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Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hefur ákveðið að hefja vinnu við endurskoðun aðalskipulags sveitar-

félagsins. Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020  var samþykkt 19. maí 2010.   

Endurskoðað aðalskipulag verður sett fram í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og skipulags-

reglugerð nr. 90/2013 og mun framsetning gagna því taka nokkrum breytingum. Landnotkunarflokkum 

er fjölgað og skilgreingingu breytt að einhverju leyti. Þá hefur Landsskipulagsstefna 2015-2026 tekið 

gildi og markar hún stefnu í aðalskipulagi.   

 

Endurskoðað aðalskipulag verður unnið á grunni gildandi skipulags.   

Lýsing þessi er unnin í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og lög um umhverfismat áætlana 

nr. 105/2006. Gerð er grein fyrir þeirri nálgun og þeim áherslum sem lagðar verða til í skipulags-

vinnunni og hvernig staðið verður að samráði og kynningu á tillögunni.  

1.1 Áherslur við gerð aðalskipulags 

Gildandi aðalskipulag er að renna sitt skeið og sveitarfélagið mun endurskoða áherslur og markmið í 

nýju aðalskipulagi, m.t.t. breytinga á lögum og reglugerðum og þróunar samfélagsins. Sveitarstjórnin 

leggur áherslu á að marka skýra stefnu um atvinnuuppbyggingu í tengslum við iðnað, ferðaþjónustu og 

1 INNGANGUR 

MYND 1. Hvalfjarðarsveit – yfirlitsmynd. 
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landbúnað. Þá þarf að endurskoða stefnu er varðar íbúðar- og frístundabyggð, samgöngur og verndar-

svæði. Í kafla 4 er nánar fjallað um markmið sveitarstjórnar og helstu leiðir að þeim.  

1.2 Greinargerð og uppdrættir 

Stefna aðalskipulagsins verður sett fram í greinargerð, ásamt þeim forsendum sem liggja til grundvallar 

við gerð aðalskipulagsins. Þá verður unnin umhverfisskýrsla í samræmi við lög um mat á umhverfis-

áhrifum áætlana nr. 105/2006.  

Aðalskipulagsuppdráttur fyrir Hvalfjarðarsveit verður í mælikvarðanum 1:50.000 sem tekur yfir allt 

sveitarfélagið, þéttbýlisuppdráttur í mælikvarðanum 1:10.000. Þá verða ákveðnir þættir 

aðalskipulagsins settir fram á skýringaruppdráttum s.s. samgöngur, verndarsvæði, íbúðar- og 

frístundabyggð og landbúnaður. 

1.3 Gildandi aðalskipulag 

Gildandi aðalskipulag markaði stefnu sveitarfélagsins frá 2008-2020 og tók gildi í júlí 2010.  

Sex breytingar hafa verið gerðar á gildandi aðalskipulagi: 

• Breyting á þéttbýlisuppdrætti Melahverfis, nóvember 2015 - Hluta íbúðasvæðis var breytt í 

opið svæði til sérstakra nota. 

• Breytt stefnumörkun um iðnaðarsvæði, janúar 2015 - gerð var breyting á stefnumörkun 

iðnaðarsvæða með það að markmiði að heimila ekki nýja starfsemi á iðnaðarsvæðum sem 

hefur í för með sér losun brennisteinstvíoxíðs og/eða flúors og að dregið verði úr losun þessara 

efna. 

• Grundartangi, janúar 2015 - breytt landnotkun þar sem athafnasvæði og hafnarsvæði er breytt 

í iðnaðarsvæði.  

• Stækkun iðnaðarsvæðis á Grundartanga, október 2011 - breytt landnotkun þar sem athafna-

svæði er breytt í iðnaðarsvæði. 

• Skilgreining á opnum svæðum til sérstakra nota á Þórisstöðum, september 2011 -  leiðrétting 

á opnum svæðum til sérstakra nota.  

• Niðurfelling frístundabyggða og göngu- og reiðleiðar sunnan Akrafjalls, nóvember 2010 - 

Frístundasvæði var fellt niður ásamt breytingu á göngu- og reiðleið.  
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Í aðalskipulaginu verður gerð grein fyrir staðháttum í sveitarfélaginu og sérstöðu svæða, ásamt því að 

fjallað verður um forsendur fyrir stefnumörkuninni.  

2.1 Staðhættir 

Hvalfjarðarsveit liggur milli Hvalfjarðar og Borgarfjarðar og er um 481 km2. Landslag sveitarinnar er 

fjölbreytt, bæði allmikið undirlendi en einnig brattar hlíðar fjalla og vogskornar strendur.  

Land er víðast hvar nokkuð flatlent upp frá sjónum, þó hvað minnst suðaustan Akrafjalls og þegar 

kemur inn í Hvalfjörð. Graslendi mikið og allvíða gott ræktunarland þó að nokkuð sé um malarása og 

grjótholt á láglendinu. Þá stendur Melasveitin undir nafni þar sem mikil grjótholt og víðfem melasvæði 

eru vestan Leirársveitar.  Land inn með Hvalfirði er víða sæmilega gróið þó brattlendi sé nokkuð og lítið 

undirlendi. 

Vatnsbúskapur innan sveitarfélags er nokkuð góður, vötn eru í Svínadal og á Eiðinu, lækir falla niður 

hlíðar í Botnsdal, Svínadal, Hvalfirði og Akrafjalli. Helstu ár eru Botnsá, Laxá, Berjadalsá, Neðraskarðsá 

og Leirá.  

Hvalfjarðarsveit varð til 1. júní 2006 með sameiningu fjögurra hreppa sem voru Hvalfjarðarstranda-

hreppur, Skilmannahreppur, Leirár- og Melahreppur og Innri-Akraneshreppur. 

Tveir þéttbýliskjarnar eru í sveitarfélaginu, Krossland vestan Akrafjalls og Melahverfi skammt austan 

Vesturlandsvegar í botni Grunnafjarðar. Grunnafjörður var friðlýstur 1994 til verndar landslagi og lífríki, 

sér í lagi fuglalífi og tveimur árum seinna var hann samþykkur sem Ramsar svæði (Umhverfisstofnun, 

2019). Fleiri svæði sveitarfélagsins eru á náttúruminjaskrá en það eru Melabakkar og Narfastaðaós, 

Borgarfjörður, Blautós og Hvalfjarðarströnd sem njóta helst verndar vegna fjölbreyttrar og lífauðugra 

fjara og grunnsævis en Hafnarskógur og svæði inn af Hvalfjararbotni vegna umhverfis og gróðurfars. 

Landnotkun fyrir frístundabyggð fer vaxandi og er svæðið vinsælt vegna fagurs umhverfis og legu 

skammt frá höfuðborgarsvæðinu. Einnig hafa umsvif við Grundartanga aukist og er það lang stærsta 

atvinnusvæði sveitarfélagsins. Engin svæði eru skilgreind undir náttúruvá. Í gildandi aðalskipulagi er 

allt land landbúnaðarland sem ekki fellur undir aðra landnotkunarflokka. Verið er að leggja lokahönd á 

flokkun landbúnarðarlands í sveitarfélaginu.   

 

2 FORSENDUR OG GAGNAÖFLUN 
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MYND 2. Hvalfjarðarsveit og aðliggjandi sveitarfélög. 

2.2 Íbúar, atvinna og byggðaþróun 

Íbúar sveitarfélagsins voru 638 þann 1. janúar 2019 (Hagstofan, 2019) og hefur íbúafjöldinn staðið í 

stað undan farin ár. Flestir voru þeir árið 2008, 686, en á s.l. 10 árum hefur íbúafjöldinn verið frá 610 

til 648. Þróunin hefur því ekki orðið eins og vonir stóðu til í gildandi aðalskipulagi en þar var talið að 

raunhæf íbúafjölgun yrði 3,6% eða yfir 1.000 íbúar árið 2020. 
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MYND 3. Íbúafjöldi í Hvalfjarðarsveit frá 1998-2019. Spá um íbúafjölda miðast við mannfjöldaspá Hagstofunnar. 

Atvinnutækifæri hvers svæðis eru mismunandi og þróun íbúafjölda svæðisbundin. Starfsumhverfi 

hinna ýmsu atvinnugreina hefur breyst mikið undanfarna áratugi, sem og búsetumynstur á Íslandi. 

Hvalfjarðarsveit hefur lengst af verið dæmigert dreifbýlissamfélag með landbúnað sem aðalatvinnu-

grein. Samfara samdrætti í landbúnaði á landsvísu hafa komið til ný atvinnutækifæri. Þeir þættir sem 

líklega hafa hvað mest áhrif á þróunina eru tilkoma Norðuráls árið 1995 og Hvalfjarðarganga árið 1998.  

Í aldurspýramídanum á mynd 4 sést smanburður á hlutfallslegum fjölda í hverjum árgangi af 

heildarfjölda íbúa í Hvalfjarðarsveit árin 2004 og 2019. Hlutfallslega hefur fækkað í aldursflokkunum 

undir 20 ára. Karlmönnum milli 30-39 ára hefur fjölgað en konum fjölgað í aldurshópum milli 20-34. 

Fækkun hefur orðið á karlmönnum á aldrinum 20-29 og aftur 40-49 ára. Fækkun er á konum á aldrinum 

35-49 ára. Í aldurshópum yfir 50 ára er mikil fjölgun á báðum kynjum í nánast öllum aldursflokkum.  
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MYND 4. Samanburður á hlutfallslegum fjölda árganga af heildarfjölda íbúa í Hvalfjarðarsveit árin 2004 og 2019 (Hagstofan, 
2019). 
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MYND 5. Til samanburðar er á þessari mynd aldurspýramídi fyrir heildarfjölda íbúa landsins (Hagstofan, 2019). 
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Á mynd 6 sést að fækkun á sér stað í aldurshópum undir 50 ára en aukning í aldurshópnum eldri en 50 

ára. Sérstaklega er mikil aukning í aldurshópnum 50-69 ára eða um 100 % aukning sl. 15 ár. 

 

 

MYND 6. Þróun aldurshópa í Hvalfjarðarsveit árin 1998-2019 (Hagstofan, 2019) 

Við mat á íbúðaþörf og dreifingu verður litið til þessa þátta, sem m.a. gefa vísbendingu um að þörf 

verði á íbúðum fyrir eldri borgara. Til að fjölga yngra fólki þarf að taka til skoðunar uppbyggingu íbúða 

og þjónustu fyrir fjölskyldufólk. 

2.3 Íbúðar- og frístundasvæði 

Allmikil frístundabyggð er í Hvalfjarðarsveit sem hefur aukist undanfarin ár. Gera má ráð fyrir 

áframhaldandi ásókn í frístundahúsalóðir á svæðinu á næstu árum. Í nýju aðalskipulagi þarf að marka 

stefnu í uppbyggingu þeirra og tilheyrandi þjónustu. 

Skilgreind eru 3 þéttbýli innan sveitarfélagsins en einnig var gert ráð fyrir svonefndri búgarðabyggð í 

gildandi skipulagi. Hæg fjölgun íbúðarhúsa hefur verið í Hvalfjarðarsveit en um 210 íbúðarhús eru innan 

sveitarfélagsins, þar af tæplega 50 innan skilgreindra þéttbýlissvæða. 

2.4 Samgöngur 

Um Hvalfjarðarsveit liggur þjóðvegur 1, Vesturlandsvegur, um Hvalfjarðargögn og austan Akrafjalls, um 

Leirár- og síðar Melasveitina vestan Hafnarfjalls og í Borgarnes. Fyrir liggur, skv. samgönguáætlun, að 

breikka Vesturlandsveg.  
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Þá er í gildi reglugerð, nr. 260/2018 um vegi í náttúru Íslands, þar sem gert er ráð fyrir að skrá skuli vegi 

innan marka sveitarfélags. Skráin er háð samþykki Umhverfisstofnunar, eða annarra stjórnvalda 

þjóðgarða þegar við á, á landsvæðum sem liggja innan friðlýstra svæða og þjóðgarða. Við gerð 

skrárinnar skulu sveitarfélög hafa samráð við Umhverfisstofnun eða önnur stjórnvöld þjóðgarða ef við 

á, Vegagerðina, Landgræðslu ríkisins, Landmælingar Íslands, samtök útivistarfélaga, náttúru- og 

umhverfisverndarsamtök, Bændasamtök Íslands og Samtök ferðaþjónustunnar. 
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Við endurskoðun aðalskipulags verður tekið mið af fjölmörgum gildandi áætlunum og stefnumiðum.  

Helstu viðmið í lögum og reglugerðum, stefnumótun stjórnvalda og alþjóða skuldbindingar sem lagðar 

eru til grundvallar við mat á áhrifum framkvæmdanna eru eftirfarandi:  

Stefnumörkun Lýsing 

Lög 

Lög um umhverfismat 
áætlana. nr. 105/2006  

1 gr. Að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og 
jafnframt að stuðla að því að við áætlunargerð sé tekið tillit til 
umhverfissjónarmiða.  

Skipulagslög nr. 123/2010 1. kafli, 1. gr. b-liður. Að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og 
landgæða, tryggja vernd landslags, náttúru- og menningarverðmæta og að koma 
í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.  

Lög um menningarminjar 
nr. 80/2012 

Tilgangur laga þessara skv. 1. gr. er að stuðla að verndun menningarminja og 
tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. 
Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, 
menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur 
mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir 
og aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar. Lög þessi ná einnig til staða 
sem tengjast menningarsögu.  

Þá kveða lögin á um að allar minjar 100 ára og eldri séu fornminjar sbr. 3. gr. 
laganna. Þar segir einnig að til fornleifa teljist „hvers kyns leifar fornra mann-
virkja og annarra staðbundinna minja sem menn hafa gert eða manna verk eru á. 

Lög um náttúruvernd nr. 
60/2013 

Markmið laganna skv. 1. gr. er að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar 
náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni 
landslags. Þau eiga að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru á eigin 
forsendum og verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt og einnig stuðla að 
endurheimt raskaðra vistkerfa og auknu þoli íslenskra vistkerfa gegn náttúru-
hamförum og hnattrænum umhverfisbreytingum. Lögin miða jafnframt að vernd 
og sjálfbærri nýtingu auðlinda og annarra náttúrugæða. 

Lög um verndarsvæði í 
byggð nr. 87/2015 

Markmið skv. 1. gr. er að stuðla að vernd og varðveislu byggðar sem hefur 
sögulegt gildi. 

Jarðalög nr. 81/2004 Markmið skv. 1. gr. er að setja reglur um réttindi og skyldur þeirra sem eiga land 
og nýta það og stuðla að skipulegri nýtingu lands í samræmi við landkosti, 
fjölþætt hlutverk landbúnaðar og hagsmuni sveitarfélaga og íbúa þeirra, svo og 
að tryggja svo sem kostur er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði 
varðveitt til slíkra nota. 

 

Reglugerðir 

Skipulagsreglugerð 
nr. 90/2013 

Gr. 1. Þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við 
skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir 
landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi. 

Stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd 
landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og 
ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.  

3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 
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Reglugerð um varnir gegn 
mengun grunnvatns nr. 
797/1999 

Gr. 1. Markmið reglugerðar þessarar er að koma í veg fyrir mengun grunnvatns 
af mannavöldum. Einnig er það markmið að takmarka afleiðingar mengunar sem 
þegar hefur orðið á grunnvatni. 

Reglugerð um neysluvatn 
nr. 536/2001 

Gr. 2. Markmiðið er að vernda heilsu manna með því að tryggja að neysluvatn sé 
heilnæmt og hreint. 

Reglugerð um vegi  í 
náttúru Íslands nr. 
260/2018 

Við gerð aðalskipulags gera sveitarfélög tillögu að skrá skv. 1. gr. innan marka 
sinna. Skráin hlýtur samþykkt samhliða afgreiðslu aðalskipulags. 

Reglugerð um eldishús 
alifugla, loðdýra og svína 
nr. 520/2015 

Gr. 2. Sveitarstjórn tekur ákvarðanir um fjarlægðir með hliðsjón af ákvæðum 
reglugerðarinnar. Staðsetning eldishúsa skal vera í samræmi við skipulags-
áætlanir og skipulagsreglugerð. Fjarlægðarmörk skulu ákvörðuð í 
skipulagsáætlunum að teknu tilliti til hugsanlegra umhverfisþátta og þeirra 
lágmarksfjarlægða sem kveðið er á um í reglugerð þessari. Eldishús má aðeins 
byggja á svæðum sem skipulögð eru fyrir landbúnað, iðnað eða þar sem hefur 
verið mörkuð stefna í aðalskipulagi um staðsetningu eldishúsa. Við ákvörðun um 
staðsetningu annarra mannvirkja en eldishúsa, sem eru óháð búrekstri 
viðkomandi jarðar, svo sem atvinnuhúsnæðis, íbúðar- eða frístundahúsa, skal 
þess gætt að notkun þeirra geti farið saman við þá starfsemi sem er á 
viðkomandi stað. 

 

Önnur stefnumörkun 

Stefnuyfirlýsing 
ríkisstjórnar  

Ísland verði í fararbroddi í umhverfismálum á heimsvísu og öðrum þjóðum 
fyrirmynd á sviði umhverfisverndar. Ísland hefur sérstöðu í umhverfismálum í 
krafti ósnortinnar náttúru og sjálfbærrar nýtingar endurnýjanlegra auðlinda.  

Lögð er áhersla á að náttúruvernd og náttúrunýting fari saman. 

Kerfisáætlun 2018-2027 Áætlunin er unnin skv. raforkulögum nr. 65/2003 en Landsneti ber að sjá til þess 
að fyrir liggi áætlanir um uppbyggingu flutningskerfis raforku. 

Aðalskipulag Akranes 
2005-2017 

Samráð verður haft við sveitarfélagið um landnotkun sem skarast yfir 
sveitarfélagamörk. 

Aðalskipulag Kjósahrepps 
2017-2029 

Samráð verður haft við sveitarfélagið um landnotkun sem skarast yfir 
sveitarfélagamörk. 

Aðalskipulag 
Bláskógabyggðar 2015-
2027 

Samráð verður haft við sveitarfélagið um landnotkun sem skarast yfir 
sveitarfélagamörk. 

Aðalskipulag 
Borgarbyggðar 2010-2022 

Samráð verður haft við sveitarfélagið um landnotkun sem skarast yfir 
sveitarfélagamörk. 

Aðalskipulag 
Skorradalshrepps 2010-
2022 

Samráð verður haft við sveitarfélagið um landnotkun sem skarast yfir 
sveitarfélagamörk. 

Náttúruverndaráætlun 
Alþingis 2009-2013 og 
Náttúruminjaskrá 

Í náttúruverndaráætlun og Náttúruminjaskrá eru afmörkuð sérstök svæði m.t.t. 
náttúrufars og mörkuð stefna um verndun. Að mestu leyti byggja þær á 
greiningu og mati sérfræðinga sem hafa rannsakað náttúrufar landsins og metið 
verndargildi þess. Við stefnumörkun verður tekið mið af náttúruverndaráætlun 
og Náttúruminjaskrá. 

Samgönguáætlun 2019-
2033 

Í Samgönguáætlun og þingsályktunartillögunni er gert ráð fyrir að Vesturlands-
vegur verði með aðskilda akstursstefnu. 
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Rammaáætlun um vernd 
og nýtingu náttúrusvæða 
með áherslu á vatnsafl og 
jarðhitasvæði 

Á grunni laga um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011 leggur ráðherra 
fram þingsályktun, eigi sjaldnar en á 4 ára fresti, um nýtingu landsvæða þar sem 
er að finna virkjunarkosti sem byggja á langtímasjónarmiðum. Taka skal tillit til 
verndargildis náttúru, menningarminja, hagkvæmni, arðsemi og annarra 
þjóðhagslegra gilda þegar kostir eru metnir. Áætlunin tekur til landsvæða og 
virkjunarkosta sem hafa uppsett rafafl 10 MW eða meira eða uppsett varmaafl 
50 MW eða meira. Núgildandi áætlun var samþykkt á Alþingi 2013. 

Landsskipulagsstefna Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 ber ráðherra að leggja fram landsskipu-
lagsstefnu innan 2 ára frá því að ný ríkisstjórn hefur tekið við völdum.  

Í landsskipulagsstefnu eru eftirfarandi atriði lögð til grundvallar:  

✓ Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að sjálfbærri þróun.  

✓ Að skipulag byggðar og landnotkunar sé sveigjanlegt og stuðli að seiglu 

gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum.  

✓ Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að lífsgæðum fólks.  

✓ Að skipulag byggðar og landnotkunar styðji samkeppnishæfni landsins 

alls og einstakra landshluta.  

Aðal- og svæðisskipulög sveitarfélaga skulu byggð á landsskipulagstefnu. 

Fjarskiptaáætlun 2011-
2022 

Stjórnvöld leggja fram á fjögurra ára fresti á Alþingi tillögu til þingsályktunar um 
fjarskiptaáætlun þar sem mörkuð skal stefna fyrir næstu tólf árin. Í 
fjarskiptaáætlun skal gera grein fyrir ástandi og horfum hvað varðar fjarskipti í 
landinu og meta og taka tillit til þarfa samfélagsins fyrir bætt fjarskipti. Skilgreina 
skal markmið stjórnvalda sem stefna ber að og leggja þannig grunn að 
framþróun íslensks samfélags. Markmiðin skulu stuðla að aðgengilegum og 
greiðum, hagkvæmum og skilvirkum, öruggum og umhverfisvænum fjarskiptum. 

 

Samningar 

Ramsar samningur um 
votlendi 

Samningurinn gerir ráð fyrir verndun og skynsamlegri nýtingu votlendissvæða í 
heiminum, sérstaklega sem lífsvæði fyrir votlendisfugla. 

Samningur um líffræðilega 
fjölbreytni 

Samningurinn hefur það þríþætta markmið að vernda líffræðilega fjölbreytni, að 
tryggja að nýting lífrænna auðlinda sé sjálfbær og að arðinum af nýtingu þeirra 
sé skipt með réttlátum hætti. 

Rammasamningur SÞ um 
loftslagsbreytingar 

Að koma í veg fyrir hættulega röskun á loftslagskerfinu af mannavöldum, og 
tryggja þannig að matvælaframleiðslu í heiminum verði ekki stefnt í hættu og að 
efnahagsþróun geti haldið áfram á sjálfbæran máta. 

Bernar- samningurinn 
(staðfestur 1993) 

Markmið samningsins er að vernda evrópskar tegundir villtra plantna og dýra og 
lífsvæði þeirra. 

Parísarsamkomulagið og 
heimsmarkmið um losun 
gróðurhúsalofttegunda 

Markmið samkomulagsins er að stöðva aukningu í útblæstri gróðurhúsaloft-
tegunda á heimsvísu og ná að halda hnattrænni hlýnun innan við 2°C. 
Samkomulagið gerir ráð fyrir að aðildarríki meti stöðu sína á 5 ára fresti. Fyrsta 
matið á að fara fram árið 2023. 

 

https://is.wikipedia.org/wiki/Hnattr%C3%A6n_hl%C3%BDnun
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Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins alls varðandi landnotkun, 

byggðaþróun, byggðamynstur, umhverfismál, samgöngu- og þjónustukerfi. Helstu leiðarljós við gerð 

aðalskipulagsins eru eftirfarandi:  

Skipulagið skal stuðla að hagkvæmri þróun byggðar, m.a. með því að skapa sem best skilyrði fyrir 

atvinnulíf og mannlíf og að gera búsetu á svæðinu eftirsóknarverða.  

Lögð er áhersla á skynsamlega nýtingu lands, m.a. til akuryrkju, vatnsverndar og náttúruverndar. Gert 

er ráð fyrir að ferðaþjónusta eflist enn frekar og áhersla er lögð á að marka stefnu um uppbyggingu 

frístundasvæða og iðnaðarsvæða með skýrri stefnu með það að markmiði að efla hvort um sig. 

4.1 Megináherslur við endurskoðun aðalskipulags 

Ljóst er að ásókn eykst í að nýta land annars vegar til ýmiskonar afþreyingar- og þjónustustarfsemi í 

tengslum við fjölgun ferðamanna og ásókn í frístundabyggð. Megináhersla sveitarstjórnar verður lögð 

á endurskoðun stefnu sem varðar: 

• Uppbyggingu þéttbýlissvæða. 

• Uppbyggingu á landbúnaðarlandi.  

• Uppbyggingu frístundabyggðar / íbúðabyggðar í dreifbýli.   

• Áherslur á verslunar- og þjónustusvæðum. 

• Endurskoðun marka og skilmála iðnaðarsvæða.  

• Verndun/takmörkun á nýtingu lands. 

• Umhverfisvænnar orku. 

• Bindingu kolefnis. 

• Samgöngur. 

4.2 Stefna aðalskipulags 

Skipulagið verður byggt á gildandi aðalskipulagi, auk þess sem athygli beinist að eftirtöldum þáttum: 

Landnotkun Markmið Leiðir 

Melahverfi / 
Krossland  

Styrkja þéttbýli sveitarfélagsins Stuðla að uppbyggingu þéttbýlissvæðanna. 
Skilgreina þjónustustig.  

Landbúnaðar-
svæði 

Stuðla að hagkvæmri þróun landbúnaðar 
samhliða því að vernda gott landbúnaðar-
land til matvælaframleiðslu. 

Landnýting verði í samræmi við landgæði og 
ástand lands.  

Marka stefnu um byggingar og atvinnu-
sköpun á landbúnaðarsvæðum. 

Byggð skerði ekki gott landbúnaðarland að 
óþörfu. 

Skilgreina byggingarheimildir á landbúnað-
arsvæðum. 

Skilgreina heimildir starfsemi og fram-
kvæmdi án beinna tengsla 
viðlandbúnaðarstarfsemi. 

Íbúðar- og 
frístundasvæði 

Efla byggð á svæðinu m.a. með betri 
samgöngum og fjarskiptum. 

Yfirfara núverandi svæði og skilgreina 
byggingarheimildir. 

4 ÁHERSLUR SVEITARSTJÓRNAR 
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Heimildir endurskoðaðar  og  í samráði við 
landeigendur, hvort ástæða sé til að endur-
skoða afmörkun þar sem lítil eða engin 
uppbygging hefur verið.  

Atvinnusvæði Stuðla að auknu atvinnulífi og bæta 
möguleika landeigenda til fjölbreyttrar land-
nýtingar.  

Stuðla að fleiri og fjölbreyttum atvinnu-
tækifærum m.a. með nýsköpun. 

Meta hugmyndir um ný verslunar- og 
þjónustusvæði, yfirfara afmörkun og ný 
athafna- og iðnaðarsvæði.  

Móta stefnu um orkunýtingu og skoða 
möguleika til atvinnusköpunar almennt.  

Iðnaðarsvæði Bæta nýtingu iðnaðarsvæða samhliða því að 
draga úr mengun.  

Skoða frekari uppbyggingu iðnaðar, m.a. á 
Grundartanga, með áherslu á þróun yfir í 
„grænan iðnað“. Enduskoða afmörkun/tak-
markanir vegna þynningarsvæðis.  

Samgöngur Leita hagkvæmra lausna í samgöngum og 
stuðla að betra umferðar- og rekstraröryggi, 
samtengingu byggðar innan héraðs, m.a. 
vegna skólaaksturs og atvinnusóknar. 

Yfirfara núverandi legu vega og vegtenginga. 
Skoða legu hjóla-, göngu- og reiðleiða og 
hvort gert verði ráð fyrir breytingum eða 
nýjum leiðum.  

Flokkun annarra slóða/vega sbr. reglugerð 
nr. 260/2018. 

Breikkun Vesturlandsvegar, samhliða því 
verður vegtengingum fækkað inn á veginn. 
Skoða með nýja tengingu Melahverfis við 
Hvalfjarðarstrandarveg. 

Breikkun Hvalfjarðargangna. 

Hafnarsvæði Hafnarsvæðis á Grundartanga Skoða möguleika á nýtingu 
hafnarmannvirkja 

Ferðaþjónusta Gera grein fyrir helstu viðkomustöðum 
ferðamanna.  

Fjölga afþreyingarmöguleikum svo ferða-
menn dvelji lengur í sveitarfélaginu. 

 

Stuðla að bættum möguleikum til útivistar, 
m.a. með göngu-, reið- og hjólaleiðum. 

Skoða möguleika á að tengja grænar 
samgöngur við áhugaverða staði og 
sögulegar minjar.  

Skilgreina möguleika á sviði ferðaþjónustu. 

Marka skýra stefnu fyrir ferðaþjónustu og 
gistirýma. 

Orkunýting Stuðla að hagkvæmri nýtingu orkuauðlinda 
og marka stefnu um nýtingu þeirra, s.s. 
vindorku, vatnsaflsvirkjana og jarðhita. 

Efla nýtingu jarðhita. 

Stuðla að hagkvæmri lausn á upphitun 
íbúðarhúsnæðis í öllu sveitarfélaginu. 

Móta stefnu um nýtingu vindorku og 
smávirkjana. 

Efnistökusvæði Lögð er áhersla á nægt framboð efnis-
tökusvæða og að efnistaka fari ekki fram á 
svæðum sem hafa sérstakt verndargildi. 

Yfirfara efnistökustaði og meta þörf til 
næstu ára, m.a. með tilliti til uppbyggingar 
vega. Gera ráð fyrir að draga úr 
efnisflutningum, eftir því sem kostur er með 
fleiri námum.  

Móta stefnu um námur og skilgreina betur 
staðsetningu, tryggja skráningu þeirra og 
stöðu í skipulagi. 

Fjarskipti Stuðla að öflugum fjarskiptum og 
nettengingum.  

Skoða staðsetningu endurvarpsstöðva, 
einkum með tilliti til öryggissjónarmiða. 
Móta stefnu um fjarskiptamöstur og 
dreifikerfi. 
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Vernd og 
umhverfi 

Standa vörð um vernd grunnvatns sem 
neysluvatns fyrir íbúa og atvinnustarfsemi. 
Stuðlað verði að varðveislu sögu-, náttúru- 
og menningarminja. 

Mörkuð verði stefna um yfirbragð byggðar, 
umgengni og raflýsingu. 

Tryggja gott neysluvatn til framtíðar. Yfirfara 
afmörkun núverandi vatnsverndarsvæða og 
meta þörf á nýjum. 

Móta stefnu um raflýsingu á 
umferðaræðum og einnig stefnu um 
myrkurgæði. 

Mengun og 
loftlagsmál 

Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og 
binda kolefni. 

Verndun núverandi votlendis auk möguleika 
á bindingu kolefnis í votlendi, skógrækt og 
landgræðslu. 

Fornminjar Stuðla að varðveislu minja, bæta 
upplýsingar um þær og gera aðgengilegar. 

Huga að verndun þeirra, sögu og hvernig 
þær geti nýst, t.d. í tengslum við 
ferðaþjónustu. 

Búast má við því að fleiri atriði komi til endurskoðunar eftir því sem verkinu miðar áfram. 
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Einhverjir þættir í aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar kunna að vera matsskyldir skv. lögum nr. 105/2006 

um umhverfismat áætlana. Þá gætu einhverjar áætlaðar framkvæmdir verið háðar mati á umhverfis-

áhrifum sbr. viðauka 1 eða 2 í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

Þar sem endurskoðun aðalskipulagsins er á byrjunarstigi er ekki ljóst hvaða áætlaðar framkvæmdir 

kunna að vera háðar umhverfismati áætlana. Eftirfarandi þættir, sem kunna að falla undir lögin, verða 

að öllum líkindum metnir í umhverfisskýrslu aðalskipulags: 

• Samgöngur, –  verði einhverjir nýir vegir áætlaðir, eða breytingar á núverandi vegakerfi. 

• Vindmyllur/smávirkjanir. 

• Efnistaka, – ef gert verður ráð fyrir nýjum námum. 

• Möguleg breyting á iðnaðarsvæðum og uppbyggingu þeirra. 

5.1 Umhverfisþættir 

Í umhverfisskýrslu verður gerð grein fyrir mögulegum umhverfisáhrifum af stefnu aðalskipulagsins. 

Höfð verður hliðsjón af viðmiðum og umhverfisverndarmarkmiðum sem sett eru fram í kafla 3. Mats-

vinnunni er ætlað að styrkja umfjöllun um forsendur og tryggja rökstuðning fyrir þeirri stefnu sem sett 

er fram í aðalskipulaginu. Eftirfarandi eru umhverfisþættir sem tekið verður tillit til við mat á þeirri 

stefnu sem sett er fram í aðalskipulaginu og taldir eru geta orðið fyrir verulegum áhrifum af þeim 

framkvæmdum sem þar eru settar fram.  Á þessu stigi  er ekki ljóst hvaða umhverfisþættir verða metnir 

við endurskoðun aðalskipulagsins, en þessir eru líklegir:   

• Auðlindir. Skoða hvort og hvernig stefnumörkun sem sett er fram í aðalskipulagi hafi áhrif á auð-

lindir, einkum vatn, loft og jarðveg. 

• Náttúrufar. Skoða þarf hvort og hvernig stefnumörkun sé líkleg til að hafa áhrif á vistkerfi svæðisins 

og náttúru. 

• Verndarsvæði og minjar. Hefur stefnumörkun áhrif á náttúru- og fornminjar? Tryggja þarf að 

framkvæmdir hafi sem minnst óafturkræf áhrif á landslag, náttúru og merkar minjar. Skoða þarf 

áhrif stefnunnar á verndarsvæði, sjónræn áhrif og áhrif á lítt röskuð víðerni. 

• Samfélag. Skoða hvernig stefnumörkun hafi áhrif á samfélagið, þróun og uppbyggingu þess, þ.e. 

stefnu í atvinnumálum, byggð, samgöngum og fjarskiptum.  

• Heilsa og öryggi. Skoða þarf hvort stefnumörkun sé líkleg til að hafa í för með sér mengun (hávaði, 

ryk, lykt). Einnig hvort öryggi íbúanna sé tryggt m.a. með tilliti til náttúruvár og umferðaröryggis. 

Jafnframt er horft til þess hvort stefnan bæti möguleika íbúa og ferðamanna til útivistar. 

Skoðað verður hvort sú stefna sem sett er fram hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á þessa umhverfisþætti 

saman borið við núverandi ástand, þ.e. núll kost. Teljist umhverfisáhrif verulega neikvæð verður hægt 

að bregðast við með breytingu á stefnu eða mótvægisaðgerðum. Einnig mun matsvinnan nýtast til þess 

að skilgreina mögulegar vöktunaraðgerðir ef óvissa ríkir um hugsanleg umhverfisáhrif.  

 

5 UMHVERFISMAT ÁÆTLANA 
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Vinna við nýtt aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar skiptist í nokkra megin verkáfanga, sem eru í samræmi 

við skipulagslög nr. 123/2010 og lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Í kafla 8 er sett fram 

tímasett verkáætlun. 

6.1 Skipulagslýsing 

Lýsingin er í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 6. gr. laga um umhverfismat áætlana 

nr. 105/2006. Lýsingin verður kynnt á heimasíðu sveitarfélagsins og send umsagnaraðilum og 

Skipulagsstofnun. Lýsingin kann, eftir því sem ábendingar og athugasemdir berast, að fjölga áherslu-

þáttum eða markmiðum við gerð aðalskipulags og kann þá einnig að hafa áhrif á stefnu skipulagsins og 

umhverfisskýrslu. 

6.2 Nýtt aðalskipulag og umhverfisskýrsla 

Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar felur í sér greinargerð með forsendum, umhverfisskýrslu og uppdrætti. 

Gert er ráð fyrir íbúafundum í vinnsluferli tillögunnar en nánari ákvörðun um þá verður tekin síðar. 

Aðalskipulagið verður kynnt íbúum, aðliggjandi sveitarfélögum og öðrum hagsmunaaðilum áður en það 

verður tekið fyrir í sveitarstjórn.  

Aðalskipulagið verður, eftir samþykkt þess í sveitarstjórn, sent Skipulagsstofnun til umsagnar áður en 

það verður auglýst í samræmi við 30. gr. skipulagslaga.  

6.3 Auglýsing aðalskipulags 

Að fenginni heimild Skipulagsstofnunar verður aðalskipulagið auglýst og er frestur til að gera athuga-
semdir 6 vikur. Aðalskipulagið verður til sýnis hjá sveitarfélaginu, Skipulagsstofnun, á heimasíðu 
sveitarfélags og skipulagsráðgjafa.  

6.4 Afgreiðsla aðalskipulags 

Að lokinni auglýsingu verður farið yfir athugasemdir og ákveðin viðbrögð við þeim. Ef tilefni er til verða 

gerðar breytingar á skipulagstillögunni.  

Endanlegur frágangur aðalskipulagsins verður í samræmi við samþykkt svör og viðbrögð við athugas-

emdum og ábendingum umsagnaraðila. Aðalskipulagið og svör við athugasemdum verða lögð fram til 

endanlegrar samþykktar sveitarstjórnar.  

Skipulagstillaga og umhverfisskýrsla verða send til Skipulagsstofnunar til afgreiðslu með ósk um 

staðfestingu. Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar tekur gildi þegar staðfesting hefur verið birt í B-deild 

Stjórnartíðinda.  
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Samráð og kynning fyrir almenning og helstu umsagnaraðila verða í samræmi við skipulagslög nr. 

123/2010 og lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.  

7.1 Kynning fyrir almenning og hagsmunaaðila 

Lýsingin verður kynnt almenningi og mun hún einnig verða kynnt á heimasíðu og liggja frammi hjá 

sveitarfélagi og  skipulagsráðgjafa.  

Aðalskipulagið mun verða kynnt á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar og hjá skipulagsráðgjafa á vinnslutíma. 

Tillaga að aðalskipulagi og umhverfisskýrsla verða kynnt á almennum íbúafundi áður en sveitarstjórn 

tekur aðalskipulagið til fyrstu umræðu.  

Lýsing aðalskipulagsins verður send til umsagnaraðila og þeim gefinn 4 vikna frestur til að koma með 

ábendingar og/eða athugasemdir við hana.  

Helstu umsagnaraðilar vegna lýsingarinnar eru eftirtaldir:  

• Skipulagsstofnun  

• Umhverfisstofnun 

• Landgræðsla ríkisins 

• Skógræktin 

• Minjastofnun Íslands 

• Samgöngustofa/Vegagerðin 

• Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 

• Veiðimálastofnun/Fiskistofa 

• Aðliggjandi sveitarfélög  
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Gert er ráð fyrir að skipulagsvinnan taki yfir tæpleg tveggja ára tímabil. Helstu áfangar verkefnisins eru 

settir fram í eftirfarandi töflu.  

 2019-2020 2020 / 2021 

Maí-
septem
ber 

Október - 
Apríl 

Maí - júní Júlí - 
desember 

Nóvember 
- apríl 

Áfangi I: Forvinna og forsendur       

Gagnasöfnun      

Skipulagslýsing og kynning - íbúafundur      

Skipulagsuppdrættir uppfærðir      

Samráð við hagsmunaaðila      

 Áfangi II: Stefnumörkun – fyrstu drög  

Fyrstu drög skipulagshugmynda      

Umhverfisskýrsla og tillögugerð      

Hugmyndavinna og stefnumörkun      

Áfangi III: Tillaga að stefnumörkun – samþykkt í 
sveitarstjórn 

 

Umhverfisskýrsla kynnt í nefndum og sveitarstjórn      

Úrvinnsla og samráð við stýrihóp og hagsmunaaðila      

Lokadrög skipulagstillögu,       

Áfangi IV: Kynning, auglýsing tillögu      

Kynning tillögu og umhverfisskýrslu      

Samþykkt í sveitarstjórn/      

yfirferð Skipulagsstofnunar       

Áfangi V: Afgreiðsla aðalskipulags      

Auglýsing tillögu (6 vikur) 

Afgreiðsla umsagna og athugasemda 

     

Afgreiðsla Skipulagsstofnunar / Frágangur tillögu      

Staðfesting aðalskipulags      
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