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Breyting á Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006‐2018.
Drög að lýsingu á skipulagsverkefni og matslýsing

1. Inngangur
Reykhólahreppur vinnur nú að breytingu á aðalskipulagi. Vegagerðin hefur óskað eftir við
sveitarfélagið að farið verði í breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006‐2018. Breytingin
fjallar um nýja veglínu á Vestfjarðavegi milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði. Innan
Reykhólahrepps er um að ræða u.þ.b. 14‐17 km langan kafla frá Eiði í Vattarfirði að
sveitarfélagamörkum Vesturbyggðar sem liggja í miðjum Kjálkafirði.
Upphaf vegarkaflans er rétt innan við Eiði í Vattarfirði og nær hann rétt vestur fyrir Þverá í
Kjálkafirði (sjá mynd 1.1). Núverandi vegur er 24 km langur. Nýlögn vegar verður innan við 10
km. Miðað við innri leið í Mjóafirði og ystu leið í Kjálkafirði styttist vegurinn um 5,1 km en með
ytri leið í Mjóafirði fengist 3 km stytting til viðbótar. Innan Reykhólahrepps er um að ræða um
14 km langan kafla rétt við Eiði í Vattarfirði að sveitarfélagamörkum sem liggja í miðjum
Kjálkafirði. Styttingin með þessari vegagerð er talin vera um 5‐8 km eftir því hvaða leið verður
valin.
Breytingin fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 þar sem hún er að móta
stefnu um tilkynningarskylda framkvæmd. Samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum,
viðauka 2, þarf að kanna matskyldu framkvæmdarinnar þar sem um er að ræða breytingar á
núverandi vegstæði sem kunna hafa umtalsverð áhrif. Einnig þarf að kanna matskyldu vegna
nýrra vega utan þéttbýlis á verndarsvæðum og á svæðum á náttúruminjaskrá í (viðauki 2. liður,
liður 10c og viðauki 3, liður 2. iii. a og b), en framkvæmdarsvæðið er á náttúruminjaskrá og að
hluta á Verndarsvæði Breiðafjarðar (lög nr. 54/1995). Auk þess segir í 3. viðauka sömu laga að
kanna þurfi matskyldu ef fornminjar eru innan við 100 m frá framkvæmdarsvæði en þær njóta
verndar samkvæmt þjóðminjalögum.
Helstu forsendur fyrir breytingunni eru þær að ríkisstjórn Íslands lýsti því yfir árið 2007, er hún
kynnti svonefndar mótvægisaðgerðir vegna minni þorskkvóta, að flýta ætti vegaframkvæmdum
og þessi kafli yrði boðinn út um leið og undirbúningi væri lokið. Framkvæmdin er tilgreind í
samgönguáætlun 2009‐2012.

2. Efni og umfang skipulagsbreytingar.
Breytingar á aðalskipulagi Reykhólahrepps vegna framangreindra áforma felast fyrst og fremst í
því, að breyta þarf sveitarfélagsuppdrætti, sem sýnir stofn‐ og tengivegi í sveitarfélaginu, á þann
hátt að ný veglína verði færð inn á hann og sýndur sem stofnvegur en núverandi vegur færður
niður, þar sem það á við, um vegflokk og sýndur sem aðrir vegir til skýringar. Breytingar verða
einnig á texta í kafla 2.5.1, vegir, í greinargerð aðalskipulagsins, þar sem gerð verður breyting á
lýsingu á Vestfjarðarvegi. Skilgreina þarf nýjar námur í Mjóafirði (82.000 m3) og við Hraun í
Kjálkafirði (40.000 m3) þar sem teknir verða um 122.000 m3.1 Skipulagsbreytingin mun gera
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Vegagerðin 2010. Drög að tillögu að matsáætlun.
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grein fyrir nauðsynlegum leyfum vegna vegaframkvæmda, helstu umhverfisáhrifum og ef þörf
er á að greina frá vöktun umhverfisáhrifa vegna breyttrar veglínu.

Mynd 2-1 Yfirlitsmynd sem sýnir fyrirhugaða vegagerð innan Vesturbyggðar og Reykhólahrepps. (Heimild. Vegagerðin
2010. Vegagerð á milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði, kynning á framkvæmdinni).

3. Fyrirliggjandi stefna og aðrar áætlanir
Aðalskipulag Reykhólahrepps 2006‐2018 var staðfest 24. ágúst 2009. Samkvæmt skipulaginu,
er svæðið, frá Eiði í Vattarfirði að Skiptá í Kjálkafirði skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Vegurinn
liggur um svæði sem er á náttúruminjaskrá „Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og Skálmarnes. Um
það svæði segir í náttúruminjaskrá:
„Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og Skálmarnes, Reykhólahreppi, Vesturbyggð (áður
Barðastrandarhr.), A‐ og V‐Barðastrandarsýslu. (1) Svæðið milli Hjarðarness að vestan og
Vattardalsár í botni Vattarfjarðar að austan. Að norðan liggja mörkin um Kjálkafjarðará og
Þingmannaheiði. (2) Ríkulegt gróðurfar með skóglendi í fjörðum, fuglabjarg í Múlanesi.“
Svæðið er einnig innan Verndarsvæðis Breiðafjarðar. En vegurinn snertir fjörur og leirur sem
tilheyra Verndarsvæði Breiðafjarðar (Lög um vernd Breiðafjarðar, nr. 54 8/1995), en þar segir í
2. grein. „Ákvæði laganna taka til allra eyja, hólma og skerja á Breiðafirði ásamt fjörum í innri
hluta fjarðarins...“ Tilgangur laganna er að stuðla að verndun Breiðafjarðar, einkum landslags,
jarðmyndana, lífríkis og menningarminja.
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Í umhverfisskýrslu verður fjallað um tengsl við aðrar áætlanir og hvernig breytingin samræmist
gildandi aðalskipulagi og öðrum áætlunum sveitarfélagsins og stjórnvalda. Ef ósamræmi er að
finna verður greint frá því til hvaða aðgerða sveitarstjórn hyggst grípa til úrlausnar.

Mynd 3-1. Svæðið sem breytingin nær til samkvæmt gildandi aðalskipulagi Reykhólahrepps.
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4. Staðhættir og umhverfisaðstæður
Reykhólahreppur er eina sveitarfélagið í Austur‐Barðastrandarsýslu. Meginlandnotkun í
sveitarfélaginu er hefðbundinn landbúnaður s.s. sauðfjárrækt, nautgriparækt og skógrækt.
Sveitarfélagið er nokkuð strjálbýlt og talsvert um eyðijarðir. Íbúafjöldi í Reykhólahreppi sl
áratug hefur verið á bilin 250‐300 en íbúum hefur fækkað nokkuð síðan 1980 en þá bjuggu 416 í
Austur‐Barðastrandarsýslu. Í sveitarfélaginu bjuggu 278 1. janúar 2011.2
Kerlingarfjörður er um níu km langur fjörður milli Skálmarness og Litlaness og liggur Mjófjörður
inn af honum til norðurs. Háar hamrahlíðar liggja að honum á báða bóga. Í botni fjarðarins
renna tvær ár saman til sjávar, Austurá og Mjóafjarðará. Nokkurt birkikjarr er í hlíðum
Mjóafjarðar. Nálægt eyðibýlinu Eiðshús í Kerlingarfirði að austan, er nokkurt votlendi en annars
er landið vaxið birkikjarri. Við vestanverðan Kerlingarfjörð er eyðibýlið Kirkjuból. Litlanes er á
milli Kerlingarfjarðar og Kjálkafjarðar. Á Litlanesi eru gróðursnauðar skriður úr Litlanesfjalli (424
m) áberandi. Yst á Litlanesi er undirlendi lítið og stórgrýtt. Litlanes er eyðibýli svo og
Stekkjarnes, utarlega í austanverðum Kjálkafirði. Kjálkafjörður liggur á milli Hjarðarness að
vestan og Litlaness að austan. Fjörðurinn er grunnur og skerjóttur, u.þ.b. sex km langur og
tveggja km breiður syðst. Hlíðin inn með austanverðum Kjálkafirði er brött og þar er lítið
undirlendi. Skiptá rennur þar til sjávar og þar eru mörk Vesturbyggðar og Reykhólasveitar. Í
botni Kjálkafjarðar renna tvær ár saman til sjávar, Kjálkafjarðará og Austurá. Vestanmegin í
Kjálkafirði er undirlendi heldur meira. Utanvert í firðinum er eyðibýlið Auðnar. Mikið vetrarríki
er í Kjálkafirði.3
Núverandi samgöngur um svæðið er háttað þannig að Vestfjarðarvegur nr. 60 liggur um
sveitarfélagið frá sveitarfélagmörkum Dalabyggðar við Gilsfjörð um Þorskafjörð, Skálanes,
Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes að sveitarfélagamörkum Vesturbyggðar við Skiptá í Kjálkafirði.
Bundið slitlag er á þessari leið Gilsfirði inn í botn Þorskafjarðar en þá tekur við malarslitlag yfir í
Kollafjörð. Frá Kollafirði yfir í Vattarfjörð þar sem gert er ráð fyrir að nýr vegur byrji er bundið
slitlag. frá Vattarfirði yfir í Vatnsfjörðinn þar sem við tekur bundið slitlag og var vegurinn lagður
rétt fyrir 1970. Á honum eru einbreiðar brýr, þ.e. yfir Mjóafjarðará og Kjálkafjarðará. Vegurinn
er bæði mjór og krókóttur og stenst ekki öryggiskröfur um burðarþol og öryggissvæði.4
Samkvæmt umferðartölum Vegagerðarinnar 2009 var umferðin um Vestfjarðarveg á
viðkomandi vegarkafla 97 ÁDU (árdagsumferð), 208 SDU (sumardagsumferð) og 25 VDU
(vetrardagsumferð).5 Hluti umferðarinnar fer með Breiðafjarðarferjunni Baldri yfir Breiðafjörð,
milli Stykkishólms og Brjánslækjar.
Á árunum 2003‐2008 eru skráð 12 slys á vegarkaflanum frá Eiði að Þverá. Þrjú þeirra urðu í
botni Mjóafjarðar en engin meiðsl urðu á fólki.6

2

Hagstofan 2011.
Vegagerðin 2010. Drög að tillögu að matsáætlun
4
sama
5
Vegagerðin. Umferðartölur frá 2009.
6
Vegagerðin 2010. Drög að tillögu að matsáætlun
3

6

Breyting á Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006‐2018‐ Lýsing á skipulagsverkefni‐matslýsing

Mynd 4-1. Slysakort frá Umferðarstofu sem sýnir staði á veglínunni innan Reykhólahrepps þar sem tilkynnt hafa verið
umferðaróhöpp/-slys frá 2003-2009. Bláir punktar sýna óhöpp án meiðsla en grænn slys með litlum meiðslum.

5. Umfjöllun um kosti
Við mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar verður gerður samanburður við „núllkost,“ sem felst
í því að engar breytingar verði gerðar á núverandi vegi og veglína áfram skilgreind eftir gildandi
aðalskipulagi. Innan Reykhólahrepps er horft til eftirfarandi kosta varðandi veglínu í Kjálkafirði
auk núllkosts (sjá mynd 5.1)
•

Kostur A. Veglína með þverun utar í firðinum gengt Þverá.

•

Kostur B. Veglína með þverun við Stórhólma.

Varðandi veglínu í Mjóafirði auk núllkosts þá koma til greina eftirfarandi kostir(sjá mynd 5.1).
•

Kostur A. Þverun í mynni Mjóafjarðar

•

Kostur B. Þverun í botni Mjóafjarðar.
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Mynd 5-1. Valkostir varðandi vegagerð Vestfjarðarvegar í Reykhólahreppi. (Heimild. Vegagerðin 2011)

6. Áhrifa- og umhverfisþættir
Helstu þættir breytingartillögunnar, sem taldir eru geta valdið umhverfisáhrifum, eru vegagerð,
efnistaka og brúargerð. Út frá þeim aðstæðum sem eru á skipulagssvæðinu voru
umhverfisþættir valdir og eru áhrifin mismikil á umhverfisþætti eftir því hvort um ræðir vega‐
og brúargerð eða efnistaka.
Í umhverfisskýrslunni verður fjallað um eftirfarandi umhverfisþætti:
• Gróður og jarðveg
• Samfélag
• Jarðmyndanir
• Landnotkun
• Fornleifar
• Vatnafar
• Dýralíf
• Sjónræn áhrif
Val á þessum umhverfisþáttum byggist á greiningu á því hvaða þættir umhverfisins gætu orðið
fyrir áhrifum vegna skipulagsbreytingarinnar. Greint verður frá mögulegum mótvægisaðgerðum
og vöktun ef í ljós kemur að umhverfisáhrif í einhverjum af áðurtöldum þáttum eru talin
veruleg.
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7. Viðmið
Forsendur við mat á umhverfisáhrifum verða byggðar á þremur meginþáttum:
•
•
•

Viðmið í lögum og reglugerðum, stefnumótun stjórnvalda og skuldbindingar á
alþjóðavísu.
Greining sérfræðinga á einkennum áhrifa á einstaka umhverfisþætti.
Umsagnir og athugasemdir lögboðinna umsagnaraðila, hagsmunaðila og almennings,
sem kunna að liggja fyrir, sbr. kafla um kynningu og samráð.

Við mat á vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti verður stuðst við tiltekin viðmið s.s. stefnu‐
mörkun stjórnvalda, alþjóðasamninga, lög og reglugerðir. Í töflu 1 eru tekin saman þau um‐
hverfisviðmið sem lögð eru til grundvallar umhverfismati á breytingu aðalskipulagsins. Umhverf‐
isviðmið eru notuð sem mælikvarði eða vísir til að meta einkenni og vægi þeirra áhrifa sem
aðalskipulagstillagan hefur í för með sér.
Umhverfisþættir
Samfélag

Landnotkun
Fornleifar

Dýralíf

Gróður og jarðvegur

Jarðmyndanir

Vatnafar

Sjónræn áhrif

Umhverfisviðmið
Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. Sjá kafla II.1 um heilnæmt
andrúmsloft.
Vegalög nr. 80/2007. Einkum 1. gr. og kafli IX um öryggi vega og umferðar.
Samgönguáætlun 2007‐2010. Sjá sérstaklega markmið 1.3. um umhverfislega
sjálfbærar samgöngur
Skipulags‐ og byggingarlög nr. 73/1997 m.s.br.
Aðalskipulag Vesturbyggðar 2006‐2018.
Skráðar friðlýstar fornleifar skv. þjóðminjalögum nr. 107/2001.
Aðrar fornleifar (minjar 100 ára og eldri, s.s. byggðarleifar, haugar, greftrunar‐
staðir o.s.frv.) skv. 9 gr. þjóðminjalaga nr. 107/2001.
Válisti Náttúrufræðistofnunar Íslands um fugla og spendýr
6 gr. laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum
spendýrum.
Válisti Náttúrufræðistofnunar Íslands fyrir plöntur
Listi yfir friðlýstar plöntur
37 gr. laga um náttúruvernd
Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, áherslur 2010‐2013,
sjá kafla 12 um sjálfbæra gróðurnýtingu og endurheimt landgæða.
37 gr. laga um náttúruvernd.
Velferð til framtíðar, Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til
2020.Markmið er að fjölbreytni jarðmyndana verði varðveitt með því að
vernda þær sem eru sérstakar eða einstakar á landsvísu.
1. gr. reglugerðar nr. 536/2001 um neysluvatn.
1. gr. reglugerðar nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.
1. gr. reglugerðar nr. 797/1999 m.s.br. um varnir gegn mengun grunnvatns.
Sérstaða/fágæti landslags út frá vísbendingum í 37. gr. laga um náttúruvernd.
Verndargildi skv. náttúruminjaskrá.
Megineinkenni landslags, s.s. ósnortið/náttúrulegt yfirbragð landslags, form,
litauðgi, fjölbreytni og heildstæði landslags.

Tafla 1: Umhverfisviðmið sem höfð verða til hliðsjónar við gerð umhverfisskýrslu
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Við matið verður notast við eftirfarandi skilgreiningar á vægi:
Vægi
áhrifa/
Vægiseinkunn

Skýring

Verulega jákvæð

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/‐þætti bæta hag mikils fjölda fólks
og/eða hafa jákvæð áhrif á umfangsmikið svæði. Sú breyting eða ávinningur sem
hlýst af framkvæmdinni/áætluninni er oftast varanleg. Áhrifin eru oftast á svæðis‐,
lands‐og/eða heimsvísu en geta einnig verið staðbundin. Áhrifin samræmast
ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda eða
alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að.

Talsvert jákvæð

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/‐þætti taka ekki til umfangsmikils
svæðis, en svæðið kann að vera viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. vegna náttúrufars
og fornminja. Áhrifin geta verið jákvæð fyrir svæðið og/eða geta verið jákvæð fyrir
fjölda fólks. Áhrifin geta verið varanleg og í sumum tilfellum afturkræf. Áhrif geta
verið stað‐, svæðisbundin og/eða á landsvísu. Áhrifin samræmast ákvæðum laga og
reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda eða alþjóðasamningum sem Ísland er
aðili að.

Óveruleg

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/‐þætti eru minniháttar, með tilliti
til umfangs svæðis og viðkvæmni þess fyrir breytingum, ásamt fjölda fólks sem
verður fyrir áhrifum. Áhrifin eru í mörgum tilfellum tímabundin og að mestu
afturkræf. Áhrif eru oftast stað‐, eða svæðisbundin. Áhrifin samræmast ákvæðum
laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda eða alþjóðasamningum sem
Ísland er aðili að.

Talsvert neikvæð

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/‐þætti taka ekki til umfangsmikils
svæðis, en svæðið kann að vera viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. vegna náttúrufars
og fornminja. Áhrifin geta verið neikvæð fyrir svæðið og/eða geta valdið fjölda fólks
ónæði eða óþægindum. Áhrifin geta verið varanleg og í sumum tilfellum óafturkræf.
Áhrif geta verið stað‐, svæðisbundin og/eða á landsvísu. Áhrifin geta að einhverju
leyti verið í ósamræmi við ákvæði laga og reglugerða, almenna stefnumörkun
stjórnvalda eða alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að.

Verulega
neikvæð

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/‐þætti skerða umfangsmikið
svæði og/eða svæði sem er viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. vegna náttúrufars og
fornminja, og/eða rýra hag mikils fjölda fólks. Sú breyting eða tjón sem hlýst af
framkvæmdinni er oftast varanleg og yfirleitt óafturkræft. Áhrif eru oftast á svæðis‐,
lands‐og/eða heimsvísu en geta einnig verið staðbundin. Áhrifin eru í ósamræmi við
ákvæði laga og reglugerða, almenna stefnumörkun stjórnvalda eða
alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að.

Óvissa

Ekki er vitað um eðli eða umfang umhverfisáhrifa á tiltekna umhverfisþætti, m.a.
vegna skorts á upplýsingum, tæknilegra annmarka eða skorts á þekkingu. Það getur
verið unnt að afla upplýsinga um áhrifin með frekari rannsóknum eða markvissri
vöktun.

Tafla 7-1. Skilgreining á vægi áhrifa við umhverfismat aðalskipulagsbreytingarinnar
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8. Öflun upplýsinga og aðferðarfræði
Við mat á umhverfisáhrifum verður sem fyrr segir unnið eftir lögum um umhverfismat áætlana
nr. 105/2006 og stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, annars vegar um umhverfismat
áætlana og hins vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa.
Framsetning verður í formi texta og/eða venslataflna. Stuðst verður við fyrirliggjandi
upplýsingar um framkvæmdina þ.e. gögn frá Vegagerðinni,þ.e. málsmeðferðargögn vegna mats
á umhverfisáhrifum framkvæmdar og drög að verndaráætlun Breiðafjarðar.

9. Kynning og samráð
Samráð verður haft við Skipulagsstofnun aðrar stofnanir sem hafa sérþekkingu á viðfangsefnum
skipulagsins vegna lýsingar á skipulagsverkefni og um umfang og áherslur umhverfismats aðal‐
skipulagsbreytingar, eins og lög um umhverfismat áætlana gera ráð fyrir. Skipulagslýsing verður
auglýst á Netinu og aðgengileg íbúum Reykhólahrepps. Samráð verður haft við eftirfarandi
umsagnaraðila á eða fyrir auglýsingartíma aðalskipulagsbreytingarinnar.
Samráð verður haft við eigendur þeirra jarða sem framkvæmdin nær til.
Samráð verður haft við Helbrigðiseftirlit Vestfjarða en afla þarf einnig leyfis Heilbrigðiseftirlits
Vestfjarða til tímabundins atvinnurekstrar, t.d. fyrir vinnubúðum og verkstæðisaðstöðu, sbr.
reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.
Samráð verður haft við Fiskistofu vegna framkvæmda í fiskveiðiám, t.d. vegna efnistöku eða
ræsagerðar, sbr. 33 gr. laga um lax‐ og silungsveiði nr. 61/2006 eru háðar leyfi lax‐ og
silungsveiðisviðs Fiskistofu.
Samráð verður haft við Breiðafjarðarnefnd en afla þarf umsagnar hennar sbr. lög nr. 54/1995.
Samráð verður haft við Umhverfisstofnun vegna mögulegra raskana á fjörum, eyjum, skerjum
eða þvera firði.
Samráð verður haft við Fornleifaverndar ríkisins ef nauðsynlegt reynist að raska fornminjum,
sbr. 14. gr. Þjóðminjalaga nr. 107/2001.
Skipulagslýsing verður auglýst í blöðum og gefst íbúum kostur á að kynna sér fyrirhugaða
breytingu.
Samráð verður haft við aðliggjandi sveitarfélög þar sem þau eru umsagnaraðilar um landnotkun
sem nær út fyrir sveitarfélagamörk.
Ef þörf reynist á að hafa samráð við aðra en áðurtalda aðila þá verður greint frá því í um‐
hverfisskýrslu.
Tillagan verður kynnt á opnum íbúafundi. Eftir íbúafund verður tillagan auglýst og gefst þá
íbúum tækifæri að koma með skriflegar athugasemdir sem sveitarfélagið ber að svara.
Breytingin verður unnin á vegum Vegagerðarinnar í samvinnu við Reykhólahrepp en
framkvæmdin og efnistaka hennar vegna er háð framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein
skipulagslaga (nr. 123/2010). Afla þarf framkvæmdaleyfis hjá Reykhólahreppi. Einnig þarf
framkvæmdaleyfi til viðkomandi sveitarstjórnar vegna töku efnis úr eldri námum, þ.e. námum
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þar sem efnistaka var hafin fyrir 1. júlí 1999 samkv. breytingar á lögum um náttúruvernd (lög nr.
44/1999) sem tóku gildi 1. júlí 2008.

10. Ferlið
Helstu verkferlar sem varða breytingu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar eru eftirfarandi:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Gerð skipulagslýsingar
Samráð um skipulagslýsingu, send til Skipulagsstofnunar auk annarra
Auglýsing skipulagslýsingar
Fyrstu drög að breytingartillögu.
Gerð uppdráttar, greinargerðar og umhverfisskýrslu
Kynning og auglýsing tillögu.
Samþykkt bæjarstjórnar.
Afgreiðsla og staðfesting Skipulagsstofnunar
Feb.

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

Sept.

Gerð skipulagslýsingar
Samráð um
skipulagslýsingu
Auglýsing
skipulagslýsingar
Fyrstu drög að
breytingartillögu
Tillaga og
umhverfisskýrsla
Kynning og auglýsing
tillögu
Samþykkt bæjarstjórnar
Afgreiðsla og staðfesting
Skipulagstofnunar
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