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Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga styður í meginatriðium efni þingsályktunar um 
landsskipulagsstefnu 2015-2026. Skipulagsstofnun hafði víðtækt samráð við mótun 
landsskipulagsstefnu og verður að telja að sátt sé um meginstefnu hennar þó ágreiningur geti 
verið um einstök mál. Þau mál fá áframhaldandi umræðu við reglulega endurskoðun 
landsskipulagsstefnu samkvæmt ákvæðum Skipulagslaga.

Fjórðungssambands Vestfirðinga þó hér árétta eftirfarandi atriði.

A. Haf og strandsvæðaskipulag

Í inngangskafla að kafla um Skipulag hafs og strandsvæða er sett fram stefna í málaflokknum 
og einnig er fjallað um innleiðingu skipulagsgerðar á haf- og strandsvæðum. FV styður þau 
markmið sem þar eru sett fram og lýsingu á mikilvægi skipulags á haf og strandsvæðum. FV 
hvetur Alþingi að samþykkja þessi markmið og stefnu um framkvæmd mála.

Umfjöllun landsskipulagsstefnu um málefni hafs og stranda takmarkast þó við þá staðreynd að 
frumvarp til laga um skipulag hafs og stranda eru ekki komin fram. Eðlilegur gangur hefði verið 
að boðað frumvarp kæmi fram samhliða og umfjöllun um landsskipulagsstefnu. En það er mat 
FV að stefna stjórnvalda á haf og strandsvæðum verði ekki að fullu gild fyrr en með nýjum 
lögum um skipulag hafs og stranda auk samþykkt landsskipulagsstefnu. FV hvetur 
umhverfisnefnd að fá fram upplýsingar um stöðu frumvarpsins og þrýsti á að efni þess komi 
sem fyrst fram.

Fjórðungssamband Vestfirðinga áréttar hér þá stefnu sveitarfélaga á Vestfjörðum og stefnu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga sem samþykkt var á Landsþingi sveitarfélaga 2014, að 
lögsögumörk sveitarfélaga til hafsins eigi að nema einni sjómílu frá grunnlínupunkti. Slík stefna 
er til að árétta að auknar athafnir á strandsvæðum kallar á skipulag svæðsins og beina aðkomu 
sveitarfélaga auk aðila sem eiga þar hagsmuna að gæta. Að lokum er rétt að taka undir markmið 
kafla 4.3. um að svæðisbundinni skipulagsvinnu verði forgangsraða og Vestfirðir og 
Breiðafjörður verði þar fyrstir teknir undir ásamt Austfjörðum.

B. Um markmið 3.5. Sjálfbærar samgöngur.

FV styður þau markmið að staðsetning Reykjavíkurflugvallar sé lögð til grundvallar í 
Landsskipulagsstefnu.
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