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1.1

Um umhverﬁsmatið

I þessum ka la eru sett fram drö g að umhver ismati tillö gu að
Svæðisskipulagi Austurlands 2022-2044, ı́ samræmi við lö g um
umhver ismat framkvæmda og á ætlana nr. 111/2021.
Tilgangur umhver ismats er að stuðla að þvı́ að tekið sé tillit til
sjá l bærrar þró unar við stefnumó tun og á ætlunargerð.
Drö g að umhver ismatsský rslunni er nú kynnt og send til umsagnar
með svæðisskipulagstillö gu á vinnslustigi ı́ samræmi við 2. mgr. 23. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt fær Skipulagsstofnun drö gin til
umsagnar ı́ samræmi við 14. gr. laga um umhver ismat framkvæmda og
á ætlana.
Ge inn er jö gurra vikna frestur til að koma á framfæri umsö gnum eða
athugasemdum við tillö guna og drö g að umhver ismatsský rslu. Að fresti
liðnum verður unnið ú r á bendingum og athugasemdum sem berast og
svæðisskipulagsnefnd tekur afstö ðu til hvort gerðar verði breytingar á
tillö gunni eða matsský rslu.
Svæðisskipulagstillagan og umhver ismatsský rslan verður ı́ kjö lfarið
afgreidd til Skipulagsstofnun til athugunar ı́ samræmi við 3. mgr. 23. gr.
skipulagslaga. Ha i Skipulagsstofnun ekki gert athugasemdir innan
jö gurra vikna verður tillagan auglý st ó breytt skv. 24. gr. skipulagslaga
og 15. gr. laga um umhver ismat framkvæmda og á ætlana. Þá gefst aftur
6 vikna athugasemdafrestur.
Athugasemdir kunna að leiða til breytinga á skipulagstillö gunni eða
innihaldi umhver ismatsský rslunnar á ður en tillagan er endanlega
samþykkt og send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

1.2 Nálgun við umhverﬁsmatið
Umhverﬁsviðmið
Umhver isá hrif tillö gunnar eru metin m.t.t. umhver isþá tta sem
tilgreindir eru ı́ lö gum um umhver ismat framkvæmda og á ætlana.
Umhver isþættirnir samsvara skilgreiningu á umhver i ı́ lö gunum en þar
er þvı́ lý st sem „Samheiti fyrir samfé lag, heilbrigði manna, dý r, plö ntur,
lı́ffræðilega jö lbreytni, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar, eignir,
menningarar leifð, þ.m.t. byggingarsö gulegar og fornleifafræðilegar
minjar, og landslag og samspil þessara þá tta.“
Fyrir hvern umhver isþá tt eru tilgreind umhver isviðmið. Með
hugtakinu umhver isviðmið er á tt við þau markmið sem stefnumið
á ætlunar eru borin saman við, til að geta tekið afstö ðu til þess hvort
viðkomandi stefnumið sé talið hafa já kvæð, ó veruleg, neikvæð eða ó viss
á umhver isþá ttinn.
Til að meta hvort svæðisskipulagstillagan stuðlar að sjá l bærri þró un
voru Heimsmarkmið Sameinuðu þjó ðanna notuð sem umhver isviðmið.
Hö fð var hliðsjó n af ná lgun ı́ umhver ismati tillö gu að viðauka við
Landsskipulagsstefnu 2015-2026.1 Þá voru markmið
Landsskipulagsstefnu 2015-2026 og tillö gu að viðauka við hana einnig
hö fð til hliðsjó nar við matið, þar sem skipulagsá ætlunum sveitarfé laga
er ætlað að framfylgja henni. Lı́kt og ı́ umhver ismat tillö gu að
landsskipulagsstefnu voru einn notuð viðmið sem byggja á einnig notað
Landslagssamningi Evró pu (ELS) og er það einnig tekið með ı́
umhver ismati svæðisskipulagstillö gunar.

1

Tillaga að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (febrú ar 2021).
3

Svæðisskipulag Austurlands 2022-2044 - tillaga til auglýsingar

Heimsmarkmiðin, sem hvert hafa sitt nú mer og lit, eru lokkuð undir þrjú svið sjá l bærrar þró unar; umhver i, efnahag og samfélag og menningu.
Einungis eru tilgreind þau Heimsmarkmið sem eru talin eiga við svæðisskipulagsstillö guna:
Númer og heiti Heimsmarkmiða

Heimsmarkmið
UMHVERFI

6 Vatn og hreinlætisaðstaða

Tryggja sjá l bæra ný tingu og aðgengi allra að hreinu vatni.

7 Sjá l bær orka

Tryggja aðgengi allra að á reiðanlegri og sjá l bærri orku á viðrá ðanlegu verði.

11 Sjá l bærar borgir og samfé lö g

Borgir og bæir umfaðmi alla þjó ðfé lagshó pa, sé u ö rugg og sjá l bær og með viðná msþol gagnvart breytingum.

13 Loftslagsmá l

Grı́pa til aðgerða til að berjast gegn loftslagsbreytingum og á hrifum þeirra.

14 Lı́f ı́ vatni

Varðveita umhver i hafsins og auðlindir þess og ný ta á sjá l bæran há tt.

15 Lı́f á landi

Vernda, endurheimta og styðja sjá l bæra ný tingu vistkerfa á landi.

ELS Landslag

Vernda, ný ta, greina og skipuleggja landslag.
EFNAHAGUR

2 Ekkert hungur

Utrý ma hungri, tryggja fæðuö ryggi og bætta næringu og stuðla að sjá l bærum landbú naði.

8 Atvinna og hagvö xtur

Stuðla að sjá l bærum hagvexti og gó ðum atvinnutækifærum fyrir alla.

12 Neysla og framleiðsla

Tryggja sjá l bæra neyslu og framleiðsluaðferðir.
SAMFÉLAG OG MENNING

3 Heilsa og vellı́ðan

Stuðla að heilbrigðu lı́ferni og vellı́ðan fyrir alla frá vö ggu til grafar.

4 Menntun fyrir alla

Tryggja jafnan aðgang allra að gó ðri menntun og stuðla að tækifærum allra til ná ms alla ævi.

9 Ný skö pun og uppbygging

Byggja viðná msþolna innviði og styðja ný skö pun.

17 Samvinna um markmiðin

Styðja leiðir til samstarfs um sjá l bæra þró un.
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Matsspurningar

Mat á samræmi við umhverﬁsviðmið

I tö lunum á næstu blaðsı́ðum eru tilgreind þau undirmarkmið hvers
Heimsmarkmiðs sem talin eru eiga við svæðisskipulagstillö guna. Einnig
er gá tlisti y ir umhver isþætti sem Heimsmarkmiðið snertir.

I kö lum 8.3, 8.4 og 8.5 eru dregin fram þau markmið
svæðisskipulagstillö gunnar sem talin eru varða viðkomandi
Heimsmarkmið og vera ı́ samræmi við umhver isviðmið þess.

Sı́ðan eru skilgreindar matsspurningar ú t frá :

Vı́sað ı́ nú mer viðeigandi markmiða svæðisskipulagsstillö gunnar, en þau
eru samsett ú r einum bó kstaf og einum tö lustaf.

●
●
●
●

Heimsmarkmiðunum (HM).
Markmiðum Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (LSK).
Markmiðum ı́ tillö gu að viðauka við Landsskipulagsstefnuna
(VLSK).
Markmiðum ı́ Landslagssamningi Evró pu (ELS).

Viðmiðin eru merkt með framangreindum skammstö funum ı́ kö lum
sem á eftir koma.

Eftirfarandi tá kn eru notuð til að lý sa hvort svæðisskipulagstillagan, ı́
heild sinni, telst ı́ samræmi eða ó samræmi við viðkomandi
Heimsmarkmið:

++

Tillagan er metin ı́ samræmi við viðmið fyrir viðkomandi
Heimsmarkmið og ekki voru greind frá vik.

+

Tillagan er metin ı́ samræmi við viðmið fyrir viðkomandi
Heimsmarkmið en með frá vikum.

-

Tillagan er metin ı́ ósamræmi við viðmið fyrir viðkomandi
Heimsmarkmið, með frá vikum.

--

Tillagan er metin ı́ ósamræmi við viðmið fyrir viðkomandi
Heimsmarkmið, á n frá vika.

?

Er itt er að segja til um samræmi þar sem það er há ð ú tfærslu á
sı́ðari á ætlunar-/ skipulagsstigum eða annarri ó vissu.

I ský ringum við matið er vı́sað ı́ viðeigandi viðmið með
skammstö fununum HM, LSK, VLSK og ELS.
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1.3 Samræmi við viðmið fyrir umhverﬁ
I þessum ka la er metið hvort svæðisskipulagstillagan er ı́ samræmi við viðmið á sviði umhver is.
Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

Heimsmarkmið 6: Vatn og hreinlætisaðstaða
Markmið:
●

Tryggja sjá l bæra ný tingu og aðgengi allra að hreinu vatni.

Umhver isþættir:
●
●

Vatnsgæði
Vatns læði/ vatnsbú skapur

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
●
●

Aukin vatnsgæði með þvı́ að draga ú r mengun? (HM 6.3)
Viðhald og endurheimt vatnstengdra vistkerfa, þ.m.t. jalllendi,
skó gar, votlendi, á r, grunnvatn og stö ðuvö tn? (HM 6.6)

Stefna um orku, jarskipti og frá veitu
● B.4 Frá veitur standist krö fur laga og reglugerða.
Stefna um loftslagsmá l
● D.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þé ttbý li.
Stefna um vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni
● E.1 Vistker i haldist heilbrigð og jö lbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist.
Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætaskö pun
● I.1 Ræktun og ö lun hrá efna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir
auðlindum, sjá l bærri og á byrgri ný tingu þeirra.
Stefna um uppbyggingu skó garauðlindar
● K.1 Utbreiðsla vel staðsettra sjá l bærra skó ga með margvı́slega gagnsemi, aukist
og ná ttú ruskó gar viðhaldist og stækki.
● K.4 Skó grækt ný tist til að draga ú r hugsanlegu tjó ni vegna ná ttú ruvá r.
● K.5 Varnir gegn gró ðureldum styrkist.

Mat á samræmi: ++
Skýringar :
●
●

Markmið sem snú a að vistkerfum, lı́ffræðilegri jö lbreytni, matvælum og skó gum styðja við varðveislu vatnsgæða (HM 6.3) og viðhald vatnstengdra vistkerfa
(HM6.6).
I stefnu um loftslagsmá l er hvatt til aukinnar bindingar kolefnis m.a. með endurheimt og verndun votlendis sem styður við viðmið um endurheimt vatnstengdra
vistkerfa (HM 6.6).
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

Heimsmarkmið 7: Sjál bær orka
Markmið:
●

Tryggja aðgengi allra að á reiðanlegri og sjá l bærri orku á
viðrá ðanlegu verði.

Umhver isþættir:
●
●
●
●

Jarðhiti
Vatnsorka
Vindorka
Orkuvinnslusvæði

Stefna um raforku og jarskipti
● B.1 Orkulindir ný tist til e lingar byggðar ı́ landshlutanum.
● B.2 Flutnings- og drei iker i raforku sé u ö rugg og gæði orkua hendingar gó ð.
Stefna um loftslagsmá l
● D.1 Kolefnishlutleysi ná ist sem fyrst á sem lestum sviðum umhver is,
atvinnulı́fs og samfé lags.

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Aukin hlut endurný janlegrar orku? (HM7.2)
● Orkumannvirki og ö rugga a hendingu raforku ı́ sá tt við ná ttú ru og
umhver i? (LSK 2.5)

Mat á samræmi: +?
Skýringar:
●
●

Markmið sem snú a að raforku og loftslagsmá lum eru til þess fallin að auka hlut endurný janlegrar orku (HM 7.2). Einnig miðar markmið C.1 að orkuskiptum.
Markmið B.2 miðar að fullnægjandi tengingu Austurlandsker isins við megin lutningsker i Islands en ekki er tekin afstaða til legu lutningsmannvirkja og þvı́
ó vı́st um á hrif á ná ttú ru og umhver i (LSK 2.5).
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

Heimsmarkmið 11: Sjál bærar borgir og samfélög
Markmið:
●

Stefnutillögur sem varða viðmið:

Borgir og bæir umfaðmi alla þjó ðfé lagshó pa, sé u ö rugg og sjá l bær
og með viðná msþol gagnvart breytingum.

Umhver isþættir:
●
●
●
●

Samgö ngur
Ibú ðarhú snæði og atvinnuhú snæði
Onnur mikilvæg mannvirki
Byggðarmynstur

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Fullnægjandi og ö ruggt hú snæði á viðrá ðanlegu verði fyrir alla?
(HM 11.1)
● Orugga, sjá l bæra og aðgengilega ferðamá ta, þ.m.t bætt
umferðarö ryggi og almenningssamgö ngur? (HM 11.2)
● Verndun ná ttú ru- og menningarar leifðar heimsins? (HM 11.4)
● Að beina vexti ı́ drei bý li að þeim kjö rnum sem fyrir eru? (LSK 2.1)
● Greiðar samgö ngur innan skilgreindra vinnusó knar- og
þjó nustusvæða meginkjarna? (LSK 2.6)
● Skilgreinigu meginkjarna ı́ landshlutanum og vinnusó knar- og
þjó nustusvæði þeirra. Einnig uppbyggingu samgangna þannig að
hú n sé til þess fallin að styrkja kjarnana sem sjá l bæra burðará sa
viðkomandi nærsamfé lags? (LSK 3.1)

Mat á samræmi:

Stefna um byggðarmynstur
● A.1 Þé ttbý lisstaðir styrkist sem ö lugar einingar ı́ sterku jö lkjarna samfé lagi
þé ttbý lis og drei bý lis.
● A.2 Samfé lag ı́ drei bý li styrkist með mö guleikum til bú setu þar á n tengsla við
bú skap.
● A.3 Byggðarmynstur ı́ þé ttbý li styðji við virka og um leið vistvæna ferðamá ta.
● A.4 Byggðarmynstur ı́ þé ttbý li styðji við jö lbreytta hú sakosti.
● A.5 Þró un byggðar taki mið af ná ttú ruvá og miði að ö ruggu og hreinu umhver i.
Stefna um samgö ngur
● A.1 Vegaker i Austurlands styrkist og byggi á jó rum megineiningum.
● A.2 Stofnvegir ú r landshlutanum til norðurs og suðurs sé u greiðfærir og ö ruggir
allan á rsins hring.
● A.3 Nauðsynlegar samgö ngubætur ı́ landshlutanum raungerist.
● A.4 Almenningssamgö ngur innan landshlutans styrkist.
● A.5 Aætlunar lug til og frá landshlutanum sé ö ruggt og reglulegt allan á rsins hring
og aðstaða til sjú kra lugs sem best.
Stefna um loftslagsmá l
● D.1 Kolefnishlutleysi ná ist sem fyrst á sem lestum sviðum umhver is,
atvinnulı́fs og samfé lags.
● D.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þé ttbý li.
Stefna um minjar og sö gu
● G.1 Verðmætar menningarminjar varðveitist.
● G.2 Saga og menningararfur ný tist ı́ auknum mæli.

+

Skýringar:
●
●

Stefna um jö lbreytta hú sakosti styður við hú snæði fyrir alla (HM 11.1). Stefna um byggðarmynstur, samgö ngur og loftslagsmá l styður við ö rugga, sjá l bæra og
aðgengilega ferðamá ta (HM 11.2) og greiðar samgö ngur (LSK 2.6). Stefna um minjar og sö gu styður við verndun ar leifðar heimsins (HM 11.4.).
Stefna um jö lkjarnasamfé lag og mö gulega ný ja ı́bú ðar- og þjó nustukjarna ı́ drei bý li er ı́ nokkru ı́ ó samræmi við viðmið LSK 2.1 um að beina vexti að þeim
8
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

kjö rnum sem fyrir eru og viðmið LSK 3.1 um skilgreiningu meginkjarna ı́ hverjum landshluta. Sjá ná nar ı́ samantekt ı́ ka la 8.6.

Heimsmarkmið 13: Loftslagsmál
Markmið:
●

Grı́pa til aðgerða til að berjast gegn loftslagsbreytingum og á hrifum
þeirra.

Umhver isþættir:
●
●

Loftslag
Veðurfar

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Aðgerðir vegna loftslagsbreytinga? (HM 13.2)
● Bætt loftgæði ı́ þé ttbý li? (LSK 11.6)
● Að dregið sé ú r loftslagsá hrifum samgangna, með á herslu á virka
ferðamá ta og almenningssamgö ngur.? (VLSK 5.1)
● Að minnka kolefnisspor samfé lagsins og e la hringrá sarhagker ið
með á herslu á loftslagsvæna mannvirkjagerð, sjá l bæra
auðlindaný tingu og bætta meðhö ndlun ú rgangs með tilliti til
loftslagsá hrifa? (VLSK 5.2)
● Sjá l bæra ný tingu lands, vernd lı́ffræðilegrar jö lbreytni og
varðveislu og bindingu kolefnis ı́ jarðvegi og gró ðri? (VLSK 5.3).
● Að e la viðná msþró tt byggðar og samfé lags gagnvart a leiðingum
loftslagsbreytinga? (VLSK 5.4)

Stefna um byggðamynstur
● A.1 Þé ttbý lisstaðir styrkist sem ö lugar einingar ı́ sterku jö lkjarna samfé lagi
þé ttbý lis og drei bý lis.
● A.3 Byggðarmynstur ı́ þé ttbý li styðji við virka og um leið vistvæna ferðamá ta.
● A.5 Þró un byggðar taki mið af ná ttú ruvá og miði að ö ruggu og hreinu umhver i.
Stefna um samgö ngur
● A.4 Almenningssamgö ngur innan landshlutans styrkist.
Stefna um loftslagsmá l
● D.1 Kolefnishlutleysi ná ist sem fyrst á sem lestum sviðum umhver is,
atvinnulı́fs og samfé lags.
● D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist.
Stefna um vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni
● E.2 Gró ður styrkist og jarðvegseyðing stö ðvist.
Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un og hornsteina atvinnulı́fs
● H.1 Vö xtur ı́ atvinnulı́ i Austurlands byggist á sjá l bærri ný tingu jö lbreyttra
auðlinda Austurlands og ú t frá á herslum hringrá sarhagker is.
● I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjá varú tvegur, landbú naðar
og iðnaður, viðhaldist og styrkist.
● I.2 Ný rri hornsteinar styrkist á næstu á ratugum til að e la atvinnulı́f Austurlands,
treysta bú setugæði og aðdrá ttara l landshlutans og til að takast á við hnattrænar
umhver isbreytingar.
Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætaskö pun
● I.5 Tillagan stuðlar að þvı́ að milda og takast á við á hrif loftslagsbreytingar með
markmiðum um græna innviði ı́ þé ttbý li.
Stefna um uppbyggingu skó garauðlindarinnar
● K.1 Utbreiðsla vel staðsettra sjá l bærra skó ga með margvı́slega gagnsemi, aukist
og ná ttú ruskó gar viðhaldist og stækki.
● K.2 Skó grækt stuðli að landgræðslu og gó ðum ræktunarskilyrðum.
● K.3 Skó gar og skó grækt á Austurlandi gegni lykilhlutverki við að stuðla að
9
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i
●
●

kolefnishlutleysi landshlutans.
K.4 Skó grækt ný tist til að draga ú r hugsanlegu tjó ni vegna ná ttú ruvá r.
K.5 Varnir gegn gró ðureldum styrkist.

frh.
Heimsmarkmið 13: Loftslagsmál
Mat á samræmi: ++
Skýringar:
●
●
●
●
●

Stefna um byggðamynstur og samgö ngur miðar að virkum ferðamá tum ı́ þé ttbý li (HM 13.2, VLSK 5.1).
Stefna um loftslagsmá l, ná ttú ruvá , hornsteina atvinnulı́fs, matvæli, skó ga og vistker i styðja við varðveislu og bindingu kolefnis ı́ gró ðri og jarðvegi og sjá l bæra
ný tingu lands og auðlinda (HM 13.2 og VLSK 5.3). Þau miða einnig að auknu viðná msþoli gagnvart a leiðingum loftslagsbreytinga (VLSK 5.4).
Stefna um e lingu almenningssamgangna og vistvænna ferðamá ta miðar að minni loftslagsá hrifum samgangna (VLSK 5.3).
Stefna um að vö xtur ı́ atvinnulı́ i byggist á sjá l bærri ný tingu jö lbreyttra auðlinda og ú t frá á herslum hringrá sarhagker is er ı́ samræmi við viðmið VLSK 5.2.
Stefna um græna innviði og hreint umhver i styður við viðmið LSK 11.6 um loftgæði.
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

Heimsmarkmið 14: Líf í vatni
Markmið:
●

Varðveita umhver i hafsins og auðlindir þess og ný ta á sjá l bæran
há tt.

Umhver isþættir:
●
●
●

Vistgerðir, bú svæði
Gró ður og dý r
Lı́ffræðileg jö lbreytni

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Gó ðri umgengni um vistker i sjá var og stranda og sjá l bærri
verndun þeirra? (HM 14.2)
● Aðgerðir gegn sú rnun sjá var? (HM14.3)
● Fjö lbreytta ný tingu á haf- og strandsvæðum (LSK 4.1)?

Stefna um loftslagsmá l
● D.1 Kolefnishlutleysi ná ist sem fyrst á sem lestum sviðum umhver is,
atvinnulı́fs og samfé lags.
● D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist.
● D.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þé ttbý li.
Stefna um vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni.
● E.1 Vistker i haldist heilbrigð og jö lbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist.
● E.2 Gró ður styrkist og jarðvegseyðing stö ðvist.
Stefna um hornsteina atvinnulı́fs
● I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjá varú tvegur, landbú naðar
og iðnaður, viðhaldist og styrkist.
● I.2 Ný rri hornsteinar styrkist á næstu á ratugum til að e la atvinnulı́f Austurlands,
treysta bú setugæði og aðdrá ttara l landshlutans og til að takast á við hnattrænar
umhver isbreytingar.
Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætaskö pun
● I.1 Ræktun og ö lun hrá efna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir
auðlindum, sjá l bærri og á byrgri ný tingu þeirra.
● I.2 Fiskeldi og ö lun hefðbundinna og ný rra hrá efna ú r sjó styrki
matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar.

Mat á samræmi: +
Skýringar við mat:
●
●

Stefna um hornsteina atvinnulı́fs og framleiðslu matvæla styður við viðmið um gó ða umgengni um vistker i sjá var og stranda, sjá l bærri verndun þeirra (HM
14.2) og jö lbreytta ný tingu á haf- og strandsvæðum (LSK 4.1).
Stefna um loftslagsmá l er til þess fallin að styðja við aðgerðir gegn sú rnun sjá var (HM 14.3) en ekki er beint jallað um það vandamá l.
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

Heimsmarkmið 15: Líf á landi
Markmið:
●

Vernda, endurheimta og styðja sjá l bæra ný tingu vistkerfa á landi.

Umhver isþættir:
●
●
●
●

Vistgerðir, bú svæði
Gró ður og dý r
Lı́ffræðileg jö lbreytni
Jarðvegur

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
●

●
●
●

●

Varðveislu, endurheimt og sjá l bæra ný tingu vistkerfa á landi og ı́
ferskvatni og þjó nustu þeirra, sé rstaklega skó ga, votlendis,
jalllendis og þurrlendis ı́ samræmi við alþjó ðlegar skuldbindingar?
(HM 15.1)
Sjá l bæra stjó rnun skó ga af ö llu tagi, stö vun eyðingar skó ga,
endurheimt skó g og aukna skó grækt? (HM 15.2)
Aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun, endurheimt hnignandi lands og
jarðvegs og sjá l bæra gró ðurframvindu? (HM 15.3)
Aðgerðir til að vernda og draga ú r hnignun bú svæða og
lı́ffræðilegrar jö lbreytni og koma ı́ veg fyrir ú trý mingu tegunda ı́
hættu? (HM 15.5)
Aðgerðir gegn landná mi og á hrifum á gengra framandi tegunda á
vistker i á landi og ı́ vatni? (HM 15.8)

Stefna um loftslagsmá l
● D.1 Kolefnishlutleysi ná ist sem fyrst á sem lestum sviðum umhver is,
atvinnulı́fs og samfé lags.
● D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist.
● D3 Grænir innviðir styrkist ı́ þé ttbý li.
Stefna um vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni.
● E.1 Vistker i haldist heilbrigð og jö lbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist.
● E.2 Gró ður styrkist og jarðvegseyðing stö ðvist.
Stefna um uppbyggingu skó garauðlindar
● K.1 Utbreiðsla vel staðsettra skó ga með marvı́slega gagnsemi aukist og
ná ttú ruskó gar viðhaldist og stækki.
● K.2 Skó grækt stuðli að landgræðslu og gó ðum ræktunarskilyrðum.
● K.3 Skó gar og skó grækt á Austurlandi gegni lykilhlutverki við að stuðla að
kolefnishlutleysi landshlutans.
● K.4 Skó grækt ný tist til að draga ú r hugsanlegu tjó ni vegna ná ttú ruvá r.
Stefna um framleiðslu matvæla og auðlindaskö pun
● I.1 Ræktun og ö lun hrá efna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir
auðlindum, sjá l bærri og á byrgri ný tingu þeirra.
● I.2 Fiskeldi og ö lun hefðbundinna og ný rra hrá efna ú r sjó styrki
matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar.

Mat á samræmi: +
Skýringar við mat:
●
●
●

Stefna um loftslagsmá l, vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni styður við viðmið HM 15.1, 15.2 og 15.3.
Stefna um skó ga styður við viðmið HM 15.2 og 15.3 og 15.5.
Ekki eru sett fram beinar aðgerðir gegn landná mi og á hrifum á gengra framandi tegunda á vistker i á landi og ı́ vatni (HM 15.8).
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

Evrópski landslagssáttmálinn
Markmið:
●

Vernda, ný ta, greina og skipuleggja landslag.

Umhver isþættir:
●
●
●
●
●

Ná ttú rulegt landslag
Aðrar ná ttú ruminjar
Menningarlandslag
Fornleifar
Aðrar menningarminjar

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Almenna meðvitund og þekkingu á landslagi? (ELS)
● Greiningu á sé rkennum og verðmæti landslags og mó tun stefnu um
landslag? (ELS)
● Viðhald sé rkenna og ná ttú rugæða miðhá lendisins með á herslu á
verndun vı́ðerna há lendisins, landslagsheilda, mikilvægra vistgerða
og gró ðurlenda og verðmætra menningarminja? (LSK 1.1)
● Varðveislu ná ttú ru- og menningargæða sem hafa staðbundið, eða
vı́ðtækara, gildi ú t frá sö gu, ná ttú rufari eða menningu? (LSK 2.2)
● Varðveislu og e lingu landslagsgerða og staðaranda? (VLSK 6.1)
● Að skipulag byggðar skapi gó ða umgjö rð um mannlı́f á hverjum stað
með vandaðri og viðeigandi hö nnun byggðar og almenningsrý ma?
VLSK 6.2)

Stefna um vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni
● E.1 Vistker i haldist heilbrigð og jö lbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist.
Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði
● E.1 Þekking á landslagssé rkennum, landslagsheildum og landslagsgæðum
Austurlands aukist, sem og skilningur á þý ðingu þeirra fyrir lı́frı́ki, lý ðheilsu,
bú setugæði og atvinnulı́f.
● E.2 Verðmætt landslag varðveitist og landslagsgæði aukist.
● E.4 Há lendissvæði Austurlands ný tist ı́ auknum mæli sem auðlind ı́
ferðaþjó nustu.
● E.5 Há lendissvæði Austurlands haldi sé rkennum sı́num.
● E.6 Svæði sem teljast verðmæt á svæðis-, lands- eða heimsvı́su vegna ná ttú rufars
og/eða landslags varðveitist sem best.
Stefna um staðarmó tun
● F.1 Falleg landslags- og mannvirkjahö nnun einkenni á fangastaði ferðamanna.
● F.2 Miðbæir og ö nnur almenningsrý mi þé ttbý lisstaðanna fegrist.
● F.3 Mannvirki falli vel að landslagi.
Stefna um minjar og sö gu
● G.1 Verðmætar menningarminjar varðveitist.
● G.2 Saga og menningararfur ný tist ı́ auknum mæli.
Stefna um uppbyggingu skó garauðlindar
● K.1 Utbreiðsla vel staðsettra sjá l bærra skó ga með margvı́slega gagnsemi, aukist
og ná ttú ruskó gar viðhaldist og stækki.
Stefna um auðlindir og innviði ferðaþjó nustunnar
● O.1 Auðlindir ferðaþjó nustunnar sem felast ı́ ná ttú ru, landslagi, minjum og
menningu svæðisins ný tist til verðmætaskö punar.
● O.2 Sé rkenni landslags ný tist til að draga fram og byggja upp jö lbreytta
mö guleika til að upplifa ó lı́kar hliðar Austurlands.
Stefna um miðbæjarlı́f
● Þ.2 Unnið verði að þvı́ að styrkja staðaranda og sé rhæ ingu hvers
miðbæjar/aðalgö tu.
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Viðmið fyrir sjál bært UMHVERFI

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir umhver i

frh.
Markmið Evrópska landslagssáttmálans
Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●
●
●
●

●

Stefna um aukna þekkingu á landslagssé rkennum og landslagsgæðum Austurlands er ı́ samræmi við markmiða Evró pska landslagssamningsins.
Stefna um að unnin verði landslagsgreining fyrir Austurland með hliðsjó n af lokkunarverkefni og leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (leið að markmið E.1)
Stefna um að há lendi Austurlands haldi sé rkennum sı́num styður við viðmið LSK 1.1. um viðhald sé rkenna og ná ttú rugæða miðhá lendisins með á herslu á
verndun vı́ðerna há lendisins, landslagsheilda, mikilvægra vistgerða og gró ðurlenda og verðmætra menningarminja? (LSK 1.1)
Stefna um vistker i, landslagsgerðir, verndarsvæði, staðarmó tun, miðbæjarlı́f og minjar og sö gu styður við viðmið LSK 2.2 um varðveislu ná ttú ru- og
menningargæða sem hafa staðbundið, eða vı́ðtækara, gildi ú t frá sö gu, ná ttú rufari eða menning og einnig við viðmið VLSK 6.1 um varðveislu og e lingu
landslagsgerða og staðaranda.
Stefna um staðarmó tun og miðbæjarlı́f styður við viðmið VLSK 6.2 um að skipulag byggðar skapi gó ða umgjö rð um mannlı́f á hverjum stað með vandaðri og
viðeigandi hö nnun byggðar og almenningsrý ma.
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1.4 Samræmi við viðmið fyrir efnahag
I þessum ka la er metið hvort svæðisskipulagstillagan er ı́ samræmi við viðmið á sviði efnahags.
Viðmið fyrir EFNAHAG

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir efnahag

Heimsmarkmið 2: Ekkert hungur
Markmið:
●

Utrý ma hungri, tryggja fæðuö ryggi og bætta næringu og stuðla að
sjá l bærum landbú naði.

Umhver isþættir:
●
●

Heilsufar ı́bú a
Oryggi, ná ttú ruvá

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Sjá l bærni ı́ matvælaframleiðslu og aukna framleiðni og
framleiðslu ı́ landbú naði, sem viðheldur vistkerfum, dregur ú r
hættu af vö ldum loftslagsbreytinga, veðurofsa, þurrka, ló ða og
annarra hamfara og bætir land og jarðveg til lengri tı́ma litið (HM
2.4)
● Að byggð gangi ekki að ó þö rfu á svæði sem eru verðmæt til
landbú naðar eða vegna ná ttú ruverndar? (LSK 2.2.)
● Heilnæmt og ö ruggt umhver i? (VLSK 7.4)

Stefna um loftslagsmá l
● D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist.
Stefna um vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni
● E.1 Vistker i haldist heilbrigð og jö lbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist.
Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði
● E.2 Verðmætt landslag varðveitist og landslagsgæði aukist.
● E.5 Há lendissvæði Austurlands haldi sé rkennum sı́num.
● E.6 Svæði sem teljast verðmæt á svæðis-, lands- eða heimsvı́su vegna ná ttú rufars
og/eða landslags varðveitist sem best.
Stefna um hornsteina atvinnulı́fs
● I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjá varú tvegur, landbú naðar
og iðnaður, viðhaldist og styrkist.
● I.2 Ný rri hornsteinar styrkist á næstu á ratugum til að e la atvinnulı́f Austurlands,
treysta bú setugæði og aðdrá ttara l landshlutans og til að takast á við hnattrænar
umhver isbreytingar.
Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætaskö pun
● I.1 Ræktun og ö lun hrá efna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir
auðlindum, sjá l bærri og á byrgri ný tingu þeirra.
● I.2 Fiskeldi og ö lun hefðbundinna og ný rra hrá efna ú r sjó styrki
matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar.
● I.3 Stuðlað verði að ræktun bú já r og matjurta af miklum gæðum til aukinnar
fullvinnslu.
● I.4 Urvinnsla og fullvinnsla hrá efna aukist sem og verðmætaskö pun.
● I. 5 Matarú rgangur minnki og ný tist ı́ auknum ı́ auknum mæli sem hrá efni ı́ ný ja
vö ru.
Stefna um drei ingu, innkaup og neyslu matvæla
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Viðmið fyrir EFNAHAG

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir efnahag

frh.
Heimsmarkmið 2: Ekkert hungur

● J.4 Flutningur á aust irskum matvælum, innan svæðis og utan, sé auðveldur.
● J.5 Tengsl framleiðenda, sö luaðila og kaupenda styrkist.
Stefna um uppbyggingu skó garauðlindar
● K.1 Utbreiðsla vel staðsettra sjá l bærra skó ga með margvı́slega gagnsemi, aukist
og ná ttú ruskó gar viðhaldist og stækki.

Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●

●
●

Stefna um loftslagsmá l, vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni, hornsteina atvinnulı́fs, framleiðslu matvæla og uppbyggingu skó ga styður við viðmið HM 2.4 um
sjá l bærni ı́ matvælaframleiðslu og aukna framleiðni og framleiðslu ı́ landbú naði, sem viðheldur vistkerfum, dregur ú r hættu af vö ldum loftslagsbreytinga,
veðurofsa, þurrka, ló ða og annarra hamfara og bætir land og jarðveg til lengri tı́ma litið.
Stefna um vistker i, landslagsgerðir og verndarsvæði styður við viðmið LSK 2.2 um að byggð gangi ekki að ó þö rfu á svæði sem eru verðmæt til landbú naðar eða
vegna ná ttú ruverndar.
Stefna um loftslagsmá l, vistker i og lı́ffræðilega jö lbreytni, landslagsgerðir og verndarsvæði og uppbyggingu skó ga styður við viðmið VLSK 7.4 um heilnæmt og
ö ruggt umhver i.
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Viðmið fyrir EFNAHAG

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir efnahag

Heimsmarkmið 8: Atvinna og hagvöxtur
Markmið:
●

Stuðla að sjá l bærum hagvexti og gó ðum atvinnutækifærum fyrir
alla.

Umhver isþættir:
●
●
●

Efnahagur
Atvinnulı́f
Eignir

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Að viðhalda hagvexti á hvern einstakling ı́ samræmi við aðstæður?
(HM 8.1)
● Aukna framleiðni ı́ atvinnulı́ i með jö lbreytni, tækniný jungum og
ný skö pun? (HM 8.2)
● Bætta ný tingu auðlinda til neyslu og framleiðslu og að draga ú r
hagvexti sem gengur á umhver ið ? (HM 8.4)
● Sjá l bæra ferðaþjó nustu sem skapar stö rf og leggur á herslu á
staðbundna menningu og varning? (HM 8.9)
● Bú setu og samfé lag ı́ drei bý li? (LSK 2.1)
● Fjö lbreytta og hagkvæma ný tingu landbú naðarlands ı́ sá tt við
umhver ið? (LSK 2.3)
● E lingu ferðaþjó nustu ı́ drei bý li um leið og gætt er að þvı́ að
varðveita þau gæði sem eru undirstaða ferðaþjó nustu? (LSK 2.4)
● Skilgreiningu ferðaleiða? (LSK 2.6)
● Samkeppnishæfni og e lingu samfé lags og atvinnulı́fs? (LSK 3.4)
● Uppbyggingu atvinnulı́fs til framtı́ðar, með á herslu á gæði ı́ hinum
byggða umhver i og ö lugum innviðum? (LSK 3.4)

Stefna um byggðarmynstur
● A.1 Þé ttbý lisstaðir styrkist sem ö lugar einingar ı́ sterku jö lkjarna samfé lagi
þé ttbý lis og drei bý lis.
● A.2 Samfé lag ı́ drei bý li styrkist með mö guleikum til bú setu þar á n tengsla við
bú skap.
Stefna um samgö ngur
● A.1 Vegaker i Austurlands styrkist og byggi á jó rum megineiningum.
● A.2 Stofnvegir ú r landshlutanum til norðurs og suðurs sé u greiðfærir og ö ruggir
allan á rsins hring.
● A.3 Nauðsynlegar samgö ngubætur ı́ landshlutanum raungerist með
umferðarö ryggi og styttingu vegalengda að leiðarljó si.
● A.4 Almenningssamgö ngur innan landshlutans styrkist.
● A.5 Aætlunar lug til og frá landshlutanum sé ö ruggt og reglulegt allan á rsins hring
og aðstaða til sjú kra lugs sem best.
● A.6 Egilsstaða lugvö llur e list sem alþjó ða lugvö llur.
● A.7 Seyðis jarðarhö fn styrkist sem aðalhlið Islands fyrir farþega lutninga á sjó , auk
þess að gegna mikilvægu hlutverki sem vö ru lutningahö fn.
● A.8 Mjó eyrarhö fn ı́ Reyðar irði styrkist sem ein aðal vö ru lutningahö fn landsins.
Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un
● H.1 Vö xtur ı́ atvinnulı́ i Austurlands byggist á sjá l bærri ný tingu jö lbreyttra
auðlinda Austurlands og ú t frá á herslum hringrá sarhagker is.
● H.2 Tækniþekking, verkkunná tta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi ný tist og
styrkist.
● H.3 Ahrif lista- og menningarlı́fs á atvinnulı́f og bú setugæði ský rist og magnist.
Stefna um hornsteina atvinnulı́fs
● I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjá varú tvegur, landbú naðar
og iðnaður, viðhaldist og styrkist.
● I.2 Ný rri hornsteinar styrkist á næstu á ratugum til að e la atvinnulı́f Austurlands,
treysta bú setugæði og aðdrá ttara l landshlutans og til að takast á við hnattrænar
umhver isbreytingar.
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Viðmið fyrir EFNAHAG

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir efnahag

frh.
Heimsmarkmið 8: Atvinna og hagvöxtur

Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætaskö pun
● I.1 Ræktun og ö lun hrá efna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir
auðlindum, sjá l bærri og á byrgri ný tingu þeirra.
● I.2 Fiskeldi og ö lun hefðbundinna og ný rra hrá efna ú r sjó styrki
matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar.
● I.3 Stuðlað verði að ræktun bú já r og matjurta af miklum gæðum til aukinnar
fullvinnslu.
● I.4 Urvinnsla og fullvinnsla hrá efna aukist sem og verðmætaskö pun.
● I. 5 Matarú rgangur minnki og ný tist ı́ auknum ı́ auknum mæli sem hrá efni ı́ ný ja
vö ru.
Stefna um drei ingu, innkaup og neyslu matvæla
● J.4 Flutningur á aust irskum matvælum, innan svæðis og utan, sé auðveldur.
● J.5 Tengsl framleiðenda, sö luaðila og kaupenda styrkist.
Stefna um skó garnytjar og verðmætaskö pun
● L.1 Atvinnustarfsemi tengd skó gum aukist.
● L.2 Ný skö pun ı́ vinnslu skó garafurða aukist.
● L.3 Markaður fyrir skó garafurðir frá Austurlandi stækki.
Stefna um auðlindir og innviði ferðaþjó nustunnar
● O.1 Auðlindir ferðaþjó nustunnar sem felast ı́ ná ttú ru, landslagi, minjum og
menningu svæðisins ný tist til verðmætaskö punar.
● O.2 Sé rkenni landslags ný tist til að draga fram og byggja upp jö lbreytta mö guleika
til að upplifa ó lı́kar hliðar Austurlands.
● O.3 Samgö nguker i ý ti stoðum undir heilsá rsá fangastað.
Stefna um vö rur og þjó nustugæði
● O.1 Sé rkenni Austurlands ný tist æ meira ı́ vö ruþró un og markaðssetningu.
● O.2 Unnið verði að þvı́ að styrkja upplifanir og aðstö ðu þar sem ná ttú ran er ı́
forgrunni.
● O.3 Unnið verði að þvı́ að styrkja og þró a á rstı́ðabundnar upplifanir.
● O.4 Ferðaþjó nusta á Austurlandi einkennist af fagmennsku og gæðum.
Stefna um umhver i ný skö punar
● T.1 Ný skö punargeta samfé lagsins styrkist.
● T.2 Aðgengi sprotafyrirtækja og einstaklinga að sjó ðum batni.
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Viðmið fyrir EFNAHAG

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir efnahag

frh.
Heimsmarkmið 8: Atvinna og hagvöxtur

● T.3 Markaður fyrir aust irskt hugvit stækki.
Stefna um ferðaauðlindir
● V.1 Fjö lbreytt landslag Austurlands ný tist sem best til e lingar bú setugæða og
ferðaþjó nustu, um leið og staðinn er vö rður um sé rkenni þess.
● V.2 Samgö ngu-, veitu- og jarskiptaker i ný tist sem best og styrkist ı́ samhengi við
ferðamennsku jafnt sem bú setu.
● V.3 Vö rur, þjó nusta og menningarlı́f landshlutans ný tist og styrkist jafnt fyrir ı́bú a ı́
landshlutanum sem ferðafó lki.
Stefna um ferðaleiðir
● X.1 Net ferðaleiða fyrir jö lbreytta ferðamá ta, með sö guþrá ðum og á fangastö ðum,
þró ist um allan landshlutann.

Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●

●
●
●
●
●
●

Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un, hornsteina atvinnulı́fs, matvæli, skó ga og ferðaþjó nustu styður við viðmið HM 8.1 um aukinn hagvö xt ı́ samræmi við
aðstæður. Einnig við viðmið LSK 2.1 um bú setu og samfé lag ı́ drei bý li og viðmið LSK 2.3 um jö lbreytta og hagkvæma ný tingu landbú naðarlands ı́ sá tt við
umhver ið. Hú n er einnig til þess fallin að styðja við samkeppnishæfni og e lingu samfé lags og atvinnulı́fs (LSK 3.4).
Framangreind stefna á samt stefnu um byggðarmynstur, samgö ngur, staðarmó tun og miðbæjarlı́f styður við viðmið LSK 3.4 um uppbyggingu atvinnulı́fs til
framtı́ðar, með á herslu á gæði ı́ hinum byggða umhver i og ö lugum innviðum.
Stefna um ný skö pun styður við viðmið HM 8.2 um aukna framleiðni ı́ atvinnulı́ i með jö lbreytni, tækniný jungum og ný skö pun.
Stefna um ferðaþjó nustu styður við HM 8.9 og LSK 2.4 sjá l bæra ferðaþjó nustu með á herslu á staðbundna menningu og varning og varðveislu þeirra gæða sem eru
undirstaða ferðaþjó nustu.
Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un og um framleiðslu matvæla og verðmætaskö pun styður við viðmið HM 8.4. um bætta ný tingu auðlinda til neyslu og
framleiðslu og að draga ú r hagvexti sem gengur á umhver ið..
Stefna um ferðaauðlindir og ferðaleiðir er ı́ samræmi við viðmið LSK 2.6 um skilgreiningu ferðaleiða
Stefna um byggðamynstur og samgö ngur styður við viðmi LSK 3.4 um uppbyggingu atvinnulı́fs til framtı́ðar, með á herslu á gæði ı́ hinum byggða umhver i og
ö lugum innviðum.
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Viðmið fyrir EFNAHAG

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir efnahag

Heimsmarkmið 12: Neysla og framleiðsla
Markmið:
●

Tryggja sjá l bæra neyslu og framleiðsluaðferðir.

Umhver isþættir:
●

Urgangur

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
●
●
●

Sjá l bæra stjó rnun og skilvirka ný tingu ná ttú ruauðlinda? (HM 12.2)
Sjá l bært verklag við opinber innkaup? (HM 12.7)
E lingu hringrá sarhagker isins með á herslu á loftslagsvæna
mannvirkjagerð og bætta meðhö ndlun ú rgangs með tilliti til
loftslagsá hrifa.? (VLSK 5.2)

Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un
● H.1 Vö xtur ı́ atvinnulı́ i Austurlands byggist á sjá l bærri ný tingu jö lbreyttra
auðlinda Austurlands og ú t frá á herslum hringrá sarhagker is.
● H.2 Tækniþekking, verkkunná tta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi ný tist og
styrkist.
Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætaskö pun
● I.1 Ræktun og ö lun hrá efna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir
auðlindum, sjá l bærri og á byrgri ný tingu þeirra.
● I.2 Fiskeldi og ö lun hefðbundinna og ný rra hrá efna ú r sjó styrki
matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar.
● I.3 Stuðlað verði að ræktun bú já r og matjurta af miklum gæðum til aukinnar
fullvinnslu.
● I.4 Urvinnsla og fullvinnsla hrá efna aukist sem og verðmætaskö pun.
● I. 5 Matarú rgangur minnki og ný tist ı́ auknum ı́ auknum mæli sem hrá efni ı́ ný ja
vö ru.
Stefna um drei ingu, innkaup og neyslu matvæla
● J.4 Flutningur á aust irskum matvælum, innan svæðis og utan, sé auðveldur.
● J.5 Tengsl framleiðenda, sö luaðila og kaupenda styrkist.
Stefna um skó garnytjar og verðmætaskö pun
● K.1 Atvinnustarfsemi tengd skó gum aukist.
● K.1 Ný skö pun ı́ vinnslu skó garafurða aukist.
● K.1 Markaður fyrir skó garafurðir frá Austurlandi stækki.

Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●
●

Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un, matvæli og skó ga styður við viðmið HM 12.2 um sjá l bæra stjó rnun og skilvirka ný tingu ná ttú ruauðlinda og við
viðmið VLSK 5.2 um el ingu hringrá sarhagker is.
Stefna um að stafrænar og vistvænar lausnir einkenni opinbera þjó nustu á Austurlandi, þ.m.t. sjá l bær opinber innkaup, styður við viðmið HM 17.7.
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1.5 Samræmi við viðmið fyrir samfélag og menningu
I þessum ka la er metið hvort svæðisskipulagstillagan er ı́ samræmi við viðmið á sviði samfé lags og menningar.
Viðmið fyrir SAMFÉLAG OG MENNINGU

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir samfélag og menningu

Heimsmarkmið 3: Heilsa og vellíðan
Markmið:
●

Stuðla að heilbrigðu lı́ferni og vellı́ðan fyrir alla frá vö ggu til
grafar.

Umhver isþættir:
●
●
●
●
●

Heilsufar ı́bú a
Oryggi, ná ttú ruvá
Heilbrigðisþjó nusta
Utivist og tó mstundir
Menning

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Forvarnir gegn lı́fsstı́lstengdum sjú kdó mum og ó tı́mabærum
dauðsfö llum, geðheilbrigði og almenna vellı́ðan? (HM 3.4)
● Að draga ú r jö lda dauðsfalla og alvarlega slasaðra vegna
umferðarslysa? (HM 3.6)
● Heilsuvæna og ferðamá ta og hrey ingu ı́ daglegu lı́ i? (VLSK 7.1)
● Gott aðgengi að jö lbreyttri ú tivist ı́ ná nd við ná ttú ru? (VLSK 7.2)
● Oryggi almennings gagnvart ná ttú ruvá og loftslagsbreytingum?
(LSK 2.8)

Stefna um byggðarmynstur
● A.3 Byggðarmynstur ı́ þé ttbý li styðji við virka og um leið vistvæna ferðamá ta.
Stefna um loftslagsmá l
● D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist.
Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði
● E.2 Verðmætt landslag varðveitist og landslagsgæði aukist.
Stefna um aðgengi og ú tivist ı́ skó gum
● M.1 Utivistarmö guleikar ı́bú a og gesta ı́ skó gum Austurlands aukist.
● M.2 Skó grækt innan og ı́ grennd við þé ttbý li aukist.
Stefna um jö lbreytni og jö lmenningu
● R.1 Ibú um jö lgi og jafnvægi ná ist ı́ aldurssamsetningu og kynjaskiptingu
mann jö ldans á Austurlandi.
● R.2 Fjö lmenning bló mstri á Austurlandi.
Stefna um grunnþjó nustu
● U.1 Bætt aðgengi að gó ðri grunnþjó nustu.
● U.2 Stafrænar lausnir einkenni opinbera þjó nustu á Austurlandi
● U.3 Heilbrigðisþjó nusta ı́ landshlutanum styrkist.
Stefna um heilsue lingu
● U.1 Lı́kamleg, andleg og fé lagsleg vellı́ðan ı́bú a Austurlands eykst.
Stefna um menningarlı́f
● Y.1 Gró skumikið og jö lbreytt menningarlı́f vaxi og dafni.
● Y.2 Menningarmiðstö ðvar e list.
● Y.3 Menningararfur ný tist sem auðlind til atvinnuskö punar.
● Y.4 Framboð á hú snæði og ú tirý mum til listskö punar aukist.
● Y.5 Menningarhá tı́ðir og menningarviðburðir landshlutans e list.
● Y.6 Utilistaverkum jö lgi.
Stefna um miðbæjarlı́f
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Viðmið fyrir SAMFÉLAG OG MENNINGU

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir samfélag og menningu

frh.
Heimsmarkmið 3: Heilsa og vellíðan

Þ.1 Aðalgö tur og miðbæir Austurlands e list sem þjó nustu- og
menningarmiðstö ðvar með aðlaðandi, heilsue landi og lifandi miðbæjarumhver i.
● Þ.2 Unnið verði að þvı́ að styrkja staðaranda og sé rhæ ingu hvers
miðbæjar/aðalgö tu.
Stefna um almenn ú tivistarsvæði
● Æ.1 Aðstaða til heilsuræktar utandyra sé jö lbreytt ı́ þé ttbý li og grennd þess.
● Æ.2 Gott aðgengi að svæðum ı́ drei bý li veiti mö guleika á ú tivist ı́ ná nd við ná ttú ru.
● Æ.3 Mö guleikum til að stunda strand- og vatnasport jö lgi.
● Æ.4 Mö guleikar til að stunda frı́stundaveiðar á landi og sjó viðhaldist og styrkist.
Stefna um ú tivistar- og ı́þró ttasvæði til sé rnota
● O.1 Aðstaða fyrir almennt ı́þró ttastarf og keppnisı́þró ttir sé jö lbreytt og til
fyrirmyndar.
● O.2 Sé rstaklega verði hugað að uppbyggingu svæða þar sem ı́bú ar og gestir geta
lagt stund á vetrarı́þró ttir.
● O3 Iþró ttamó t styrkist og hreystiverkefnum ý miskonar jö lgi.
●

Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●

●
●
●

Stefna um byggðarmynstur, aðgengi og ú tivist ı́ skó gum, jö lbreytni og jö lmenningu, grunnþjó nustu, heilsue lingu, menningarlı́f, miðbæjarlı́f, almenn ú tivistarog ı́þró ttasvæði til sé rnota, styður við viðmið HM 3.4 um forvarnir gegn lı́fsstı́lstengdum sjú kdó mum og ó tı́mabærum dauðsfö llum, geðheilbrigði og almenna
vellı́ðan.
Stefna um byggðarmynstur ı́ þé ttbý li og samgö ngur styður við viðmið HM 3.6 um að draga ú r dauðsfö llum og slysum vegna umferðarslysa. Einnig við viðmið
VLSK 7.1 um heilsuvæna og ferðamá ta og hrey ingu ı́ daglegu lı́ i.
Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði, miðbæjarlı́f, almenn ú tivistarsvæði og ú tivistar- og ı́þró ttasvæði til sé rnota styður við viðmið VLSK 7.2 um gott
aðgengi að jö lbreyttri ú tivist ı́ ná nd við ná ttú ru.
Stefna um loftslagsmá l styður við viðmið LSK 2.8 um ö ryggi almennings gagnvart ná ttú ruvá og loftslagsbreytingum.
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Viðmið fyrir SAMFÉLAG OG MENNINGU

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir samfélag og menningu

Heimsmarkmið 4: Menntun fyrir alla
Markmið:
●

Tryggja jafnan aðgang allra að gó ðri menntun og stuðla að
tækifærum allra til ná ms alla ævi.

Umhver isþættir:
●

Menntun, þekking

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Fjö lgun ungmenna og fullorðinna með hagný ta kunná ttu, þar á
meðal á sviði tækni- og starfsmenntunar, til þess að geta gegnt
viðeigandi stö rfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað
frumkvö ðlastarfsemi? (HM 4.4)
● Að allir nemendur ö ðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess
að ý ta undir sjá l bæra þró un, meðal annars með menntun sem er
ætlað að e la sjá l bæra þró un og sjá l bæran lı́fsstı́l, með þvı́ að
hlú a að friðsamlegri menningu, með mannré ttindum,
kynjajafnré tti, alheimsvitund, viðurkenndri menningarlegri
jö lbreytni og framlagi menningar til sjá l bærrar þró unar? (HM
4.7)

Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un
● H.2 Tækniþekking, verkkunná tta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi ný tist og
styrkist.
● H.3 Ahrif lista- og menningarlı́fs á atvinnulı́f og bú setugæði ský rist og magnist.
Stefna um jö lbreytni og jö lmenningu
● R.1 Ibú um jö lgi og jafnvægi ná ist ı́ aldurssamsetningu og kynjaskiptingu
mann jö ldans á Austurlandi.
● R.2 Fjö lmenning bló mstri á Austurlandi.
Stefna um ná m og ný skö pun
● S.1 Mö guleikum jö lgi til að stunda grunn- og framhalds- og há skó laná m ó há ð
bú setu.
● S.2 Ahersla á þekkingarleit, skapandi hugsun og ný skö pun einkenni starf
menntastofnana landshlutans.
● S.3 Samfé lag nemenda ı́ framhaldsná mi styrkist.
● S.4 Ný skö punarsamfé lag styrkist.
Stefna um umhver i ný skö punar
● T.1 Ný skö punargeta samfé lagsins styrkist.

Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●

Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un jö lbreytni og jö lmenningu, ná m og ný skö pun og umhver i ný skö punar styður við viðmið HM 4.4. um jö lgun
ungmenna og fullorðinna með hagný ta kunná ttu og viðmið HM 4.7 um að allir nemendur ö ðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess að ý ta undir sjá l bæra
þró un.
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Viðmið fyrir SAMFÉLAG OG MENNINGU

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir samfélag og menningu

Heimsmarkmið 9: Nýsköpun og uppbygging
Markmið:
●

Byggja viðná msþolna innviði og styðja ný skö pun.

Umhver isþættir:
●
●
●

Samgö ngumannvirki
Aðrir innviðir og opinber þjó nusta ö nnur en heilbrigðisþjó nusta
Eignir

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Trausta innviði sem eru sjá l bærir og með viðná msþol gagnvart
breytingum og sem styðja við efnahagsþró un og velferð? (HM 9.1)
● E lingu vı́sindarannsó kna, tæknigetu atvinnugreina og ný skö pun?
(HM 9.5)
● Bætt aðgengi að upplý singa- og jarskiptatækni? (HM 9.C)
● Trygg jarskipti ı́ sá tt við umhver ið? (LSK 2.7)

frh.
Heimsmarkmið 9: Nýsköpun og uppbygging

Stefna um samgö ngur:
● A.1 Vegaker i Austurlands styrkist og byggi á jó rum megineiningum.
● A.2 Stofnvegir ú r landshlutanum til norðurs og suðurs sé u greiðfærir og ö ruggir
allan á rsins hring.
● A.3 Nauðsynlegar samgö ngubætur ı́ landshlutanum raungerist.
● A.4 Almenningssamgö ngur innan landshlutans styrkist.
● A.5 Aætlunar lug til og frá landshlutanum sé ö ruggt og reglulegt allan á rsins hring
og aðstaða til sjú kra lugs sem best.
● A.6 Egilsstaða lugvö llur e list sem alþjó ða lugvö llur.
● A.7 Seyðis jarðarhö fn styrkist sem aðalhlið Islands fyrir farþega lutninga á sjó , auk
þess að gegna mikilvægu hlutverki sem vö ru lutningahö fn.
● A.8 Mjó eyrarhö fn ı́ Reyðar irði styrkist sem ein aðal vö ru lutningahö fn landsins.
Stefna um raforku og jarskipti
● B.1 Orkulindir ný tist til e lingar byggðar ı́ landshlutanum.
● B.2 Flutnings- og drei iker i raforku sé u ö rugg og gæði orkua hendingar gó ð.
● B.3 Sı́ma- og netsamband sé gott um allan landshlutann.
Stefna um loftslagsmá l
● D.1.1 Kolefnishlutleysi ná ist sem fyrst á sem lestum sviðum umhver is,
atvinnulı́fs og samfé lags.
● D.1.2 Viðná msþró ttur gegn a leiðingum loftslagsbreytinga aukist.
● D.1.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þé ttbý li.
Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un
● H.2 Tækniþekking, verkkunná tta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi ný tist og
styrkist.
● H.3 Ahrif lista- og menningarlı́fs á atvinnulı́f og bú setugæði ský rist og magnist.
Stefna um ná m og ný skö pun
● S.1 Mö guleikum jö lgi til að stunda grunn- og framhalds- og há skó laná m ó há ð
bú setu.
● S.2 Ahersla á þekkingarleit, skapandi hugsun og ný skö pun einkenni starf
menntastofnana landshlutans.
● S.3 Samfé lag nemenda ı́ framhaldsná mi styrkist.
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Viðmið fyrir SAMFÉLAG OG MENNINGU

Stefnutillögur í svæðisskipulaginu sem varða viðmið fyrir samfélag og menningu
● S.4 Ný skö punarsamfé lag styrkist.
Stefna um umhver i ný skö punar
● T.1 Ný skö punargeta samfé lagsins styrkist.

Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●

●

Stefna um samgö ngur, raforku og jarskipti styður við viðmið HM 9.1 um trausta innviði sem eru sjá l bærir og með viðná msþol gagnvart breytingum og sem
styðja við efnahagsþró un og velferð. Einnig við viðmið um HM 9.C um bætt aðgengi að upplý singa- og jarskiptatækni, svo og viðmið LSK 2.7um trygg jarskipti ı́
sá tt við umhver ið.
Stefna um lykilá herslur við atvinnuþró un, ná m og ný skö pun og umhver i ný skö punar styður við viðmið HM 9.5 um e lingu vı́sindarannsó kna, tæknigetu
atvinnugreina og ný skö pun. Einnig viðmið um HM 9.C um bætt aðgengi að upplý singa- og jarskiptatækni.

Heimsmarkmið 17: Samvinna um markmiðin
Markmið:
●

Styðja leiðir til samstarfs um sjá l bæra þró un.

Umhver isþættir:
●

Samvinna

Stefna um samvinnu sveitarfé laga og samfé lagsins
● P.1 Sterk samvinna einkenni á fram allt starf sveitarfé laga á Austurlandi.
● P.2 Virkt samrá ð við ı́bú a og aðra hagsmunaaðila einkenni starf sveitarfé laganna og
stofnana þeirra.

Matsspurningar:
Styður tillagan við:
● Skilvirkt samstarf opinberra aðila, einkaaðila og almennra
borgara? (HM 17.17)
● Tækifæri til á hrifa um mó tun nærumhver is (VLSK 7.5)

Mat á samræmi: ++
Skýringar við mat:
●

Stefna um samvinnu sveitarfé laga sı́n á milli og samrá ð við ı́bú a og hagsmunaaðila ı́ star i sveitarfé laganna styðja við viðmið HM 17.17 um samstarf opinberra
aðila, einkaaðila og almennra borgara um að vinna að Heimsmarkmiðum. Einnig við viðmið VLSK 7.5 um tækifæri almennings til á hrifa um mó tun
nærumhver is.
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1.6 Niðurstaða umhverﬁsmats
Svæðisskipulagstillagan er ı́ ö llum aðalatriðum metin ı́ samræmi við
umhver isviðmið. Tillagan er þvı́ talin hafa já kvæð á hrif á umhver i,
efnahag og samfé lag.
Greind voru nokkur atriði þar sem tillagan er ekki ı́ fullu samræmi við
tiltekin viðmið eða ekki tekið á ö llum þá ttum sem viðmiðið nær til. Það
á við um eftirfarandi:
●

Stefna um jö lkjarnasamfé lag og mö gulega ný ja ı́bú ðar- og
þjó nustukjarna ı́ drei bý li er ı́ nokkru ı́ ó samræmi við viðmið LSK
2.1 um að beina vexti að þeim kjö rnum sem fyrir eru og viðmið LSK
3.1 um skilgreiningu meginkjarna ı́ hverjum landshluta. I
ský ringum við stefnu um byggðarmynstur ı́
svæðisskipulagstillö gunni segir: „I landsskipulagsstefnu er lö gð
á hersla á að styrkja samfé lö g með þvı́ að beina vexti að þeim
kjö rnum sem fyrir eru og skilgreina meginkjarna ı́ hverjum
landshluta. Tilgangurinn er að ný ta innviði sem best og stuðla að
þvı́ að til verði vinnusó knar- og þjó nustusvæði sem geta staðið
undir jö lbreyttri þjó nustu.2 A Austurlandi er ekki talið æskilegt að
leggja hö fuðá herslu á einn kjarna umfram aðra þar sem á svæðinu
eru margir ró tgró nir byggðarkjarnar, langt á milli sumra þeirra og
torfært á vetrum. Þvı́ er lö gð á hersla á að styrkja alla kjarna með
einum eða ö ðrum hætti og bæta samgö ngur á milli þeirra.
Sé rstaklega verður lö gð á hersla á að bæta grunnþjó nustu ı́
nærsamfé lagi3 og vinna að þvı́ að unnt verði að aka að stærstu
þé ttbý liskjö rnunum á innan við 60 mı́nú tum, allan á rsins hring.

2

Landsskipulagsstefna 2015–2026.

3

Sbr. Byggðaá ætlun 2018-2024.

●

Markmið B.2 miðar að fullnægjandi tengingu Austurlandsker isins
við megin lutningsker i Islands en ekki er tekin afstaða til legu
lutningsmannvirkja og þvı́ ó vı́st um á hrif á ná ttú ru og umhver i
(LSK 2.5).

●

Stefna um loftslagsmá l er til þess fallin að styðja við aðgerðir gegn
sú rnun sjá var (HM 14.3) en ekki er beint jallað um það vandamá l.

●

Ekki eru sett fram beinar aðgerðir gegn landná mi og á hrifum
á gengra framandi tegunda á vistker i á landi og ı́ vatni (HM 15.8).
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