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I. INNGANGUR 

1 Aðdragandi forathugunar um 
svæðisskipulagsáætlun 

1.1 Áhersluverkefni Sóknaráætlunar Suðurlands 2015-2016 

Stjórn Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi (SASS) ákvað 8. maí 2015 að leggja til við 

verkefnisstjórn sóknaráætlunar fyrir landshlutann að eitt af áhersluverkefnum árið 2015 yrði á 

sviði skipulagsmála. Sú ákvörðun byggði m.a. á því sem fram kom í umræðum á ráðstefnu 

samtakanna um skipulagsmál sem haldinn var á Hellu í 25. mars 2015. Samantekt 

ráðgjafarfyrirtækisins Alta um þær umræður má finna á heimasíðu SASS. Verkefnisstjórn 

Sóknaráætlunar 2015-2019 samþykkti áhersluverkefni á fundi sínum 24. júní sl. og stjórn SASS 

staðfesti þau 25. júní. Í kjölfarið var skipaður 30 manna vinnuhópur, með 2 kjörnum fulltrúum 

frá hverju sveitarfélagi. Listi yfir fulltrúa er aftast í viðauka. 

1.2 Hlutverk vinnuhópsins 

Hlutverk vinnuhópsins var að greina forsendur og ávinning af mögulegu svæðisskipulagi fyrir 

landshlutann, ásamt því að setja fram mögulegar áherslur varðandi hlutverk, umfang, 

viðfangsefni og aðra nálgun slíks svæðisskipulags. Aðal bakgrunnsefni fyrir vinnu hópsins var 

Sóknaráætlun Suðurlands 2015-2019 og samantekt Alta um umræður sem fóru fram á 

skipulagsráðstefnu SASS á Hellu í mars 2015. Bæði skjölin er að finna á heimasíðu SASS, 

www.sass.is. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir starfi hópsins og tillögu hans um næstu skref. 

Ráðgert er að skýrslan verði til umfjöllunar á ársþingi SASS 29.-30. október nk.  

Matthildur Kr. Elmarsdóttir skipulagsfræðingur hjá Alta ráðgjafarfyrirtæki var ráðgjafi hópsins 

stýrði vinnu hans og setti saman þessa skýrslu. Bjarni Guðmundsson framkvæmdastjóri SASS 

hafði umsjón með verkefninu fyrir hönd SASS. 

 

 

 

 

 

 

2 Starf og fundir vinnuhópsins  

2.1 Nálgun starfsins 

Vinnuhópurinn átti þrjá fundi á tímabilinu 18. ágúst til 22. september 2015 og á þeim var lögð 

áhersla á að skýra og ræða þá þætti sem taka þarf afstöðu til áður en ráðist er í 

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

 hlutverk svæðisskipulags og tilgangur svæðisskipulagsgerðar 

 viðfangsefni svæðisskipulags og landfræðilegt umfang 

 áherslur við greiningu og samráð 

Út frá þessum útgangspunkti kynnti ráðgjafi í upphafi hvers fundar efni tengt eftirfarandi 

spurningum: 

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, landfræðilegt og efnislegt? 

4. Hverjar eiga áherslurnar að vera og hvernig ætti að haga samráði? 

Í kjölfar kynninga ráðgjafa fóru fram fyrirspurnir og opnar umræður fundarmanna. Á fyrsta og 

öðrum fundi fóru síðan fram umræður í minni hópum um tilteknar spurningar til að leiða 

umræðuna áfram. Hver hópur gerði síðan grein fyrir helstu punktum í lok fundarins. Á þriðja 

fundi ræddu hinsvegar allir fundarmenn saman í einum hópi eftir kynningu ráðgjafa. Nánara 

fyrirkomulagi og efni hvers fundar er lýst hér að neðan. 

2.2 Fyrirkomulag og efni hvers fundar 

Á fyrsta fundi kynnti ráðgjafi efni sem sneri að hlutverki svæðisskipulags, tengslum þess við 

aðrar áætlanir og útskýrði muninn á svæðisskipulagi og aðalskipulagi. Þá fór hann yfir 

mögulegt landfræðilegt og efnisleg umfang svæðisskipulagsáætlunar. Eftir kynninguna ræddu 

fundarmenn um eftirfarandi spurningar á fimm vinnuborðum: 

1. Hvernig má skipta Suðurlandi í landslags- og samfélagseiningar?  Rætt var um hvað 

einkennir þær einingar m.t.t. umhverfis, byggðarþróunar og skipulagsmála. Tilgangur 

umræðunnar var að draga fram fjölbreytileika svæðisins sem möguleg 

svæðisskipulagsgerð þyrfti að taka tillit til og einnig hvað allir hlutarnir eiga sameiginlegt 

og þar með hvað gerir Suðurland að einni heild. Ennfremur var tilgangur umræðunnar að 

kanna hvort tilefni væri til að brjóta skipulagssvæðið upp í minni skipulagseiningar eða 

hvort stefna ætti að einu svæðisskipulagi fyrir allan landshlutann. 

Til vinnuhópsins! 
Mikilvægt er að allir lesi yfir skýrsluna og komi á framfæri 
athugasemdum ef einhverjar eru. Allar ábendingar um 

lagfæringar eru velkomnar.  
Litir á myndum verða lagfærðir fyrir lokaútgáfu, þ.e. notaðir 
verða bláir tónar í stað grænna til að ríma betur við mynd á 
forsíðu.  

http://www.sass.is/
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2. Til hvaða viðfangsefna ætti svæðisskipulag fyrir Suðurland ætti að ná?  Tilgangur 

umræðunnar var að komast að því hvaða viðfangsefni skipta máli fyrir Suðurland allt og 

kunna að hafa þýðingu fyrir þróun alls landshlutans. 

Punktar frá umræðuhópunum voru nýttir til að móta kynningu annars fundar en þar var lagt 

upp með að svæðisskipulagáætlun fyrir Suðurland gæti gegnt því hlutverki að vera umhverfis- 

og skipulagsstefna sem útfærði og styddi við þá atvinnu- og mennta- og menningarstefnu sem 

sett er fram í Sóknaráætlun Suðurlands. Þannig var farið yfir hvernig svæðisskipulagsstefna/-

áætlun gæti staðið saman af: 

A. Forsenduhluta: 

1. Atlas eða kortabók sem lýsir sérkennum, auðlindum og grunngerð svæðis og er 

grunnur að greiningu og stefnumótun. 

 

B. Stefnuhluta, einum eða fleirum: 

2. Umhverfis- og auðlindastefna - sem greindi verðmæt svæði vegna náttúrfars, 

auðlinda og landslags og lýsti áherslum við auðlindanýtingu, meðhöndlun úrgangs  og 

umgengi við náttúruna. 

3. Ferðamálastefna -  sem lýsir áherslum sem varða þróun ferðaþjónustu og samspil 

hennar við aðrar greinar, samfélagsmál og náttúruvernd. Sú stefnan gæti fjallað um 

ferðaleiðir, ferðamannasvæði og –staði, innviði, öryggis- og aðgengismál, gæði hins 

byggða umhverfis og sérstöðu og ímynd landshlutans og valinna hluta hans. 

4. Samgöngustefna - sem tæki til samgangna á milli meginkjarna og innan vinnusóknar- 

og þjónustusvæða þeirra, meginleiða ferðamanna (gangandi, ríðandi og hjólandi) og 

vegslóða. 

5. Stefna um mörkun (branding) eða ímynd svæðis – sem fæli í sér að greina þá 

mynd sem íbúar sjálfir hafa af svæðinu (place identity) og þá mynd sem gestir og  aðrir 

utanaðkoman hafa af því (place image) og skilgreina síðan  svæðismark (place brand) á 

grunni þess. Markið væri útgangspunktur fyrir umhverfis- og skipulagsstefnuna (sbr. 

stefnuhluta 2, 3 og 4) sem þyrfti  að styðja við markið. Svæðismarkið væri jafnframt nýtt 

við markaðssetningu svæðisins/landshlutans. 

Fyrir hvern þessara hluta voru sýnd fordæmi og farið yfir mögulegan ávinning. 

Á grunni kynningarinnar voru fyrirspurnir og umræður í sal og síðan var rætt í minni hópum 

um eftirfarandi spurningar:  

1. 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? Þessi 

spurning var til að kanna betur hvað einkennir og sameinar Suðurland sem eina heild og 

þar með þreifa betur á mögulegum viðfangsefnum svæðisskipulags. 

2. Hvaða afurðum og árangri er æskilegt að svæðisskipulag skili fyrir Suðurland? Þessi 

spurning var í beinu samhengi við kynningu ráðgjafa á mögulegum ávinningi þess að 

vinna svæðisskipulag sem samanstæði af einum eða fleirum af eftirfarandi hlutum: 

umhverfis- og auðlindastefnu, ferðamálastefnu, samgöngustefnu og stefnu um ímynd, 

auk atlas. 

3. 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?  

Þessari spurningu var ætlað að draga fram hvort það væri eitthvað sérstakt sem þyrfti að 

hafa í huga varðandi samráð þegar kemur að vinnslu svæðisskipulags, m.a. í ljósi þess að 

um mjög stórt svæði er að ræða og hagsmunaaðilar því fjölmargir. 

Á þriðja fundi voru drög að þessari skýrslu kynnt, þ.m.t. umræðutillaga sem lýsti hvernig 

mætti nálgast svæðisskipulag fyrir Suðurland með fókus á ferðamál og samspil þeirra við 

samgöngur og umhverfismál.  Skýrslan er afrakstur af ofangreindum kynningum og umræðum 

og lýsir hún því bæði greiningu ráðgjafa og punktum frá vinnuhópnum.  

3 Uppbygging skýrslunnar 

Skýrslan skiptist í fjóra hluta:  

I. hluti er INNGANGUR sem greinir frá aðdraganda þessarar skýrslu, starfi vinnuhópsins að 

baki hennar og uppbyggingu skýrslunnar.  

II. hluti er fjallar ALMENNT UM SVÆÐISSKIPULAG, hlutverk þess og tengsl við aðrar 

áætlanir. Hann byggir einkum á kynningum ráðgjafa á fyrsta og öðrum fundi 

vinnuhópsins. Hlutinn skiptist í tvo kafla:  

III. hluti lýsir mögulegri nálgun við SVÆÐISKIPULAGSÁÆTLUN FYRIR SUÐURLAND  út frá 

greiningu ráðgjafa og vinnuhópsins á forsendum, viðfangsefnum og mögulegum 

áherslum. 

IV. hluti er NIÐURSTAÐA VINNUHÓPSINS OG TILLAGA AÐ NÆSTU SKREFUM. 
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II. ALMENNT UM SVÆÐISSKPULAG 

 

4 Hlutverk svæðisskipulags  

4.1 Stigskipting skipulagsáætlana 

Skipulagsáætlanir eru stigskiptar eftir landfræðilegu umfangi. Skipulag á einu stigi þarf að taka 

mið af ákvörðunum í skipulagi á efri stigum, enda koma þar fram hagsmunir stærri heildar. 

Svæðisskipulag er valkvæð skipulagsáætlun sem tekur til landshluta eða svæðis sem nær yfir 

tvö eða fleiri sveitarfélög. Áætlunin setur nokkurs konar ramma fyrir aðalskipulag sem aftur 

setur ramma fyrir deiliskipulag (mynd 1). Í hverri og einni þessara áætlana eru sett fram 

leiðarljós, meginmarkmið, markmið og leiðir en nákvæmni þeirra er meiri og stefnan 

staðbundnari, þ.e. tengd tilteknum stöðum, eftir því sem svæðið er minna.  

 

Mynd 1. Stigskipting skipulagsáætlana 

4.2 Ákvæði skipulagslaga um svæðisskipulag 

Í skipulagslögum kemur m.a. eftirfarandi fram um svæðisskipulag (feitletrun er 

skýrsluhöfundar): 

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.) 

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.) 

4.3 Útfærsla hverrar svæðisskipulagsáætlunar 

Á grunni 1. og 21. gr.  skipulagslaga skilgreina sveitarfélög þá málaflokka eða þau viðfangsefni 

sem þau vilja hafa sameiginlega stefnu um. Sú skilgreining getur t.d. byggt á vilja til að 

sameinast um áherslur sem varða: 

 Nýtingu og verndun auðlinda með svæðisbundið mikilvægi. 

 Uppbyggingu eða framkvæmdir með svæðisbundið mikilvægi. 

 Hver forgangsröðun verður í uppbyggingu grunngerðar og annarra fjárfestinga sem 

eiga að styðja við þróun svæðis. 

 Sérkenni og sérstöðu svæðisins m.t.t. mannvirkjagerðar, landnotkunar og 

umhverfismótunar en einnig m.t.t. sjálfsmyndar og ímyndar svæðis. 

Við ákvörðun um hvaða viðfangsefni kalla á eða hefðu hag af sameiginlegri sýn 

sveitarfélaganna er mikilvægt að líta til tengsla svæðisskipulags við aðrar áætlanir, bæði 

ríkisins og sveitarfélaga. 
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5 Tengsl við aðrar áætlanir 

5.1 Tengsl við áætlanir ríkisins  

Við svæðisskipulagsgerð þarf að gæta samspils og samræmis við ýmsar áætlanir sem þegar 

liggja fyrir eða eru í vinnslu hjá ríkinu. Hversu mikil áhrif þær hafa á áætlunargerðina fer þó 

eftir hver viðfangsefnin verða (sbr. 4. kafla hér aftar). Dæmi um áætlanir á landsvísu sem 

skoða þarf nánar þegar viðfangsefni svæðisskipulags hafa verið ákveðin og vinna við lýsingu 

svæðisskipulagsverkefnis hefst: 

 Samgönguáætlun 

 Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma 

 Kerfisáætlun Landsnets (í vinnslu) 

 Tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015–2026 (ósamþykkt) 

 Ferðamálastefna (í vinnslu) 

 Frumvarp til laga um landsáætlun um uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn til 

verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (ósamþykkt) 

5.2 Tengsl milli sóknaráætlana, svæðisskipulags og aðalskipulags  

Á landshlutavísu eru nú unnar sóknaráætlanir, sbr. nýsamþykkt lög nr. 69/2015 um 

byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Á vef Stjórnarráðs Íslands segir um lögin: „Með lögunum er 

fest í sessi og formgert verklag sóknaráætlana sem hefur verið í mótun frá árinu 2011 og það 

tengt við byggðaáætlun. Hlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga er varða svæðisbundna 

áætlanagerð er skilgreint og stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál er lögfestur, sem efla á 

samráð og samhæfingu milli ráðuneyta og tryggja samráð við sveitarstjórnarstigið. Þá eru 

samstarfsvettvangar sveitarfélaga, ríkisstofnana, atvinnulífs, menningarlífs, fræðasamfélags og 

annarra haghafa í hverjum landshluta jafnframt festir í lög, en sóknaráætlanir skal vinna í 

samvinnu við samráðsvettvanginn.“ Einnig segir: „Meginmarkmið laganna er að efla 

byggðaþróun á landinu öllu. Svæðisbundnar þróunaráætlanir verða á ábyrgð heimamanna og 

eiga þær meðal annars að fela í sér svæðisbundnar útfærslur á áætlunum ríkisins, svo sem 

byggðaáætlun. Hver landshluti (landshlutasamtök sveitarfélaga) gerir samning við ríkið um 

fjárframlög sem heimamenn ráðstafa til framkvæmdar áætluninni.“ 

(http://www.stjornarrad.is/sl/frettir/nr/567)  

Hlutverk sóknaráætlana, svæðisskipulags og aðalskipulags skarast að því leyti að þessum 

áætlununum er ætlað að móta stefnu um byggðaþróun, sbr. 1. gr. skipulagslaga og 1. og 4. 

gr. laga um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Mikilvægt er því að velta fyrir sér og skýra 

hvernig þessar áætlanir geta spilað sem best saman og stutt hver við aðra. Það má skoða 

annarsvegar út frá þrepaskiptingu áætlana frá framtíðarsýn til framkvæmda (mynd 2 og 3) og 

hinsvegar út  frá málaflokkum áætlananna (mynd 4).  

 

Mynd 2. Frá framtíðarsýn til framkvæmda með stefnumótun, skipulagsgerð og verkefnum 

Sóknaráætlun, svæðisskipulagsáætlun og aðalskipulagsáætlun eru allar svokallaðar 

„stefnumótandi áætlanir“ þ.e. áætlanir sem setja fram framtíðarsýn/leiðarljós, markmið og 

leiðir að markmiðum (mynd 3). Framfylgd áætlunarinnar er lykilatriði og að því er snýr að 

skipulagsmálum gerist hún í einkum með frekari skipulagsvinnu, mannvirkjagerð og 

umhverfismótun. En ef áætlunin nær til atvinnumála og menningar- og menntamála, líkt og 

sóknaráætlun gerir, þá getur framfylgdin einnig farið fram utan áhrifasviðs skipulagsáætlana, 

t.d. með verkefnaáætlunargerð, tilteknum framkvæmdum, ýmiskonar verkefnum og 

viðburðum, miðlun, markaðssetnigu og samstarfi milli aðila eða ákveðnum stjórnunarháttum 

(mynd 2).  

 

Mynd 3. Tengsl sóknaráætlunar, svæðisskipulags og aðalskipulags. Hver áætlun getur haft 

áhrif á hina 

http://www.stjornarrad.is/sl/frettir/nr/567
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Út frá málaflokkum áætlananna mætti lýsa tengslum þeirra með þeim hætti sem sýnt er á 

mynd 4. Sóknaráætlanir setja fram framtíðarsýn og stefnu sem snýr að atvinnumálum og 

menningar- og menntamálum en svæðisskipulag setur fram stefnu í umhverfis- og 

skipulagsmálum, sem styður við og útfærir atvinnu- og menningarstefnuna. Aðalskipulag 

útfærir síðan stefnu svæðisskipulagsins nánar og setur fram landnotkunarskipulag.  
 

 

Mynd 4. Svæðisskipulag getur nýst til að útfæra stefnu sóknaráætlunar m.t.t. umhverfis- og 

skipulagsmála. Sú stefna er síðan nánar útfærð í aðalskipulagi hvers sveitarfélags, td 

Mikilvægt er að átta sig á þeim mun sem er á svæðisskipulagi og landnotkunarhluta 

aðalskipulags en á mynd 5 eru tekin dæmi til að lýsa þessum mun. 

 

Mynd 5. Munur á stefnumótandi skipulagsáætlun (svæðisskipulagi) og landnotkunarskipulagi 

(aðalskipulagi) 

Í landnotkunarskipulagi eru afmörkuð svæði fyrir tiltekna landnotkun á lögformlegum 

skipulagsuppdrætti (mynd 6) en í stefnumótandi skipulagsáætlun (mynd 7) eru yfirleitt 

einungis skýringaruppdrættir sem sýna meginlínur og strúktúr sem styður við þá framtíðarsýn 

og stefnu sem sett er fram. 

 

Mynd 6. Dæmi um aðalskipulagsuppdrátt sem afmarkar svæði til mismunandi nota 

 

Mynd 7. Erlent dæmi um skýringaruppdrátt með stefnumótandi skipulagsáætlun þar sem 

sýndur er megin byggðastrúktúr og helstu samgönguleiðir eftir mikilvægi og hlutverki. Einnig 

megindrættir í landnotkun. 
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II. MÖGULEG NÁLGUN VIÐ 
SVÆÐISSKIPULAGSÁÆTLUN FYRIR SUÐURLAND 

 

6 Landfræðilegt umfang: Skipulagssvæðið 

6.1 Áherslur Sóknaráætlunar 2015-2019 

Í Sóknaráætlun Suðurlands fyrir árin 2015 var lagt upp með að unnið yrði svæðisskipulag fyrir 

allan landshlutann (mynd 8). Eins og greint er frá í kafla 1.1 og 1.2 var ákveðið að fyrsta 

skrefið væri að skipa vinnuhóp sem myndi greina mögulega afmörkun og umfang verkefnisins 

og móta sameiginlega sýn á hvort ráðist skuli í gerð svæðisskipulagáætlunar. Ein af fyrstu 

spurningunum sem vinnuhópurinn fjallaði um var hvort svæðisskipulagið skyldi ná til 

landshlutans alls eða stærri svæða innan hans. 

 

Mynd 8. Eitt af verkefnum Sóknaráætlunar Suðurlands 2015-2019 

6.2 Greining vinnuhópsins 

Á fyrsta fundi vinnuhópsins var rætt um hvernig skipta mætti Suðurlandi í landslags- og 

samfélagseiningar. Tilgangur umræðunnar var bæði að draga fram fjölbreytileika svæðisins 

sem möguleg svæðisskipulagsgerð þyrfti að taka tillit til og einnig hvað allir 

hlutarnir/einingarnar eiga sameiginlegt og þar með hvað gerir Suðurland að einni heild. 

Ennfremur var tilgangurinn að benda á að eftir því skipulagssvæðið væri stærra því meiri 

ástæða væri til að afmarka efni þess og taka fyrir færri málaflokka en fleiri (mynd 9) til að 

tryggja að umfang og flækjustig verkefnisins verði ekki of mikið. 

 

Mynd 9. Samhengi landfræðilegs umfangs og efnislegs umfangs. Dæmi um málaflokka sem 

hægt er að taka fyrir eftir mismunandi stærð skipulagssvæðis: Ef allur landshlutinn er tekinn 

fyrir mætti t.d. afmarka svæðisskipulagið við einn til tvo málaflokka, ef 2-3 svæði/sveitarfélög 

innan landshlutans væru tekin fyrir mætti bæta við málafokkum. 

Vinnuhópurinn komst að þeirri niðurstöðu að æskilegt væri að svæðisskipulag, ef til kæmi, 

næði til alls Suðurlands en samkvæmt umræðupunktum frá hópnum mætti skipta Suðurlandi í 

þrjár einingar frá austri til vesturs: vesturhluta, miðhluta og austurhluta. Hópurinn  skipti 

svæðinu frá fjalli til fjöru ýmist í þrjá eða fjóra hluta: hálendi, uppsveitir (einungis á 

vesturhluta), láglendi og strandlengju (mynd 10). Vestmannaeyjar voru ýmist taldar vera 

séreining eða taldar með vesturhluta, miðhluta eða strandlengju eftir því hvort horft var á þær 

sem landslagseiningu eða samfélagseiningu.  

Þessi skipting landshlutans upp í stærri einingar, sem eiga ýmislegt sameiginlegt í landslagi og 

samfélagi/atvinnuháttum, gefur vísbendingar um að við greiningu og stefnumótun í 
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svæðisskipulagi fyrir landshlutann í heild, kunni að vera ástæða til að vinna með þessar 

einingar, til að auðvelda greiningu, samráð og stefnumótun og tengja hana betur við hvern 

hluta. Til dæmis mætti gera samráðsáætlun út frá henni og marka stefnu sem dregur 

annarsvegar fram samnefnara fyrir allt Suðurland og hinsvegar sérstöðu vesturhluta, miðhluta 

og austurhluta.  

 

Mynd 10. Möguleg skipting Suðurlands upp í skipulagseiningar 

 

 

7 Efnislegt umfang: Viðfangsefni 

7.1 Fyrri greining og áherslur Sóknaráætlunar 2015-2019 

Á skipulagsráðstefnu SASS sem haldinn var í mars 2015 á Hellu, töldu þátttakendur í 

hópaaumræðu sóknarfæri landshlutans einkum liggja á þremur sviðum: Ferðaþjónustu, 

matvælaframleiðslu og auðlindanýtingu. Þar var bent á ýmis atriði varðandi umhverfis- og 

skipulagsmál sem þyrfti að sinna til að nýta mætti þessi tækifæri sem best. Á fyrsta fundi 

vinnuhópsins var umræða um þessi þrjú svið tekin áfram, m.a. út frá framtíðarsýn og stefnu 

Sóknaráætlunar Suðurlands 2015-2019 en einkunnarorð hennar eru „Mannauður, náttúra og 

samtakakraftur“ og  framtíðarsýn hennar lýst þannig: 

 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 áætlunarinnar slá ákveðin tón sem svæðisskipulag þarf að taka mið af en þau eru: 

 Jákvæð samfélagsþróun 

 Gæði, hreinleiki og umhverfisvitund 

 Að byggja upp fjölskylduvænt samfélag 

 Fjölbreytni í menningu, mannlífi, menntun og atvinnu 

Í sóknaráætluninni koma jafnframt fram eftirfarandi megináherslur sem umræða um 

svæðisskipulagsgerð þarf að taka mið af: 

 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. 

7.2 Greining vinnuhópsins 

Á fyrsta fundi vinnuhópsins var rætt um til hvaða viðfangsefna mögulegt svæðisskipulag fyrir 

Suðurland ætti að ná. Lagt var upp með ákveðin lista yfir möguleg viðfangsefni miðað við það 

sem fram hafði komið hjá þátttakendum á skipulagsráðstefnu SASS á Hellu í mars 2015. 

Fundarmenn gátu strikað út af listanum eða bætt á hann. Út frá umræðu vinnuhópsins mátti 

lesa það álit að svæðisskipulag gæti einkum gagnast landshlutanum að því er sneri að 
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samgöngumálum, ferðaþjónustu og nýtingu auðlinda (sbr. græna reiti á mynd 11). Önnur mál 

voru þó einnig nefnd (sbr. bleika reiti) en fengu minna vægi í umræðunni.  

 

Mynd 11. Möguleg viðfangsefni svæðisskipulags fyrir Suðurland. Atriði sem vógu þungt í 

umræðunni eru lituð með grænum lit en með bleikum þau sem minna vægi fengu. 

8 Áherslur: Nálgun í greiningu, stefnumótun og 
samráði 

8.1 Valkostur 1: Svæðisskipulag sem umhverfis- og skipulagsstefna í 

samgöngumálum, ferðamálum og auðlindamálum 

Á grunni þeirra þriggja vinkla sem komu fram á fyrsta fundi, þ.e. samgöngur, ferðaþjónsta, 

nýting auðlinda/umhverfismál, kynnti ráðgjafi mögulega nálgun og ávinning af stefnumótandi 

skipulagsgerð á þessum þremur sviðum og sýndi fordæmi um hvert svið undir yfirskriftunum: 

Umhverfi og auðlindir, ferðamál og samgöngur (sbr. umfjöllun í kafla 2.2 að framan). 

Jafnframt var kynnt hvernig stefna um mörkun svæða (regional branding) eða ímynd svæðis 

getur verið hluti af svæðisskipulagsáætlun, einkum að því er snýr að þróun svæðis m.t.t. 

ferðaþjónustu en einnig gagnvart fyrirtækjum, fjárfestum og nýjum íbúum. Á þeim grunni 

ræddi vinnuhópurinn nánar um möguleg viðfangsefni svæðisskipulags og kom fram að 

ferðamálin væru sá málaflokkur sem helst hefði þörf fyrir sameiginlega sýn og skipulags- og 

umhverfisstefnu yfir landshlutann enda er Suðurland eitt vinsælasta ferðasvæði Íslands og 

mikilvægt að það virki sem ein heild og að tækifæri séu nýtt sem víðast um leið og dregið er 

úr álagi á náttúru. Einnig kom fram hjá hópnum að samgöngumálin væru mikilvæg, svo og 

umhverfismál eins og úrgangsmál og vatnsvernd. En megin skilaboðin voru þau að verkefnið 

mætti ekki verða of stórt og að það þyrfti að skila sér í mælanlegum árangri, s.s. hvað varðaði 

möguleika til að sækja fjármagn, sýnileika landshlutans í fjölmiðlum, heildstæða 

markaðssetningu inn á við og út á við og samstöðu sveitarfélaganna.  

Út frá ofangreindum skilaboðum vinnuhópsins mótaði ráðgjafi þrengri valkost í nálgun 

svæðisskipulags, sem upplegg fyrir umræðu á þriðja fundi hópsins. Sá valkostur sneri að því 

að unnin yrði umhverfis- og skipulagsstefna fyrir ferðamál íbúa og gesta í landshlutanum en þó 

þannig að samgöngumál almennt yrðu tekin með, svo og samhengi ferðamálanna við 

samfélag, náttúru, landslag og landnotkun. Þessum valkosti er lýst í næsta kafla. 

8.2 Valkostur 2: Svæðisskipulag sem umhverfis- og skipulagsstefna í 

ferðamálum, þ.m.t. samgöngumálum 

8.2.1 Viðfangsefni 

Þessi valkostur snýr að þvi að setja fram umhverfis- og skipulagsstefnu fyrir Suðurland sem 

tekur til: 

 Ferðaleiða, ferðamannasvæða og –staða og samspils þeirra við samfélag, náttúru, 

landslag og aðra landnotkun. 

 Innviða, þ.m.t. samgangna (vega, brúa, stíga, almenningssamgangna)  

 Öryggis- og aðgengismála 
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 Gæða hins byggða umhverfis 

 Sérstöðu og ímyndar 

8.2.2 Markmið og ávinningur 

Markmið slíkrar svæðisskipulagsstefnu og um leið ávinningur væru: 

 Að ferðamál landshlutans þróist með þeim hætti að þau virði samfélag og náttúru og 

styrki sérkenni og ímynd. 

 Að auka aðdráttarafl  Suðurlands fyrir nýja íbúa, ferðamenn, fyrirtæki og fjárfesta. 

 Að dreifa ferðamönnum meira um allt svæðið. 

 Að auka samvirkni  ferðmannastaða í landshlutanum. 

 Að stuðla að skipulegri uppbyggingu og samstöðu um forgangsröðun innviða. 

 Að auðvelda aðgang að fjármagni til einstakra verkefna sem eru í samhengi við 

skýra heildstæð stefna fyrir allan landshlutann.  

 Að skapa grunn fyrir mörkun (branding) landshlutans og fyrir samræmda 

markaðsstefnu. 

8.2.3 Verkskipulag 

Mögulegri nálgun við svæðisskipulag um ferðamál, í samhengi við samgöngumál og 

umhverfismál, er lýst að neðan með vísan í punkta sem komu fram hjá vinnuhópnum á fyrsta 

og öðrum  fundi hans. Ef ráðist yrði í svæðisskipulagsgerð þyrfti að útfæra verkskipulagið 

nánar, sbr. lýsingu svæðisskipulagsverkefnis sem skal vinna skv. skipulagslögum eins og getið 

er um í kafla 1.3 að framan.  

8.2.3.1 Svæðisskipulagsnefnd og samráð 

Svæðisskipulagsnefnd, skipuð tveimur fulltrúum frá hverju sveitarfélagi og jafnmörgum til vara  

nema sveitarfélögin ákveði annað, sér um að vinna tillögu að svæðisskipulagi, sbr. 9. gr. 

skipulagslaga. Þegar svæðisskipulag hefur tekið gildi er svo starfrækt svæðisskipulagsnefnd, 

skipuð að loknum sveitarstjórnarkosningum, sem sér um framfylgd svæðisskipulagsins. 

Svæðisskipulagsnefnd setur sér starfsreglur sem auglýstar eru í B-deild Stjórnartíðinda að 

fenginni umsögn Skipulagsstofnunar. 

Þar sem svæðisskipulagsnefnd fyrir Suðurland gæti samanstaðið af allt að 30 fulltrúum getur 

verið ástæða til skipa samráðshópa fyrir undirsvæði sem væru svæðisskipulagsnefnd til 

ráðgjafar fyrir sitt svæði (mynd 12). Slíkt fyrirkomulag gæti fækkað nauðsynlegum fundum 

svæðisskipulagsnefndar og tengt vinnuna betur við hvert svæði. Eftir sem áður væri 

markmiðið að draga upp heildarmynd af Suðurlandi út  frá tillögum hvers undirsvæðis. Sjá í 

samhengi við umfjöllun um landfræðilegt umfang í kafla 6.2 að framan. 

  

 

Mynd 12.  Möguleg skipting Suðurlands í undirsvæði. Þessa skiptingu þarf að skoða og ræða 

nánar ef ákveðið verður að vinna svæðisskipulagsáætlun 

8.2.3.2 Vinnuferli 

Hér er sett fram gróf og fremur almenn lýsing á hvernig vinna mætti svæðisskipulagsáætlun 

um ferðamál og samgöngumál, í samhengi við samfélag, náttúru, landslag og landnotkun.  

1. áfangi: Kortlagning – Atlas Suðurlands 

Fyrsti áfangi svæðisskipulagsvinnunnar væri að afla landfræðilegra gagna og setja fram á 

kortaseríu (mynd 13) til að draga upp heildarmynd af auðlindum og sérkennum svæðisins, 

sem síðan er nýtt í 2. og 3. áfanga við greiningu og mótun skipulagsstefnu fyrir 

ferðamannasvæði, -staði og leiðir. Kortagögnin geta m.a. komið úr auðlindabanka 

ferðaþjónustunnar sem Ferðamálastofa hefur látið vinna (mynd 14) en í hann hefur verið 

safnað stöðum með aðdráttarafl vegna landslags, náttúru eða sögu. Einnig eru til ýmis gögn 

um náttúrufar og jarðfræði sem safna má saman og birta. Til yrði heildstæð kortabók, eða 

„Atlas Suðurlands“, sem hefur margvíslegt notagildi, s.s.:  

 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 áætlana og mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. 
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 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.  

Samráð á þessu stigi gæti m.a. snúið að rýni á kortum og beiðni um viðbótarupplýsingar sem 

gætu átt heima í auðlindagrunni ferðaþjónustunnar. Unnið væri með samráðshópi fyrir hvert 

undirsvæði sbr. kafla 8.2.3.1 Svæðisskipulagsnefnd og samráð. 

 

Mynd 13. Dæmi um landfræðileg gögn sem sett voru fram með samræmdum hætti vegna 

svæðisskipulags Snæfellsness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Gögn úr gagnagrunni Ferðamálastofu yfir auðlindir ferðaþjónustunnar 
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2. áfangi: Greining og túlkun 

Annar áfangi verkefnisins snerist um að greina þær upplýsingar sem settar voru fram í 1. 

áfanga, m.t.t. mögulegra ferðamannasvæða, -staða og leiða (mynd 15). Hluti þess væri að 

skilgreina hvað þessi hugtök fela í sér. Samráðshópar fyrir vestur-, mið- og austurhluta 

landshlutans (sbr. kafla 8.2.3.1 hér að framan) gætu t.d. komið með tillögur um svæði, staði 

og leiðir í sínum hluta, út frá eigin þekkingu og lestri sínum á kortum úr fyrsta áfanga. Með 

þessu  fyrirkomulagi væri svæðisbundin sérstaða dregin fram og einnig fleiri og fjölbreyttari 

staðir og upplifanir til að keppa við best þekktu áfangastaðina. Áhersla væri á stærri staði á 

tiltekinni ferðamannaleið sem geta haft svæðisbundið mikilvægi, en gert ráð fyrir að minni 

staðir séu ákveðnir í aðalskipulagi. Ekki þarf endilega að ákveða strax í byrjun hve langt verður 

gengið í að festa staði með svæðisbundið eða landshlutabundið mikilvægi í svæðisskipulaginu. 

Nákvæmni stefnunnar mótast í samtali sveitarfélaganna við svæðisskipulagsgerðina. Í þessum 

áfanga væri líka byrjað skoða hvernig möguleg ferðamannasvæði og -staðir spila saman við 

samgöngur og landnotkun, náttúrufar, minjar og landslag og að hverju þarf að huga varðandi 

nýtingu og verndun. 

 

Mynd 15.  Ferðamannasvæði (grár hringur), ferðamannastaðir (gulir reitir) og ferðaleiðir (gráar 

og rauðar).  

 

3. áfangi: Stefnumótun 

Í þriðja áfanga er farið að setja niður tillögur að stefnu um hvert ferðamannasvæði 

ferðamannastaði og –leiðir innan þess. Sú stefna getur snúið að áherslum sem varða: 

 Sérstöðu / ímynd sem unnið verði með á hverju svæði (grunnur fyrir ´place 

branding‘) 

 Innviði sem byggja þarf upp, þ.m.t. samgöngur (vegir, brýr, stígar, bílastæði, 

aðstaða til áningar) 

 Ásýnd og umhverfismótun 

 Umgengni við náttúru, úrgangsmál og önnur umhverfismál 

 Aðgengi og öryggismál 

 Tengsl við aðra landnotkun / aðrar atvinnugreinar 

4. áfangi: Kynning og umsagnir 

Í fjórða áfanga er gengið frá tillögu að svæðisskipulagsáætlun og hún kynnt fyrir almenningi á 

opnum fundum eða á annan hátt. Á svo stóru svæði sem Suðurland er þarf að reikna með að 

halda þurfi fundi á nokkrum stöðum en einnig er mikilvægt að nýta netið og mögulega setja 

upp sýningu á völdum stöðum. Í þessum áfanga er einnig leitað umsagnar hjá viðeigandi 

stofnunum ríkis, landshlutans og sveitarfélaga. 

5. áfangi: Auglýsing  

Á þessu stigi fer fram formleg auglýsing svæðisskipulagstillögu í samræmi við 24. gr. 

skipulagslaga. Samkvæmt henni skal svæðisskipulagsnefnd auglýsa tillögu að svæðisskipulagi 

með áberandi hætti og í Lögbirtingablaðinu. Tillagan skal liggja frammi hjá hlutaðeigandi 

sveitarfélögum og Skipulagsstofnun og auk þess vera aðgengileg á netinu. Með auglýsingu skal 

hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefinn kostur á að gera 

athugasemdir við tillöguna innan ákveðins frests sem skal vera a.m.k. sex vikur frá birtingu 

auglýsingar.  

6. áfangi: Afgreiðsla 

Um endanlega afgreiðslu svæðisskipulagsáætlunar gilda ákvæði 25. gr. skipulagslaga. Í 

samræmi við þau skal svæðisskipulagsnefnd fjalla um tillöguna og taka afstöðu til 

athugasemda sem kunna að hafa borist og hvort gera skuli breytingar á tillögunni. Nefndin 

sendir, innan tólf vikna, hlutaðeigandi sveitarstjórnum tillögu sína að svæðisskipulagi ásamt 

athugasemdum og umsögn sinni um þær. Sveitarstjórnir afgreiða svæðisskipulagið innan sex 

vikna. Samþykkt svæðisskipulag er síðan sent til Skipulagsstofnunar sem afgreiðir 

svæðisskipulagið innan fjögurra vikna. Svæðisskipulag tekur gildi þegar það hefur verið 

samþykkt af hlutaðeigandi sveitarstjórnum, hlotið staðfestingu Skipulagsstofnunar og 

staðfestingin verið birt í B-deild Stjórnartíðinda. 
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9 NIÐURSTAÐA VINNUHÓPSINS OG TILLAGA AÐ 
NÆSTU SKREFUM 

Á þriðja fundi sínum ræddi allur vinnuhópurinn saman um þá umræðutillögu sem lýst er í kafla 

8.2, þ.e. að svæðisskipulagsáætlunin væri unnin sem umhverfis- og skipulagsstefna í 

ferðamálum, þ.m.t. samgöngumálum. Eftirfarandi spurningar voru lagðar upp fyrir umræðuna: 

1. Tekur tillagan á viðfangsefnum sem skiptir máli fyrir allan landshlutann?  

2. Eru markmið tillögunnar skýr? 

3. Er tillagan í samræmi við það sem rætt hefur verið á fundum vinnuhópsins til þessa? 

4. Hvað vantar í tillöguna?  

5. Af hverju hefur þú mestar áhyggjur í tillögunni og almennt varðandi 

svæðisskipulagsgerð fyrir landshlutann? 

6. Hvað finnst þér mikilvægast í tillögunni og almennt ef ráðist verður í 

svæðisskipulagsgerð? 

Út frá umræðu um þessar spurningar og út frá þeirri greiningu sem búið var að fara í gegnum 

stig af stigi, komst vinnuhópurinn að eftirfarandi niðurstöðu:  

Vinnuhópurinn leggur til við ársþing SASS 2015 að unnið verði kortasafn (Atlas) fyrir Suðurland 

(sbr. 1. áfanga sem lýst er í kafla 8.2.3) sem nýtt verði: 

 Sem grunnur að frekara samtali sveitarfélaganna um umhverfis- og skipulagsmál. 

 Í samhengi við yfirstandandi átaksverkefni SASS í markaðsmálum sem er eitt af 

áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Suðurlands 2015-2019. 

 Við endurskoðun sóknaráætlunar. 

Vinnuhópurinn telur ekki ástæðu til að ráðist sé í gerð svæðisskipulagsáætlunar fyrir Suðurland 

að svo stöddu þó flestir séu sammála um að  mikilvægt sé að ræða sameiginleg skipulagsmál. 

Í umræðu sem leiddi til niðurstöðu hópsins komu fram eftirfarandi punktar: 

 Landshlutinn er stór og sveitarfélögin mörg og ólík. Verkefnið gæti því orðið þungt 

og dýrt í vinnslu og svæðisskipulagið síðan dýrt í rekstri. Erfitt gæti einnig orðið að 

ná sameiginlegum skilning eða samstöðu um stefnu. 

 Formlegt svæðisskipulag gæti gert allt ferli þyngra, t.d. ef gera þarf breytingar. 

Áætlanir sem þarf að fylgja eru margar nú þegar. 

 Vettvangur fyrir sameiginlega stefnu fyrir landshlutann þarf ekki að vera í svo 

lögformlegu ferli sem svæðisskipulag er. Skoða mætti hvernig er hægt að nýta betur 

verkefni sem þegar er verið að vinna, s.s. sóknaráætlun og áætlun í markaðsmálum. 

 Erfitt gæti reynst að framfylgja áætluninni. Hún gæti endað upp í hillu. Ekki er að 

fullu ljóst hvernig tryggja ætti framfylgd. Hætt á að stefnan verði marklaust plagg. 

 Áhyggjur af að með svæðisskipulagi séu sveitarstjórnir að framselja vald sitt til 

svæðisskipulagsnefndar. 

 Erfitt gæti reynst að ná til íbúa og mögulega er verið að færa stefnumótun og  

ákvörðunarvald fjær íbúum. 

 Skiptar skoðanir eru um hvaða viðfangsefni er brýnast að marka 

svæðisskipulagsstefnu um. Auk ferðamála og samgöngumála mætti nefna auðlindir, 

netsamgöngur, vatnsvernd, úrgangsmál og uppbyggingu nýrra þéttbýlisstaða. 

 Efasemdir eru um hversu langt sveitarstjórnir eiga að ganga í að marka stefnu um 

ferðamannasvæði, -staðir og –leiðir. 

 Takmarkaðir fjármunir sveitarfélaga. 

 Vantar skýr mælanleg markmið. 

 Óljós fjárhagslegur ávinningur. 

Vinnuhópurinn er sammála um að samtalið hafi verið gott, gagnlegt og skemmtilegt, fundir 

hafi verið vel undirbúnir og verkefninu vel stýrt. Hópurinn telur jafnframt að gagnlegt sé að 

sveitarfélögin halda samtalinu áfram með einhverjum hætti. 
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Viðauki: Fulltrúar í vinnuhópnum  

Ásahreppur  

 Nanna Jónsdóttir 

 Egill Sigurðsson 

  

Bláskógabyggð  

 Helgi Kjartansson 

 Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

  

Flóahreppur  

 Árni Eiríksson 

 Svanhvít Hermannsdóttir / (Margrét Jónsdóttir) 

  

Grímsnes- og Grafningshr.  

 Hörður Óli Guðmundsson 

 Sigrún Jóna Jónsdóttir 

  

Hrunamannahreppur  

 Ragnar Magnússon 

 Halldóra Hjörleifsdóttir 

  

Hveragerðisbær  

 Aldís Hafsteinsdóttir 

 Eyþór H. Ólafsson 

  

 

Mýrdalshreppur  

 Þráinn Sigurðsson 

 (Eiríkur) Tryggvi Ástþórsson 

  

Rangárþing eystra  

 Lilja Einarsdóttir  

 Kristín Þórðardóttir 

  

Rangárþing ytra  

 Ágúst Sigurðsson 

 Margrét Harpa Guðsteinsdóttir 

  

Skaftárhreppur  

 Kristbjörg Hilmarsdóttur  

 Bjarki Guðnason 

  

Skeiða- og Gnúpverjahr.  

 Björgvin Skafti Bjarnason  

 Halla Sigríður Bjarnadóttir 

  

Sveitarfélagið Árborg  

 Ásta Stefánsdóttir  

 Helgi S. Haraldsson  

 

  

Sveitarf. Hornafjörður  

 Björn Ingi Jónsson  

 Ásgerður K. Gylfadóttur 

  

Sveitarfélagið Ölfus  

 Anna Björg Níelsdóttir 

 Guðmundur Oddgeirsson 

  

Vestmanneyjabær  

 Páll Marvin Jónsson 

 Margrét Rós Ingólfsdóttir 

  

Formaður SASS  

 Gunnar Þorgeirsson 

 


