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1 INNGANGUR 

Aðalskipulag Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 var staðfest þann 22. desember 2010. 
Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar samþykkti á fundi sínum þann 12. maí 2016 að gera 
breytingu á aðalskipulagi kaupstaðarins. Um er að ræða breytingu á aðalskipulagi fyrir 
Vestdalseyrina. Í breytingunni felst að breyta landnotkun á svæðinu í verslunar og  
þjónustusvæði. Í gildandi aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem opið svæði og er á 
hverfisverndarsvæði H2.  

2 AÐDRAGANDI OG MARKMIÐ 

Á fundi sínum þann 12. maí  2016 samþykkti bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar 
svohljóðandi tillögu: 

„Bæjarstjórn samþykkir að unnin verði breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36 gr. 

skipulagslaga. Bæjarstjórn felur skipulagsfulltrúa að taka saman lýsingu á breytingu 

á Aðalskipulagi fyrir Vestdalseyrina sem blönduð byggð; íbúðar-, verslunar- og 

þjónustusvæði. Helstu forsendur breytinganna miðast við að uppbygging geti átt sér 

stað á eyrinni. Horft verði til þess að Gránufélagshúsið verði endurreist sem kjarninn 

í uppbyggingunni. Ennfremur verði höfð hliðsjón af hugmyndum sem borist hafa 

þannig að þau mannvirki sem fjallað er um í gögnunum geti orðið að veruleika. 

Jafnframt er skipulagsfulltrúa falinn annar undirbúningur að aðalskipulags-

breytingunni“. 

  

Markmiðið er að byggja upp aðstöðu á svæðinu fyrir þjónustu við ferðamenn en jafnframt verði 
möguleiki á byggingu íbúðarhúsnæðis. Um er að ræða svæðið báðum megin ár frá víkinni 
innan við eyrina og út að Grýtá og upp að fyrsta klettabelti ofan við eyrina. 

 

3 FORSENDUR OG TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 

Í aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar er Vestdalseyrin skilgreind sem útivistarsvæði. 
Svæðið nýtur hverfisverndar H2 og er að auki á náttúruminjaskrá. Farice strengurinn frá 
Evrópu kemur í land á Vestdalseyri. Á Vestaldseyrinni eru miklar minjar frá eldri byggð en 
íbúabyggð lagðist þar af um miðja síðustu öld. Allar veitur vantar á svæðið. Vatnsveitu þar 
annaðhvort að leggja frá veitunni í kaupstaðnum með lögn frá Hafsíld eða gera nýja vatnsveitu 
og afla vatns með borunum upp á Vestdal. Fráveitu þarf væntanlega að leysa með hreinsivirki. 
Gera þarf ráð fyrir framkvæmdum vegna rafveitu líklega nýrri línu eða nýjum streng þar sem 
línan út á norðurbyggð er einfasa lína með takmarkaða flutningsgetu. Þá þarf jafnframt að 
gera ráð fyrir fjarskiptalögnum. Við gerð skipulags og áætlana á þessu svæði þarf að gæta 
sérstaklega að því að raska sem minnst þeirri náttúruperlu sem Vestdalseyrin er og gæta að 
fornminjum á svæðinu. Áhersla verður lögð á gott aðgengi meðfram ánni og ekki gert ráð fyrir 
byggð alveg að henni. 
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Umhverfið við ána og fossarnir eru afar fallegir og hafa mikið aðdráttarafl. 

 

 

Horft yfir Vestdalseyrina af brúnni í átt til kaupstaðarins. Nær er áningastaður en fjær er grunnur 

Gránufélagshússins. 
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Mynd 1. Hluti af þéttbýlisuppdrætti Seyðisfjarðarkaupstaðar í aðalskipulagi 2010-2030.  

 

  

Mynd 2. Hluti af þéttbýlisuppdrætti Seyðisfjarðarkaupstaðar í aðalskipulagi 2010-2030, sem 
sýnir stærri mynd af Vestdalseyrinni.  
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Mynd 3. Hluti af skipulagsuppdrætti Seyðisfjarðarkaupstaðar í aðalskipulagi 2010-2030, sem 
sýnir Vestdalseyri og næsta nágrenni.  

 

 

 

Mynd 4. Kort eftir mælingum JJ Víðis af Vestdalseyri c.a. 1927 
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Mynd 5. Kort eftir mælingum JJ Víðis af Vestdalseyri c.a. 1927, frá Vestdal að Grýtá. 

 

 

Mynd 6. Mynd af legu Farice strengsins þar sem hann kemur í land á Vestdalseyri. Það þarf 
að gæta að þvi að framkvæmdir skapi ekki hættu fyrir hann. 
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4 FERLI VERKEFNIS 

Eftirfarandi eru drög að tímaferli og er það birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar. 

1. Lýsing aðalskipulagsbreytingar afgreidd af umhverfisnefnd og samþykkt í bæjarstjórn.  
Áætlaður tími: maí og júní 2016.  

2. Lýsing er send til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila september 
2016. 

3. Lýsing er kynnt almenningi og hagsmunaaðilum.  Áætlaður tími: september 2016. 
4. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi. Áætlaður tími: nóvember og desember 2016. 
5. Tillaga kynnt í umhverfisnefnd og bæjarstjórn. Áætlaður tími janúar 2017. 
6. Lögformlegt auglýsingaferli og umfjöllun. Áætlaður tími: janúar - febrúar 2017.  

 

Samráð verður haft við Skipulagsstofnun og aðrar stofnanir sem hafa sérþekkingu á 
viðfangsefnum skipulagsins vegna lýsingar á skipulagsverkefni. Helstu umsagnaraðilar eru  

 Umhverfisstofnun. 

 Náttúrufræðistofnun. 

 Heilbrigðiseftirlit Austurlands. 

 Minjavörður Austurlands 

 Minjastofnun 

 Rarik 

 Míla 

 Farice 

 Vegagerðin 

 Veðurstofa Íslands 
 

 
 

5 HEIMILDASKRÁ 

1. Aðalskipulag Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010 - 2030. 

2. Lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. 

3. Lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 

4. Lög nr. 80/2012 um menningarminjar. 

5. Skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 

6. Skipulagslög nr. 123/2010. 

7. Skipulagsstofnun 2005. Leiðbeiningar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni 

og vægi umhverfisáhrifa. 

 


