
Svæðisskipulag 

fyrir  

Suðurland? 
2. fundur vinnuhóps 

á Hellu 31.8.2015 

Matthildur Kr. Elmarsdóttir 



3 fundir → Tillaga til ársfundar SASS 

1. fundur 18. ágúst á Selfossi 
 Tilgangur, umfang, (áherslur) 

 

2. fundur 31. ágúst á Hellu 
 Áherslur, viðfangsefni, samvinna, samráð  

   – Hverskonar svæðisskipulag? 

 

3. fundur 22. september 
 Drög að tillögu til SASS 



Á að vinna svæðisskipulag fyrir 

Suðurland? 

Leiðin að ákvarðanatöku 

 

1. Hvað er svæðisskipulag og hver er tilgangur þess? 

2. Hvað kallar á svæðisskipulag og hverju gæti það skilað? 

3. Hvert ætti umfang svæðisskipulags að vera? 

4. Hverjar eiga áherslurnar að vera og hverjir þurfa að koma 

að verkefninu? / Hvers konar svæðisskipulag? 

Tillaga vinnuhóps til ársfundar SASS 



Dagskrá dagsins 

13:00 Kynning: Tilgangur, viðfangsefni, 

nálgun, afurðir og ávinningur 

14:15  Spurningar og  umræður  

15:00 Kaffihlé 

15:20 Hópaumræður 

16:20 Punktar frá borðum og umræður 

17:00 Fundarslit 

 

 



Efni dagsins 

1. Lagaákvæði um svæðisskipulag 

2. Annað ytra samhengi 

3. Samspil sóknaráætlunar, svæðisskipulags og 

aðalskipulags 

4. Svæðisskipulag sem umhverfis- og skipulagsstefna 

• Hlutar / Vinklar / Afurðir: 

A. Atlas 

B. Umhverfis- og auðlindastefna 

C. Ferðamálastefna 

D. Samgöngustefna 

E. Stefna um mörkun  

 (branding) / ímynd svæðis 

 
 

 

 

 

 

Viðfangsefni 

Fordæmi 

Ávinningur 



 

1 
Lagaákvæði um svæðisskipulag 



Hlutverk svæðisskipulags 

• 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. (1. gr) 

• Svæðisskipulag er rétthærra en aðalskipulag. (12. gr). 

• Staðbundnar ákvarðanir um landnotkun skulu eingöngu teknar 
í svæðisskipulagi að því marki sem nauðsyn þykir til að tryggja 

sameiginlega hagsmuni hlutaðeigandi sveitarfélaga, til að 

útfæra landsskipulagsstefnu á hlutaðeigandi svæði eða 

vegna nauðsynlegrar samræmingar landnotkunar í fleiri en 
einu sveitarfélagi. (21. gr.) 



Framsetning svæðisskipulags 

• Svæðisskipulag skal sett fram í skipulagsgreinargerð. Þar skal 

koma fram rökstudd stefna sveitarfélaganna varðandi 

byggðaþróun ásamt umhverfismati svæðisskipulagsins. (21. gr.) 

• Að því  marki sem tilefni er til að marka stefnu um staðbundnar 

ákvarðanir í svæðisskipulagi skal svæðisskipulag jafnframt sett 

fram á þemauppdráttum með greinargerð og/eða sérstökum 
skipulagsuppdrætti. (21. gr.) 

• Þegar vinna við gerð svæðisskipulagstillögu hefst skal 

svæðisskipulagsnefnd taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu 

þar sem gerð er grein fyrir hvaða áherslur nefndin hafi við gerð 
skipulagsins, forsendum þess og fyrirliggjandi stefnu og hvernig 

samráði og kynningu verði háttað gagnvart íbúum og öðrum 
hagsmunaaðilum.  

 



Lýsing svæðisskipulagsverkefnis 

1. TILGANGUR 

• Hver er tilgangur/hluverk svæðisskipulags fyrir Suðurland? 

2. FORSENDUR 

• Hvað kallar á svæðisskipulag og hverju gæti það skilað? 

3. UMFANG 

• Á hvaða viðfangsefnum á svæðisskipulag að að taka? 

4. ÁHERSLUR og SAMRÁÐ 

• Hverjar eiga áherslurnar að vera og hverjir þurfa að koma að 

verkefninu?  



 

2 
Annað ytra samhengi 



Í bígerð hjá ríkinu 

• Tillaga til þingsályktunar um 

landsskipulagsstefnu 2015–2026 

 

• Frumvarp til laga um landsáætlun 

um uppbyggingu innviða fyrir 

ferðamenn til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum (2014-

2015) 

 

• Tillögur starfshóps um landnotkun í 

dreifbýli og sjálfbær landnýting  

(2015) 

 

• Ferðamálastefna (í vinnslu) 

 

 

 

Inviðir 
Ferðamannaleið 

Ferðamannasvæði 

Ferðamannastaðir 

Miðhálendið 

Dreifbýli 

Haf- og strandsvæði 

Búsetumynstur 

Landbúnaðar- og 

nytjaland 

Ferðaþjónusta 

Loftslagsbreytingar 

Skógrækt 

Sjálfbær 

landnýting 



 

3 
Samspil sóknaráætlunar, 

svæðisskipulags og aðalskipulags 



Framtíðarsýn Suðurlands 
skv. Sóknaráætlun 2015-2019 (SÁS‘15-19) 

Mannauður, náttúra og samtakakraftur 

Fjölbreytt atvinnulíf, mannlíf og menning 

Suðurland sem laðar að íbúa og gesti 

Hvetjandi umhverfi til menntunar, 

rannsókna og þróunar 

Atvinnusköpun sem byggir á sjálfbærri 

nýtingu á auðlindum landshlutans 



Leiðarljós SÁS‘15-19 

• Jákvæð samfélagsþróun 

• Gæði, hreinleiki og umhverfisvitund 

• Að byggja upp fjölskylduvænt samfélag 

• Fjölbreytni í menningu, mannlífi, menntun 

og atvinnu 



Megináherslur SÁS’15-19 

• Vinna að heildrænu skipulagi fyrir Suðurland 

(svæðisskipulag) en tryggja að hvert sveitarfélag 

haldi sinni sérstöðu. 

• Auka samvinnu á milli sveitarfélaga í sem flestum 

málefnum. 

• Skapa jákvæða ímynd af Suðurlandi sem byggir á 

gæðum og hreinleika. 

• Vinna að umhverfisvakningu með sjálfbærni að 

leiðarljósi og auka sjálfbæra nýtingu á orku og 

auðlindum. 

• Auka fjölbreytni í atvinnulífi, mannlífi, menningu og 

menntun. 



VERKEFNAÁÆTLUN 

Frá STEFNU til SKIPULAGS til 

FRAMKVÆMDA 

FRAMTÍÐARSÝN 
STEFNA 

MARKAÐSSETNING OG 
MIÐLUN 
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Framtíðarsýn  og 
stefna í 

skipulagsmálum 

Skilin á milli svæðisskipulags  

og aðalskipulags  

Skipulag sem útfærir 
stefnuna 

Svæðis- 
skipulag 

Aðal- 
skipulag 



Samsett aðalskipulag Suðurlands 

sudurland_300dpi.jpeg 

sudurland_300dpi.jpeg


Samsett aðalskipulag á Snæfellsnesi 



Stefnumótandi  

áætlun 

 

 

Markmið: 

Efla byggðaþróun. 

Auka samráð á sviði 

byggðamála. 

 

 

 

Forræði:  

Landshlutasamtök 

Sóknaráætlun Svæðisskipulag 

 

Aðalskipulag 

Stefnumótandi 

skipulagsáætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefnumótandi  

skipulagsáætlun og 

landnotkunarskipulag 

 

Markmið: 

Stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu 

lands, tryggja vernd landslags, náttúru og 

menningarverðmæta og koma í veg fyrir 

umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi. 

 

Forræði:  

Sveitarfélög 
 



Stefnumótandi áætlun 

 

 

 

Viðfangsefni: 

Ekki tilgreind í lögunum 

en í samningi um 

Sóknaráætlum 2015-

2019 skal að lágmarki 

marka stefnu um: 

• menningarmál 

• nýsköpun og 

atvinnuþróun 

• uppbyggingu 

mannauðs 

Sóknaráætlun Svæðisskipulag 

 

Aðalskipulag 

Stefnumótandi 

skipulagsáætlun 

 

 

Viðfangsefni: 

Samræma stefnu um  

• byggðaþróun og  

• þá þætti 

landnotkunar sem 

talin er þörf á að 

samræma vegna 

sameiginlegra 

hagsmuna. 

Stefnumótandi 

skipulagsáætlun og 

landnotkunarskipulag 

 

Viðfangsefni: 

Setja fram stefnu 

sveitarstjórnar um 

þróun sveitarfélagsins 

varðandi  

• landnotkun,  

• byggðaþróun,  

• byggðamynstur,  

• samgöngu- og 
þjónustukerfi og  

• umhverfismál. 

 



Sóknar-

áætlun 

Aðal- 

skipulag 

Samhengi sóknaráætlunar og 
svæðisskipulags og aðalskipulags 

Atvinnustefna 
Mennta- og 

menningarstefna 

Umhverfis- og skipulagsstefna 
Svæðis-

skipulag 

 

Umhverfis- og skipulagsstefna 

Skipulag 



Til hvers svæðisskipulag? 

Til að útfæra umhverfis- og skipulagsstefnu  

• fyrir málaflokka sem eru mikilvægir fyrir allan landshlutann 

og  

• sem fylgir eftir og styður við framtíðarsýn og stefnu 

Sóknaráætlunar Suðurlands  

í atvinnu-, mennta- og menningarmálum. 

Með slíkri svæðisskipulagsstefnu er ennfrekar stuðlað að því 

að 

• frekari stefnumótun, 

• skipulagsgerð, 

• umhverfismótun og 

• markaðssetning 

byggi á sameiginlegri sýn allra sveitarfélaganna á einkenni 

og þróun landshlutans. Sú samstilling ætti að geta stuðlað 

að meiri árangri við eflingu byggðar og atvinnulífs en ella. 

 

 
 
 
 
 



Fordæmi: Svæðisskipulag Snæfellsness 

 



Vesturhluti 

 

 

Austurhluti 

 

                        Suðurland 

Hálendi 

Uppsveitir  

Láglendi 

Strandlengja 

 

 

Miðhluti 

 

 

Hálendi 

 

Láglendi 

Strandlengja  

Hálendi 

 

Láglendi 

Strandlengja 
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4 
Svæðisskipulag sem  

umhverfis- og skipulagsstefna 
Afurðir 

Viðfangsefni 

Fordæmi  

Ávinningur 

 

 



Samgöngur Ferðaþjónusta Matvælaframleiðsla Orkuframleiðsla og  
-nýting 

Nýting annarra 
auðlinda 

Stofnvegir 
þ.m.t. brýr 

Ferðaleiðir 
- þemaleiðir 

Verðmæt 
landbúnaðarlönd 

Vindorka Vatnsnám 
Vatnsvernd 

Tengivegir 
þ.m.t. brýr 

Stærri áfangastaðir í 
dreifbýli 

Svæði fyrir  ræktun Vatnsorka Efnisnám 

Slóðar Myndatökustopp Fullvinnsla Jarðhiti Úrgangur, sorpmál 
Endurvinnsla og 
- nýting 

Vegamerkingar Stærri tjaldsvæði Vörumerki fyrir 
sunnlensk matvæli 

Sjávarföll Náttúruvernd 
Landslagsvernd 
Þolmörk svæða 

Upplýsingagjöf Salernismál/-staðir Nýting orku á svæðinu 

Rafhleðslu- 
stöðvar 

Upplýsingamiðst. 
Upplýsingagjöf 

Gönguleiðir og –
stígar - heilsárs 

Hættusvæði, 
öryggismál 

Hjólaleiðir og –
stígar - heilsárs 

Aðgengismál 

Reiðleiðir og - 
stígar 

Strandlengjan 

Sumarhúsabyggð 

Karaktersvæði - 
Þemasvæði 

Ímynd 



Hvað verður til? Hverjar eru afurðirnar?  

A. Atlas Suðurlands 

 

B. Umhverfis- og auðlindastefna Suðurlands 

 

C. Ferðamálastefna Suðurlands 

 

D. Samgöngustefna Suðurlands 

 

E. Stefna um mörkun / ímynd Suðurlands 

(regional branding) 



A 
Atlas Suðurlands 



Fordæmi 
 



Jarðhiti 

Jarðvegur 

Viðfangsefni 
 



Vatnsauðlindir 

Lindasvæði,vatnsból Viðfangsefni 
 



Njálssaga 

Flóamannasaga 

Viðfangsefni 
 



Ávinningur af Atlas 

• Gefur heildarmynd af  auðlindum og sérkennum 

svæðisins og gerir kort aðgengileg fyrir alla til ýmissa 

nota. 

• Nýtist við að móta stefnu og skýra ímynd svæðisins. 

• Veitir grunn fyrir aðalskipulagsgerð sem getur stuðlað að 

því að tekið sé mið af heildarmyndinni. 

• Nýtist við umhverfismat átlana og mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmda. 

• Getur aukið skilning íbúa og annarra áhugasamra á 

þeim tækifærum sem búa í svæðinu sem aftur getur 

kveikt hugmyndir um ný fyrirtæki, nýja þjónustu eða 

nýjar vörur.  



B 
Umhverfis- og auðlindastefna 

Suðurlands 



Viðfangsefni  

umhverfis- og auðlindastefnu  

• Sjálfbærni viðmið fyrir nýtingu auðlinda, umgengni við 

þær og mannvirkjagerð vegna nýtingar. 

• Verðmæt svæði á svæðis-, lands- og heimsvísu. 
– Vatnsauðlindir; grunnvatn, yfirborðsvatn 

– Jarðefni, jarðvegur 

– Sjálfbær gróðurframvinda 

– Líffræðileg fjölbreytni, jarðfræðileg fjölbreytni 

– Aðgerðir gegn loftslagsbreytingum 

– Nýtingarsjónarmið, verndarsjónarmið 

– Viðhald og endurheimt vistkerfa 

– Úrgangsstefna (ath. Samhengi við Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs) 

• Urðun, endurvinnsla, endurnýting, lágmörkun úrgangs 

– Landslagsjónarmið; karkatersvæði; verndun víðerna; gæði 

mannvirkja og umhverfismótunar 

 



Fordæmi fyrir umhv. & auðlindastefnu 

Íslensk: 

• Auðlindastefna Grindavíkur 
– http://www.grindavik.is/audlind 

• Umhverfis- og auðlindastefna 
Reykjavíkurborgar (Græna borgin) 
– http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/umhverfissvid/myndir/skyrlsur/Umhverf

is-_og_au_lindastefna.pdf 

• Svæðisskipulag Snæfellsness 
– http://snaefellsnes.is/ 

 

Erlend: 

• Nova Scotia, Kanada 
– http://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/Strategy_Strategy.pdf 

• Wellington Region, Nýja-Sjálandi 
– http://www.gw.govt.nz/proposed-natural-resources-plan/ 

 

 

 



Fordæmi fyrir umhv. & auðlindastefnu 

http://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/Strategy_Strategy.pdf 

Biodiversity – líffræðileg fjölbreytni 
Forests - skógar 
Geological resources – jarðfræðilegar auðlindir 
Parks - Þjóðgarðar/svæðisgarðar  



Fordæmi fyrir umhv. & auðlindastefnu 

http://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/Strategy_Strategy.pdf 

http://www.gw.govt.nz/proposed-natural-resources-plan/ 



Fordæmi fyrir umhv. & auðlindastefnu 

http://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/Strategy_Strategy.pdf 

http://www.gw.govt.nz/proposed-natural-resources-plan/ 



Viðfangsefni svæðisskipulags í  

Nýja-Sjálandi 

http://www.aucklandcity.govt.nz/council/documents/region
alplans/airlandwater/alwp2012wholeplan.pdf 



Karaktersvæði 

Snæfellsness 



Ávinningur af umhv. & auðlindastefnu 

• Hægt að fjalla um svæði sem ná yfir 

sveitarfélagamörk, s.s. vistkerfi og 

landslagseiningar. 

• Hægt að fjalla um viðfangsefni sem eru 

óháð sveitarfélagamörkum, s.s. loftgæði og 

vatnsgæði.  

• Stuðlað að gæðum og heilnæmi umhverfis 

á öllu Suðurlandi. 

• Stuðlað að sjálfbærri nýtingu á öllu 

Suðurlandi. 

 



C 
Ferðamálastefna Suðurlands 



Viðfangsefni ferðamálastefnu 

Stefna um þróun ferðaþjónustu og samspil 

hennar við aðrar greinar, samfélagsmál og 

náttúruvernd 

• Ferðaleiðir 

• Ferðamannasvæði og -staðir 

• Innviðir 

• Öryggis- og aðgengismál 

• Gæði hins byggða umhverfis 

• Sérstaða og ímynd 

 

 



Vesturhluti 

 

 

Austurhluti 

 

                        Suðurland 

Hálendi 

Uppsveitir  

Láglendi 

Strandlengja 

 

 

Miðhluti 

 

 

Hálendi 

 

Láglendi 

Strandlengja  

Hálendi 

 

Láglendi 

Strandlengja 
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Vestmannaeyjar 

 

 

Sérstaða og ímynd 

„Skipulagsgerð sveitarfélaga: 

2.4.1 Ferðaþjónusta á grunni sérstöðu og 

umhverfisgæða. 

    Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði leitast 

við að greina sérstöðu, styrkleika og 

staðaranda viðkomandi svæðis með tilliti til 

tækifæra í ferðaþjónustu. Skipulagsákvarðanir 

um ferðaþjónustu taki mið af 

náttúruverndarsjónarmiðum og kortlagningu á 

auðlindum ferðaþjónustunnar og miði 

jafnframt að því að ferðaþjónustuuppbygging 

nýtist jafnt íbúum á svæðinu og 

ferðamönnum.“  

(Tillaga að landsskipulagsstefnu 2015-2026) 



Auðlindir ferðaþjónustunnar 



Njálssaga 

Sögur og sagnir 



Jökullón 

Fossar 



Gil og gljúfur 

Fjörur 



Fordæmi fyrir ferðamálastefnu 

Ferðamálasstefna Reykjavíkurborgar 

Svæðisskipulag Snæfellsness 



Fordæmi: Svæðisskipulag Snæfellsness 

 



Fordæmi fyrir ferðamálastefnu 

•   



 



Ávinningur ferðamálastefnu 

• Bætt samkeppnisstaða Suðurlands til lengri 

tíma litið. 

• Grunnur fyrir samræmda markaðsstefnu. 

• Skipuleg uppbygging og forgangsröðun 

innviða. 

• Skýr heildstæð stefna fyrir allan landshlutann 

getur auðveldað aðgang að fjármagni til 

einstakra verkefna. 

 

 

 



D 
Samgöngustefna Suðurlands 



Viðfangsefni samgöngustefnu 

• Samgöngur á milli meginkjarna og innan 

vinnusóknar- og þjónustusvæða þeirra.  

• Meginleiðir ferðamanna, gangandi, ríðandi 

og hjólandi. 

• Vegslóðar. 

 

 



Fordæmi  

fyrir  

samgöngustefnu 

Svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins 

 



Fordæmi fyrir samgöngustefnu: Norður-Jótland 

http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/R
egional%20Udvikling%20sektion/Trafik%20og%20infrastrukt
ur/Mobilitet_i_Nordjylland_januar_2015.ashx 



Fordæmi fyrir samgöngustefnu: Norður-Jótland 

 

http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/R
egional%20Udvikling%20sektion/Trafik%20og%20infrastrukt
ur/Mobilitet_i_Nordjylland_januar_2015.ashx 



Fordæmi fyrir samgöngustefnu 



Ávinningur 

• Heildarsamhengi yfir allan landshlutann 

tryggt. 

• Sameiginleg stefna = Samstaða um 

forgangsröðun. 

• Skýr heildstæð stefna fyrir allan landshlutann 

getur auðveldað aðgang að fjármagni. 

 



E 
Stefna um mörkun Suðurlands 

/ ímynd Suðurlands 

(place / regional branding) 



Viðfangsefni  

mörkunar svæða (place branding) 

• Greina þá mynd sem íbúar sjálfir hafa af 

svæðinu (place identity) 

• Greina þá mynd sem gestir og  aðrir 

utanaðkoman hafa af svæðinu (place 

image) 

• Skilgreina svæðismark (place brand) á 

grunni þess. 

• Marka umhverfis- og skipulagsstefnu sem 

styður við markið. Lykilatriði : Að tengja saman  
mörkun og skipulag 



 



Vesturhluti 

 

 

Austurhluti 

 

                        Suðurland 

Hálendi 

Uppsveitir  

Láglendi 

Strandlengja 

 

 

Miðhluti 

 

 

Hálendi 

 

Láglendi 

Strandlengja  

Hálendi 

 

Láglendi 

Strandlengja 
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Vestmannaeyjar 
 

 



• Þéttbýlt 

• Mikil frístundabyggð 

• Mikill landbúnaður, 

matvælaframl. 

• Mikil ferðaþjónusta 

• Árekstrar á milli ferðaþj. 

og landbún. 

• Mikil umferð ferðamanna 

• Sjávarútvegur 

• Uppskipunarhöfn 

• Orkuvinnsla 

• Sóknarfæri í iðnaði 

• Þjónustusvæði 

• Nálægt höfuðb.sv. 

Vesturhluti 

 

 

Miðhluti Austurhluti 

 • Mikið landbún.land 

• Mikil ferðaþjónusta 

• Mikil umferð 

• Katla jarðvangur; eldfjalla 

og jarðsöguminjasvæði 

• Landeyjahöfn 

• Orkuvinnsla 

• Mikill sjávarúvegur (VE) 

 

• Strjálbýlt 

• Lítið undirlendi austast 

• Stórir sandar vestast 

• Mikill sjávarútv.  austast 

• Landbúnaður vestast 

• Ferðaþjónusta 

• Fólksfækkun 

• Mikil umferð 

• Langt frá höfuðb.sv. 

 

Suðurland – Einkenni og áskoranir 



Fordæmi 

• Svæðisskipulag Snæfellsness 
– http://snaefellsnes.is/ 

 

• Markaðssetning Íslands: Inspired by Iceland 
– http://www.islandsstofa.is/files/leidarljos-markadss-16-sidur.pdf 

 

• The Lapland Brand 
– http://www.lapland.fi/en/lapland-brand 

 



Fordæmi: Svæðisskipulag Snæfellsness 



ÍMYND 

Snæfellsness 

Lykilorð 

Lykilsvæði 

Lykilsvið 

Lykiltákn 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

snæfellsk 

UPPLIFUN 

snæfellsk 

JARÐFRÆÐI 

snæfellsk 

STRAND- 

MENNING 



Leiðarstef og hljómfall  

við ímyndarsköpun 

Leiðarstef fyrir 
Suðurland? 

• Fjölbreytt 

• Aðlaðandi 

• Hvetjandi 

• Sjálfbært 

• Jákvætt 

• Vandað 

• Hreinlegt 

• Umhverfisvænt 

• Fjölskylduvænt 



Fordæmi um svæðismark: Lapland 





  



Fordæmi um svæðismark: Lapland 



Ávinningur af “branding” 

Tilgangur mörkunar er að stuðla að 

jákvæðri þróun svæðis með því að virkja 

hagsmunaaðila í það sameiginlega 

verkefni að styrkja ímynd og orðspor 

svæðisins á þann hátt að það laði að 

gesti, íbúa, fyrirtæki og fjárfestingar og 

bæta um leið almenn lífsgæði íbúa (Best 

Place - European Place Marketing 

Institute 2015) 

 



Ávinningur af skiuplagsstefnu sem er 

unnin út frá “branding” vinkli 

• Skýr leiðarljós sem taka mið af sýn íbúa á sitt 

svæði 

• Aukið aðdráttarafl 

• Samræmd markaðssetning 

• Bætt samkeppnisstaða gagnvart öðrum 

svæðum um: 

- Íbúa 

- Ferðamenn 

- Fyrirtæki 

- Fjárfesta 

 



 
Annar ávinningur af 

svæðisskipulagsstefnu 



Annar ávinningur af 

svæðisskipulagsgerð 

• Aukin samheldni á Suðurlandi  

– Sameina marga hagsmunaaðila til að ná sameiginlegu 
markmiðum fyrir landshlutann 

• Samræmd markaðssetning á Suðurlandi gagnvart  

– Ferðamönnum 

– Fyrirtækjum og fjárfestum, einkum í ferðaþjónustu 

– Mögulegum nýjum íbúum 

• Sameiginleg forgangsröðun verkefna sem snúa að 
grunngerð/innviðum 

• Hægt að setja einstök verkefni í stærra 
svæðisbundið samhengi 
– Auðveldar að ná í fjármagn til verkefna 

 



U 
Hópaumræður 

4-5 manns við hvert borð 

 



Spurningar 

• Hvaða orð eða setningar myndir þú nota til að 
lýsa Suðurlandi fyrir einhverjum sem hefur ekki 
komið þangað? Að hvaða leyti er Suðurland 
frábrugðið öðrum landshlutum? (15 mín) 

 

• Hvaða afurðum og árangri er æskilegt að 
svæðisskipulag skili fyrir Suðurland? (25 mín) 

 

• Hvers þarf að gæta varðandi samvinnu 
sveitarfélaga og samráð við hagsmunaaðila? 
Hverjir þurfa að vinna saman svo sá árangur 
náist sem óskað er eftir, sbr. spurningu 2? (20 
mín) 

 



S 
Samantekt og fundarslit 




