsýn.  

Mynd 7. Samhengi framtíðarsýnar, stefnumála og ýmiskonar verkefna 

 

 

 

Lögð verður áhersla á að setja fram skýra stefnu sem skilgreinir markmið og leiðir 

að þeim þannig að svæðisskipulagið þjóni sem sóknar- eða byggðaáætlun 

svæðisins sem sveitarfélögin geta unnið að í sameiningu og með samvinnu við 

samtök á svæðinu á næstu árum. Stefna um landnotkun og grunngerð verður sett 

fram með þemauppdráttum og skematískum skýringaruppdráttum en ekki með 

eiginlegum landnotkunaruppdrætti. 

Mynd 8. Uppbygging stefnu 

 

Sú stefna verður útfærð nánar með landnotkunarákvæðum og skipulagsskilmálum 
í aðalskipulagi sveitarfélaganna og deiliskipulagi einstakra svæða. Einnig með 
fjárhags- og framkvæmda- og ýmsum verkefnisáætlunum sveitarfélaganna og 
samstarfsaðila þeirra.  



Verkefnislýsing til kynningar og umsagnar júní 2016         13 

 3.4 NÁLGUN VIÐ UMHVERFISMAT 

Umhverfisáhrif svæðisskipulagstillögunnar verð metin í samræmi við lög um 

umhverfisamat áætlana nr. 105/2006. Umhverfismati er ætlað að sjá til þess að 

umhverfisáhrif séu skoðuð við mótun tillögu og að reynt sé að lágmarka neikvæð 

áhrif og hámarka jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag. 

Lögð verður fram umhverfisskýrsla með svæðisskipulagstillögunni á formlegum 

kynningartíma hennar (sbr. kafla 4.5 hér að aftan) en samkvæmt framangreindum 

lögum skal haft samráð við Skipulagsstofnun varðandi umfang og nákvæmni 

upplýsinga í umhverfisskýrslu. Það er gert með því að setja fram svokallaða 

„matslýsingu“ þar sem lýst er hvernig staðið verður að umhverfismatinu. Lýsingin 

verður sett fram og kynnt í 3. áfanga þessa verkefnis (sbr. kafla 4.4) þegar 

greiningaráfanga er lokið og fyrstu drög að stefnu liggja fyrir. Í lýsingunni verður 

gerð grein fyrir eftirfarandi, sbr. leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar (2010) um 

umfang og áherslur í umhverfismati og 6. gr. laga um umhverfismat áætlana:  

 Drögum að helstu stefnumiðum svæðisskipulagstillögunnar (unnið í 3. 

áfanga sbr. kafla 4.4 í þessari verkefnislýsingu).  

 Tengslum tillögunnar við aðra áætlanagerð (unnið í 2. áfanga sbr. kafla 4.3, 

sjá einnig í samhengi við kafla 2.3).  

 Núverandi umhverfisaðstæðum og umhverfisvandamálum sem varða 

svæðisskipulagstillöguna (unnið í 2. áfanga sbr. kafla 4.3).  

 Umhverfisþáttum sem líklegt er talið að verði fyrir verulegum áhrifum af 

framkvæmd tillögunnar (unnið í 3. áfanga sbr. kafla 4.4). 

 Umhverfisviðmiðum, þ.e. umhverfisverndarmarkmiðum sem lögð verða til 

grundvallar í matinu (unnið í 2. og 3. áfanga). 

 Þeim þáttum tillögunnar sem taldir eru valda verulegum umhverfisáhrifum 

miðað við drög að áætlun. 

 Raunhæfum valkostum við stefnuna eða einstaka þætti hennar. 

 Hvaða aðferðum verður beitt við matið og hvernig það verður sett fram. 

 Samráðsaðilum, þ.e. til hverra verður leitað eftir áliti eða upplýsingum í 

matsferlinu. 

 
 

Mynd 9. Helstu áfangar umhverfismats áætlunar  

 
Heimild: Skipulagsstofnun 2007: Leiðbeiningar um umhverfismat áætlana 
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 3.5 NÁLGUN VIÐ SAMRÁÐ OG KYNNINGU 

Í svæðisskipulagsvinnunni verður hvatt til þátttöku íbúa og annarra hagsmunaaðila 

með því að bjóða til vinnufunda, gera gögn aðgengileg og með því að upplýsa íbúa 

og aðra áhugasama reglubundið um framgang verkefnisins og tækifæri til að setja 

fram hugmyndir, spyrja spurninga eða kynna sér gögn.  

BAKLAND SVÆÐISSKIPULAGSNEFNDAR 

Komið verður á laggirnar vinnuhópi sem svæðisskipulagsnefnd mun leita til um 

greiningu og mótun stefnu. Leitað verður til fólks sem starfar á eða hefur góða 

þekkingu á svæðinu á sviði atvinnulífs, umhverfismála, menningar og sögu. Fundir 

vinnuhópsins verða jafnframt opnir öllum sem áhuga hafa og verða þeir kynntir á 

vef verkefnisins (samtakamattur.is) og á vefjum sveitarfélaganna. Ungt fólk verður 

hvatt til þátttöku og verður ungu fólki af svæðinu búsett á höfuðborgarsvæðinu 

eða nágrenni þess, boðið til sérstaks fundar. Einnig er ráðgert að bjóða fulltrúum 

valinna ríkisstofnana og stofnana landshlutanna, sem snerta viðfangsefni 

verkefnisins á einn fund. 

Við upphaf verkefnisins, var nefndum og ráðum sveitarfélaganna, sem tengjast 

viðfangsefnum svæðisskipulags, boðið á fund svæðisskipulagsnefndarinnar til að 

kynna sér verkefnið og til að fá fram sjónarmið þeirra um áherslur við vinnslu þess. 

Annar slíkur fundur verður síðar á vinnslutímanum þegar tillögur hafa mótast.  

UPPLÝSINGAMIÐLUN 

Upplýsingum um framgang verkefnisins og gögnum sem verða til við vinnslu þess 

verður miðlað á vef verkefnisins, samtakamattur.is. Tengil á þann vef er að finna á 

vefsíðum sveitarfélaganna en einnig hefur verður opnuð síða á Facebook til að ná 

sem best til íbúa og annarra hagsmunaaðila. Landfræðilegar upplýsingar verða 

settar fram í vefsjá eins og kostur er og verður hún opin öllum. Settur hefur verið 

upp vinnuvefur fyrir svæðisskipulagsnefnd og aðra fulltrúa sveitarfélaganna, 

þannig að aðilar tengdir verkefninu geti ávallt skoðað og fylgst með framvindu 

vinnunnar og nálgast gögn henni tengd á einum stað. 

Mynd 10. Vefur verkefnisins, www.samtakamattur.is  

 
 

Mynd 11. Facebook-síða verkefnisins 

 

 



Verkefnislýsing til kynningar og umsagnar júní 2016         15 

UMSAGNARAÐILAR 

Þessi verkefnislýsing verður send til umsagnar eftirtalinna aðila sem munu 

jafnframt fá tillögu til kynningar og umsagnar, fyrir formlega auglýsingu skv. 

skipulagslögum. Listinn nær til opinberra aðila og félaga og félagasamtaka. 

 

 

 

Spurningar til lesenda 
1. Eru fleiri aðilar sem ættu að fá þessa lýsingu skipulagsverkefnisins til 

umsagnar og síðar skipulagstillögu, en tilgreindir eru í listanum að neðan?  
2. Eru villur í listanum? 

 

Aðilar sem fá verkefnislýsingu og 
síðar skipulagstillögu til kynningar og 
umsagnar: 

Aðliggjandi sveitarfélög: Árneshreppur, 
Kaldrananeshreppur, Ísafjarðarbær, 
Helgafellssveit, Eyja- og 
Miklaholtshreppur, og Húnaþing vestra 
Önnur sveitarfélög við Breiðafjörð: 
Grundarfjarðarbær, Snæfellsbær, 
Stykkishólmsbær og Vesturbyggð 
Arnarsetur Íslands Reykhólum 
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða 
Báta og hlunnindasýningin Reykhólum 
Björgunarsveitin Heimamenn 
Björgunarsveit Strandabyggðar 
Björgunarsveitin Ósk 
Breiðafjarðarfléttan 
Breiðfirðingafélagið 
Búnaðarfélag Hvammsfjarðar 
Búnaðarfélag Hörðudals 
Búnaðarfélag Laxárdals 
Búnaðarfélag Miðdæla 
Búnaðarfélag Reykhólahrepps 
Búnaðarsamband Vestfjarða 
Búnaðarsamtök Vesturlands 
 
 

 
Byggðasafn Dalamanna 
Byggðastofnun 
Eiríksstaðir í Haukadal 
Fastanefnd FV um samgöngumál og 
fjarskipti Ferðamálastofa 
Ferðamálasamtök Íslands 
Ferðamálasamtök Vesturlands 
Ferðamálasamtök Vestfjarða 
Félag eldri borgara í Dalabyggð og 
Reykhólahreppi  
Félag eldri borgara í Strandasýslu 
Fjórðungssamband Vestfirðinga, stjórn 
Flugmálastjórn  
Fornleifafélag Barðstrendinga og 
Dalamanna 
Framfarafélag Flateyrar 
Galdrasýning á Ströndum 
Hafrannsóknastofnun 
Háskólasetur Vestfjarða 
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 
Hestamannafélagið Glaður 
Héraðssamband Strandamanna 
Íslandsstofa 
Leikskólar sveitarfélaganna 
 
 

 
 
Grunnskólar sveitarfélaganna 
Framhaldsdeildir sveitarfélaganna 
Leifsbúð Búðardal 
Landsnet 
Markaðsstofa/markaðsfulltrúi Vestfjarða 
Markaðsstofa/markaðsfulltrúi  
Vesturlands 
Matís 
Menningarráð Vesturlands 
Minjastofnun Íslands 
Minjavörður Vestfjarða 
Minjavörður Vesturlands 
Náttúrustofa Vestfjarða 
Náttúrustofa Vesturlands 
Náttúruverndarfélög á svæðinu 
Nefndir og ráð sveitarfélaganna 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
Orkubú Vestfjarða 
Ólafsdalsfélagið 
Rarik, Búðardal 
Samgönguráðuneytið 
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 
Sauðfjársetur á Ströndum 
Siglingastofnun Íslands  
 
 

 
Símenntunarmiðstöð Vesturlands 
Skipulagsnefnd kirkjugarða  
Skipulagsstofnun 
Skíðafélag Strandamanna 
Skjólskógar á Vestfjörðum 
Skógræktarfélög á svæðinu 
Sorpsamlag Strandasýslu 
Stjórnstöð ferðamála 
Sögufélag Dalamanna 
Umhverfisráðuneytið 
Umhverfisstofnun 
Ungmennaráð Strandabyggðar 
Ungmennasamband Dala- og Norður-
Breiðfirðinga 
Uppbyggingarsjóður Vestfjarða,  
úthlutunarnefnd 
Upplýsingamiðstöðin Flatey 
Upplýsingamiðstöð ferðamanna í 
Búðardal 
Upplýsingamiðstöðin á Hólmavík 
Upplýsingamiðstöðin á Reykhólum 
Veðurstofa Íslands  
Vegagerðin  
Vesturlandsskógar 
Þaulsetur á Skarðsströnd 
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4 SKIPULAGSFERLIÐ OG ÁÆTLUÐ TÍMARÁS 

 4.1 UNDIRBÚNINGUR  

Foráfanga verkefnisins er lokið en í honum fólst ráðning ráðgjafa, skipun 

svæðisskipulagsnefndar, setning starfsreglna nefndarinnar, gerð verk- og 

tímaáætlunar, umsókn um kostnaðarframlag í Skipulagssjóð og uppsetning 

verkefnisvefja, annars vegar innri vinnuvefs fyrir svæðisskipulagsnefnd og hins 

vegar opins upplýsingavefs. Upphafsfundur svæðisskipulagsnefndar var haldinn í 

Búðardal þann 23. febrúar 2016 og til síðari hluta hans var boðið sveitarstjórnum 

og fulltrúum úr nefndum sveitarfélaganna sem mest tengjast viðfangsefnum 

svæðisskipulags. 

 4.2 FYRSTI ÁFANGI: VERKEFNISLÝSING 

Fyrsti áfangi vinnunnar er þessi verkefnislýsing en um hlutverk hennar er fjallað í 

kafla 1.3. Svæðisskipulagsnefnd fundaði um drög að verkefnislýsingu þann 4. apríl 

2016 og hélt síðan opinn íbúafund þann 26. apríl til að kynna verkefnið og fá fram 

sjónarmið sem nýst gætu við mótun þess. Út frá punktum sem þar komu fram var 

verkefnislýsingin fullunnin og síðan afgreidd af svæðisskipulagsnefnd til kynningar 

og umsagnar í samræmi við 1. mgr. 23. gr. skipulagslaga þann 1. júní 2016. 

Verkefnislýsingin er því nú til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og öðrum 

umsagnaraðilum (sjá lista í kafla 3.4) og kynnt á vefjum sveitarfélaganna, vef 

verkefnisins, samtakamattur.is og á Facebook-síðu verkefnisins. Skila má inn 

ábendingum til 11. júlí 2016. 

 4.3 ANNAR ÁFANGI: GREINING 

Annar áfangi vinnunnar fer fram í maí til september 2016 og felst í frekari 

greiningu á svæðinu m.t.t. auðlinda og sérkenna, möguleika og áskorana. Unnið 

verður úr fyrirliggjandi heimildum (sjá heimildaskrá) og gögnum úr 

vettvangsferðum um svæðið. Haldinn verður fundur með vinnuhópi (sbr. kafla 3.2) 

í september/október sem jafnframt verður opinn fyrir alla íbúa sem áhuga hafa. Þá 

verður einnig fundur með ungu fólki af svæðinu í Reykjavík. 

 4.4 ÞRIÐJI ÁFANGI: STEFNUMÓTUN OG UMHVERFISMAT 

Þriðji áfangi stendur frá október 2016 til febrúar 2017. Á því tímabili verður hin 

eiginlega svæðisskipulagstillaga mótuð, matslýsing vegna umhverfismats unnin og 

síðan umhverfisskýrsla. Haldinn verður sameiginlegur vinnufundur með öllum 

nefndum og ráðum sveitarfélaganna.  

 4.5 FJÓRÐI ÁFANGI: KYNNING OG UMSAGNIR 

Í fjórða áfanga, sem áætlaður er frá mars til júní 2017, fer fram kynning 

skipulagstillögu fyrir íbúum og umsagnaraðilar fá tækifæri til að gefa umsögn um 

hana, sbr. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga. Eftir þann kynningar- og umsagnartíma er 

unnið úr ábendingum og tillagan síðan afgreidd til athugunar Skipulagsstofnunar 

fyrir formlega auglýsingu hennar.  

 4.6 FIMMTI ÁFANGI: TILLAGA TIL AUGLÝSINGAR 

Fimmti áfangi er auglýsing tillögunnar samkvæmt 24. gr. skipulagslaga að 

undangenginni umsögn Skipulagsstofnunar. Auglýsingatíminn er 6 vikur og á því 

tímabili gefst öllum sem telja sig eiga hagsmuna að gæta tækifæri til að gera 

athugasemdir við tillöguna. Reiknað er með að þessi áfangi verði á tímabilinu júlí 

til október 2017. 
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 4.7 SJÖTTI ÁFANGI: AFGREIÐSLA TILLÖGU 

Í sjötta áfanga er unnið úr athugasemdum sem kunna að berast á auglýsingartíma 
og gengið frá svæðisskipulagi til samþykktar svæðisskipulagsnefndar og 
sveitarstjórna og síðan staðfestingar Skipulagsstofnunar. Þessi áfangi er áætlaður 
frá nóvember til desember 2017. 
 

5 STARFIÐ FRAMUNDAN 

Ferlið við kynningu þessarar lýsingar er eftirfarandi: 

1. Skipulagsstofnun og aðrir umsagnaraðilar fá lýsinguna til umsagnar. Frestur til 
athugasemda er 4 vikur, eða til 8. júlí 2016. 

2. Á sama tíma er lýsingin birt á vef verkefnisins, www.samtakamattur.is. Einnig 
er birt frétt á Facebook-síðu, á vefjum sveitarfélaganna og í staðarblöðum. 
Útprentað eintak lýsingar liggur einnig frammi á bæjarskrifstofum 
sveitarfélaganna. Frestur til athugasemda og ábendinga er 4 vikur, eða til og 
með 8. júlí 2016. 

3. Eftir að umsagnartíma um lýsinguna lýkur mun svæðisskipulagsnefnd taka 
athugasemdir til skoðunar við mótun svæðisskipulagstillögu.  

Mynd 12. Áfangaskipting og tímaáætlun 
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