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ÁBENDINGAR VARÐANDI TILLÖGU AÐ LANDSSKIPULAGSSTEFNU
Haf- og strandsvæði
Ákvæði um haf- og strandsvæði í tillögu að landsskipulagsstefnu er allra góðra gjalda verð, s.s. áhersla á
vistkerfisnálgun, sjálfbærni við nýtingu og að tryggja fjölbreytta útivistamöguleika, en þau mættu vera
skýrari hvað varðar haf- og strandsvæði í þéttbýli. Það er ekki gerður greinarmunum á þeim og
strandsvæðum almennt. Ekki eru neinar leiðbeiningar varðandi verndun (sbr. miðhálendiskaflann) né
landnotkun (sbr. dreifbýliskaflann) o.fl. sem hlýtur að vera mismunandi eftir stöðum. Sérstaða okkar
svæðis á Seltjarnarnesi er veruleg sem er næstum ósnortin náttúruparadís á höfuðborgarsvæðinu og
ætti að hafa ákveðið vægi í landsskipulagi. Ekki gengur að nota sama landnýtingarflokkinn fyrir fiskeldi og
svæði eins og okkar. Það væri gott að svör kæmu við þessu, því sbr. 4. mgr þá eiga sveitarfélög að taka
mið af landsskipulagsstefnu, ef ekki, þá á að rökstyðja það. Einnig er löggjöf um haf-strandsvæði í
vinnslu, þannig að þetta gætu líka verið punktar þar inn.
1. Benda má á að uppfæra má ýmis ákvæði um verndun í miðhálendis- og dreifbýlisköflunum fyrir
hafs –og strandsvæði og ekki síður þar sem þéttbýli á í hlut.
2. Í aðalskipulagi skal skipuleggja 115 m út frá standlínu. Því eru viðmið varðandi verndun og
nýtingu grunnsævis æskileg. Æskilegar eru leiðbeiningar og viðmið varðandi grunnsævi er varða
mikilvægi lífríkisins í svæðisheildinni, einnig um umgengni og útivist af mörgum toga, meðferð
fyllingarefna, veiðarfæra og netaveiði sérstaklega; einnig varðandi standmenningu og
menningar- og söguminjar.
3. Um sjóvarnir og hækkun sjávarborðs. Eðlileg fyrirhyggja við mótun skipulags er að láta öryggi
íbúa og verðmæta njóta þess vafa sem hlýst af óvissum spám um hækkun sjávarborðs og gæta
þess að teknar séu ábyrgar ákvarðanir um landnotkun á strandsvæðum. Það er hins vegar ekki
auðvelt fyrir sveitarfélög að átta sig á því hvar mörk hæfilegrar varúðar kunni að liggja. Þarna
getur landsskipulagsstefna bætt úr með því að mæla fyrir um að jafnan sé fyrir hendi mat á
þeirri hættu sem gera þarf ráð fyrir á strandvæðum vegna loftslagsbreytinga. Í tillögunni er nú
þegar mælt fyrir um að kortleggja skuli strandlínu en gefa mætti hliðstæð fyrirmæli um mat á vá
vegna loftslagsbreytinga á strandsvæðum hringinn í kringum landið. Það mat taki tillit til aukins
rúmmáls sjávar, jarðskorpuhreyfinga og veðurs. Nefna mætti þessa þætti einnig þar sem
náttúruvá vegna loftslagsbreytinga er nefnd, t.d. í köflum 2.8.1 og 3.7.1.
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