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Svæðisskipulag er „Skipulagsáætlun 

tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem 

sett er fram sameiginleg stefna um 

byggðaþróun og þá þætti landnotkunar 

sem talin er þörf á að samræma vegna 

sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi 

sveitarfélaga. “ 

Skipulagslög nr. 123/2010 

 

1. INNGANGUR 

 1.1 SÓKNARÁÆTLUN NORÐURLANDS EYSTRA 

Við mótun Sóknaráætlunar fyrir Norðurland eystra 2015-2019 1 á vegum Eyþings, 

komu fram eindregnar óskir um að marka sameiginlega stefnu sveitarfélaganna í 

landshlutanum um ferðamál. Gerð svæðisskipulags ferðamála á Norðurlandi eystra 

var því skilgreind sem eitt af áhersluverkefnum sóknaráætlunar. Á aðalfundi 

Eyþings 2015 var því svo beint til stjórnar að hefja vinnu við gerð svæðisskipulags 

um ferðaþjónustu. Haustið 2016 hófst undirbúningur svæðisskipulagsgerðar með 

ákvörðun stjórnar Eyþings um að vinna fyrst forverkefni sem hefði þann tilgang að 

skilgreina viðfangsefni, ferli og nálgun við svæðisskipulagsgerðina, til að gera hana 

sem markvissasta og til að geta metið umfang og kostnað.  Einnig var 

forverkefninu ætlað að móta samspil við áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland sem 

þá stóð fyrir dyrum og nýlega er hafin. Ráðgjafarfyrirtækið Alta var ráðið í janúar 

2017 til að aðstoða við verkefnistillöguna sem hér er birt en framkvæmdastjóri 

Eyþings hefur haft umsjón með verkefninu f.h. stjórnar. Verkefnistillögunni er 

ætlað að nýtast sem drög að skipulagslýsingu sem vinna skal við upphaf 

svæðisskipulagsgerðar skv. 1. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

 

Samráðsfundur í Hofi á Akureyri 5. apríl 2017 

______________ 
1 http://www.eything.is/is/soknaraaetlun/soknaraaetlun 

 

 1.2 ÞÖRF FYRIR SVÆÐISSKIPULAG 

Við mótun sóknaráætlunar Eyþings og við gerð þessarar verkefnistillögu kom fram 

í umræðum að þörf væri fyrir svæðisskipulag til að: 

 Skýra hlutverk sveitarstjórna í ferðamálum og efla samtal og samvinnu 

sveitarfélaga við ferðaþjónustuaðila og tengda aðila, til að ná fram 

sameiginlegum markmiðum. Áfangastaðaáætlun er áætlun ferðaþjónustunnar 

en svæðisskipulag er áætlun sveitarstjórna. Með svæðisskipulagi er því 

tækifæri til að skapa stefnu sveitarstjórna í skipulagsmálum sem snúa að 

ferðaþjónustu/ferðamálum, fótfestu í stjórnkerfi sveitarfélaganna. 

 Nýta sem best þau tækifæri sem fjölgun ferðamanna getur gefið til að styrkja 

byggð, einkum á jaðarsvæðum.  

 Taka skipulagsmálin lengra en 

hægt er í áfangastaðaáætlun 

Norðurlands.  

 Marka sameiginlega stefnu um 

viðhald og þróun lengri ökuleiða 

og áfangastaði á þeim, með það 

að markmiði að tryggja gott 

samspil staða og leiða og stuðla 

að því að ferðamenn fari sem 

víðast en safnist ekki á fáa staði. 

 Minnka álag á sumum stöðum og laða ferðamenn að öðrum til að vernda 

viðkvæm svæði og nýta betur „ferðaauðlindir“ svæðisins. 

 Stuðla að vandaðri mannvirkjagerð. 

 Leita leiða til að nýta sem best fjármagn sveitarfélaganna, vinnu og aðgerðir í 

ferðamálum. 

 Laða að og búa í haginn fyrir skynsamlegar fjárfestingar, opinberra aðila og 

einkaaðila.  
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 1.3 VINNSLA VERKEFNISTILLÖGU  

Við vinnslu þessarar verkefnistillögu var lögð áhersla á: 

1. Að skýra samspil svæðisskipulags um ferðamál fyrir Norðurland eystra við 

áfangastaðaáætlun Norðurlands (á ensku: destination managment plan, 

skammstafað DMP), en undirbúningur að þeirri áætlunargerð hófst haustið 2016 

með kynningarfundum Ferðamálastofu og Stjórnstöðvar ferðamála.2 Sjá nánar í 

kafla 1.3 og 1.4. 

2. Að skýra þá þætti sem þarf að taka afstöðu til áður en hægt er að hefja 

svæðisskipulagsgerð, en þeir eru, sbr. gr. 3.2.2 í skipulagsreglugerð: 

 Hlutverk svæðisskipulags (nánar en skipulagslög segja til um) og samspil við 

aðrar áætlanir. 

 Viðfangsefni svæðisskipulagsins og helstu forsendur þeirra viðfangsefna. 

 Nálgun við samráð, greiningu og stefnumótun. 

Við að móta þessi atriði, þ.e. hlutverk, viðfangsefni og nálgun, var eftirfarandi gert: 

 Tekið saman yfirlit yfir einkenni, stöðu og þróun ferðaþjónustu á Norðurlandi 

eystra. 

 Skoðuð innlend og erlend fordæmi um svæðisskipulag og áfangastaða-

áætlanir. 

 Haldinn samráðsfundur með fulltrúum frá sveitarfélögunum, Markaðsstofu 

Norðurlands, Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar, Atvinnuþróunarfélagi 

Þingeyinga og öðrum aðilum tengdum ferðaþjónustu á svæðinu (sjá lista í 

viðauka). 

 Fundað með framkvæmdastjóra Markaðsstofu Norðurlands og verkefnisstjóra 

áfangastaðaáætlunar fyrir Norðurland. 

 Fundað með formanni, framkvæmdastjóra og verkefnastjóra Eyþings. 

 Fundað með forstjóra og sviðsstjóra Skipulagsstofnunar. 

 

______________ 
2 https://www.ferdamalastofa.is/is/troun-og-samstarf/stefnumarkandi-stjornunaraaetlanir 

 1.4 UPPBYGGING VERKEFNISTILLÖGU 

Þessi verkefnistillaga er byggð upp með eftirfarandi hætti:  

 Í 2. kafla er gerð grein fyrir áætlunum sem stilla þarf svæðisskipulagsgerðina 

saman við, þ.e. áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland og svæðisskipulag fyrir 

Eyjafjörð og fyrir háhitasvæði í Þingeyjarsýslum. 

 Í 3. kafla er fjallað um samspil svæðisskipulags ferðamála fyrir Norðurland 

eystra við áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland, út frá vinnuferli, 

stjórnfyrirkomulagi, samráði, viðfangsefnum, greiningu, stefnumótun og 

framfylgd. 

 Í 4. kafla er sett fram tillaga að vinnuferli svæðisskipulags með lýsingu á 

verkþáttum í hverjum áfanga. 

 Í 5. kafla eru reifuð möguleg næstu skref í kjölfar þessarar verkefnistillögu. 
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Destination Management is a process of 

leading, influencing and coordinating the 

management of all the aspects of a 

destination that contribute to a visitor’s 

experience, taking account of the needs of 

visitors, local residents, businesses and the 

environment. 

A Destination Management Plan (DMP) is a 

shared statement of intent to manage a 

destination over a stated period of time, 

articulating the roles of the different 

stakeholders and identifying clear actions 

that they will take and the apportionment of 

resources.” 

Visit England. Principles for developing Destination 

Management Plans, 

https://www.visitengland.com/sites/default/files/do

wnloads/dm_plans_guiding_principles.pdf 

 

2. TENGDAR ÁÆTLANIR 

 2.1 ÁFANGASTAÐAÁÆTLANIR LANDSHLUTA 

Markaðsstofur landshlutanna, undir leiðsögn Ferðamálastofu og Stjórnstöðvar 

ferðamála, hófu vinnslu áfangastaðaáætlana í vorbyrjun 2017.3  

Á vef Ferðamálastofu4 segir að sú áætlunargerð sé „heildstætt ferli þar sem litið er 

til skipulags og samhæfingar í þróun og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft 

áhrif á upplifun ferðamanna á 

viðkomandi svæði/áfangastað, 

þ.m.t. þarfir gesta, heimamanna, 

fyrirtækja og umhverfis.“ Einnig 

segir að áfangastaðaáætlun sé 

„sameiginleg stefnuyfirlýsing sem 

hefur það að markmiði að stýra 

uppbyggingu og þróun svæðis yfir 

ákveðinn tíma, skilgreina hlutverk 

hagsmunaaðila, tiltaka beinar 

aðgerðir sem hver og einn 

hagsmunaaðila ber ábyrgð á og 

hvaða bjargir/auðlindir þeir 

hyggjast nýta við þá vinnu.“ 

Á hverju svæði er gert ráð fyrir 

svæðisráði sem ákveður hversu 

margar áfangastaðaáætlanir eru 

unnar í landshlutanum og hvaða 

leið skuli velja við áætlunargerðina. Einnig er gert ráð fyrir að settir séu á fót 

vinnuhópar með fulltrúum hagaðila, sem komi að og drífi áfram áætlunargerðina 

með verkefnisstjóra.5 

______________ 
3 https://www.northiceland.is/is/markadsstofan/frettir-af-innra-starfi/eitt-staersta-verkefni- 

ferdathjonustunnar-er-hafid-umfangsmikil-aaetlunargerd-um-land-allt 
4 http://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/dmpkynningarfundur.pdf 

 

 2.2 ÁFANGASTAÐAÁÆTLUN NORÐURLANDS 

Hjá Markaðsstofu Norðurlands hefur verið ráðinn verkefnisstjóri til að hafa umsjón 

með áætlunargerð á starfssvæði stofunnar en það tekur til landshlutanna tveggja, 

Norðurlands eystra og Norðurlands vestra. Stýrihópur verkefnisins er samsett af 

stjórn markaðsstofunnar og framkvæmdastjórum Eyþings og Samtaka 

sveitarfélaga á Norðurlandi vestra auk tveggja fyrrverandi stjórnarmanna 

markaðsstofunnar. Í stjórn markaðsstofunnar sitja tveir fulltrúar 

ferðaþjónustufyrirtækja af Norðvestursvæði og þrír af Norðaustursvæði auk eins 

varamanns frá hvoru svæði um sig. Auk svæðisráðs er gert ráð fyrir vinnuhópi/-

hópum sem í sitji breiður hópur hagaðila, bæði opinberra og einkaaðila.6 Unnin 

verður ein áætlun fyrir Norðurland allt en við mótun hennar verður unnið með 

fjögur undirsvæði.7 Í 3. kafla er fjallað um samspil svæðisskipulags við þessa 

áætlunargerð.  

 

______________ 
5 https://www.ferdamalastofa.is/is/troun-og-samstarf/stefnumarkandi-stjornunaraaetlanir/timaaaetlun-
uppbygging-og-framkvaemd 
6 https://www.ferdamalastofa.is/is/troun-og-samstarf/stefnumarkandi-stjornunaraaetlanir/timaaaetlun-

uppbygging-og-framkvaemd 
7 Kynning framkvæmdastjóra Markaðsstofu Norðurlands á fundi í Hofi 5. apríl 2017. 
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 2.3 GILDANDI SVÆÐISSKIPULAG Í LANDSHLUTANUM 

Í gildi er svæðisskipulag fyrir Eyjafjarðarsvæðið en það markar ekki beina stefnu 

um ferðamál/-þjónustu. Því er mögulegt að ferðamálunum verði gerð skil í 

svæðisskipulagi fyrir Norðurland eystra sem heild enda mikilvægt að horfa á 

ferðmálin út frá stærra svæði, sbr. að áfangastaðaáætlun mun ná til Norðurlands 

alls. Í máli forstjóra Skipulagsstofnunar, á fundi í lok apríl 2017 með 

framkvæmdastjóra og verkefnisstjóra  Eyþings ásamt skipulagsráðgjafa, kom fram 

að skipulagslög bönnuðu ekki að í gildi væru tvær svæðisskipulagsáætlanir á sama 

svæði eða að svæðisskipulagssvæði sköruðust. Fyrst og fremst þyrfti að tryggja 

skýrt samspil á milli svæðisskipulags á sama svæði m.t.t. viðfangsefna og útfærslu 

í stefnu.8 Á fundinum var farið yfir þá nálgun að svæðisskipulagsgerð sem lýst er í 

þessari verkefnistillögu  félli eðlilega að áfangastaðaáætlun Norðurlands og tók 

Skipulagsstofnun vel í þá nálgun. 

Hjá fulltrúum Skipulagsstofnunar kom ennfremur fram að svæðisskipulag 

háhitasvæða, sem er í gildi í Þingeyjarsýslum, sé einskonar „framkvæmdaskipulag“ 

í anda „sérstaks svæðisskipulags“ sem eldri skipulagslög heimiluðu. Ekki er 

starfandi svæðisskipulagsnefnd vegna þess skipulags og má reikna með að það 

verði fellt úr gildi þegar framkvæmdum samkvæmt því er lokið, enda hefur nú 

verið unnið aðalskipulag sem nær til svæðisins. 

 

______________ 
8 Sbr. fundargerð dags. 25.4.2017 

 

 

 
 

Mögulegur ávinningur af svæðisskipulagi um ferðamál og af áfangastaðaáætlun. 
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3. SAMSPIL SVÆÐISSKIPULAGS VIÐ ÁFANGASTAÐAÁÆTLUN NORÐURLANDS 

 3.1 VINNUFERLI 

Mikilvægur liður í vinnslu þessarar verkefnistillögu var að móta hvernig 

svæðisskipulag ferðamála fyrir Norðurland eystra gæti spilað sem best saman við 

áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland. Markmiðið er að með samhliða gerð þessara 

tveggja áætlana megi ná lengra með skipulagsmál tengd ferðamálum/-þjónustu en 

ella. 

Ferli við gerð áætlana, hvort heldur stefnumótandi skipulagsáætlana eins og 

svæðisskipulags eða stjórnunaráætlana (e. management plans) eins og 

áfangastaðaáætlana, felst í grófum dráttum í því að: 

 Ákveða stjórnfyrirkomulag verkefnisins og samráðsvettvang. 

 Greina stöðu svæðis m.t.t. viðfangsefna áætlunar. 

 Setja fram framtíðarsýn og markmið sem stuðla að henni. 

 Gera aðgerðaráætlun með skýrri forgangsröðun verkefna og vel skilgreindu 

hlutverki aðila sem þurfa að koma að framkvæmd verkefnanna. 

 Meta árangur, að tilteknum tíma liðnum, út frá skilgreindum viðmiðum9.  

Þessi sameiginlega áfangaskipting gerir mögulegt að stilla saman strengi á 

tilteknum tímapunktum í ferlinu og samnýta vinnu milli verkefna. Í 4. kafla er sett 

fram tillaga að áfangaskiptingu við svæðisskipulagsgerðina og að samspili við 

vinnslu áfangastaðaáætlunar fyrir Norðurland. 

 

______________ 
9 Byggt á skipulagsreglugerð, kynningu á fundi Ferðamálastofu og Stjórnstöðvar ferðamála um 
áfangastaðaáætlanir og á leiðbeiningaritinu Visit England. Principles for developing Destination 
Management Plans, 
https://www.visitengland.com/sites/default/files/downloads/dm_plans_guiding_principles.pdf 

 

 

Ferli við áætlunargerð 
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Aðgerðaáætlun 
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 3.2 STJÓRNFYRIRKOMULAG  

Kveðið er á um stjórnfyrirkomulag við gerð svæðisskipulags í 9. gr. skipulagslaga. 

Hlutaðeigandi sveitarstjórnir skulu skipa svæðisskipulagsnefnd sem hefur það 

hlutverk að vinna að tillögu að svæðisskipulagi. Fundargerðir nefndarinnar skulu 

sendar hlutaðeigandi sveitarstjórnum og eru skipulagsákvarðanir hennar, svo sem 

um samþykkt skipulagstillögu til auglýsingar og um endanlega samþykkt 

svæðisskipulags, háðar samþykki allra hlutaðeigandi sveitarstjórna. 

Svæðisskipulagsnefnd skal skipuð tveimur fulltrúum frá hverju sveitarfélagi nema 

hlutaðeigandi sveitarfélög ákveði annað. Dæmi eru um að sveitarfélög hafi skipað 

svæðisskipulagsnefnd með eigin útfærslu á fjölda fulltrúa. Við vinnslu 

Svæðisskipulags Snæfellsness 2014-2026 skipuðu stærri sveitarfélögin á svæðinu 

tvo fulltrúa en minni sveitarfélögin einn fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd.  

Á Norðurlandi eystra eru 13 sveitarfélög og þar geta því verið allt að 26 

nefndarfulltrúar. Þar sem það er nokkuð fjölmenn svæðisskipulagsnefnd væri 

mögulegt, á vinnslutíma skipulagstillögunnar, að hafa undirnefnd (vinnuhóp) sem í 

væru fulltrúar úr svæðisskipulagsnefnd sem kæmu frá 3-4 undirsvæðum. 

Undirsvæðin gætu t.d. verið sömu svæði og gert er ráð fyrir við mótun 

áfangastaðaáætlunar Norðurlands. Sveitarfélög innan hvers undirsvæðis myndu þá 

sameinast um 1-2 fulltrúa í vinnuhópinn. Hlutverk hópsins væri að undirbúa mál til 

umfjöllunar svæðisskipulagsnefndar og vera skipulagsráðgjöfum innan handar 

varðandi upplýsingaöflun og ýmis „praktísk“ atriði sem unnið er að milli funda þar 

sem hinar eiginlegu skipulagsákvarðanir eru teknar. Fundir vinnuhóps gætu verið 

fjarfundir í einhverjum tilvikum. Með skipan vinnuhóps væri hægt að létta á starfi 

svæðisskipulagsnefndar, taka betur fyrir ýmis útfærsluatriði við vinnslu tillögunnar 

og eiga greiðari aðgang að sérhæfðari og staðbundnum upplýsingum, sjá lýsingu á 

vinnuferli í 4. kafla þar sem gert er ráð fyrir einum svæðisskipulagsnefndarfundi í 

hverjum áfanga. Ef ekki er starfandi vinnuhópur gætu fundir 

svæðisskipulagsnefndar þurft að vera fleiri. 

Til að tryggja samtal á milli áfangastaðaáætlunar og svæðisskipulagsnefndar er 

lagt til að verkefnisstjóri áfangastaðaáætlunar Norðurlands sitji fundi vinnuhópsins. 

Einnig fulltrúar frá Eyþingi, Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og  

 

Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga til að tryggja samhengi við áætlunargerð á þeirra 

vegum. Alls verði því 10-12 manns í vinnuhópnum. Æskilegt er síðan að 

skipulagsfulltrúar sitji fundi vinnuhóps og svæðisskipulagsnefndar. Umsjón með 

verkefninu hefði Eyþing, sem er samstarfsvettvangur sveitarfélaganna. 

Svæðisskipulagsnefnd skal setja sér starfsreglur sem auglýstar skulu í B-deild 

Stjórnartíðinda að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar. Þar mætti mæla fyrir um 

heimild til skipunar undirnefndar (vinnuhóps) og skilgreina umboð og jafnvel 

hlutverk nefndarinnar nánar en hér er gert og með leiðsögn frá Skipulagsstofnun.  

 

Tillaga að stjórnfyrirkomulagi með undirnefnd sem verkefnisstjóri áfangastaðaáætlunar situr í 

og samráðshópi sem væri sameiginlegur með því verkefni (sjá kafla 3.3). Gert er ráð fyrir að 

Eyþing, sem samstarfsvettvangur sveitarfélaganna, verði umsjónaraðili 

svæðisskipulagsverkefnisins. 



 

8 

 3.3 SAMRÁÐSHÓPUR 

Samráðsaðilar vegna svæðisskipulags ferðamála eru þeir sömu og vegna 

áfangastaðaáætlunar. Með því að vinna áætlanirnar samhliða er hægt að hafa einn 

samráðshóp sem kallaður er á fundi til að ræða áskoranir og tækifæri í 

ferðamálum og tillögur að stefnu. Fundarefnum mætti skipta upp eftir 

málaflokkunum umhverfis- og skipulagsmál, þjónustu- og gæðamál og markaðs- 

og upplýsingamál. Funda mætti um einn málaflokk í einu eða alla saman. Náin 

samvinna þyrfti að vera á milli verkefnanna um þá fundi þar sem skipulagsmál 

verða til umfjöllunar. Í þessari verkefnistillögu er lagt til að unnin verði 

samráðsáætlun með verkefnastjóra áfangastaðaáætlunar hjá Markaðsstofu 

Norðurlands. Samnýting samráðsgagna og -funda á milli verkefnanna tveggja 

getur sparað tíma og fé og styrkt samtal þeirra aðila sem að myndu koma.  

Tillaga að samráðsferli til nánari útfærslu með Markaðsstofu Norðurlands er sett 

fram aftast í þessu skjali. 

 

 

 

 

Drög að lista yfir samráðsaðila eru að neðan. Frumdrög að listanum voru unnin í 

samráði við Markaðsstofu Norðurlands til undirbúnings fundi um þetta forverkefni í 

Hofi 5. apríl 2017. Listinn miðar við Norðurland eystra. 

 Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar 

 Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga 

 Byggðastofnun 

 Eyþing; stjórn, fulltrúaráð 

 Fagráð flugklasans 

 Ferðamálafulltrúar sveitarfélaganna 

 Ferðamálastofa; verkefnastjóri svæðisbundinnar þróunar 

 Ferðaþjónustufyrirtæki í landshlutanum 

 Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna í landshlutanum (utan fulltrúaráðs 

Eyþings) 

 Framkvæmdastjórar/fulltrúar aðliggjandi sveitarfélaga 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra 

 Menningarfélag Akureyrar og sambærileg félög í öðrum sveitarfélögum 

 Markaðsstofa Norðurlands; stjórn, svæðisráð fyrir áfangastaðaáætlun  

 Minjasafnið á Akureyri 

 Minjastofnun Íslands; minjavörður Norðurlands eystra 

 Rannsóknamiðstöð ferðamála 

 Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 

 Skipulagsfulltrúar sveitarfélaganna á Eyþingssvæðinu 

 Stjórnstöð ferðamála 

 Umhverfisstofnun 

 Vatnajökulsþjóðgarður 

 Vegagerðin 

 Verkefnisstjórar verkefnisins Brothættar byggðir á svæðinu 
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 3.4 VIÐFANGSEFNI 

Til að þróa samspil áætlananna tveggja var við mótun þessarar verkefnistillögu 

settur fram listi yfir viðfangsefni sem snúa að ferðamálum og þau flokkuð í þrjá 

málaflokka (sjá töflu á næstu bls.). Listinn er ekki endilega tæmandi, en að því er 

snýr að verkefnistillögu fyrir svæðisskipulag er mikilvægt að draga fram hvaða 

viðfangsefni falla undir umhverfis- og skipulagsmál og þarf að taka á í 

skipulagsáætlunum sveitarfélaga; svæðisskipulagi, aðalskipulagi og/eða 

deiliskipulagi. Þau viðfangsefni sem snúa að skipulagsmálum og hér er lagt til að 

lögð verði áhersla á við svæðisskipulag ferðamála á Norðurlandi eystra, eru: 

 Lega og útfærsla ferðaleiða, einkum þeirra sem eru mikilvægar á svæðisvísu; 

þ.e. vega, stíga, göngu-, hjóla- og reiðleiða. Á svæðinu eru fjölmargar 

vinsælar ferðaleiðir þar sem eru bæði áskoranir og tækifæri og skipuleggja 

þarf innviði, s.s.  

 Akureyri-Mývatn-Egilsstaðir 

 Arctic Coast Way (verkefni í vinnslu) 

 Askja-Holuhraun 

 Demantshringurinn (The Diamond Circle) 

 Fuglaslóð 

 Kverkfjöll/Askja-Mývatn 

 Mývatnshringur 

 Norðurhjari (Edge of the Artic) 

 Sprengisandur-Eyjafjörður 

 Sprengisandur-Mývatn 

 Tröllaskagahringur 

Sumar þessara leiða þarf að skipuleggja í samhengi við önnur svæði eða aðra 

landshluta. 

 Staðsetning og útfærsla áfangastaða og áningarstaða, m.t.t. eðlis og umfangs 

starfsemi og þolmarka svæða. Í svæðisskipulagi er viðeigandi að horfa einkum 

til staða sem eru mikilvægir á svæðisvísu eða mynda ákveðið samhengi á 

svæðisvísu.  

 Stefnumótun um verndun svæða m.t.t. þolmarka. 

 Aðgerðaáætlun um nánari skipulagsgerð og uppbyggingu innviða/grunnkerfa.  

Rétt er að vekja athygli á að þó svo umhverfis- og skipulagsmál séu „eyrnamerkt“ 

svæðisskipulagi í töflunni á næstu blaðsíðu, þá er eðlilegt og nauðsynlegt að um 

þau sé einnig fjallað í áfangastaðaáætlun. En þar sem sveitarfélög hafa forræði yfir 

skipulagi þá munu þau mál á endanum þurfa að eiga sér farveg í 

skipulagsáætlunum.  
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Flokkun viðfangsefna áætlunargerðar um ferðamál eftir málaflokkum. Vakin er athygli á að þó svo umhverfis- og skipulagsmál séu „eyrnamerkt“ svæðisskipulagi í töflunni, þá er eðlilegt og 

nauðsynlegt að um þau sé einnig fjallað í áfangastaðaáætlun. En þar sem skipulagsvald er sveitarfélaganna, þá munu þau mál á endanum þurfa að eiga sér farveg í skipulagsáætlunum. 
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 3.5 MÓTUN FRAMTÍÐARSÝNAR OG MARKMIÐA 

Framtíðarsýn á þróun ferðamála, þ.e. þróun innviða og þjónustu, sem sett er fram 

í hvorri áætlun um sig þarf að ríma saman. Síðan þarf að tryggja að markmið í 

umhverfis- og skipulagsmálum, þjónustu- og gæðamálum og markaðs- og 

upplýsingamálum miði að þeirri sameiginlegu framtíðarsýn.  

Hér er lagt til að sótt verði fóður í framtíðarsýn og meginstefnu fyrir landshlutann á 

sameiginlegum samráðsfundi/-fundum áfangastaðaáætlunarverkefnis og 

svæðisskipulagsskipulagsverkefnis. Fulltrúar hvors verkefnis um sig móti svo tillögu 

að framtíðarsýn í sameiningu og leggi fyrir svæðisráð annarsvegar og 

svæðisskipulagsnefnd hinsvegar.  

 3.6 SKILGREINING AÐGERÐA, EFTIRFYLGNI OG ÁRANGURSMAT 

Í svæðisskipulagi geta leiðir að markmiðum verið annað hvort  

 skipulagsstefna um landnotkun, verndun og mannvirkjagerð sem fylgja þarf 

eftir við aðal- og deiliskipulagsgerð og útgáfu bygginga- og framkvæmdaleyfa, 

eða  

 verkefni sem ráðast þarf í. Þau verkefni geta t.d. verið frekari greiningarvinna, 

stefnumótun og skipulagsgerð eða mannvirkjagerð. Verkefnin munu flest kalla 

á samstarf eða samráð við félagasamtök, fyrirtæki og landeigendur á svæðinu. 

Nákvæm aðgerðaáætlun þarf ekki að vera hluti af svæðisskipulagi en getur verið 

það. Ef verkefnum er ekki forgangsraðað í svæðisskipulaginu sjálfu og skilgreint 

hver hefur umsjón með vinnslu hvers verkefnis, innan hvaða tímamarka á að vinna 

það og hver kostnaður við það er, þarf að vinna aðgerða-/verkefnaáætlun strax í 

kjölfarið.  

 

Skipulag snýst m.a. um samstillingu mismunandi landnotkunar og samstillingu nýtingar og 

verndar.
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4. VINNUFERLI VIÐ MÓTUN SVÆÐISSKIPULAGS FERÐAMÁLA Á NORÐURLANDI EYSTRA 

 4.1 FYRSTI ÁFANGI: UNDIRBÚNINGUR 

Verkþættir í fyrsta áfanga svæðisskipulagsgerðar eru: 

 Frekari mótun þessarar verkefnistillögu í samráði við Markaðsstofu 

Norðurlands til að skerpa snertifleti við mótun áfangastaðaáætlunar, þ.m.t. 

sameiginleg samráðsáætlun. 

 Gerð kostnaðaráætlunar fyrir svæðisskipulagsgerðina. 

 Kynning á verkefninu hjá sveitarfélögum og samþykkt sveitarstjórna um að 

hefja svæðisskipulagsgerð á grunni verkefnistillögu og kostnaðaráætlunar.  

 Umsókn til Skipulagsstofnunar um þátttöku Skipulagssjóðs í verkefninu. 

 Skipun svæðisskipulagsnefndar og stýrihóps (sjá nánar í 4. kafla um 

stjórnfyrirkomulag). 

 Mótun starfsreglna fyrir nefndina, sbr. 4. mgr. 9. gr. skipulagslaga. 

 Uppsetning opins kynningarvefs um verkefnið og Facebook-síðu. 

 Uppsetning innri verkefnisvefs fyrir svæðisskipulagsnefnd og sveitarstjórnir. 

 Fyrsti fundur svæðisskipulagsnefndar þar sem fjallað er um starfsreglur og 

verkáætlun. Samþykkt sveitarstjórna á starfsreglum í kjölfarið. 

 

 

 

 4.2 ANNAR ÁFANGI: KYNNING LÝSINGAR 

Verkþættir í öðrum áfanga svæðisskipulagsgerðar eru: 

 Fullvinnsla lýsingar fyrir svæðisskipulagsverkefnið, sbr. 23. gr. skipulagslaga, á 

grunni þessarar verkefnistillögu, þ.m.t. lýsing fyrir nálgun við umhverfismat, 

samráðsáætlun og tímaáætlun. 

 Annar fundur svæðisskipulagsnefndar þar sem lýsing er afgreidd til kynningar 

og umsagnar. 

 Sending lýsingar til sveitarstjórna til samþykktar og til svæðisráðs til 

kynningar. 

 Sending lýsingar til Skipulagsstofnunar, umsagnaraðila og aðliggjandi 

sveitarfélaga til umsagnar. 

 Kynning lýsingar fyrir almenningi með auglýsingu í blöðum og á vef verkefnis 

og sveitarfélaga. Frestur til ábendinga gefinn. 
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 4.3 ÞRIÐJI ÁFANGI: YFIRLIT OG GREINING  

Verkþættir í þriðja áfanga svæðisskipulagsgerðar eru: 

 Kortasafn (atlas) yfir svæðið m.t.t. lífríkis, landslags, landnotkunar, verndar, 

grunnkerfa, minja, sögu, byggðar og þjónustu, í þeim tilgangi að fá heildarsýn 

á „ferðaauðlindir“ svæðisins, að því marki sem talin er þörf á til að móta 

skipulagsstefnu í þágu ferðamála (sbr. drög að lista yfir viðfangsefni í töflu á 

bls. 6). Dæmi um sambærileg kort má sjá á www.samtakamattur.is. 

 Kort yfir helstu ferðaleiðir á svæðinu og áfangastaði á þeim. Áhersla verði á 

ökuleiðir en einnig lengri göngu- og reiðleiðir. Tilgangur kortlagningarinnar er 

m.a. að sjá dreifingu og samspil leiða og staða, m.t.t. „ferðaauðlinda“, álags á 

svæði og ónýttra tækifæra. 

 Greining á hvaða úrbóta er þörf á ferðaleiðum og áfangastöðum, út frá 

fyrirliggjandi gögnum, samráðsfundum sem haldnir verða, spurningakönnun 

og/eða vettvangsferðum eftir því sem þörf er talin á. 

 Greining á sérkennum landshlutans sem geta verið fóður í „svæðismark“ 

(regional brand) fyrir landshlutann eða undirsvæði hans. Unnið út frá 

greiningu á kortum og efni frá samráðsfundum sem haldnir verða.  

 Yfirlit yfir stefnuskjöl og verkefni sveitarfélaga og á lands- og svæðisvísu sem 

snerta svæðisskipulagsgerðina og greining á hvernig þau hafa áhrif á hana.  

 Stýrihópsfundur/-fundir. 

 Þriðji fundur svæðisskipulagsnefndar þar sem fjallað er um ofangreindar 

upplýsingar og línur lagðar fyrir framhaldið, s.s. hvað varðar viðfangsefni og 

nákvæmni stefnu. 

Gögn úr þessum áfanga verða aðgengileg fyrir Markaðsstofu Norðurlands þannig 

að þau nýtist við mótun áfangastaðaáætlunar. Að sama skapi er reiknað með að 

greining sem unnin verður vegna áfangastaðaáætlunar verði aðgengileg fyrir 

svæðisskipulagsgerðina. Einnig er gert ráð fyrir að samráðsfundir sem snúa að 

greiningu og stefnumótun m.t.t. skipulagsmála verði sameiginlegir.  

 4.4 FJÓRÐI ÁFANGI: FRUMDRÖG AÐ TILLÖGU 

Verkþættir í fjórða áfanga svæðisskipulagsgerðar eru: 

 Mótun fyrstu draga að sýn, markmiðum og leiðum í umhverfis- og 

skipulagsmálum m.t.t ferðamála, sbr. viðfangsefni. 

 Fyrstu drög að umhverfismati stefnunnar. 

 Umfjöllun um um drögin á samráðsfundi/-fundum. 

 Stýrihópsfundur/-fundir. 

 Fjórði fundur svæðisskipulagsnefndar: Umfjöllun um frumdrög og línur lagðar 

fyrir framhaldið. 
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 4.5 FIMMTI ÁFANGI: TILLAGA TIL KYNNINGAR 

Verkþættir í fimmta áfanga svæðisskipulagsgerðar eru: 

 Fullvinnsla tillögu til kynningar skv. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga, þ.m.t. 

umhverfisskýrsla skv. lögum um umhverfismat áætlana. 

 Kynning tillögu á opnum fundum eða á annan fullnægjandi hátt. 

 4.6 SJÖTTI ÁFANGI: TILLAGA TIL AUGLÝSINGAR 

Verkþættir í sjötta áfanga svæðisskipulagsgerðar eru: 

 Fullvinnsla tillögu til athugunar hjá Skipulagsstofnun skv. 3. mgr. 23 gr. 

skipulagslaga. Hér geta t.d. komið til lagfæringar á tillögu vegna ábendinga 

sem komu fram við kynningu í áfanganum á undan.  

 Sjötti fundur svæðiskipulagsnefndar: Samþykkt á endanlegri tillögu. 

 Endanleg tillaga send sveitarstjórnum til samþykktar. 

 Tillaga send til athugunar Skipulagsstofnunar sem hefur 4 vikur til umsagnar. 

 Úrvinnsla úr athugasemdum Skipulagsstofnunar, ef einhverjar. Lokafrágangur 

tillögu til auglýsingar. Mögulega þarf fund í svæðisskipulagsnefnd til að 

afgreiða viðbrögð við umsögn Skipulagsstofnunar.  

 Tillaga auglýst skv. 24. gr. skipulagslaga. Sex vikna athugasemdafrestur. 

 4.7 SJÖUNDI ÁFANGI: TILLAGA TIL SAMÞYKKTAR OG 

STAÐFESTINGAR 

Verkþættir í sjöunda áfanga svæðisskipulagsgerðar eru: 

 Úrvinnsla úr athugasemdum á auglýsingartíma og lokafrágangur til 

samþykktar og staðfestingar. 

 Sjöundi fundur svæðisskipulagsnefndar: Tekin afstaða til athugasemda sem 

borist hafa og þess hvort gera skuli breytingar á tillögunni. 

 Svæðisskipulagsnefnd sendir sveitarstjórnum, innan tólf vikna, tillögu sína að 

svæðisskipulagi ásamt athugasemdum og umsögn sinni um þær. 

 Sveitarstjórnir senda svæðisskipulagsnefndinni afgreiðslur sínar, innan sex 

vikna. 

 Svæðisskipulagsnefnd sendir tillögu sína að svæðisskipulagi til 

Skipulagsstofnunar ásamt athugasemdum sem bárust á auglýsingartíma og 

umsögnum svæðisskipulagsnefndar um þær.  

 Svæðisskipulagsnefnd auglýsir niðurstöðu sína og sendir þeim aðilum sem 

gerðu athugasemdir umsögn sína um þær.  

 Skipulagsstofnun staðfestir svæðisskipulagstillöguna, innan fjögurra vikna frá 

því að tillagan barst, og auglýsir staðfestinguna í B-deild Stjórnartíðinda. 
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5. NÆSTU SKREF 
Þessi verkefnistillaga verður kynnt og rædd á fundi stjórnar Eyþings í ágúst  2017. 

Ef ákveðið verður að vinna á þeim grunni sem hér er lýst er næsta skref að kynna 

verkefnistillöguna fyrir sveitarstjórnum. Hvert og eitt sveitarfélag þarf að 

samþykkja verkefnistillöguna. Síðan hæfist undirbúningur sem lýst er í fyrsta 

áfanga í kafla 4.1. 


