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1 INNGANGUR 

1.1 Aðdragandi 

Grundarfjarðarbær vinnur að gerð tveggja deiliskipulagsáætlana, annars vegar fyrir athafnasvæði á 
Framnesi og hins vegar fyrir hafnarsvæðið í Grundarfirði í samræmi við áherslur í aðalskipulagi 
Grundarfjarðar 2019-2039. Áform um svæði fyrir verslun og þjónustu fremst á Framnesi, lítils háttar 
stækkun landfyllingar við Norðurgarð og lengingu Miðgarðs, sem stefnt er að í deiliskipulagi, kalla á 
breytingar á aðalskipulagi.   

Svæðið nyrst á Framnesi hefur fallegt útsýni að Kirkjufelli og út á fjörðinn. Þar er nú veitingastaður, hús 
Björgunarsveitarinnar Klakks, netagerð og geymsluhúsnæði. Áhugi er á breyttri nýtingu á hluta nessins 
og eru ákvæði í rammahluta aðalskipulags Grundarfjarðar um að hluti af þeirri starfsemi sem þar er í 
dag sé víkjandi. Unnið hefur verið með stefnu aðalskipulagsins um uppbyggingu tengdri ferðaþjónustu 
á nesinu og í því samtali hefur komið upp áhugi á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis nyrst á Framnesinu, 
sem er hugmynd sem áður hefur verið minnst á í rammahluta aðalskipulagsins. Í samræmi við þessi 
áform er ráðgert að breyta landnotkun nyrst á nesinu í verslun og þjónustu, með skilmálum um 
íbúðarhúsnæði á hluta svæðisins og því þarf að gera breytingu á aðalskipulagi.  

Á hafnarsvæðinu er nýbúið að lengja Norðurgarð til austurs, gera nýjan viðlegukant og landfyllingu. 
Mikið líf er á hafnarsvæðinu bæði tengt fiskveiðum og komu skemmtiferðaskipa sem fer fjölgandi ár 
frá ári. Aukin umsvif hafnarinnar kalla á lengingu á Miðgarði auk þess sem áformað er að stækka 
landfyllingu í kverkinni við upphaf Norðurgarðs til að skapa meira rými fyrir umferðarleiðir. Til að 
heimila lengingu Miðgarðs og stækkun landfyllingar þarf að gera breytingu á aðalskipulagi.   

Með þessari skipulagslýsingu er því boðuð breyting á aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 vegna 
áforma um uppbyggingu tengdri ferðaþjónustu nyrst á Framnesi og mögulegu íbúðarhúsnæði á hluta 
svæðisins, lengingu Miðgarðs og stækkun á landfyllingu. Samhliða aðalskipulagsbreytingu er unnið að 
deiliskipulagi, annars vegar fyrir Framnes og hins vegar fyrir hafnarsvæðið. 

Með skipulagslýsingu þessari er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með 
ábendingar og athugasemdir sem snúa að málefnum skipulagsvinnunnar.  

1.2 Markmið 

Helstu markmið með breytingu á aðalskipulagi, og gerð deiliskipulags fyrir Framnes og hafnarsvæðið 
eru eftirfarandi: 

 Auka svigrúm fyrir hafnsækna starfsemi. 
 Hafnarsvæðið og svæðið á Framnesi spili vel saman. 
 Framnesið styrkist sem svæði fyrir ferðaþjónustu og aðra þjónustu í bland við hreinlega 

athafnastarfsemi. 
 Auka svigrúm fyrir hafnsækna starfsemi á hafnarsvæðinu. 
 Umferðarleiðir verði greiðar og öruggar. 



2  FORSENDUR OG STAÐHÆTTIR 

5 

Öll markmiðin eiga sér samsvörun í stefnu rammahluta aðalskipulags Grundarfjarðar.  

2 FORSENDUR OG STAÐHÆTTIR 

2.1 Framnes 

2.1.1 Lega og starfsemi  

Framnes er svæðið sem liggur frá norðurmörkum hafnarsvæðis að Torfabót. Það afmarkast til suðurs 
af Sæbóli og Eyrarvegi og mætir þar miðbæ. Á svæðinu hefur lengst af verið létt iðnaðarstarfsemi og 
fiskvinnsla. Iðnaðarstarfsemi hefur minnkað til muna þó hún sé samt nokkur ennþá, ásamt fiskvinnslu, 
netagerð og flutningastarfsemi. Á svæðinu er einnig hús björgunarsveitar, farfuglaheimili og 
veitingastaður. Hótel er inni á skilgreindu hafnarsvæði við austurjaðar svæðisins. Vegna legu svæðisins 
í beinu framhaldi af miðbæ og vegna staðsetningar þess við ströndina með frábæru útsýni yfir fjörðinn 
og á Kirkjufellið, er það tilvalið fyrir frekari uppbyggingu í ferðaþjónustu. Torfabót býður jafnframt upp 
á áhugaverða möguleika til uppbyggingar útivistaraðstöðu. Eftir sem áður er svæðið mikilvægt fyrir 
athafnalíf bæjarins, einkum tengt höfninni.  

2.1.2 Byggðarmynstur  

Á Framnesi mynda byggingar fremur samfellda húsaröð meðfram hluta Nesvegar og Sólvalla en 
sumsstaðar eru eyður í húsaröðunum sem leysa upp reglubundið mynstrið. Einnig standa húsin við 
norðvesturhluta Sólvalla nokkuð óreglulega þannig að rými er óskýrt á þeim hluta. Á svæðinu er því 
tækifæri til uppbyggingar sem nýtir þá grunngerð sem fyrir er og afmarkar göturými og önnur 
almenningsrými betur. 

2.1.3 Þróun og möguleikar  

Svæðið nyrst á Framnesi hefur fallegt útsýni að Kirkjufelli og út á fjörðinn. Í rammahluta aðalskipulags 
Grundarfjarðar er þeim möguleika velt upp að hluti athafnastarfseminnar flytji annað sem geti t.d. 
skapað möguleika fyrir hótel eða aðra ferðaþjónustu, ýmiskonar þjónustustarfsemi og hreinlegum 
verkstæðum þar. Þá er einnig ástæða til að skoða möguleika á íbúðarhúsnæði nyrst á Framnesinu. Við 
Kirkjufellsfoss er eftirsóttur ferðamannastaður sem býður upp á fagurt sjónarhorn á fjallið. Tækifæri er 
til að nýta þetta aðdráttarafl Kirkjufellsins enn frekar til að styðja við ferðaþjónustu í sveitarfélaginu, 
dreifa álagi vegna ferðamanna og stuðla að því að gestir staldri lengur við í bænum. Nýr áningarstaður 
á Framnesi sem kenndur er við Kirkjufell getur stutt við ferðaþjónustu í þéttbýlinu og dregið úr miklu 
álagi á svæðið við Kirkjufellsfoss. Allt eru þetta atriði sem koma til skoðunar við deiliskipulagsgerð.  

2.2 Hafnarsvæðið 

2.2.1 Aðstaða og starfsemi 

Grundarfjarðarhöfn er góð höfn frá náttúrunnar hendi. Fjörðurinn sjálfur hefur gott skipalægi og 
innsigling er greið. Góð aðstaða er fyrir fiskiskip svo og stærri skip, s.s. flutningaskip og 
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skemmtiferðaskip. Í höfninni fæst öll þjónusta sem er nauðsynleg sjófarendum, s.s. vatn, rafmagn, ís, 
hafnsaga o.fl. Á hafnarsvæðinu eru þjónustuaðilar eins og fiskmarkaður, löndunarþjónusta, 
ísverksmiðja og frystigeymsla, og nærliggjandi eru flutningafyrirtæki, netaverkstæði, kranaþjónusta, 
olíuafgreiðsla, rafeindavirkjun og vélsmiðja, auk ferðaþjónustufyrirtækja. Verslun og veitingastarfsemi 
er sömuleiðis að finna í grennd við hafnarsvæðið.  

Hafnarsvæðið skiptist í tvo hluta, sem nefndir eru Hafnarsvæði norður og Hafnarsvæði suður. Gert er 
ráð fyrir nýjum eða stækkuðum lóðum á landfyllingu þar nyrst á svæðinu. Í syðri hlutanum er allt 
hafnarsvæðið sunnan við Norðurgarð, m.a. Miðgarður og Suðurgarður, auk nýrra lóða sem áætlaðar 
eru á uppfyllingu við nýja vegtengingu. Við Norðurgarð er 270 m viðlega með mismunandi dýpi. Norðan 
við Norðurgarð er landfylling þar sem staðsett er ísverksmiðja, frystigeymsla, fiskmarkaður, 
löndunarþjónusta og geymsluhúsnæði og er svæðið nær fullbyggt. Við Miðgarð er um 190 m viðlega  
og viðlegukantur Suðurgarðs er um 40 m. Áform eru um að lengja Miðgarð og bæta við landfyllingu við 
rót Norðurgarðs.  

2.2.2 Samspil miðbæjar og hafnarsvæðis  

Miðbæjarsvæðið og hafnarsvæðið mætast við Nesveg á milli Eyrarvegar og Borgarbrautar og hefur þar 
skapast áhugavert samspil íbúða, ferðaþjónustu, útgerðar og fiskvinnslu. Einnig er hótel á sjálfu 
hafnarsvæðinu norðanverðu. Mikilvægt er að þessi ólíka starfsemi geti farið sem best saman. Þá er 
nauðsynlegt að tryggja öruggar gönguleiðir gesta sem vilja skoða hafnarlífið eða eru að fara úr eða í 
skemmtiferðaskip og skemmtibáta. Flotbryggja með landgangi er á uppfyllingu á milli Norðurgarðs og 
Miðgarðs. Þangað eru ferjaðir farþegar úr skemmtiferðaskipum sem liggja fyrir akkerum á firðinum. 
Einnig geta skemmtibátar lagst að bryggjunni. Í deiliskipulagi verður unnið að innra skipulagi á 
hafnarsvæðinu, og samspili hafnarsvæðis og nærliggjandi byggðar.  

2.2.3 Umferðarmál  

Aðalaðkoma að hafnarsvæðinu er frá Nesvegi. Einnig er hægt að aka frá Grundargötu um Borgarbraut 
að Miðgarði og Norðurgarði. Gert er ráð fyrir að Nesvegur verði framlengdur til suðurs og síðan austurs 
að nýjum gatnamótum á Grundargötu, vestan við Suðurgarð. Talin er þörf á að greiða fyrir flutningum 
til og frá höfn og minnka þungaumferð um innanverða Grundargötu. Þó þessi áform hafi ekki enn 
komið til framkvæmda er þó enn talin ástæða til að greiða fyrir umferð um hafnarsvæðin, auk þess 
sem æskilegt er að beina þungaumferð af Grundargötu og Hrannarstíg, með öryggi íbúa og gesta í huga. 
Ferðamenn af skemmtiferðaskipum koma fótgangandi af Norðurgarði eða flotbryggju við Miðgarð. Í 
deiliskipulagi verður unnið að skipulagi umferðar á svæðinu.  

2.2.4 Olíubirgðastöð  

Á Hafnarsvæði norður eru tveir olíutankar, misstórir, og olíuafgreiðsla staðsett á lóðum nr. 6 (áður 4b) 
og 10. Niðurgrafnar lagnir liggja frá tanki á lóð nr. 6 að Norðurgarði. Í deiliskipulagi verður sett stefna 
um framtíðarfyrirkomulag lóðar fyrir olíubirgðastöð en áform eru um að sameina starfsemi 
olíubirgðastöðvarinnar á eina lóð.  
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2.2.5 Minjar 

Bjargarsteinn við Sólvelli 15, sem nú hýsir veitingastað er friðað á grundvelli aldurs skv. lögum nr. 
80/2012. Húsið stóð áður við Vesturgötu 64 á Akranesi en var flutt á núverandi stað.  

Engar aðrar þekktar minjar eru innan skipulagssvæðis skv. fornleifaskrá fyrir Grundarfjörð.  

Finnist áður ókunnar minjar ber að tilkynna fundinn til Minjastofnunar svo fljótt sem auðið er skv. 24. 
gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. Friðhelgað svæði umhverfis fornminjar er 15 m skv. 22. gr. 
laganna.  

3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR  

Aðalskipulag Grundarfjarðar  og rammahluti þess liggur til grundvallar við gerð deiliskipulags fyrir 
Framnes og hafnarsvæðið. Í því eru sett skýr markmið fyrir svæðið sem deiliskipulagsáætlanirnar munu 
vinna með. Til að vinna að þróun svæðisins er gert ráð fyrir svæði fyrir verslun og þjónustu á Framnesi, 
lengingu Miðgarðs og stækkun landfyllingar við Norðurgarð og því er hér lögð fram skipulagslýsing 
vegna þeirra breytinga á aðalskipulagi, og um leið fyrir gerð deiliskipulags fyrir svæðin.  

 

MYND 1. Hluti af Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039. Áætlað er að breyta landnotkun nyrst á Framnesi í verslun og 
þjónustu og lengja Miðgarð og bæta við landfyllingu við rætur Norðurgarðs. Svæðin sem breytingin mun ná til eru 
gróft afmörkuð með rauðum (Framnes) og gulum hring (Miðgarður og rót Norðurgarðs).  

Á deiliskipulagssvæði Framess er í gildi deiliskipulag fyrir Sólvallareit frá 2018 m.s.br. Deiliskipulagið 
mun falla úr gildi þegar nýtt deiliskipulag fyrir Framnes tekur gildi.  

Á hafnarsvæðinu eru í gildi tvö deiliskipulög: 

 Deiliskipulag Framnes austan Nesvegar frá 2008 m.s.br. Deiliskipulagið er allt innan áformaðs 
deiliskipulagssvæðis fyrir hafnarsvæðið og mun falla úr gildi við gildistöku nýs deiliskipulags.  

 Deiliskipulag miðsvæðis hafnar – reitur 3 frá 2008. Áformað er að deiliskipulagið falli úr gildi 
við gildistöku nýs deiliskipulags.  
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Nýjar deiliskipulagstillögur verða í samræmi við Aðalskipulag Grundarfjarðar 2019-2039 með þeim 
breytingum sem áformaðar eru á því. .   

 

MYND 2 Deiliskipulag fyrir Framnes er afmarkað gróft með rauðri línu og afmörkun fyrir deiliskipulag hafnarsvæðis er innan 
blárrar afmörkunar.  

4 UMHVERFISMATSSKÝRSLA 

Nýjar deiliskipulagsáætlanir og breyting á aðalskipulagi ná til svæðis innan þéttbýlis Grundarfjarðar 
sem nú þegar er byggt, auk þess sem breyting á aðalskipulagi nær til nýrrar landfyllingar og lengingar 
á hafnargarði út í höfnina. Í umhverfismati verður lögð áhersla á að meta áhrif deiliskipulagsáætlana 
og breytingar á aðalskipulagi á:  

 Samfélag 
 Byggð og byggðamynstur 
 Samgöngur og ferðamynstur 
 Heilsu og öryggi 
 Loftslag 

Matinu er ætlað að upplýsa um möguleg áhrif af stefnu skipulagsins og finna leiðir til að draga úr 
mögulegum neikvæðum umhverfisáhrifum. Umhverfisáhrif geta verið jákvæð, neikvæð, 
óveruleg/engin eða óviss. 

Umhverfismati er ætlað að tryggja að tekið sé tillit til umhverfisáhrifa við mótun skipulagsáætlananna. 



5  KYNNING OG SAMRÁÐ 

9 

5 KYNNING OG SAMRÁÐ 

Deiliskipulagsvinna fyrir Framnes og hafnarsvæðið hófst  síðasta vor. Í júní 2022 var öllum lóðarhöfum 
á Framnesi og þessum hluta hafnarsvæðisins boðið til samtals um svæðið. Leitað var eftir þeirra sýn 
um framtíðarnot og uppbyggingu á svæðinu og þeir hvattir til að taka virkan þátt í skipulagsvinnunni 
sem framundan er. Á fundunum komu fram fjölmargar ábendingar og/eða athugasemdir sem eru 
mikilvægt innlegg inn í skipulagsvinnuna. Þá var þeim sem ekki gátu mætt þennan dag boðið að senda 
skilaboð á skipulag@grundarfjordur.is eða óska eftir samtali. Var þetta kynnt með frétt á vef 
Grundarfjarðarbæjar þann 9. júní 2022. 

Með kynningu skipulagslýsingar nú er umsagnaraðilum, hagsmunaaðilum og almenningi gefinn kostur 
á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið við mótun tillagnanna.  

Skipulagslýsingin verður send Skipulagsstofnun og öðrum umsagnaraðilum eftir samþykkt í 
sveitarstjórn og skipulags- og umhverfisnefnd Grundarfjarðar. Umsagnaraðilum og almenningi er 
gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið við gerð skipulagsins. 
Skipulaglýsing verðu auglýst í víðlesnu blaði og verður aðgengileg á vef Grundarfjarðarbæjar. Lýsingin 
mun einnig liggja frammi í ráðhúsinu.  

Sérstaklega verður óskað eftir umsögnum um lýsinguna frá eftirtöldum: 

 Skipulagsstofnun  
 Umhverfisstofnun 
 Minjastofnun Íslands 

 Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 
 Vegagerðin 
 Náttúrufræðistofnun Íslands

 Náttúrustofa Vesturlands 

Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagstillögur verða auglýstar og kynntar skv. 40. og 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Eftirfarandi eru drög að skipulagsferlinu ásamt tímasetningum, birt með 
fyrirvara um breytingar:   
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