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Hættum atsk ort
Seyðisfjörður – Vestdalseyri

Kortinu fylgir gre inarge rð þar se m  ge rð e r gre in fyrir he lstu forse ndum ,
aðfe rðafræði og niðurstöðum  hættum atsins:

Hættum at vegna ofanflóða
Unnið fyrir Se yðisfjarðark aupstað

Kortage rð: Veðurstofa Íslands 2019/RHÞ
Vörpun: Ke iluvörpun Lam be rts
Viðm ið: ISN93
Kortagrunnur: 
Loftm yndir e hf. 2019 og 
Landm ælingar Íslands 2018
Byggingar og gatnak e rfi: 
Hnit Ve rk fræðistofa 2019

Kvarði 1:5.000 (1:150.000)
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Ge fin e r upp staðaráhætta fyrir hve rt hættusvæði, se m  e r árle gar
dánarlík ur e instak lings af völdum  ofanflóða e f dvalið e r öllum
stundum  í óstyrk tu e inbýlishúsi, þ.e. húsi se m  he fur e k k i ve rið 
styrk t sérstak le ga vegna álags frá hugsanle gu ofanflóði.
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A
C Hættusvæði C: áhætta ≥ 3,0 · 10-4 

Hættusvæði B: 1,0 · 10 -4 < áhætta ≤ 3,0 · 10-4
Hættusvæði A: 0,3 · 10 -4 < áhætta ≤ 1,0 · 10-4

Staðaráhætta e ftir e ndursk oðun hættum ats
Jafnáhættulína, áhætta: 3,0 · 10-4 
Jafnáhættulína, áhætta: 1,0 · 10-4 
Jafnáhættulína, áhætta: 0,3 · 10-4 

Endursk oðað hættum at vegna ofanflóða fyrir Se yðisfjörð
Nóve m be r 2019

Hættum e tið svæði
O fanflóðahættum at fyrir Se yðisfjörð.
Endursk oðun á hættum ati fyrir byggðina sunnan Fjarðarár og hættum at
fyrir svæði við Ve stdalse yri. Skýrsla VÍ 2019-010, nóve m be r 2019.

Hættum at þetta e r unnið og lagt fram  til staðfe stingar um hve rfis- og auðlindaráðhe rra sam k væm t lögum  um  varnir 
gegn snjóflóðum  og sk riðuföllum  nr. 49/1997 og re gluge rð nr. 505/2000 m eð síðari bre ytingum  um  hættum at vegna 
ofanflóða og flok k un og nýtingu hættusvæða.
Bæjarstjóri Se yðisfjarðarkaupstaðar

Hættum at þetta e r staðfe st af um hve rfis- og auðlindaráðhe rra sam k væm t 4. gr. laga um  varnir gegn snjóflóðum
og sk riðuföllum  nr. 49/1997 og 5. gr. regluge rðar nr. 505/2000 m eð síðari bre ytingum  um  hættum at vegna 
ofanflóða og flok k un og nýtingu hættusvæða.


