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Borghildur Sturludóttir arkitekt FAÍ

NÁTTÚRAN OG VIÐ 

LÁTRABJARG  /  

DEILISKIPULAG



„Deiliskipulagssvæðið nær yfir þrjár jarðir í 
Vesturbyggð: Hvallátra, Breiðavík og Keflavík.  
Stærð svæðisins er alls  89,6 km2.“ 
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Deiliskipulagið er unnið fyrir Vesturbyggð í samstarfi 
við Umhverfisstofnun (UST) og starfshóp um 
framtíðarskipulag Látrabjargs og umhverfi. Í hópnum 
sátu:
•	 Fulltrúar	Vesturbyggðar:	Ásthildur	
 Sturludóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar og   

Ármann	Halldórsson/Óskar	Örn	Gunnarsson		
skipulagsfulltrúi	Vesturbyggðar

•	 Umhverfisstofnun:	Anna	Kristín	Ólafsdóttir/		
Sigrún	Ágústsdóttir	og	Hákon	Ásgeirsson	

 verkefnastjórar hjá UST
•	 Fulltrúar	landeigenda:	Keran	S.	Ólason		 	

(Breiðavík/Keflavík)	Gísli	Már	Gíslason,		 	
Sveinn	Pétursson	og	Sigurður	Heiðar	

	 Valtýsson	(Hvallátrar	/	Keflavík)
•	 Fulltrúi	hagsmunasamtaka	ferðaþjónustu	í		 	

Vesturbyggð: Jón Þórðarson

Deiliskipulagið var unnið af arkitektastofunni Baark 
ehf.	Borghildi	Sturludóttur	arkitekt	FAÍ,	Birnu	
Lárusdóttur fornleifafræðingi og Þórhildi 
Þórhallsdóttur landslagsarkitekt FÍLA. 

Deiliskipulagssvæðið	nær	yfir	þrjár	jarðir	í	
Vesturbyggð:	Hvallátra,	Breiðavík	og	Keflavík.	Stærð	
svæðisins	er	alls	89,6	km2.	Mörk	deiliskipulags	miðast	
við	svæði	sem	var	skilgreint	sem	náttúruminjar	árið	
2004	og	er	á	náttúruminjaskrá	hjá	Umhverfisstofnun.	
Í	gildandi	náttúruverndaráætlun	2009-2013	er	gerð	
tillaga	að	friðlýsingu	svæðisins	og	hófst	sú	vinna	í	
janúar	2013.	Deiliskipulagið	er	unnið	í	samræmi	við	
stefnumörkun	Vesturbyggðar	í	aðalskipulagi	2006-
2018,	staðfest	af	umhverfisráðherra	í	mars	2006.	Þar	
kemur fram að mikilvægt sé að svæðið verði verndað 
skv.	náttúruverndarlögum	sem	friðland	eða	þjóðgarður	
með	sérstaka	áherslu	á	sjófuglabyggð,	fjörusvæði,	
minjar,	útivist	og	bætta	móttöku	ferðamanna.	
Þungamiðja	og	þekktasta	aðdráttarafl	ferðamanna	á	
svæðinu	er	Látrabjarg,	stærsta	fuglabjarg	Evrópu.	

Séruppdrættir sem unnir eru í deiliskipulaginu 
afmarkast	af	þeim	svæðum	þar	sem	framkvæmdir	
eru	fyrirhugaðar.	Sama	afmörkun	er	einnig	notuð	við	
fornleifaskráningu.	Í	samráði	við	Minjastofnun	Íslands	
var ítarleg fornleifaskráning (deiliskráning) gerð á 
fyrirhuguðum	framkvæmdasvæðum,	og	fylgir	hún	
sem	viðhengi	með	þessari	greinargerð.	Venjubundin	
fornleifaskráning (aðalskráning) var gerð utan 
framkvæmdasvæða en henni verða síðar gerð skil í 
sérstakri skýrslu. 
 
1.2 Efni og umfang deiliskipulagsins.
Markmið	deiliskipulags	hverju	sinni	er	að	greina	og	
fjalla	um	þær	framkvæmdir	sem	fyrirhugaðar	eru.	Þar	
sem	deiliskipulagssvæði	þetta	er	mjög	stórt	eru	gerðir	
séruppdrættir sem gera sérstaka grein fyrir 
framkvæmdasvæðum.
•	 Breiðavík:	Helstu	framkvæmdir	eru	vegna	
	 uppbyggingar	í	ferðaþjónustu.
•	 Hvallátrar:	Þar	verða	skilgreind	lóðamörk		 	

fyrir	núv.	hús	og	afmarkaðir	nýir	bygginga-	 	
reitir	fyrir	frekari	uppbyggingu	á	núverandi	

 frístundabyggð ásamt breytinga á vegslóða.
•	 Bjargtangar:	Bílastæði	verða	skilgreind	fyrir		 	

fólksbíla	og	rútur,	með	skiltum,	áningarstöðum.	
Byggingarreitur	fyrir	salerni	ásamt	göngustígum	
og	útsýnispöllum	við	bjargbrúnina.	

•	 Örlygshafnarvegur:	Vegur	færist	upp	fyrir		 	
þorp	á	Hvallátrum.	

•	 Brunnar:	Vegur	færist	frá	minjum	og	bílastæði		
verða	skilgreind	fyrir	fólksbíla	og	rútur	ásamt		
skiltum	og	áningarstöðum.	Byggingarreitur		 	
fyrir salerni. 

•	 Áningarstaðir:	Á	nokkrum	stöðum	verða		 	
skilgreindir áningarstaðir meðfram vegum   
sem eru merktir inn á aðaluppdrátt 

	 (deilisskipulagsuppdrátt	í	mkv.	1:25.000).

:

„Markmið deiliskipu
lags hverju sinni er 
að greina og fjalla um 
þær framkvæmdir sem 
fyrirhugaðar eru.“ 
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„Haft var að leiðarljósi 
að ásýnd svæðisins í 
dag er að miklu leyti 
afleiðing mannabyggðar 
í rúm 1000 ár.“
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„Sérstaða svæðisins er 
ekki eingöngu fólgin í 
landslagi eða náttúrfari 
heldur ekki síður í 
menningarlegum 
þáttum, t.d fornleifum.“

mynd: Örlygshafnarvegur við Hvallátra 
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„Breiðavík er 30 hdr. jörð  
að fornu mati. Þar var hálf
kirkja, gerð að sóknarkirkju 
árið 1824 og lágu undir  
hana Keflavík, Hvallátur,  
Láginúpur og Kollsvík.“

mynd: séð yfir Breiðavík 
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mynd: björgunarskýlið í Keflavík
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„Náttúra Íslands er samofin sjálfsmynd 
þjóðarinnar. Ísland byggir ímynd sína 
að miklu leyti á náttúrunni, enda er náttúrufar 
og landslag hér á landi á margan hátt 
sérstakt og margbreytilegt“. 




