
 
 

 

FUNDARGERÐ 

HORNSTRANDANEFND 

 

 
 
1.  
Ósk eigenda Hjálmfríðarbóls í Aðalvík, um leyfi til að byggja skemmu til geymslu á sexhjóli – u.þ.b. 15 m2 með 
mestu hæð 2,5 m. 
Skv. reglu 2.3.5 í byggingareglugerð kemur fram að smáhýsi sem er að hámarki 15m2 og mesta hæð þaks 2,5 m mælt 
frá yfirboði jarðvegs, sé undanþegið byggingarleyfi. Sé smáhýsið minna en 3,0 metra frá aðliggjandi lóð þarf 
samþykki eigenda aðliggjandi lóðar.   
 
Vísa í tilmæli um frágang verklegra framkvæmda.  
Benda á reglur um nálægðarmörk og frv. Hjálmfríðarból er deiliskipulagt.  
Sérfræðingur mun ræða við Axel hjá Ísafjarðarbæ, varðandi hlið skipulagsyfirvaldsins áður en erindinu er svarað.  
 
2.  
Verklegar framkvæmdir 2022 
Veiðileysufjörður - göngupallar 
Hrafnfjörður - lagfæring á göngubrú  
Hornvík - göngustígar 
Hesteyri - brú og bryggja 
 
3.  
Úthlutun Landsáætlunar um uppbyggingu innviða 2022 
Vörðurhleðslur (Hælavík og Tunguheiði) og greiningar vegna krefjandi aðstæðna og lagfæringar á göngustíg 
2.149.000 árið 2022 og 2.595.000 árið 2023 
Fræðslu og öryggisskilti (Stekkeyri, Höfn og Straumnes) 
 
4.  
Starfsmenn sumarið 2022 
Sömu og undanfarin ár að mestu leyti. Vésteinn, Pernilla og Lydía. Jafnframt kemur ný inn Evlalía.  
 
 
5.  
Ólöglegt athæfi 
Landsréttur sneri dómi héraðsdóms Vestfjarða – reglur sem settar voru í stjórnar- og verndaráætlun standa. 
Einnig fjallað um snjósleðaferðir. 
 
6.  
Aðgerðaráætlun næstu 3 árin 
Skilti 2024 

Dags.fundar 

31.3.2022 
Tími 

 15:30-17:00 

Staður 

Teams 

Nr. fundar 

 

Fundarboðandi: Kristín Ósk Jónasdóttir  Fundarritari: Kristín Ósk Jónasdóttir 

Fundarmenn: Ingvi Stigsson, Margrét Katrín Guðnadóttir og Sölvi Sólbergsson f.h. Landeigendafélagsins og Andrea Harðardóttir og Birgir 
Gunnarsson f.h. Ísafjarðarbæjar. Kristín Ósk Jónasdóttir f.h. Umhverfisstofnunar. 

Afrit sent til:   

Markmið fundar:  



 
 

 

Nota sumarið til að setja niður hugmyndir að aðgerðum og taka saman á haustfundi.  
 
7.  
Endurskoðun hópastærðar 
Núverandi reglur: 
15 manna hópar austan Fljótavíkur 
30 manna hópar vestan Fljótavíkur 
 
Vilji til að stækka í 25 manna hópa, en nauðsynlegt að fara í framkvæmdir til að gera það mögulegt. 
Verður að loka leiðum þegar þær bera ekki umferð, t.d. í miklum rigningum. 
 
Því verður óbreytt viðmið að sinni, með möguleika á að óska eftir því að fara með stærri hópa ef reyndur 
leiðsögumaður er með í för.  
Nefndarmenn höfðu þó orð á því að hvetja mætti  þá sem selja ferðir til að halda hópum smáum, til að draga ekki úr 
upplifun gestanna.  
 
Önnur mál 
 
Ósk um að upplýsingar um gestafjölda verði gerðar aðgengilegar. 
Birting fundargerða Hornstrandanefndar verði á heimasíðu svæðisins. 
 
 
 


