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Meginskilaboð kynningarinnar 
Svæðisskipulag  

 er stefnumótandi skipulagsáætlun 

 getur gengt hlutverki sóknaráætlunar  eða 

spilað saman við slíka áætlun 

 getur náð til mismunandi viðfangsefna 

 byggir á greiningu á auðlindum, sögu, 

staðaranda og samfélagi 

 setur framtíðarsýn og skilgreinir  markmið og 

leiðir að henni 

 er framfylgt með aðalskipulagi og deiliskipulagi, 

fjárhagsáætlunum og verkefnaáætlunm 

 hægt að beita til að styrkja ímynd og sérstöðu 

 

 

 

 

 

 



Hvað er svæðisskipulag? 

• Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga. 

• Sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá þætti 

landnotkunar sem talin er þörf á að samræma. 

• Staðbundnar ákvarðanir um landnotkun eingöngu 

teknar ef nauðsynlegt þykir.  

• Svæðisskipulagsnefnd sér um framfylgd.  

• Afgreiðslur háðar samþykki allra hlutaðeigandi 

sveitarstjórna. 
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Svæðisskipulag sem  

stefnumótandi skipulagsáætlun 

• Skipulagslögin segja:  

– Staðbundnar ákvarðanir um landnotkun skulu eingöngu 

teknar ef nauðsynlegt þykir að tryggja sameiginlega 
hagsmuni, útfæra landsskipulagsstefnu eða samræma 

landnotkun í fleiri en einu sveitarfélagi 

 

• Heildarstefna um mörg viðfangsefni 

– Dæmi: Svæðisskipulag Snæfellsness 

 

• Stefna um eitt viðfangsefni  

– Dæmi: Svæðisskipulag ferðaleiða og áfangastaða 

 

 



Svæðisskipulag sem sóknaráætlun 

Svæðisskipulag 

 Sameiginleg stefna um 

byggðaþróun og 

landnotkun 

 Forsendugreining 
– Umhverfi og aðstæður 

– Mannfjöldaþróun 

– Þróun í atvinnumálum 

 Viðfangsefni 
– Frjáls 

 Stefnumótun  
– Framtíðarsýn  

– Markmið og leiðir 

 Samráð 

 Framfylgd 
― Skipulagsáætlanir og einstök 

verkefni 

 

Sóknaráætlun 

 Þróunaráætlun í atvinnu-, 

byggða- og menningarmálum 

 Forsendugreining 
– Stöðugreining 

 Viðfangsefni 
– Menningamál 

– Nýsköpun og atvinnuþróun 

– Uppbygging mannauðs 

– Lýðfræðileg þróun 

 Stefnumótun  
– Framtíðarsýn  

– Markmið og leiðir 

 Samráðsvettvangur 

 Framfylgd 
― Áhersluverkefni 

― Uppbyggingarsjóður 
Byggt á Samningi  

um sóknaráætlun  

Suðurlands 2015-2019 
 

Byggt á skipulags- 

reglugerð  nr. 90/2013 



Ein áætlun – Samræmd markmið 

 





Hlutverk svæðisskipulagsins 

Sóknaráætlun Snæfellinga,  

um hvernig sveitarfélögin og atvinnulífið,  

í samvinnu við íbúa, 

hyggjast stuðla að því í sameiningu  

að þróun atvinnulífs og byggðar á Snæfellsnesi  

taki í auknum mæli mið af sérkennum svæðisins m.t.t. 

náttúru, menningar og mannauðs,  

í því skyni að auka verðmætasköpun. 



Auður svæðisins nýttur  

í öllum greinum 



Samvinna greina 

 



Byggt á því sem fyrir er 



Áfangaskipt ferli 



Auður svæðis er grunnur að sókn 



Náttúruauður 



Menningarauður 



Þekkingarauður 



Áskoranir, tækifæri, áherslur 



Framtíðarsýn  

fyrir allt svæðið 

Meginmarkmið  

fyrir þemu 

Markmið  

fyrir viðfangsefni 

Leiðir  

að markmiðum  

Kerfisbundin framsetning stefnu 

Hvert? 

Hvað? 

Hvernig? 



Framtíðarsýn 

Á Snæfellsnesi þekkja íbúar og 
virða einstakan náttúru- og 
menningararf, nýta hann og 
viðhalda honum, með 
áherslum í  

• byggðaþróun, 

• atvinnustarfsemi,  

• skóla- og rannsóknarstarfi og 

• daglegu lífi.  

Svæðið er því eftirsótt til búsetu 
og ferðalaga og 

„Snæfellsnes“ er sterkt 
vörumerki. 



Áætlun um 6 þemu 



Þrjár tegundir markmiða 

 



snæfellskur matur  

 



snæfellskt ferðalag 



Áfangastaðir og ferðaleiðir 



Karaktersvæði Snæfellsness 



Ímynd 

Snæfellsness 

 

 

Snæfellsnes 

sem 

vörumerki 

 



ÍMYND 

Snæfellsness 

Lykilorð 

Lykilsvæði 

Lykilsvið 

Lykiltákn 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

snæfellsk 

UPPLIFUN 

snæfellsk 

JARÐFRÆÐI 

snæfellsk 

STRAND- 

MENNING 



Takk fyrir! 




