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1 Inngangur

1.1 Tildrög
Grindavíkurbær áformar að vinna hverfisskipulag fyrir norðurhluta bæjarins
vestan Víkurbrautar. Undirbúningur verkefnisins hófst í lok árs 2019 og á
fundi 31. mars 2020 samþykkti bæjarstjórn tillögu skipulagsnefndar að hefja
skipulagsgerðina. Hverfisskipulagið er unnið í samræmi við 5. mgr. 37. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Ráðgjafi við skipulagsgerðina er Verkís.

Svæðið afmarkast af Víkurbraut í austri, Efstahrauni í suðri og Nesvegi í vestri
og norðri. Ekkert deiliskipulag er til fyrir svæðið en þörf er á samræmdum
skipulagsskilmálum til að einfalda afgreiðslu leyfisveitinga.

Mynd 1   Vellir, séð til suðvestur, hluti skipulagssvæðisins.

Hvað er hverfisskipulag
Hverfisskipulag er deiliskipulag fyrir þegar byggt hverfi  þar sem ekki
eru ráðgerðar verulegar breytingar á byggðamynstri.

Hverfisskipulag skal ná til svæðis sem myndar heildstæða
hverfaeiningu með nokkrum götureitum að lágmarki eða sambærilegu
svæði. Heimilt er einnig að víkja frá kröfum um framsetningu sem
gerðar eru til deiliskipulags, svo sem hvað varðar skilmála og
mælikvarða uppdrátta.

Hverfisskipulag er sett fram í skipulagsgreinargerð og á
skipulagsuppdrætti og eftir atvikum á þemauppdráttum.

Sjá nánar á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.



Vellir – Grindavík, Hverfisskipulag: Skipulagslýsing
3

1.2 Tilgangur og markmið verkefnisins
Markmið Grindavíkurbæjar með skipulagsgerðinni er að móta heildarstefnu
og samræma ákvæði innan hverfisskipulagssvæðisins til að einfalda
afgreiðslu leyfisveitinga og gera þær markvissari. Tilgangurinn er að
auðvelda ákvörðunarferli vegna framkvæmda og uppbyggingar á svæðinu.
Einnig að sjálfbær þróun og hagsmunir íbúa verði ætíð hafðir að leiðarljósi
við ákvarðanatöku.
Hverfisskipulagið er unnið samkvæmt skipulagslögum. Skipulagsgerðin fellur
ekki undir lög um umhverfismat áætlana. Engu að síður er greint í
vinnuferlinu hvort hverfisskipulagið sé í samræmi við Heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna, þ.e. tiltekin heimsmarkmið sem hafa tengsl við
skipulagsgerð og viðfangsefni hverfisskipulagsins. Með þeim hætti er einnig
stuðlað að innleiðingu heimsmarkmiðanna í stefnu Grindavíkurbæjar.

Mynd 2   Baðsvellir, séð til norðurs að Þorbirni.

Hvað er skipulagslýsing
Í upphafi vinnu að skipulagi tekur skipulagsnefnd sveitarfélagsins
saman lýsingu fyrir skipulagsverkefnið þar sem gerð er grein fyrir
tildrögum skipulagsvinnunnar og hvernig fyrirhugað er að standa að
skipulagsgerðinni. Lýsingin er þannig einskonar verkáætlun fyrir
skipulagsgerðina.

Lýsingin er kynnt opinberlega og almenningur fær rödd í
skipulagsvinnunni. Samtímis er leitað umsagnar Skipulagsstofnunar og
annarra umsagnaraðila.

Helsta markmið skipulagslýsingar er að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar
fái tækifæri til að kynna sér áformin strax í upphafi og geti þannig komið
á framfæri athugasemdum og ábendingum um nálgun við
skipulagsgerðina, viðfangsefni hennar og helstu forsendur.

Allar þær ábendingar sem berast við lýsingu þessa verða þannig nýttar
til að skilgreina verkefnið og ferli þess nánar, en einnig við greiningu og
stefnumótun á síðari stigum vinnunnar. Þannig aukast líkur á því að
skipulagstillagan byggi á sem breiðustum grunni og taki á þáttum sem
mikilvægir eru og snerta framtíðarþróun hverfisins.
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2 Forsendur og samhengi skipulagsgerðar

2.1 Skipulagssvæðið
Hverfiskipulagið tekur til Stíga og Valla í norðvestur hluta þéttbýlis
Grindavíkur. Skipulagssvæðið er um 27,5 ha að stærð og afmarkast af
Nesvegi í norðvestri, Víkurvegi í austri og Efstahrauni í suðri. Hverfið byggðist
upp á seinni hluta 20. aldar en allt land innan þess er í eigu Grindavíkurbæjar.
Á skipulagssvæðinu eru um 230 lóðir, sem allar eru íbúðarlóðir að
undanskildum tveimur lóðum fyrir verslun, þ.e. Gerðavellir 17 og 19. Íbúar á
svæðinu eru um 700.1 Almennt er byggðin lágreist, byggingar eru 1. til 2.
hæða. Aðkoma að hverfinu er frá Víkurbraut um Gerðavelli og þaðan um
Vigdísarvelli auk Efstahrauns.
Á norðanverðu svæðinu, milli Víkurbrautar og Vigdísarvalla, er opið svæði
sem kallast Kúadalur. Gönguleiðir liggja um hverfið, m.a. við Kúadal, og
tengja það við önnur hverfi sem og náttúruna utan þéttbýlisins.

2.2 Staðhættir og umhverfisaðstæður
Lega þéttbýlis Grindavíkur gefur byggðinni og umgjörð hennar sjónræna
sérstöðu. Flestir koma að þéttbýlinu frá norðri. Þegar komið er yfir skarðið
milli Þorbjarnarfells og Hagafells birtist bærinn sem búsetuvin, umvafin
mosavöxnum hraunbreiðum í skjóli umlykjandi fella. Þéttbýlið umlykur
höfnina sem atvinnulíf bæjarins hefur í aldanna rás að mestu byggst á.2

Hverfisskipulagssvæðið er í 10-20 m hæð yfir sjó og í meira en 0,5 km
fjarlægð frá höfninni. Landið hallar til suðvesturs en Kúadalur myndar
afgerandi lægð í landinu.
Þéttbýlið stendur á hrauni sem einkennir hverfið eins og mest allt aðliggjandi
land utan þéttbýlisins. Mosahraunavist og lynghraunavist eru algengustu
vistgerðirnar vestan hverfisins en þar er einnig nokkuð um eyðihraunavist.3

Ekkert svæði innan eða aðliggjandi skipulagssvæðinu er á náttúruminjaskrá,
en nokkur slík svæði eru nærri þéttbýlinu.

Skv. Minjavefsjá eru skráðar fornminjar syðst í Kúadal við Víkurbraut. Um er
að leiðina Skipstíg sem nú er horfin.4 Húsakönnun hefur ekki verið gerð fyrir
svæðið. Samráð verður haft við Minjastofnun um fornminjar og
húsaskráningu á svæðinu.
Í auglýstri aðalskipulagstillögu kemur fram að allt land Grindavíkur er á virku
jarðskjálfta- og eldfjallasvæði og því ekki hægt að útiloka hættu því samfara.
Í deiliskipulagi skal taka tillit til jarðskjálftasprungna og staðsetja þær
nákvæmar en aðalskipulagið gerir. Um mannvirkjagerð á
jarðskjálftasvæðum gildir forstaðallinn ÍST EN 1998-1:2004. Samkvæmt
þjóðarskjali ÍST EN 1998-1:2004/NA2010 er Grindavíkurbær á
hönnunarhröðunarsvæðum 0,20 g og 0,30 g. Þekktar sprungur eru sýndar á
aðalskipulagsuppdrætti en engar sprungur eru sýndar innan
hverfisskipulagssvæðisins.
Ekki er talin hætta á skipulagssvæðinu vegna sjávarflóða eða hækkunar
sjávarborðs.

Mynd 3   Vellir, opið svæði.
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Mynd 4   Vellir og Stígar, afmörkun skipulagssvæðisins.

2.3 Svæðisskipulag
Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024 tók gildi 4. mars 2013.
Svæðisskipulagið tekur til Grindavíkurbæjar, Suðurnesjabæjar (áður
Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins Garðs), Reykjanesbæjar,
Sveitarfélagsins Voga og Keflavíkurflugvallar. Svæðisskipulagið markar
stefnu um helstu hagsmuni Suðurnesja sem snúa að landnotkun, s.s.
samfélag, atvinnu, veitur og samgöngur og auðlindir. Í svæðisskipulaginu er
m.a. áhersla á margbreytilega útivistarmöguleika með góðu aðgengi og
fjölbreyttu framboði og þannig stuðlað að heilbrigðum lífsháttum og
þekkingu á nánasta umhverfi. Einnig að vistvænar samgöngur fái aukið vægi.

2.4 Aðalskipulag
Aðalskipulag Grindavíkur 2010-2030 tók gildi 19. júní 2012. Unnið er að
heildarendurskoðun aðalskipulags Grindavíkur og var tillaga auglýst í febrúar
2020. Skv. tillögunni er íbúðarbyggð (ÍB2) meginlandnotkun innan
hverfisskipulagssvæðisins en þar eru einnig svæði fyrir verslun og þjónustu
(VÞ5) og opið svæðið (OP1). Fram kemur að íbúðarhverfið sé fullbyggt. Engar
friðaðar fornminjar eða náttúruminjar eru innan hverfisskipulagssvæðisins.

Eins og í gildandi aðalskipulagi er megináhersla tillögu að nýju aðalskipulagi
m.a. að Grindavík verði áfram fjölskylduvænt bæjarfélag og eftirsóknarvert
til búsetu. Búsetuframboð verði fjölbreytilegt og fullnægi þörfum allra
aldurshópa. Þá er einnig lögð áhersla á sjálfbæra þróun og að hagsmunir
íbúa verði ætíð hafðir að leiðarljósi við ákvarðanatöku.

Stefna aðalskipulagstillögunnar varðandi byggð er:

„Stefnt er að því að viðhalda núverandi byggðamynstri. Stefnt er að
vandaðri deiliskipulagningu byggðar, sem taki mið af verndun
náttúru og menningarsögulegum verðmætum umhverfisins og stuðli
að samspili þessara þátta. Jafnframt verði fjölbreytilegt umhverfið
nýtt sem hvati til aukinnar tómstundaiðkunar og útiveru íbúa.

Stefnt skal að fjölbreytni í framboði íbúðarstærða og íbúðargerða
fyrir alla aldurshópa ...“
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Stefna aðalskipulagstillögunnar varðandi íbúðarbyggð er að nýta land sem
best innan þéttbýlis til að halda áfram að tryggja samfellu og gæði byggðar.
Einnig að land- og umhverfisgæði verði nýtt til aukinnar tómstunda- og
íþróttaiðkunar en jafnframt verði fullt tillit tekið til náttúrugæða.

Þegar byggð hverfi eru með þéttleika í kringum 10 íbúðir á hektara en
þéttleikatölur eru til viðmiðunar í tillögu að aðalskipulagi. Innan
íbúðarbyggðar er m.a. heimilt að hafa verslun og þjónustu sem nýtist
nærsvæðinu en gæta skal sérstaklega að búsetuhagsmunum íbúa svo sem
með því að blanda ekki íbúðum við starfsemi sem ætla má að valdi
nágrönnum óþægindum. Í aðalskipulagstillögunni eru einnig ákvæði um
heimildir fyrir heimagistingu og að slíkar umsóknir skuli m.a. ávallt
grenndarkynna fyrir nágrönnum.

Stefna aðalskipulagstillögunnar varðandi verslun og þjónustu er að þar sem
aðstæður leyfa má gera ráð fyrir íbúðum á verslunar- og þjónustusvæðum,
þá sérstaklega á efri hæðum bygginga.

Í aðalskipulagstillögunni er lögð áhersla á tengingu íbúðarbyggðar við græn
svæði, íþrótta- og skólasvæði, miðsvæðis í byggðinni og tengsl við
gönguleiðir innan og utan byggðar. Í íbúðarbyggð er reiknað með
grenndarleiksvæðum. Á grænum borða sem tengir útivistarsvæði bæjarins
verða göngu- og hjólreiðastígar. Einnig tengist borðinn fornum gönguleiðum
og reiknað er með að gamlar vörður sem við þær standa verði endurgerðar
og upplýsingum um þær komið fyrir. Gera skal grein fyrir grænum svæðum
í deiliskipulagi, skv. aðalskipulagstillögunni.

Skv. aðalskipulagstillögunni er stefnt að því að efla vistvæna ferðamáta með
góðu neti göngu- og hjólreiðastíga milli íbúðarbyggðar, atvinnusvæða og
skóla- og íþróttasvæða. Stígakerfið innan þéttbýlis skal m.a. nýtt til að kynna
sögu bæjarins og hvetja íbúa til heilsueflandi hreyfingar og almenna útivist.
Stígarnir eru ekki merktir inn á aðaluppdrátt.

Skilmálar:

· ÍB2: Vellir, 24 ha - Fullbyggt hverfi.

· VÞ5: Gerðavellir 17-19 - 0,4 ha - Ýmiss konar verslun og þjónusta í
núverandi húsnæði.

· OP1: Kúadalur - Svæði sem liggur vestan við Víkurbraut á móts við
miðsvæði Grindavíkur.

Mynd 5 Auglýst tillaga að Aðalskipulagi Grindavíkur 2018-2032, hluti
þéttbýlisuppdráttar. Hverfisskipulagið tekur til svæðis ÍB2, VÞ5 og OP1.
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2.5 Deiliskipulag
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Aðliggjandi, austan Víkurbrautar,
eru í gildi fjórar deiliskipulagsáætlanir:

· Deiliskipulag norðan Hópsbrautar, vesturhluti, samþ. 13.12.2006,
m.s.br.

· Víkurbraut 70-72 og götur sunnan Hópsbrautar, samþ. 09.02.2005,
m.s.br.

· Deiliskipulag milli Stamphólsvegar og Víkurbrautar, samþ.
10.12.2003, m.s.br.

· Deiliskipulag miðbæjar, Festi, samþ. 02.07.2008.

2.6 Tengsl við aðrar áætlanir
Í vinnsluferlinu verður gætt að samræmi við stefnu stjórnvalda á landsvísu
um skipulagsmál og stefnu Grindavíkurbæjar. Helstu áætlanir og stefnuskjöl
eru tilgreind hér að neðan.

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Landskipulagsstefna er unnin á grundvelli skipulagslaga og felur í sér stefnu
ríkisins í skipulagsmálum og almenn sjónarmið til leiðbeiningar við
skipulagsgerð sveitarfélaga. Hverfisskipulagið tengist einkum
landsskipulagsstefnu um búsetumynstur og dreifingu byggðar. Markmiðið er
að þróun þéttbýlis og fyrirkomulag byggðar stuðli að sjálfbærni með áherslu
á gæði í hinu byggða umhverfi og markvissu og samþættu skipulagi byggðar
og samgangna. Gerð hverfisskipulags varðar einkum gr. 3.3 „Gæði hins
byggða umhverfis“. Þar er lögð áhersla á að skipulag byggðar og
bæjahönnun stuðli að gæðum í hinu byggða umhverfi og að yfirbragð og
mælikvarði nýrrar byggðar falli að bæjarmynd viðkomandi staðar og
sögulegri byggð. Jafnframt verði stuðlað að heilnæmu umhverfi sem veiti
góð skilyrði til búsetu og möguleika til fjölbreyttrar útiveru. Einnig gr. 3.5.2
„Samgöngur í þéttbýli“, en þar er mælst til að sveitarfélög marki í skipulagi
samþætta stefnu um byggð og samgöngur. Áhersla verði lögð á göngu- og

hjólavænt umhverfi og að tvinna saman almenningssamgöngur og
byggðaskipulag.

Aðrar áætlanir stjórnvalda á landsvísu

Hér eru dæmi um áætlanir og stefnuskjöl á landsvísu sem varða sérstaklega
hverfisskipulagið.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Markmiðin voru
samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna árið 2015.
Íslensk stjórnvöld hafa valið sérstök forgangsmarkmið til að vinna að og eru
nánar útfærð í öðrum áætlunum stjórnvalda, svo sem aðgerðaáætlun í
loftslagsmálum. Tiltekin heimsmarkmið eru hér valin til viðmiðunar.

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018–2030. Aðgerðaáætlunin tekur til
helstu aðgerða stjórnvalda til að draga úr losun og auka kolefnisbindingu úr
andrúmslofti, þannig að Ísland gæti staðið við alþjóðlegar skuldbindingar
sínar í loftslagsmálum og áform um kolefnishlutleysi 2040. Orkuskipti í
samgöngum og átak í kolefnisbindingu eru tvö helstu áhersluatriði
áætlunarinnar.

Náttúruminjaskrá og Náttúruverndaráætlun. Náttúruminjaskrá er listi yfir öll
friðlýst svæði á Íslandi og mörg önnur merkileg svæði sem hafa ekki enn
verið friðlýst. Á skipulagssvæðinu eru ekki svæði á náttúruminjaskrá, þ.e.
friðlýst svæði og aðrar náttúruminjar, samkvæmt upplýsingum á vef
Náttúrufræðistofnunar Íslands.5

Mynd 6   Mosavaxið hraun einkennir svæðið.
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3 Viðfangsefni og áherslur
Hverfisskipulagið byggir á stefnu aðalskipulagsins um íbúðarbyggð. Í
hverfisskipulaginu er lagður grundvöllur fyrir þróun hverfisins. Þar verða
teknar ákvarðanir og sett stefna um þætti eins og gæði byggðar, götumynd,
almenningsrými, göngutengingar, algilda hönnun og umferðarflæði. Einnig
grænir innviðir, myrkurgæði og hljóðvist auk þess verður sett umgjörð um
möguleika á uppbygginu og breytingum á húsum. Samræmd ákvæði verða
sett fyrir heilstæða hverfishluta, svo sem um útlistbreytingar húsa,
viðbyggingar/nýbyggingar, útfærslur lóða og starfsemi innan hverfis.
Stefnumörkunin byggir á tilteknum forsendum og greiningum svo sem á
byggðamynstri, götumynd, ljósvist, hljóðvist, umferð, gönguhæfi byggðar,
aðgengi að þjónustu, starfsemi og þróunarmöguleikum.
Lögð verður áhersla á að ferlið verði opið og vandað verði til allrar
upplýsingagjafar til íbúa við gerð skipulagsins. Lögð verður áhersla á vandaða
samráðsvinnu og nýttar viðeigandi aðferðir til að virkja almenning til
þátttöku og að byggja upp traust og trúverðugleika í ferlinu. Er það í
samræmi við markmið auglýstrar aðalskipulagslagstillögu um að hagsmunir
íbúa verði ætíð hafðir að leiðarljósi við ákvarðanatöku. Auk hefðbundinna
íbúafunda og vinnustofa getur t.d. átt við að hafa sérstaka skipulagshópa eða
hóp um afmarkað viðfangsefni. Hann samanstæði af íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum. Slíkur hópur væri bæjarstjórn til ráðgjafar og tæki virkan
þátt í skipulagsvinnunni undir leiðsögn ráðgjafa.
Hverfisskipulagið er unnið samkvæmt skipulagslögum. Afmörkun
hverfisskipulagsins tekur til svæðis sem er að mestu leyti fullbyggt í samræmi
við gildandi aðalskipulag. Miðað við markmið með gerð hverfisskipulagsins
og fyrirliggjandi upplýsingar fellur skipulagsgerðin ekki undir lög um
umhverfismat áætlana.

Aðferðum verður beitt við mótun hverfisskipulagsins til að velja á milli
valkosta um útfærslu stefnu og til að tryggja að hverfisskipulagið styðji
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Lagt er mat á það hvort skipulagið
styðji eða gangi gegn þeirri stefnu sem heimsmarkmiðin fela í sér.6 Unnið
verður með tiltekin markmið sem hafa bein tengsl skipulagsgerð og

viðfangsefni hverfisskipulagsins.7 Það eru einkum markmið nr. 3, „stuðla að
heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar“, og nr. 11 „að
borgir og bæir umfaðmi alla þjóðfélagshópa, séu örugg og sjálfbær og með
viðnámsþol gagnvart breytingum“.

Mynd 7   Stígar, hraunbreiða milli lóða.
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4 Skipulagsferlið
Í þessum kafla er gerð grein fyrir hvernig fyrirhugað er að standa að gerð
hverfisskipulagsins.

4.1 Kynning og samráð
Eftirfarandi er stutt lýsing á skipulagsferlinu, kynningu og samráði.

Kynning skipulags- og matslýsingar
Kynning lýsingarinnar er í samræmi við gr. 5.2.4. í skipulagsreglugerð nr.
90/2013. Lýsinguna er hægt að nálgast á vef Grindavíkurbæjar,
www.grindavik.is. Hún er jafnframt auglýst í dagblaði sem gefið er út á
landsvísu og í héraðsfréttablaði. Samhliða þessu er lýsingin send til
umsagnar Skipulagsstofnunar og þeirra aðila sem tilgreindir eru í kafla 5.4
Umsagnaraðilar. Bæjarstjórn ber ekki skylda til að svara, með formlegum
hætti, athugasemdum sem kunna að berast vegna lýsingarinnar, skv. 5.2.4.
í skipulagsreglugerð.

Kynning tillögu að hverfisskipulagi
Unnin eru drög að hverfisskipulagi og áður en skipulagstillagan er tekin til
afgreiðslu í bæjarstjórn, eru drög að skipulagstillögu kynnt í samræmi við 4.
mgr. 40. gr. skipulagslaga. Kynningin er auglýst í svæðisbundnum fréttamiðli
og á vef Grindavíkurbæjar.
Að lokinni kynningu á vinnslustigi er hverfisskipulagstillagan tekin fyrir og
afgreidd í bæjarstjórn. Í framhaldinu er tillagan auglýst, með 6 vikna
athugasemdafresti, í dagblaði sem er gefið út á landsvísu sem og í
svæðisbundnum fréttamiðli. Skipulagstillagan mun liggja frammi í skrifstofu
Grindavíkurbæjar og er jafnframt aðgengileg á vef sveitarfélagsins. Þegar
frestur til athugasemda er liðinn fjallar bæjarstjórn um tillöguna á ný og
tekur afstöðu til þeirra athugasemda sem hafa borist. Í framhaldinu afgreiðir

bæjarstjórn hverfisskipulagið og sendir það, ásamt samantekt á
málsmeðferð, til Skipulagsstofnunar til yfirferðar. Samþykkt hverfisskipulag
verður að lokum auglýst í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við skipulagslög
og tekur þar með gildi.

4.2 Tímaáætlun verkefnis
Tímaáætlun miðast við að lýsing skipulagsverkefnisins verði auglýst í júní
2020.

Verkþáttur\Tími Tímaáætlun

Skipulagslýsing lögð fyrir bæjarstjórnar til samþykktar Maí 2020

Skipulagslýsing send til Skipulagsstofnunar og
umsagnaraðila til umsagnar. Jafnframt auglýst og
kynnt almenningi, með þriggja vikna fresti til að skila
inn athugasemdum.

Júní 2020

Drög að hverfisskipulagi samþykkt í bæjarstjórn. Október 2020

Vinnslutillaga að hverfisskipulagi kynnt almenningi. Nóvember 2020

Tillaga að hverfisskipulagi samþykkt í bæjarstjórn. Desember 2020

Tillaga að hverfisskipulagi auglýst skv. lögum með sex
vikna athugasemdafresti.

Janúar - febrúar 2021

Tillaga að hverfisskipulagi samþykkt í bæjarstjórn. Febrúar 2021

Samþykkt hverfisskipulag og afgreiðsla bæjarstjórnar
send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar.

Mars 2021

Samþykkt bæjarstjórnar á nýju hverfisskipulagi og
auglýsing í B-deild Stjórnartíðinda.

Apríl 2021
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5 Ábyrgðar- og samráðsaðilar við skipulagsgerðina
Sveitarstjórnir bera ábyrgð á gerð skipulags. Skipulagsnefnd
Grindavíkurbæjar fjallar um skipulagsvinnuna í umboði bæjarstjórnar í
samræmi við skipulagslög og skipulagsreglugerð.

5.1 Bæjarstjórn og skipulagsnefnd
Skipulagsnefnd, sviðstjóri skipulags- og umhverfissviðs og skipulagsráðgjafar
koma með beinum hætti að skipulagsvinnunni. Bæjarstjórn og
skipulagsnefnd fjalla um málefni hverfisskipulagsins eftir því sem tilefni er til.
Aðrar nefndir sveitarfélagsins munu, eftir því sem við á, vinna að öflun gagna
og koma að skipulagsgerðinni.

5.2 Verkefnisstjórn
Sviðstjóri skipulags- og umhverfissviðs, formaður skipulagsnefndar og
ráðgjafi mynda verkefnisstjórn sem heldur utan um skipulagsvinnuna.

5.3 Samvinna við íbúa og hagsmunaaðila
Rík áhersla er lögð á aðkomu íbúa og hagsmunaaðila að skipulagsvinnunni.
Leitað verður álits sérfræðinga þegar þörf verður á faglegu mati eða öðrum
sérhæfðum upplýsingum vegna skipulagsvinnunnar.

Ákveðið er að hafa allt ferlið opið og gegnsætt og að íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar verði upplýstir um gang mála. Þannig er gengið mun lengra
í samráði og kynningu en krafist er í skipulagslöggjöfinni. Áhersla verður lögð
á beina þátttöku íbúa og hagsmunaaðila við gerð skipulagstillögunnar.
Markmiðið er að afla sem bestra gagna og gefa sem flestum tækifæri til að
koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Til að ná þessu markmiði verða m.a.
nýttar eftirfarandi leiðir:

§ Vefur Grindavíkurbæjar. Þar verða ýmsar upplýsingar um skipulagsferlið
aðgengilegar. Jafnframt verður upplýsingum miðlað á samfélagsmiðlum
Grindavíkurbæjar.

§ Kynningar- og samráðsfundir. Fundað verður með íbúum,
félagasamtökum og atvinnulífinu eftir því sem við á. Hér er bæði átt við
opna íbúafundi en einnig verða aðilar mögulega boðaðir til vinnufunda í
smærri hópum.

§ Skipulagshópur. Ef sérstök úrlausnarefni kalla á, verður settur á fót
sérstakur hópur sem samanstendur af íbúum og öðrum aðilum málsins.
Hópurinn verður bæjarstjórn til ráðgjafar og mun hann taka virkan þátt
í skipulagsvinnunni undir leiðsögn ráðgjafa.

§ Ábendingarvefur þar sem hægt verður að skrá inn hugmyndir og
ábendingar inn í skipulagsvinnuna.

§ Dreifibréf sent í hús til kynningar á skipulagsvinnunni.
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5.4 Umsagnaraðilar
Umsagnaraðilar eru skv. skipulagslögum skilgreindir sem opinberar stofnanir
og stjórnvöld sem sinna lögbundnum verkefnum á sviði skipulagsmála og
leyfisveitingum þeim tengdum. Skipulagslýsingin verður send eftirfarandi
aðilum til umsagnar:

· Skipulagsstofnun
· Veðurstofan

· Minjastofnun Íslands

· Vegagerðin

· HS Veitur

· Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja

Við vinnslu hverfisskipulagsins, verður einnig leitað til annarra samtaka,
stofnana, fagaðila og einstaklinga eftir því sem viðfangsefnið gefur tilefni til.

Mynd 8   Stígar, séð til norðurs úr Kúadal.
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