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ÖRYGGI Í SKIPULAGI  OG 
ÁHÆTTUSTÝRING SVÆÐA 



ÁHÆTTA 
ÁHRIF ÓVISSU  

Á MARKMIÐ 



MARKMIÐ 
• Setja þarf raunhæf markmið 

varðandi öryggi á mismunandi 

stigum og sviðum 

• Markmiðin þurfa að spila saman  

til að ná heildar markmiði 

• Fylgja þarf markmiðum eftir með 

skipulögðum hætti 

• Skilgreina aðferðarfræði til að gera 

þetta kleift 



ÖRYGGI Á  

FERÐAMANNA- 

STÖÐUM - DRÖG 
• Allir helstu ferðamannastaðir landsins 

hafi öryggisáætlun 

• Ferðaþjónustuaðilum ber kynna sér 

öryggisáætlun að sækja sér upplýsingar 

frá umsjónaraðila um ástand staðarins á 

hverjum tíma 

• Ferðamönnum ber að kynna sér 

upplýsingar um öryggismál á viðkomandi 

ferðamannastað 



ÖRYGGI 

SVÆÐA 

• Samræmt kerfi fyrir 

öryggisáætlanir / áhættustjórnun 

– Samræming milli svæða 

– Samræming milli 

ferðaþjónustuaðila  

• Gera ferðaþjónustuaðilum og 

ferðamönnum kleift að tryggja sín 

öryggismál.  

• „Gagnagrunnur“ fyrir svæði 

• Taka öryggismál inn í skipulag 

svæða 

 



LAGAUMHVERFIÐ 
SKIPULAG SVÆÐA 

• Skipulagslög nr. 123/2010 

Skipulagsreglugerð nr. 

90/2013 

• Reglugerð nr. 505/2000 um 

hættumat vegna ofanflóða, 

flokkun og nýtingu 

hættusvæða og gerð 

bráðabirgðahættumats  

 



SKIPULAGSLÖG 

• Skilgreind markmiðum laga er að öryggi skuli haft að leiðarljósi: 

„a) að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi 

við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og 

menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft 

að leiðarljósi“   

„b) að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og 

landgæða, tryggja vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta 

og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun 

að leiðarljósi, 



AÐALSKIPULAG 

• Markmið: „að stuðla að öryggi almennings og lífsgæðum.“  

• Á skipulagsuppdráttum: 

• „Afmarka skal svæði sem varúðarsvæði þar sem takmarkanir gilda 

vegna hættu fyrir heilsu og öryggi manna.“  

• Kröfur um samráð  

– Íbúar, viðkomandi stjórnvöld og hagsmunaaðilar. 

– Lykilatriði að viðbragðsaðilar komi inn í ferlið.  

 

 



• Viðfangsefni: „Við gerð deiliskipulags skal þess gætt að 

unnt sé að framfylgja sérstökum kröfum sem gerðar 

eru í öðrum lögum og reglugerðum, s.s. kröfum um 

hljóðvist, verndun náttúru- og menningarminja, heilsu 

og öryggi.“  

• „Samráð skal haft við umsagnaraðila og fagstofnanir til 

að tryggja framfylgd þeirra krafna.“ 

• Takmarkanir: 

– Skilgreina öryggisfjarlægðir 

– Gera þarf nánari grein fyrir leyfilegri starfsemi 

DEILISKIPULAG 



HVER ER MUNURINN? 

Viðmið varðandi staðaráhættu. Engin viðmið varðandi staðaráhættu. 



ÁHÆTTU 

STJÓRNUN 
Ákveða samhengi

Áhættukennsl

Áhættugreining

Áhættuvægismat

Áhættumeðferð
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Áhættumat

• Skilgreina þarf samhengi vítt,  

til að ná til allra þátta 

• Greining og aðkoma hagsmunaaðila 

er mikilvægur  

• Skilgreining ábyrgða og hlutverka 

• Samskipti og samráð á öllum stigum 

• Breytingar vaktaðar og kerfi rýnt  

 

 



ÖRYGGI AÐ LEIÐARLJÓSI 

• Skilgreina öryggismarkmið á öllum stigum og fylgja þeim eftir 

• Öryggismál verði hluti af skipulagningu svæða í samræmi við lög og 

reglur og finna jafnvægi milli öryggis og nýtingar 

• Koma þarf upp samræmdu áhættustjórnunarkerfi þ.e. að notuð verði 

samræmd aðferðarfræði, líkt og gert er í Vakanum  

• Stýra áhættunni og meðhöndla með virkum hætti 

 



TAKK FYRIR 


