
Svæðisskipulag í mótun

Kynning á aðalfundi SSA 3. júní 2021



Tilgangur svæðisskipulags
● Að draga upp heildarmynd af 

landshlutanum m.t.t. umhverfis, 

efnahags og samfélags.

● Að setja fram sameiginleg sýn á 

þróun mála á þessum sviðum, með 

áherslu á 

○ að taka fyrir mál sem hafa 

svæðisbundið mikilvægi og geta 

dregið fram samnefnara fyrir svæðið

○ að stuðla að því að þróun byggi í æ 

ríkari mæli á sérkennum og 

auðlindum Austurlands.
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● Að vera regnhlíf fyrir aðrar áætlanir 

SSA og sveitarfélaganna
○ Sóknaráætlun

○ Áfangastaðaáætlun

○ Aðalskipulagsáætlanir

○ Önnur stefnuskjöl 

● Að vera regnhlíf fyrir ýmis verkefni  

SSA og sveitarfélaganna á sviðum 
○ umhverfismála

○ samfélagsmála

○ atvinnumála



Svæðisskipulagsnefnd
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Verkefnisstjórn 
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Skipulagsráðgjöf



https://austurbru.is/svaedisskipulag/

Kynningarvefur svæðisskipulags á austurbru.is
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Efnisyfirlit kynningar
1. Vinnuferli

○ Áfangaskipting

○ Kynning, samráð,  afgreiðsla

○ Vinnan í 1. áfanga

2. Efnisstrúktúr
○ Þemu / Yfirsvið

○ Viðfangsefni / Undirsvið

○ Tengsl við aðrar áætlanir

3. Stefnustrúktúr
○ Framtíðarsýn

○ Meginmarkmið

○ Markmið og leiðir

4. Stefnumótun
○ Góð heimkynni

○ Land tækifæra 

○ Sterkt samfélag

○ Ævintýri líkast

5. Samantekt og næstu skref
○ Það sem er komið

○ Það sem er eftir

○ Mótun vinnslutillögu



1. VINNUFERLI
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Vinnsla, kynning, samráð, afgreiðsla
2021 2022 2023

Áfangar jan-jún júl-des jan-jún júl-des jan-jún

Frumdrög SSA

Vinnslutillaga SSA

Kynningartillaga SSA
Sveitarfélög

Umsagnaraðilar

Auglýsingartillaga Sveitar- 
stjórnir

Skipulags- 
stofnun
Auglýsing

Samþykktartillaga Sveitar-
stjórnir

Skipulags- 
stofnun



1. áfangi: Frumdrög - jan-jún 2021
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Helstu verkþættir:

1. Móta viðfangsefni og undirviðfangsefni

2. Móta tengsl við aðrar áætlanir 

3. Móta uppbyggingu

a. efnislega uppbyggingu 

b. uppbyggingu stefnu 

4. Gera heimildaskrá og rýna efni

5. Móta frumdrög að áherslum / stefnumiðum

Vinna og afrakstur til þessa:

● 5 fundir sv.sk.nefndar

● Samantektir af fundum

● Vefsjá

● Kynningarvefur

● Glósur úr gögnum

● Frummótun markmiða

● Kynning hjá SSA 3.6.2021

https://geo.alta.is/austurland/svsk/
https://austurbru.is/svaedisskipulag/
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Vefsjá 
svæðis-
skipulags

https://geo.alta.is/austurland/svsk/


2. EFNISSTRÚKTÚR
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Víddir sjálfbærrar þróunar
og heimsmarkmiðin
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Víddir sjálfbærrar þróunar 
í sóknaráætlun Austurlands
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4 svið Austurlands 



Tenging 4 vídda sjálfbærrar þróunar
við 4 svið Austurlands
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LAND TÆKIFÆRA GÓÐ HEIMKYNNI

ÆVINTÝRI LÍKAST STERKT SAMFÉLAG

UMHVERFI + EFNAHAGUR UMHVERFI + SAMFÉLAG 

EFNAHAGUR + SAMFÉLAG

SAMFÉLAG + MENNING + UMHVERFI
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Góð 
heimkynni

Ævintýri 
líkast

Land
tækifæra

Sterkt
samfélag
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Tenging við viðfangsefni landsskipulagsstefnu

1. Skipulag á miðhálendi Íslands

2. Skipulag í dreifbýli

3. Búsetumynstur og dreifing byggðar

4. Skipulag á haf- og strandsvæðum

5. Loftslagsmiðað skipulag

6. Staðarmótun og landslagsvernd

7. Heilsuvæn byggð og landnotkun 

Gildandi 
landsskipulagsstefna

Tillaga að viðauka við 
landsskipulagsstefnu

https://www.landsskipulag.is/gildandi-stefna/stefnan
https://www.landsskipulag.is/um-landsskipulagsstefnu/frettir/landsskipulagstillaga-afhent-umhverfis-og-audlindaradherra


Tengsl við aðrar áætlanir á landsvísu
Á sviði umhverfis- og auðlindaráðuneytis:

● Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. 

● Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða.

● Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 
2013–2024.

● Landslagssamningur Evrópu.

● Landsskipulagsstefna 2015–2026 og viðauki.

● Náttúruverndaráætlun 2009-2013.

● Landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar 
náttúru og menningarsögulegum minjum 
2018–2029.

● Landsáætlun í skógrækt 2021-2031.

Á sviði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis:
● Kerfisáætlun Landsnets 2020–2029.

● Stefna um lagningu raflína.

● Stefna stjórnvalda um uppbyggingu 
flutningskerfis raforku.

● Vegvísir í ferðaþjónustu.

Á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis: 
● Stefnumótandi byggðaáætlun 2018–2024.

● Heildarstefna í almenningssamgöngum milli byggða. 

● Fimm ára fjarskiptaáætlun 2019–2023.

● Samgönguáætlun 2020–2034. 

Á sviði forsætisráðuneytis:
● Forgangsmarkmið ríkisstjórnarinnar – 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

● Stefna um samþykki fyrir nýtingu lands og 
landsréttinda í þjóðlendum.

Á sviði mennta- og menningarmálaráðuneytis: 
● Menningarstefna í mannvirkjagerð.

Á sviði heilbrigðisráðuneytis: 
● Heilbrigðisstefna til ársins 2030.

● Lýðheilsustefna og aðgerðaáætlun um heilsueflandi 
samfélag.
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3. STEFNUSTRÚKTÚR
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Tengsl við aðrar áætlanir sveitarfélaganna

Stefnumarkandi skipulagsáætlun

Skipulagsáætlun

Verkefna-/ framkvæmdaáætlun
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Framfylgd í gegnum 
aðalskipulag 
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Staða aðalskipulags

https://skipulagsstofnun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a196fc649ccb4213ab8d6743712f7359
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Markmið fyrir 
viðfangsefni

Framtíðarsýn

Meginmarkmið 
fyrir svið

Umhverfis- og 
skipulagsáherslur

Þrepaskipting markmiða
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Sýn fyrir 
lands-
hlutann

Markmið 
fyrir 
svið

Á Austurlandi er sterkt atvinnulíf byggt á auðlindum svæðisins, vandað umhverfi sem býður góð 
lífsgæði, samheldið þekkingarsamfélag  og fjölmörg tækifæri til að upplifa sönn ævintýri.

Land tækifæra
Fjölbreytt atvinnulíf sem 
byggir á sjálfbærri nýtingu 
auðlinda svæðisins.

Góð heimkynni
Heilnæmt, öruggt og vandað 
umhverfi  sem tekur mið af 
landslagssérkennum og 
menningararfi.

Ævintýri líkast
Rík fjölmenning og 
margvíslegar upplifanir 
laða að og veita tækifæri 
til þátttöku.

Sterkt samfélag
Samheldið og virkt 
þekkingarsamfélag með ríkan 
og skapandi mannauð og 
góðar aðstæður til náms og 
heilbrigðis.

Skýringar-
kort

Þéttbýli

Landbúnaðarsvæði Reiðleiðir

Vegakerfi

Hafnir Fjarskiptakerfi

Gönguleiðir

Orkuflutnings-
kerfi

Hjólaleiðir

FerðaleiðirÞjóðgarður

Flugvellir

Orkuframleiðslu- 
svæði

Áfangastaðir Útivistarsvæði

Íþróttasvæði

Efnis- og stefnustrúktúr í mótun

Áningarstaðir

Verndarsvæði

Óbyggð svæði
Þjónustu-
stofnanirLandslagsgerðir

Umhverfis- &
og 
skipulags-
áherslur

Jarðvegur og 
ræktarland

Jarð- 
hiti

Grunn-
vatn

Yfirborðs- 
vatn

Staðar-
mótun

Samgöngur

Landslag 
og minjar

Landslags- og 
minjavernd

Fjarskipti

Skólar

Þjónustustofnanir

Setur

Sögu-
þræðir

Strönd 
og sjór

Náttúru- 
vernd

Markmið 
og leiðir 
fyrir 
viðfangs-
efni

Matvæli
Skógur
Ferðaþjónusta
Tækni og hugvit

Byggðarmynstur  og 
grunnkerfi
Vistkerfi og verndun
Staðir og landslag

Þekking og nýsköpun
Heilbrigðis- og 
samélagsþjónusta

Áfangastaðurinn 
Austurland
Leiðangrar
Sköpun og menning
Útivist og íþróttir

Áfanga- og 
áningarstaðir

Menningar-
miðstöðvar

Íþrótta- 
aðstaða

Ferðaleiðir
Útivistarleiðir



4. STEFNUMÓTUN
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4.1 GÓÐ HEIMKYNNI
- Búseta og lífsgæði
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Austurland - Góð heimkynni

Drög að meginmarkmiði fyrir sviðið

Á Austurlandi er heilnæmt, öruggt 

og vandað umhverfi  sem tekur mið 

af landslagssérkennum og 

menningararfi.

Viðfangsefni

● Byggðarmynstur og grunnkerfi

● Vistkerfi og verndun

● Staðir og landslag

27



Góð heimkynni: Byggðarmynstur og grunnkerfi
Efniviður í markmið og leiðir

● Byggðarmynstur
○ Fjölkjarna heild; „60-mín-samfélag“

○ Litlir kjarnar í sveitum

● Samgöngukerfi
○ Tengingar við aðra landshluta

○ Tengsl flugs, hafna og vega

○ Hringtenging byggða - jarðgöng og brýr

○ Efling Egilsstaðaflugvallar - alþjóðaflug

○ Beint til/frá Evrópu um Seyðisfjarðarhöfn

○ Viðhald áætlunarflugvalla og lendingarstaða 

○ Almenningssamgöngur milli þéttbýlis

● Veitukerfi, fjarskipti, úrgangsmál
○ Netsamband  og raforka

○ Meðhöndlun úrgangs 28



Góð heimkynni: Vistkerfi og verndun

29

Efniviður í markmið og leiðir

● Vistgerðir og líffræðileg fjölbreytni
○ Verðmætar vistgerðir 

● Viðbrögð við loftslagsbreytingum
○ Binding kolefnis í jarðvegi og gróðri 

■ Með ræktun og endurheimt

■ Með varðveislu lands þar sem eru miklar kolefnisbirgðir

○ Draga úr jarðvegseyðingu

● Verndarsvæði
○ Samvinna við þjóðgarð

○ Net verndarsvæða (með svæðisbundið mikilvægi)

https://natturuminjaskra.ni.is/

https://geo.alta.is/austurland/svsk/



Góð heimkynni: Staðir og landslag
Efniviður í markmið og leiðir

● Landslagsgerðir 
○ Fjölbreytni og sérstakar landslagsheildir

● Fornminjar og aðrar minjar
○ Skráning minja og örnefnaskráning

○ Miðlun upplýsinga svo nýtist sem víðast

● Söguþræðir og sögustaðir
○ Miðlun upplýsinga svo nýtist sem víðast

○ Kynningarefni

● Staðarmótun
○ Staðarval og hönnun staða og rýma m.t.t. sérkenna landslags

30

Landslag 
á Íslandi 

https://geo.alta.is/austurland/svsk/

https://www.skipulag.is/media/landsskipulagsstefna-vidbaetur/Skyrslan_Lokaeintak-2-.pdf
https://www.skipulag.is/media/landsskipulagsstefna-vidbaetur/Skyrslan_Lokaeintak-2-.pdf


4.2 LAND TÆKIFÆRA
- Atvinnulíf og auðlindir
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Straumar og nálgun í stefnumótun 

32

Loftslagsmarkmið Íslands 
fela í sér samdrátt í losun um 
55% eða meira til 2030 m.v. 

1990
Heimsmarkmið 13

Sjálfbær þróun
Undirstöðu hugtak 

í stefnumótun. 
Ísland vinnur að því að innleiða 

Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna 

Líffræðileg fjölbreytni
 grunnur lífhagkerfisins

Heimsmarkmið 14 og 15



Straumar og nálgun í stefnumótun 
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Landslag sem auðlind 
Tillaga að viðauka við 
landsskipulagsstefnu

Heimsmarkmið 11 og 13

Hringrásarhagkerfið
 - ekkert sorp, bara auðlindir

Heimsmarkmið 8, 9 og 12

Á forsendum heimamanna 
Heimsmarkmið 11 og 17



Austurland - Land tækifæra 

Drög að meginmarkmiði fyrir sviðið

Á Austurlandi er blómlegt atvinnulíf sem 

nýtir auðlindir svæðisins á sjálfbæran hátt 

og í sátt við samfélagið. 

Nýsköpun, þekking og rannsóknir er 

grundvöllur áframhaldandi 

atvinnusköpunar og framþróunar.  

Viðfangsefni

● Matvæli

● Skógur

● Ferðaþjónusta 

● Tækni og hugvit 
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Efniviður í markmið og leiðir

● Rými til matvælaframleiðslu       
○ Landrými 

○ Yfirsýn er yfir náttúruauðlindir sem er 

undirstaða matvælaframleiðslu

● Gæði 
○ Gæðahráefni og gæðamatvæli

○ Vörumerki

● Fullvinnsla  
○ Fullvinnsla hráefna 

■ Landbúnaðarafurðir  
■ Sjávarafurðir 

35

Land tækifæra: Matvæli

● Aðgengi
○ Greitt aðgengi íbúa að matvælum og 

hráefni frá Austurlandi

○ Greitt aðgengi framleiðenda að stærri 

marköðum erlendis og hér á landi

● Nýsköpun í matvælaframleiðslu
○ Þekking og nýsköpun undirstaða 

framþróunar í matvælaframleiðslu á

○ Áhersla á sjálfbærni

● Innkaup
○ Stofnanir svæðisins kaupi vörur og 

hráefni sem eru af svæðinu



Efniviður í markmið og leiðir

● Náttúruskógar 
○ Landslagsheild og líffræðileg fjölbreytni 

○ Kolefnisbinding og landgræðsla

○ Lýðheilsa  og útivist

● Nytjaskógar
○ Auðlind fyrir ört vaxandi iðnað 

○ Þekking og nýsköpun við vinnslu 

skógarafurða 

○ Ræktun m.t.t. landslags og umhverfis

○ Skógrækt til bindingar kolefnis og jarðvegs 
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Land tækifæra: Skógur

● Skógar og lífsgæði 
○ Vettvangur fyrir útivist á svæðinu

○ Skógrækt í þéttbýli 



Efniviður í markmið og leiðir

● Á forsendum íbúa
○ Innviðir og þjónusta í 

þágu íbúa og gesta

● Sérkenni og andi sem 

auðlind
○ Náttúra

○ Landslag

○ Menning

● Stýring uppbyggingar
○ Áfangastaðaáætlun

○ Aðal- og deiliskipulag

37

 Land tækifæra: Ferðaþjónusta

Stefnumótandi markmið í Áfangastaðaáætlun Austurlands
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 Land tækifæra: Tækni og hugvit 

Efniviður í markmið og leiðir

● Sérþekking á svæðinu
○ Nýta og þróa sérþekkingu sem 

drifkraft

○ Koma þekkingu á framfæri 

● Tengingar skapa nýjar hugmyndir  
○ Skapa vettvang fyrir samvinnu

■ Milli  greina og geira

■ Milli atvinnulífs og skóla

■ Milli skólastiga

■ Milli fyrirtækja

■ Milli einstaklinga



4.3 STERKT SAMFÉLAG
- Þekking og heilbrigði
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Austurland - Sterkt samfélag

Drög að meginmarkmiði fyrir sviðið

Samheldið og virkt 

þekkingarsamfélag með ríkan og 

skapandi mannauð og góðar 

aðstæður til náms og heilbrigðis.

Viðfangsefni

● Þekking og nýsköpun

● Heilbrigðis- og samfélagsþjónusta 

40



Efniviður í markmið og leiðir

● Hugarfar
○ Fyrirmyndir í nýsköpun kynntar. 

○ Nýsköpun innbyggð í menningu og 

atvinnulíf 

● Mannauður
○ Hugvit, verkvit og viðskiptavit 

○ Búsetugæði

● Fjármagn
○ Aðgengi að sérhæfðum 

fjárfestingarsjóðum sem taka tillit til 

aðstæðna á svæðinu

○ Fjárfesting fyrirtæki í nýsköpun

41

 Sterkt samfélag: Þekking og nýsköpun

● Markaðsaðgangur
■ Nýsköpunar- og 

sprotafyrirtæki á Austurlandi 

hafa greiðan aðgang að 

mörkuðum erlendis og hér á 

landi.

● Umgjörð
○ Skilvirkt og skýrt 

stuðningsumhverfi 

○ Aðgengi að upplýsingum, s.s. um 

leyfisskyldu o.fl.

○ Aðstaða fyrir sprotafyrirtæki

○ Tengsl er á milli fyrirtækja og 

menntastofnanna



Efniviður í markmið og leiðir

Í mótun, tengist heimsmarkmiði SÞ 3: 

Heilsa og vellíðan

Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir 

alla frá vöggu til grafar
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 Sterkt samfélag: Heilbrigðis- og samfélagsþjónusta



4.4 ÆVINTÝRI LÍKAST
- Áfangastaður og upplifun
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Austurland - Ævintýri líkast

Drög að meginmarkmið fyrir sviðið

Ríkt menningarlíf og kraftmikið ferða- og 

útilíf er skapandi afl í þróun Austurlands 

sem áfangastaðar og búsetusvæðis. 

Þar eru margvíslegir möguleikar til 

sköpunar, þátttöku, útiveru og upplifana 

sem ásamt góðum heimkynnum, gera 

svæðið ævintýri líkast!

Viðfangsefni

● Leiðangrar

● Sköpun og menning

● Útivist og íþróttir

44



 Ævintýri líkast: Leiðangrar
Efniviður í markmið og leiðir

● Ökuleiðir
○ Leiðakerfi með söguþráðum og áfangastöðum (hringferðir)

○ Ferðamannavegir á hálendi (fjallaferðir)

○ Fært allan ársins hring

● Göngu-, hjóla- og reiðleiðir
○ Leiðakerfi með söguþráðum og áningarstöðum

○ Þjóðleiðir og póstleiðir

● Skipa- og bátaleiðir 
○ Aðstaða fyrir skemmtiferðaskip

○ Sjálfbær bátaferðaþjónusta

● Áfangastaðir og áningarstaðir á leiðum
○ Bæta aðgengi að völdum stöðum og byggja þá upp

○ Flokka staði eftir hlutverki og umfangi

○ Góð hönnun landslags og mannvirkja
45



Efniviður í markmið og leiðir

● Fjölmenning, samtal, miðlun
○ Tengja ólíka faghópa og félagshópa

● Menningararfur og menningarleg gæði
○ Miðla sem hráefni í vöruþróun

○ Tryggja menningarleg gæði

○ Efla menningarmiðstöðvar

● Matarmenning
○ Matartengd ferðaþjónusta

○ Tengja ferðaþjónustu, nýsköpun og mat

○ Samstarf við matarklasa

○ Sjálfbær neyslumenning 

● Vöruþróun og nýsköpun
○ Leiðbeiningar og námskeið

●

46

 Ævintýri líkast: Sköpun og menning

UPPLIFUN

MATUR

Sögustaðir Íslendingasagna Ferðaþjónusta



Efniviður í markmið og leiðir

● Vetrarsport
○ Svigskíði - skíðasvæði

○ Fjallaskíði - fjöll

○ Gönguskíði - skíðabrautir

● Strand- og vatnasport
○ Siglingar, kayak og annað sjósport

○ Vörur og upplifun á fjörðum

● Veiðisport
○ Veiðisamfélag - sérstaða

● Golf
○ Gott framboð

● Íþróttavellir og íþróttahús
○ Góð aðstaða á öllum þéttbýlisstöðum 47

 Ævintýri líkast: Útivist og íþróttir



5. SAMANTEKT

48



Svæðisskipulag í mótun
Hvaða línur eru orðnar nokkuð skýrar?

- Svið
- Viðfangsefni
- Efniviður fyrir

         markmið 

Hvaða línur á eftir að skýra?

- Markmið
- Leiðir
- Áherslur
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Mótun vinnslutillögu framundan
2021 2022 2023

Áfangar jan-jún júl-des jan-jún júl-des jan-jún

Frumdrög SSA

Vinnslutillaga SSA

Kynningartillaga SSA
Sveitarfélög

Umsagnaraðilar

Auglýsingartillaga Sveitar- 
stjórnir

Skipulags- 
stofnun
Auglýsing

Samþykktartillaga Sveitar-
stjórnir

Skipulags
- stofnun


