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DAGSKRÁ

• Staða skipulagsgagna og vinnu

• Megináherslur skipulags

• Forsendur endurskoðunar

• Helstu breytingar frá fyrra skipulagi

• Ferlið framundan







TEXTI OG STAFRÆN GÖGN

• Greinargerð

• Markmið og forsendur

• Lýsing á svæðum

• Skipulagsákvæði

• Umhverfisskýrsla

• Greinargerð í samræmi við matsáætlun

• Heimsmarkmið SÞ

• Stafrænt skipulag – ný krafa



TÍMALÍNA OG FRAMVINDA

Framvinda í ágúst



ÁHERSLUR SKIPULAGS



SKIPULAGSLÝSING

• Uppfærsla greininga og spáa. Fjölgun íbúa reyndist örari en gert var ráð fyrir, 6% árlegur vöxtur.

• Flest leiðarljós og markmið gildi enn

Endurskoðunin tekur til:

• Umfang og forgangsröðun uppbyggingar og stærðar svæða.

• Tegund atvinnustarfsemi.

• Endurskoðun á hafnarsvæðum.

• Aukin áhersla á þéttingu byggðar.

• Umhverfismál: heimsmarkmið SÞ.

• Hækkun sjávarborðs.

• Hverfisverndun.

• Vistvænni samgöngur.



ÁHERSLUR

• Í megindráttum óbreyttar áherslur frá gildandi skipulagi 

• Þó veigamiklar breytingar í Helguvík – iðnaðarsvæði víkja fyrir 
athafnasvæðum

• Skapa lífsgæði fyrir íbúa með atvinnutækifærum, þjónustu og 
fjölbreyttri búsetu ásamt nálægð við náttúru.

• Uppbygging íbúðarhúsnæðis í samræmi við uppbyggingu 
atvinnutækifæra.

• Þétting og blöndun byggðar þar sem við á. 



FORSENDUR SKIPULAGS



SAMANBURÐUR - DRÖG

2015-2030 Reykjanesbær 2020-2035

1,0-1,5% ÍBÚASPÁ 2-3%

17.500 ÍBÚAFJÖLDI Í LOK TÍMABILS 27.700 

2.710 NÝJAR ÍBÚÐIR HEIMILAR 4.300

1.700 ÞÖRF FYRIR ÍBÚÐIR 1.800-3.300 

*Miðsvæði meðtalin



MANNFJÖLDI

-11% -9% -7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11%

0-9 ára

10-19 ára

20-29 ára

30-39 ára

40-49 ára

50-59 ára

60-69 ára

70-79 ára

80-89 ára

90-99 ára

100 ára og eldri
Reykjanesbær konur

Reykjanesbær karlar

Ísland konur

Ísland karlar

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

Mannfjöldi

Breytilegur vöxtur

3% vöxtur

1,5% vöxtur

1% vöxtur

+8.300



HÚSNÆÐISMÁL

• Frá 2015 til 2020 fjölgaði 
íbúum um 8,75 á hverja nýja 
íbúð. 

• 2,44 íbúar í hverri íbúð að 
jafnaði - dæmigert fyrir landið.  

• Fjölgun íbúa kallar á 1.800-
3.000 nýjar íbúðir. 

• Rúm fyrir meira en 4.000 íbúðir 
í skipulaginu. Þar af 3.000 á 
miðsvæðum.
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ATVINNUÞRÓUN

• Stöðugt og vaxandi atvinnulíf er 
forsenda íbúafjölgunar og 
minnkun atvinnuleysis.

• Ferðaþjónusta og flutningar eru 
grundvallaratvinnugreinar.

• Aðrar greinar svo sem 
sjávarútvegur, þjónusta við 
sjávarútveginn og skyldar 
greinar eru vaxandi tækifæri.

• Orkuvinnsla stór þáttur í 
atvinnulífinu.

• Áherslubreytingar frá 
þungaiðnaði sem getur valdið 
loftmengun til annarskonar 
framleiðslu og iðnaðar.

• Nýjar greinar svo sem fiskeldi og 
annað sem fylgir þeirri 
framleiðslukeðju þurfa pláss.

• Áframhaldandi uppbygging á 
Keflavíkurflugvelli og á 
stoðsvæðum.

• Rými fyrir þjónustu við íbúa 
tryggt.



HELSTU BREYTINGAR



HELSTU BREYTINGAR

Iðnaðarsvæði víkja 
fyrir athafnasvæðum.

Athafnasvæði verður 
miðsvæði.

Þynningarsvæði ekki 
lengur hluti af 
landnotkunarskilmálum



HELSTU BREYTINGAR

Miðsvæði á Vatnsnesi 
stækkað.

Miðbæjarsvæði 
sameinað í einum 
flokki.

Nýtt VÞ0 svæði í 
tengslum við KEF.

Stofnanasvæði nú 
íbúðarsvæði



HELSTU BREYTINGAR

Breytingar á S svæðum: 
Víkingaheimar, 
heilsugæsla, öryggisvistun

Breytingar á 
miðsvæði og 
hverfisvernd

Breytingar á 
Njarðvíkurhöfn



HELSTU BREYTINGAR

Vatnsverndarsvæði við 
Pattersonflugvöll feld út.

Mörk þéttbýlis færð til 
suðurs og gerð breyting 

á iðnaðarsvæði I4

Athafnasvæði AT5 
minnkað og verður opið 

svæði OP16



HELSTU BREYTINGAR

Vatnsverndarsvæði við 
Pattersonflugvöll feld út.

Mörk þéttbýlis færð til 
suðurs og gerð breyting 

á iðnaðarsvæði I4

Athafnasvæði AT5 
minnkað og verður opið 

svæði OP16



UPPBYGGINGARSVÆÐI



HELSTU BREYTINGAR

I6 Stóra Sandvík felld út og verður 
varúðarsvæði þar sem það er í 

orkunýtingarflokk rammaáætlunar
Efnistökusvæði E4 fellt út.

Þrjú ný svæði fyrir afþreyingar- og 
ferðaþjónustustarfsemi.

AT14 fellt út og byggingarheimildir 
verða hluti af I5a. Heimildir aukast um  
11.000 m², heimil viðbót nú 25.000 m²
Afmörkun iðnaðarsvæðisins aðlöguð 

að tillögu að deiliskipulagi 
orkuvinnslusvæðisins.



HELSTU BREYTINGAR Hindranaflötum breytt í samræmi við 
skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar sem tóku 

gildi í september 2020. 



UMHVERFISSKÝRSLA



NÆSTU SKREF OG TÍMALÍNA



NÆSTU SKREF
19. ágúst Fundur í USK ráði. Samþykkt á vinnslutillögu til kynningar. 

• Vísað til bæjarstjórnar.

24. ágúst Fundur í bæjarstjórn
• Samþykkt að kynna opinberlega skv. 30.gr. skipulagslaga, að undangenginni 

hagsmunaaðilakynningu.

Ágúst/September Kynningarferli
• Íbúa/hagsmunaaðilakynning – streymiskynning.
• Kynning í svæðisskipulagsnefnd.
• Kynning fyrir nágrannasveitarfélögum og öðrum hagsmunaaðilum.
• Vinnsla þemakorta og umhverfismats, athugasemdir og ábendingar í vinnslu.

September Fundur í USK ráði. Rýni athugasemda og ábendinga.
Samþykkt að vísa kynntri tillögu til yfirferðar Skipulagsstofnunar.
• Vísað til bæjarstjórnar.
Fundur í bæjarstjórn. Staðfesting bókunar í USK ráði.

September/Október Yfirferð Skipulagsstofnunar áður en auglýsa má tillögu. (4 vikur). Rýni athugasemda og ábendinga.

Október/Nóvember Auglýsing aðalskipulagstillögu (6 vikur) samkv. 31.gr. skipulagslaga eftir afgreiðslu USK ráðs og 
Bæjarstjórnar.

Janúar/Febrúar 2022 Tillaga send Skipulagsstofnun til staðfestingar eftir yfirferð athugasemda og viðbrögð eftir efni.



ENDIR


