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Samantekt  
Markmið verkefnisins er  að efla ferðaþjónustuþátt starfseminnar á Húsabakka í nánu 

samstarfi við Náttúrusetur og aðra aðila sem eru með starfsemi á Húsabakka með stofnun 

sérstaks rekstrarfélags um ferðaþjónusturekstur á Húsabakka. Með því á að styrkja 

framtíðargrundvöll þeirrar starfsemi enn frekar. Reiknað er með að skapa 4 til 5 ný störf á 

fyrstu þremur árunum. 

Grunnhugmyndin er tvíþætt. Annarsvegar að efla enn frekar afþreyingarþátt starfseminnar á 

Húsabakka með því að bjóða upp á umhverfi og aðstöðu sem býður upp á að börn og 

fullorðnir geti eflst og fræðst í gegnum leik og fræðslu um náttúru, jarðfræði og umhverfi, 

ásamt fjölbreyttu námskeiðahaldi. Þ.e.a.s. uppbygging á fræðandi ferðaþjónustu. Hinsvegar að 

tryggja að til staðar sé fjölbreytt aðstaða til gistingar úti og inni sem er í samræmi við þá 

starfsemi sem er rekin á Húsabakka. En vegna þess hversu háð Náttúrusetrið er allri gisti- og 

veitingaaðstöðu, og öfugt, er nauðsynlegt að mjög sterk tenging og samræmi sé á milli þessara 

þátta í frekari þróun, markaðssetningu og kynningu út á við. Áhersla er lögð á uppbyggingu í 

anda sjálfbærni. 

Þessi áætlun gerir ráð fyrir rekstri og uppbyggingu á tjaldstæði samhliða uppbyggingu á gisti- 

og veitingaþjónustu. Einnig er gert  ráð fyrir að samið verði um nýtingu á Rimum, en aðgengi 

að bað- og snyrtiaðstöðu þar er talin forsenda fyrir leyfisveitingu á bæði gistiþjónustu og 

tjaldstæði. Rekstarfélagið hefur áhuga á að taka að sér umsjón og húsvörslu á Rimum ef um 

það semst. Eins er gert ráð fyrir að núverandi aðstaða og búnaður fylgi með leigu úti sem inni 

(leiktæki, borð og bekkir úti, húsgögn, búnaður í eldhúsi o.s.frv.). Dalvíkurbyggð er búið að 

nánast fullbóka sumarið 2012 fyrir ættarmót, gönguhópa og golfskóla. Hefð hefur verið fyrir 

því að þessir hópar sé með allt húsnæði á leigu í einu sem setur starfseminni verulega þröngar 

skorður fyrsta starfsárið og nauðsynlegt er að taka tillit til. 

Rekstrar- og fjárhagsáætlun fyrstu þrjú árin gerir ráð fyrir jöfnum og stöðugum vexti. 

Markmiðið er að bæta aðstöðuna samhliða þessum vexti og auka með því enn frekar 

tekjumöguleikana.  Á mynd eitt má sjá súlurit yfir þróun efnahagsreiknings fyrstu þrjú árin í 

rekstri. Tímabilinu er skipt upp í ársfjórðunga. 
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Myndin sýnir enn fremur þróun skulda og eigin fé.  Gert er ráð fyrir að reksturinn standi 

sjálfur undir framkvæmdum og ekki séu tekin stór lán fyrir framkvæmdum. 

Tekið verður við rekstrinum 1. apríl 2012.  Gert er ráð fyrir að megininnkoma sé yfir 

sumarmánuðina júní, júlí og ágúst og þessir mánuðir beri reksturinn. Mönnun verður í 

lágmarki fyrsta árið en kemur inn með meiri þunga á öðru og þriðja starfsári. 

Mynd tvö sýnir rekstarreikning fyrstu þrjú árin skipt niður á ársfjórðunga. 

 

Mynd 2 Rekstarreikningur fyrstu þrjú rekstarárin 

Heildartekjur á fyrsta ári eru áætlaðar um 8,5 millj. kr., á öðru ári 17,8 millj. kr. og á því 

þriðja um 23 millj. kr. Fyrsti og síðast ársfjórðungur hvers árs er með tapi en hagnaður á 

öðrum og þriðja ársfjórðungi bæta það upp.  

Mynd 1 Efnahagsreikningur fyrstu þrjú rekstarárin 
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Stærstu rekstrarkostnaðarliðir eru launa- og húsnæðiskostnaður en einnig er gert ráð fyrir að 

fyrstu árin verði farið í ýmsar úrbætur og lagfæringar. Stór hluti af tekjunum fyrstu rekstarárin 

fara í fjárfestingu  í búnaði og aðstöðu eins og innréttingar á herbergjum, kaup á rúmum, 

húsgögnum, uppsetning gestamóttöku og svo framvegis. 

Áætlunin gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu frá upphafi og að fjárfestingar verði 

fjármagnaðar að mestu leiti af eigin fé og lántöku haldið í lágmarki. Gert er ráð fyrir að 

hagnaður eftir fjármagnsliði verði um 979 þúsund kr. á fyrsta ári, um 2,7 millj.kr. á öðru ári 

og um 3,9 millj.kr. á þriðja ári. 
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Inngangur 
Náttúrusetrið á Húsabakka í Svarfaðardal var formlega sett á laggirnar 22. október 2009 og 

hefur því rétt lokið öðru starfsári sínu. Náttúrusetrið er sjálfseignarstofnun sem stundar 

atvinnurekstur. Samkvæmt skipulagsskrá Náttúrusetursins er tilgangur stofnunarinnar að 

stuðla að eflingu menntunar og menningar með uppbyggingu náttúruseturs á Húsabakka í 

Svarfaðardal í minningu Hjartar E. Þórarinssonar sem m.a. styðji við fræðastarf og 

ferðaþjónustu. Starfsemin er fjórþætt: Fræðasetur, skólabúðir, ferða og ráðstefnumiðstöð og 

sýningin „Friðland fuglanna“. 

Þessi fyrstu tvö starfsár hafa starfskraftarnir og fjármagnið farið í að koma á fót sýningunni 

„Friðland fuglanna“ sem opnaði síðast liðið sumar ásamt því að hafa staðið fyrir nokkrum 

fræðslufundum og fyrstu skólabúðunum síðastliðinn vetur. Uppsetning sýningarinnar 

„Friðland fuglanna“ helst í hendur við aðra uppbyggingu Náttúrusetursins á Húsabakka. 

Sýningin gerir staðinn að áhugaverðum viðkomustað ferðamanna um leið og hún byggir 

sérstaklega undir rekstur skólabúða og heimsóknir skólahópa sem sækja þar námskeið tengd 

náttúrufræði, útivist og umhverfisfræðslu (Náttúrusetrið á Húsabakka, án árs) sem og að 

styrkja fræðandi og náttúrutengda ferðaþjónustu á Húsabakka. Náttúrusetrið hefur einnig 

staðið fyrir stígagerð í Friðlandi Svarfdæla og uppsetningu tveggja fuglaskoðunarhúsa.  

Frá upphafi Náttúrusetursins hefur verið horft til tengsla við ferðaþjónustu og þjónustu við 

ferðamenn og talið að rekstur ferðaþjónustu á Húsabakka gæti styrkt starfsemi 

Náttúrusetursins og öfugt þannig að um gagnkvæman ávinning gæti verið að ræða, sérstaklega 

ef samstarfið væri náið og markvisst.  Náttúrusetrið er ekki rekið í hagnaðarskyni og því talið 

heppilegra að samkeppnisrekstur sé í sér félagi. 

Tilgangur þessarar viðskiptaáætlunar er að gera viðskiptaáætlun fyrir nýtt félag um 

uppbyggingu ferðaþjónustu  með rekstri tjaldstæðis, gisti og veitingaþjónustu. Starfssemi 

náttúrusetursins er  eðli málsins samkvæmt bæði náttúrutengd og fræðslutengd. Það er því 

eðlilegt að horfa til uppbyggingar ferðaþjónustu sem samræmist þessu, auk þess sem horft er 

til samstarfs um uppbyggingu á afþreyingu og samstarfs við aðra aðila á Húsabakka eins og 

Jógamiðstöð og  Menningar og listasmiðju. 

Með þessu má efla starfssemi á Húsabakka, glæða staðinn lífi í sátt og samvinnu við samfélag 

og hagsmunaaðila og skapa fleiri atvinnutækifæri með sjálfbærum rekstri sem skilar góðri 

afkomu til að standa undir áframhaldandi uppbyggingu og atvinnusköpun.   
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Forsvarsmenn og stjórn  
Félagið heitir Húsabakki ehf, og er til heimilis að Húsabakka í Svarfaðardal, 621 Dalvík. 

Stjórn félagsins skipa þau Páll Sigurþór Jónsson sem einnig er formaður stjórnar, Hjörleifur 

Hjartarson og Elín Gísladóttir. 

Framkvæmdastjóri rekstarfélags verður Kolbrún Reynisdóttir en hún mun sjá um daglegan 

rekstur  ferða- og ráðstefnumiðstöðvar eins og umsjón með tjaldstæði, Rimum, gestamóttöku, 

veitinga og gistiþjónustu, þar með talið bókhald og starfsmannamál.  

Páll Sigurþór Jónsson er með langa þekkingu úr ferðaþjónustu og rekstri. Hann starfar hjá   

Hótel Kea á Akureyri.  Hjörleifur Hjartarson er verkefnisstjóri Náttúruseturs á Húsabakka ehf. 

Hann á einnig lítinn hlut í Húsabakka ehf í gegnum Norðurslóð, fyrirtæki í eigu Hjörleifs sem 

gefur út samnefnt blað í Dalvíkurbyggð.  Elín Gísladóttir er framkvæmdarstjóri Sundlaugar 

Akureyrar og hefur sem slík þekkingu á rekstri og þjónustu við ferðamenn, hún er einnig einn 

af eigendum Húsabakka ehf.   
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Viðskiptahugmyndin 
Grunnhugmyndin er tvíþætt. Annarsvegar að efla enn frekar afþreyingarþátt starfseminnar á 

Húsabakka með því að bjóða upp á umhverfi og aðstöðu sem býður upp á að börn og 

fullorðnir geti eflst og fræðst í gegnum leik og fræðslu um m.a. náttúru, jarðfræði og 

umhverfi. Þ.e.a.s. uppbygging á fræðandi og náttúrutengdri ferðaþjónustu þar sem aðferðum 

náttúrutúlkunar er beitt. Hinsvegar að tryggja að til staðar sé fjölbreytt aðstaða til gistingar úti 

og inni sem er í samræmi við þá starfssemi sem er rekin á Húsabakka. En vegna þess hversu 

háð Náttúrusetrið er allri gisti og veitingaaðstöðu, og öfugt, er nauðsynlegt að mjög sterk 

tenging og samræmi sé á milli þessara þátta í frekari þróun, markaðssetningu og kynningu út á 

við. 

Fræðandi og náttúrutengd ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta á Íslandi er að miklu leyti náttúrutengd. Stór hluti þeirra ferðamanna sem 

hingað koma gera það til að upplifa náttúruna á einn eða annan hátt ásamt því að kynnast sögu 

okkar og menningu. Svarfaðardalur og Tröllaskagi með sínum háu fjöllum, fjölmörgu jöklum, 

náttúruminjum og fjölbreyttum gönguleiðum ásamt Friðlandi Svarfdæla skapa viðeigandi 

umgjörð um náttúrutengda ferðaþjónustu.  

Mikið af þeirri náttúrutengdu ferðaþjónustu sem er í boði á Íslandi í dag höfðar fyrst og fremst 

til fullorðinna sem ferðast án barna. Náttúrusetrið og aðstandendur Húsabakka vilja byggja á 

anda sýningarinnar um „Friðland fuglanna“ sem höfðar sérstaklega til barna og byggja upp 

ferðaþjónustu sem meðal annars laðar að fjölskyldufólk og er náttúru- og útivistartengd.  

Lögð er áhersla á uppbyggingu fræðandi ferðaþjónustu fyrir nokkuð breiðan hóp. Þótt hér sé 

ákveðin áhersla á fjölskyldufólk og börn er þannig einnig horft til annarra markhópa. 

Við reiknum með að Húsabakki verði áfram aðlaðandi kostur fyrir ættarmót en þó með öðru 

sniði en verið hefur þar sem leitast verður við að ná betri nýtingu út úr gistirými og aðstöðu 

sem fyrir hendi er. Þannig er gert ráð fyrir að önnur starfssemi sé í gangi samhliða 

ættarmótum.   

Göngu og útivistarhópar sem leita að hagstæðum gistimöguleikum eru einnig sterkur 

markhópur þar sem Náttúrusetrið getur miðlað upplýsingum um gönguleiðir og vakið athygli 

á áhugaverðum náttúrufyrirbærum sem vert er að skoða. Einnig hér er hægt að byggja upp 

fræðandi ferðaþjónustu  þar sem saman fer menning, jarðfræði og náttúra. Haldið verður 
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áfram að byggja upp góða aðstöðu til fuglaskoðunar og vekja áhuga fuglaáhugafólks á 

Friðlandi Svarfdæla. 

Fyrirhuguð er áframhaldandi þróun ráðstefna og námskeiða allt árið þar sem bæði eru í boði 

námskeið fyrir börn, unglinga og fjölskyldur, sem og aðra hópa eins og t.d Veraldarvini og 

skólahópa. Samvinna við Listasmiðju og Jógasetur um heilsu- og handverkstengd námskeið, 

sýningar, sölu á handverki og fleira þar sem þessir aðilar geta m.a. nýtt sameiginlegan 

starfsmann til að vekja athygli á sinni starfssemi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kaupa 

veitingar, bæði mat og kaffi fyrir gesti og gangandi.   

Einnig verður kannaður grundvöllur þess að bjóða aðstöðuna undir Skíða-Akademíu sem 

aðilar í tengslum við Skíðafélag Dalvíkur hafa lýst áhuga á og leita þannig leiða til að auka 

nýtingu yfir vetrartímann.  

Byggt er á samblandi af því að geta boðið upp á fjölbreytta gistimöguleika á góðu verði ásamt 

viðeigandi afþreyingu sem er það sem fær fólk til að dvelja lengur í Dalvíkurbyggð. Með því 

að fá fleiri ferðamenn til að stoppa lengur í Dalvíkurbyggð eykst samfélagslegur ávinningur í 

gegnum þátttöku og eyðslu ferðamanna í verslun og þjónustu sem boðið er upp á í 

sveitarfélaginu. 

Gistiaðstaða 

Langtímamarkmið er að geta boðið gistingu í mismunandi gæðaflokkum og byggja upp gisti- 

og tjaldsvæðisaðstöðu jafnt og þétt. Núverandi aðstaða á Húsabakka ein og sér stenst ekki 

kröfur sem gerðar eru af opinberum leyfisveitendum til gistiaðstöðu né til tjaldsvæða. Þar er 

það helst snyrti- og baðaðstaða sem upp á vantar sem og breidd rúma. 

Kröfur til gististaða þar sem boðið er upp á svefnpokagistingu í herbergjum, svefnskálum eða 

svefnhúsum kveða á um að fullnægjandi snyrtingar og baðaðstöðu  þar sem  að jafnaði séu 

ekki fleiri en 10 um hverja baðaðstöðu(Umhverfisstofnun, 2007).  Fyrir tjaldsvæði fyrir allt að 

200 gesti er gerð krafa um tvær fullbúnar snyrtingar, þar af þarf önnur þeirra að vera fyrir 

fatlaða. Einnig þarf að vera í nágrenninu aðstaða til að tæma og hreinsa ferðasalerni. 

(Umhverfisstofnun, 2006).  

Út frá þessum kröfum er ljóst að forsenda leyfisveitingar fyrri gistingu og tjaldsvæði er að 

hafa greiðan aðgang að snyrti- og baðaðstöðu á Rimum fyrir bæði gesti í gistingu inni sem og 

gesti tjaldsvæðis á meðan verið er að byggja upp aðstöðuna. 
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Tjaldsvæði 

Við stefnum að því að byggja upp á fyrsta ári tveggja stjörnu tjaldsvæði og bæta síðan 

aðstöðuna jafnt og þétt þannig að ein stjarna bætist við á ári og tjaldsvæðið sé orðið 

fimmstjörnu tjaldsvæði eftir 4 ár. Eitt af því sem stjörnumerkt tjaldstæði verða að uppfylla er 

leiksvæði fyrir börn, það ásamt áherslunni á barnvænt umhverfi kallar á að núverandi leiktæki 

fyrir utan gamla skólahúsið verði áfram hluti af aðstöðunni. Sjá nánar skilgreiningar á 

stjörnuflokkun í  viðauka A. 

Gert er ráð fyrir að bað- og snyrtiaðstaða á Rimum sé ætíð aðgengileg gestum tjaldsvæðis. 

Engin tjaldsvæði í Dalvíkurbyggð eru stjörnumerkt þannig að það getur veitt tjaldsvæði á 

Húsabakka ákveðið forskot að sækjast eftir stjörnumerkingu.  Þess ber þó að gæta að það er 

ekki erfitt að fá fyrstu stjörnurnar og auðelt að leika það eftir. Tjaldsvæði á Ólafsfirði og 

Siglufirði hafa tvær stjörnur. Vegna þessa þarf að huga samtímis að umhverfi og byggja upp 

aðlaðandi tjaldsvæði þannig að samkeppnisforskot náist á fleiri sviðum en því að vera 

stjörnumerkt.  

Gistiaðstaða inni 

Tekið er við húsnæðinu í því ástandi sem það er og er núverandi gistiaðstaða í anda 

farfuglaheimila þar sem boðið upp á svefnpokapláss.  Aðstaðan var í upphafi gerð fyrir börn 

og eru elstu kojurnar sem eru á syðri vistinni ekki sérlega hentug undir almenna ferðamenn og 

alls ekki eldri hóp ferðamanna. Ástand herbergja og þau rúm sem eru til staðar í skólahúsinu 

er mun betra.  Það þarf vera hægt að sinna áfram hópum sem koma t.d. í skólabúðir og þurfa 

ódýra gistingu og gönguhópum sem einnig leita að ódýrum gistimöguleikum.  Samtímis þarf 

að vera hægt að bjóða upp á gistingu fyrir almenna ferðamenn þar sem gistingin ætti að 

uppfylla kröfur sem almennt eru gerðar til herbergja, rúma og snyrtiaðstöðu.  En það má búast 

við því að sérstaklega eldri ferðamenn vilji góð rúm að sofa í. 

Framtíðarsýn er því að geta boðið fjölbreytta gistimöguleika inni sem uppfylla ólíkar þarfir og 

kröfur breiðari markhópa. Allt frá því að geta verið með hópa í svefnpokum á svefnsal, í að 

geta boðið herbergi með fullbúinni snyrtingu. Þessi aðstaða þarf að byggjast jafnt og þétt upp 

í  samhengi við vöxt og framgang starfseminnar á Húsabakka.   
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Gisting í skólahúsi verður óbreytt að mestu fyrst um sinn. Boðið er upp á björt og snyrtileg 

heimavistarherbergi, á efstu hæð, með sameiginlegum snyrtingum. Auk þess ein skólastofa 

með tvíbreiðu rúmi sem hægt er að nýta bæði sem fjölskyldu herbergi, svefnsal eða sem stór 

tveggja manna herbergi. Skólastofa á efstu hæð verður nýtt sem setustofa fyrir hópa fyrsta 

sumarið og útbúinn svefnsalur með 18 svefnplássum í skólastofu á neðstuhæð. 

Að koma upp sameiginlegri baðaðstöðu á efstu hæð er eitt af forgangsverkefnum þannig að 

gisting í skólahúsi verði ekki háð baðaðstöðunni á Rimum lengur en nauðsynlegt er.   

Til lengri tíma verður hugað að því að breyta annarri skólastofunni á efstu hæðinni í tvö 

tveggja manna herbergi snyrtingu og baði, þetta verður þó skoðað í samhengi við markhóp og 

eftirspurn. 

Íbúð í skólahúsi hefur verið og verður áfram hugsuð sem íbúð fyrir fræðimenn í tengslum við 

Náttúrusetur, en mögulegt er líka að leigja hana út sem orlofsíbúð þegar hún er ekki í notkun 

fyrir fræðimenn.  

Gisting á syðri vistinni.  Hér er reiknað með að hægt sé að nýta alla hæðina undir gistingu í 

herbergjum, bæði sem svefnpokapláss eða í uppbúnum rúmum.  Einnig verður hægt að leigja 

herbergin í íbúðinni sérstaklega fyrir hópa sem vilja gistiaðstöðu með eldunaraðstöðu. Það 

myndi henta sérstaklega vel fyrir t.d. gönguhópa sem leita ódýrra leiða fyrir gistingu eða 

námshópa eldri nemenda í tengslum við fræðastarf Náttúrusetursins. Íbúðin er með 

sameiginlegri snyrti og baðaðstöðu. Gert er ráð fyrir að íbúðin verði áfram í leigu fyrsta árið, 

en síðan tekin undir ferðaþjónustuna. 

Vorið 2012 er áætlað að byrja á því að taka heimavistargang í gegn í syðra húsi, laga 

snyrtingar og koma upp baðaðstöðu og breyta herbergjum í tveggja manna herbergi og 

setustofu í tveggja til þriggja manna herbergi með baði. Til þess að fækka ekki gistiplássum 

verða kojurnar sem eru notaðar núna á syðri vistinni fluttar í skólastofu á neðstu hæð 

skólahússins þar sem verður 18 manna svefnsalur. 

Með þessu eykst fjölbreytni í gistimöguleikum frá upphafi og gæði gistingarinnar aukast í 

þessum herbergjum  og tekjumöguleikarnir af þeim einnig.  

Allar varanlegar breytingar á húsnæði þurfa í gegnum hefðbundið skipulagsferli og krefjast 

samþykkis húseigenda.  
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Veitingar 

Eldhús og matsalur í skólahúsnæði verður nýtt undir þessa starfssemi.  

Boðið er upp á morgunmat með gistingu ásamt máltíðum fyrir hópa og gesti. Einnig er hægt 

að panta kaffi eða nesti.  Áhersla er lögð á staðbundin matvæli og mat úr héraði. Hollan og 

góðan heimilismat, fisk og grænmetisfæði fyrir þá sem það vilja. Í könnun Edwards H. 

Huijbens og Jón Gests Helgasonar (2011) var spurt hvað farþegar um Akureyrarflugvöll teldu 

vera staðbundinn mat. Lambakjöt og fiskur var það sem oftast var nefnt og þar á eftir skyr, 

harðfiskur og reykt lambakjöt. Annar matur sem var nefndur var hvalkjöt, grafinn eða reyktur 

fiskur, brauð og kökur, þorramatur og ostavörur.  

Einnig var kannað hvað gestir hefðu viljað smakka á ferð sinni, þar sést að flestir hefðu viljað 

smakka hvalkjöt og villibráð og þar á eftir reykt lambakjöt og þorramat, þar á eftir nefndi fólk 

grafinn eða reyktan fisk, lambakjöt og fisk. 

Um 45% þeirra sem voru spurðir höfðu áhuga á að kaupa matar minjagripi, það sem þeir 

höfðu mestan áhuga á að kaupa var reykt lambakjöt, og síðan skiptist nokkuð jafnt áhugi á 

lambakjöti og harðfisk og þar á eftir, skyri og gröfnum eða reyktum fiski. Í Svarfaðardal eru 

framleiddar sultur og marmelaði og mætti bjóða það til sölu í handhægum umbúðum til 

ferðamanna. 

Hægt verður að panta matsal undir fundi og námskeið en ekki án starfsmanns. 

Til lengri tíma er horft til þess að geta stækkað matsalinn til austurs með gerð sólskála. 

 

Sjálfbær ferðaþjónusta 

Þróun efnahags og búsetu í dreifbýli hefur verið á svipaðan veg á Íslandi og í hinum vestræna 

heimi síðustu áratugina þar sem smám saman hefur dregið úr vægi framleiðslugreina í 

dreifbýlinu með tilheyrandi fækkun starfa og fólksfækkun (George, Mair og Reid, 2009, bls. 

1). Í stefnumótun stjórnvalda með byggðaáætlun fyrir árin 2010 – 2013 er lögð áhersla á 

sjálfbæra þróun og eflingu atvinnulífs sem byggir á sérstöðu og styrkleikum hvers svæðis 

(Byggðastofnun, 2011).   

Í reglugerð nr 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð segir um sjálfbæra ferðaþjónustu og 

sjálfbæra landnýtingu: 
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Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um 

leið að verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að 

auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og 

fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, 

nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum 

lífsskilyrðum.  

Sjálfbær landnýting er landnýting sem nýtir tiltekna lífræna auðlind þannig að 

ekki sé gengið á höfuðstól hennar, þ.e. nýting innan þeirra marka að auðlindin nær 

að endurnýja sig. 

Samkvæmt skilgreiningu UNWTO (án árs) á sjálfbærri ferðaþjónustu þá ætti sjálfbær 

ferðaþjónusta að   

1) Nýta umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu á sem 

bestan og hagkvæmastan hátt, viðhalda jafnframt nauðsynlegum vistfræðilegum 

ferlum og stuðla að verndun náttúrulegrar arfleifðar og líffræðilegrar fjölbreytni 

2) Virða félags- og menningarlegan upprunaleika heimamanna, varðveita arfleifð 

þeirra bæði byggt umhverfi, lifandi menningararf og hefðbundið gildismat.  Stuðla 

að skilningi og umburðarlyndi á milli ólíkra menningahópa.   

3) Tryggja lífvænlega, langtíma efnahagslega starfsemi sem skilar félagslegum og 

efnahaglegum ávinningi til allra hagsmunaaðila með réttlátri dreifingu. Þar með 

talið stöðugleika í atvinnu og tekjuöflun, samfélagslegri þjónustu og stuðla að því 

að draga úr fátækt  

UNWTO (án árs) leggur jafnframt áherslu á að þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu feli í sér 

upplýsta þátttöku allra hagsmunaaðila og sameiginlega sýn þeirra. Sjálfbær ferðaþjónusta á 

einnig að  hámarka ánægju gesta með því að tryggja merkingarbæra upplifun fyrir gestina. 

Umhverfisstofnun Sameinuðu Þjóðanna, UNEP og UNWTO (2005, bls. 18-19) settu 

fram 12 markmið um Sjálfbæra ferðaþjónustu sem skilgreina vel hvað sjálfbær 

ferðaþjónusta á að snúast um og byggja á þessari þrískiptu nálgun þar sem leitast er við 

að hámarka jákvæð áhrif ferðaþjónustu og lágmarka neikvæð áhrif.  Þessi markmið eru: 

1) Hagkvæmni.  Að tryggja hagkvæmni og samkeppnishæfni áfangastaða og 

fyrirtækja, svo þau geti haldið áfram að dafna og skila ávinningi til lengri tíma. 
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2) Staðbundinn ávinningur.  Að hámarka efnahagslegan ávinning heimamanna, 

þar með talið að eyðsla gesta sitji eftir á svæðinu.  

3) Starfsgæði.  Fjölga störfum sem ferðaþjónustan skapar og auka gæði þeirra, þar 

með talið auka laun, bæta starfsskilyrði og jafnrétti til starfa 

4) Félagslegt jafnrétti. Tryggja réttláta dreifingu á efnahagslegum og félagslegum 

ávinningi af ferðaþjónustunni þar með talið að auka möguleika fátækra til tekju 

öflunar og að njóta þjónustu 

5) Ánægja gesta.  Tryggja örugga og ánægjulega upplifun gesta sem er öllum 

aðgengileg án mismununar.  

6) Stjórn í höndum heimafólks.  Virkja og efla heimafólk í áætlunargerð og við 

ákvörðunartöku um stjórnun og framtíðar uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu 

og í samráði við aðra hagsmunaaðila 

7) Lífsgæði. Að viðhalda og efla lífsgæði samfélagsins þar með talið félagslega 

innviði, aðgang að auðlindum, aðstöðu og þjónustu. Forðast arðrán og spillingu. 

8) Menningargróska. Að varðveita og efla menningar arf, upprunalegan 

menningu, hefðir og sérstöðu samfélagsins 

9) Vernd. Að viðhalda og bæta gæði landslag, bæði í sveit og borg og forðast 

sjónmengun og mengun umhverfis 

10) Líffræðileg fjölbreytni.  Að styðja við verndun náttúrulegra svæða, búsvæða 

og dýralífs og lágmarka áhrif á þau.  

11) Nýting auðlinda.  Lágmarka notkun sjaldgæfra og óendurnýjanlegra auðlinda í 

uppbyggingu og daglegri starfsemi ferðaþjónustunnar  

12) Hreint umhverfi. Draga úr mengun lofts, vatns og lands sem og að draga úr 

framleiðslu úrgangs frá ferðamönnum og fyrirtækjum í ferðaþjónustu 

Sjálfbær ferðaþjónusta er þannig ekki tiltekið form ferðaþjónustu heldur aðferðafræði og 

hugsun sem stýrir því hvernig fyrirtæki og opinberir aðilar nálgast verkefni og vinna úr þeim 

við uppbyggingu ferðaþjónustu. UNEP og UNWTO (2005, bls. 12) einfalda skilgreininguna á 

sjálfbærri ferðaþjónustu í eftirfarandi skilgreiningu: „Ferðaþjónusta sem tekur fullt tillit til  
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núverandi og framtíðar áhrifa sem hún hefur á efnahag, umhverfi og samfélag um leið og 

komið er á móts við þarfir gesta, atvinnugreinarinnar, umhverfis og samfélags heimamanna“  

Við leggjum áherslu á að uppbygging ferðaþjónustu á Húsabakka skili beinum efnahagslegum 

og félagslegum ávinningi til heimamanna um leið og markmiðið er að hámarka ánægju gesta 

með dvöl á Húsabakka og þátttöku þeirra í þeirri afþreyingu sem er í boði.   
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Ytra umhverfi fyrirtækja  
Eitt af því sem er mikilvægt að gera sér grein fyrir í stefnumótun fyrirtækja eru hvaða þættir 

það eru í ytra umhverfi (e. Macro-environment) sem geta haft áhrif á starfsemina. Ytri þættir 

eru alltaf háðir ákveðinni óvissu og eru einnig þess eðlis að einstök fyrirtæki geta ekki haft 

bein áhrif á þá.  Vandi stjórnenda felst í því að bera kennsl á hvaða þættir það eru í umhverfi 

fyrirtækja sem skipta máli,  hraði breytinga og flækjustig (Johnson og Scholes, 2002, bls. 97-

98).  Til að einfalda það og nálgast verkefnið er gott að styðjast við einhvern ramma eins og 

t.d PESTEL sem, samkvæmt Johnson og Scholes(2002, bls. 98-102) skiptir ytra umhverfinu 

upp í sex þætti sem þarf að skoða 

• P – Pólitískir þættir.   
• E – Efnahagslegir þættir  
• S – Félags og menningarlegir þættir  (e. Sociocultural) 
• T – Tæknilegir þættir 
• E – Umhverfislegir þættir 
• L – Lagalegir þættir 

 

Johnson og Scholes(2002, bls. 103) benda á að stjórnendur þurfi að gera sér grein fyrir dýpri  

þýðingu áhrifa þátta  og samspili á milli þeirra sem hafi áhrif á þróun og tækifæri fyrir 

viðkomandi atvinnugrein.   

Pólitísk áhrif 

Eftir hrun fjármálkerfisins haustið 2008 hefur verið skipt um stjórn á Íslandi í vinstristjórn 

sem hefur setið undir harðri gagnrýni fyrri valdablokka. Stjórnvöld hafa ekki náð því að vera 

fullkomlega samstíga um stefnu í atvinnumálum sem ásamt vinnu við endurreisn hefur skapað 

óvissu fyrir atvinnulífið sem hefur haft neikvæð áhrif á fjárfestingu innanlands, ferðaþjónustu 

þar með talið.  

Stefna stjórnvalda í ríkisfjármálum hefur verið að draga úr kostnaði en jafnframt að auka 

tekjur með skattheimtu (Ríkisstjórn Íslands, án árs). Tekjuleið ríkisins hefur verið að hækka 

skatta sem m.a. hafa áhrif á ferðaþjónustuna í gegnum bæði aukinn rekstarkostnað, hækkandi 

bensínverð og nú um áramótin innleiðingu gistináttagjalds. Óstöðugt ástand í stórum 

olíuríkjum erlendis hefur einnig haft áhrif til hækkunar á olíu og bensíni og er líklegt að það 

haldi áfram. Skattar á ferðaþjónustuna ásamt háu bensínverði geta haft áhrif á 

rekstargrundvöll ferðaþjónustu og hátt bensínverð  sérstaklega fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki á 



Fylgiskjal A - Viðskiptaáætlun 

 
17 

landsbyggðinni sem eru fjarri helstu inngönguleiðum ferðamanna í landi og stórum 

markaðssvæðum á suðvestur horni landsins.  

Opinberir aðilar á Norðurlandi þar með talið sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar í samstarfi við 

ferðaþjónustuna hafa lagt áherslu á að auka aðgengi inn á svæðið, þ.e.Norðurland, með beinu 

flugi erlendis frá til Akureyrar. Edward H. Huijbens og Jón Gests Helgasonar (2011) benda á 

að kannanir sýni að þeir erlendu ferðamenn sem koma beint inn á svæðið með millilandaflugi 

dvelja lengur á Norðurlandi en þeir sem koma í gegnum Keflavík. Þeir benda einnig á að 

samgöngur inn á svæði lykilatriði í velgengni áfangastaða og undirstaða viðskiptaumhverfis 

og innviða ferðamennsku og þar með frekari þróunar ferðaþjónustu á Norðurlandi. 

Áframhaldandi stuðningur Dalvíkurbyggðar við þetta verkefni skiptir því miklu máli. Ekki 

bara til að stuðla að því að reglulegt beint flug verði að veruleika, heldur einnig til að opna á 

frekari markaðssetningu ferðaþjónustu í Dalvíkurbyggð. 

Þrátt fyrir ókyrrð á Alþingi og í ríkistjórnarflokkunum er ekki hægt að tala um að það sé 

ótryggt ástand á Íslandi.  Á Íslandi er rekin velferðarstefna og verður það áfram með góðu 

stoðkerfi, en það er styrkur að hingað sé öruggt að ferðast og gott stoðkerfi til staðar. 

Efnahagsleg áhrif 

Af ytri áhrifum á þennan markað er það efnahagsástand heimsins sem skiptir máli.  Stærstu 

markaðir Íslands koma frá Evrópu og Norður Ameríku.  Atvinnuleysi og slæmt 

efnahagsástand þar getur haft áhrif á getu almennings til að ferðast.  Rannsóknir UNWTO 

(2011) sýna samt að þótt það hafi komið bakslag í alþjóðleg ferðalög við bankahrunið sem 

varð í heiminum , þá er aftur kominn vöxtur í alþjóðleg ferðalög. Gengi íslensku krónunnar er 

jákvætt fyrir útflutningsgreinar og eykur þar með samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu 

en spár seðlabankans gera ráð fyrir að gengi evru verði stöðugt í kringum 160 kr. 

Greiningardeild Íslandsbanka (2012) telur hinsvegar að gengi krónunnar muni lækka á árinu. 

Samkvæmt Seðlabanka Íslands, (2012, bls. 5) fara horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum 

versnandi en telja að samdráttur á evrusvæðinu verði skammvinnur. Seðlabankinn bendir á að 

vísbendingar séu um aukinn vöxt í Bandaríkjunum og Bretlandi.  Seðlabankinn (2012, bls. 3) 

telur að efnahagsbati haldi áfram á Íslandi og að það dragi hægt úr verðbólgu sem enn er yfir 

verðbólgumarkmiðum Seðlabankans, gert er ráð fyrir að verðbólgan verði 4,6% á 

ársgrundvelli 2012. 
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Efnahagsástand á Íslandi hefur haft þau áhrif að ferðalög innanlands hafa aukist, en hinsvegar 

er hátt bensínverð áhrifavaldur sem dregur úr vilja landsmanna til að fara í löng ferðalög 

innanlands.  Engu að síður er það aukin einkaneysla sem hefur drifið hagvöxt undanfarið 

áfram (Seðlabankinn, 2012, bls.8- 9). 

Hvað varðar fjárfestingu innanlands þá er vaxtastig hátt, erfitt er að fá fjármagn til 

framkvæmda og það dýrt sem hefur áhrif á hversu hratt er hægt að byggja upp og bæta 

aðstöðuna á Húsabakka. Auknir skattar eru einnig á ferðaþjónustu t.d. með tilkomu 

gistináttagjalds nú um áramótin.   

Samgöngur eru mikilvægar ferðaþjónustunni, þannig eykur beint flug erlendis frá líkurnar á 

því að fleiri ferðamenn dvelji lengur á Norðurlandi og stækkar þar með markhóp okkar.  

Einnig hafa Héðinsfjarðargöngin áhrif á að fleiri ferðamenn, innlendir og erlendir, séu líklegir 

til að vilja ferðast um Tröllaskaga.   

Þrátt fyrir að einkaneysla sé að aukast á Íslandi má gera ráð fyrir að bæði meðal íslenskra og 

erlendra ferðamanna auki erfitt efnahagsástand eftirspurn eftir hagkvæmum gistimöguleikum 

og þjónustu og því tækifæri til að nýta sér það.  

Félags og menningarleg áhrif  

Ferðamenn í dag eru bæði að verða eldri og yngri.  Lengra líf og bætt heilsa eldra fólks gerir 

það að verkum að fleiri eldriborgarar ferðast.  Þrátt fyrir að talað sé um að hækka eftirlauna- 

aldur þá eru stórir hópar sem velja að fara á eftirlaun áður en þeir ná aldri.  T.d. í 

Bandaríkjunum þá er það normið frekar en hitt.  Yngri ferðamenn, 16 – 35 ára, eru einnig 

mikilvægur markhópur en 20% af vexti ferðaþjónustu í heiminum er vöxtur innan þessa hóps. 

Nýir markaðshópar sem ferðast til Evrópu, eins og Kína, Indland og Rússland eru líklegri til 

að tilheyra eldri hópunum til að byrja með en til lengri tíma mun yngri hópurinn vaxa. 

Frítími fólks eykst á heimsvísu fyrir ákveðna hópa og bilið á milli þeirra sem hafa nægan tíma 

og þeirra sem hafa peninga eykst.  Það er að segja þeir sem hafa peninga hafa ekki tíma í löng 

ferðalög eða undirbúning og því tilbúnir að greiða fyrir allt sem sparar þeim tíma. Tilhneiging 

fyrir fleiri og styttri ferðir halda áfram en einnig munu fleiri spara tíma upp í að taka lengra frí 

frá vinnu og leita eftir fræðandi og skapandi ferðaþjónustu, oft með andlegu ívafi. (European 

Travel Commission, 2006).   ETC bendir einnig á að eldri hópurinn muni hafa áhuga á 

menningarferðaþjónustu og afþreyingu sérstaklega fyrir þá.  Yngri hópurinn er hinsvegar 

meira gefinn fyrir ýmis form ævintýraferðamennsku.  Það er talið að frí á eigin vegum muni 
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aukast og enn draga úr hefðbundnum pakkaferðum.  Eftirspurn eftir lúxus áfangastöðum er 

líka líkleg til að aukast.  Einnig er vert að hafa í huga að ferðamenn eru meðvitaðri um 

umhverfismál og sækja frekar í umhverfisvæna og sjálfbæra ferðaþjónustu. Þeir leita eftir 

upplifun sem er sönn en ekki sviðsett.  Samkvæmt könnun Edward H. Huijbens og Jón Gests 

Helgasonar (2011) er meirihluti ferðamanna sem hafa nýtt sér beint millilanda flug til 

Akureyrar síðustu árin eldri 41 en árs. Þar hefur hlutfall þeirra sem eru eldri en 51 árs farið 

vaxandi síðustu þrjú ár.  Rétt tæplega helmingur farþega í millilandafluginu til Akureyrar er 

með háskólapróf og meirihluti með tekjur í meðallagi eða yfir meðallag. Flestir þessara 

farðþega koma frá Danmörk sem er ekki óeðlilegt þar sem flogið er eingöngu á 

Kaupmannahöfn.  Vert er að veita því athygli að fjöldi þeirra sem ferðast i hóp og eru í ferð 

sem skipulögð er af ferðaskrifstofu eða ferðaheildsala hefur aukist.  Fylgjast þarf vel með 

hvort og þá hvernig samsetning ferðamanna sem koma um Akureyrar flugvöll breytist 

sumarið 2012 þar sem Icelandair hefur bætt Akureyri inn sem ákvörðunastað í 

flugbókunarkerfi sínu með millilendingu í Keflavík 4 sinum í viku (Icelandair, 2011). 

Íslendingar ferðast einnig í auknum mæli innanlands og ætluðu langflestir Íslendingar í 

ferðalag á árinu 2011. Árið 2010 og 2011 fóru um 90% þjóðarinnar í ferðalag innanlands. 

(Markaðs og miðlarannsóknir ehf, 2012). Kannanir Ferðamálaráðs sýna ekki almennt með 

hverjum Íslendingar ferðast að öðru leyti en því að ferð með vinahóp og klúbbfélögum er sett 

upp sem ein tegund ferða. Það þarf hinsvegar ekki miklar rannsóknir til að vita að Íslendingar 

ferðast mikið með fjölskyldunni innanlands.  

Tæknileg áhrif 

Notkun internetsins og samskiptamiðla eins og t.d. facebook, twitter, youtube og snjallsíma 

verður stöðugt meiri. Fjölmiðlar eru að aðgengilegir með fréttasíður og lifandi myndefni á 

netinu. Ákvarðanir neytenda á nánast öllum stærri mörkuðum eru byggðar á upplýsingum af 

netinu og gefur markaðssetning á netinu víðtæka möguleika á að ná til neytenda (UNWTO og 

ETC, 2008, bls.1,3). Stór hluti fjölskyldna í hinum vestræna heimi nota internetið og 

samskiptamiðla mikið. Sem dæmi þá nota yfir 90% Íslendinga internetið daglega (Hagstofa 

Íslands, 2011). Ef horft er til Evrópu allrar þá nota 65% netið reglulega.  Í Noregi, Hollandi, 

Luxemborg, Svíþjóð og Danmörku er þessi tala 90% samkvæmt Hagstofu Íslands(2011). 

Mikilvægt er að nýta sér netmiðla markvisst í kynningu og markaðssetningu og fylgjast með 

umræðu á samskiptamiðlum og ná til væntanlegra ferðamanna í gengum internetið. Í því 
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samhengi þarf að huga sérstaklega að því að hönnun á vefsíðu sé góð sem og bæklingum þótt 

dregið hafi úr vægi bæklinga í markaðssetningu.  

Umhverfisleg áhrif  

Umhverfismál hafa verið mjög áberandi í umræðunni undanfarinn ár og jafnvel áratugi.  

samhliða því hefur meðvitund almennings aukist um umhverfismál. Stjórnvöld víða í 

heiminum sem og á Íslandi setja sér markmið um að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum 

og auka sjálfbærni. Þetta hefur leitt af sér auknar kröfur til ferðaþjónustunnar um ábyrgð í 

umhverfismálum eins og sjá má m.a. hjá stofnunum eins og t.d. UNEP og UNWTO (2005)  

og UNWTO ( án árs).  Ferðamálastofa(2012) er að innleiða umhverfis kerfi sem þau kalla 

vakann fyrir ferðaþjónustu aðila. Það mun því áfram vera áhersla á að fyrirtæki í 

ferðaþjónustu sýni ábyrgð í umhverfismálum og starfi í anda sjálfbærni.   

Lagaleg áhrif 

Helstu lög og reglugerðir sem fyrirtæki í ferðaþjónustu þurfa að taka mið af eru eftirfarandi: 

• Lög um skipan ferðamála nr 73/2005 

• Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr 85/2007 

• Reglugerð um veitingastaði,gististaði og skemmtanahald nr 585/2007 

• Reglugerð um hollustuhætti nr 941/2002 

• Byggingarreglugerð nr 112/2012 

• Skipulags reglugerð nr 400/1998 

Lög um náttúruvernd nr 44/1999 Fyrir uppbyggingu á Húsabakka þarf  einnig að huga 

sérstaklega að reglum og skilyrðum í tengslum við leyfisveitingar í afþreyingu sem 

ferðaþjónustan ætlar sjálf að bjóða upp á. Dæmi um auknar kröfur sem þarf að skoða eru leyfi 

fyrir ferðum á kanó sem kalla á samþykki siglingarstofnunar (Ferðamálastofa, án árs).  
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Markaðs- og samkeppnisgreining 
Ferðalög eru sífellt að aukast í heiminum og jukust alþjóðleg ferðalög  um tæp 7% árið 2010 

og 5% á fyrri helmingi ársins 2011 (UNWTO, 2011). Áframhaldandi spár UNWTO gera ráð 

fyrir 3,3% ársvexti að meðaltali fram til ársins 2030.  Ferðaþjónusta á Íslandi er engin 

undantekning frá þessu og hefur verið í stöðugum vexti eða að jafnaði 5,3% á ári síðastliðin 

10 ár (Ferðamálastofa, 2011).  Erlendir ferðamenn voru rétt tæplega 495 þúsund árið 2010.  

Reikna má með að helmingur þeirra sæki Norðurland heim. 

Íslendingar ferðast einnig í auknum mæli innanlands og ætluðu langflestir Íslendingar í 

ferðalag á árinu 2011. Árið 2010 fór 90% þjóðarinnar í ferðalag innanlands.  33,8% fara með 

vinahópi eða klúbbfélögum og útivistar- og skíðaferðir eru vinsælastar. Norðurland og 

Suðurland eru vinsælustu landshlutarnir hjá Íslendingum en  þrír af hverjum 5 heimsóttu þessa 

landshluta.  Tæplega helmingur Íslendinga á ferðalögum gistir í tjaldi, fellihýsi eða húsbíl og 

svipaður fjöldi hjá vinum og ættingjum.   

Miðað við þessar upplýsingar frá Ferðamálastofu (2011) má reikna með að 286.607  

Íslendingar ferðist innanlands á hverju ári og af þeim komi þá rúmlega 170.000 á Norðurland. 

Mynd þrjú sýnir þá staði á Norðurlandi þar sem Íslendingar á ferðalagi gistu í eina nótt eða 

lengur árið 2010 og 2011.  Myndin er samansett annarsvegar úr könnun Ferðamálaráðs(2011) 

og hinsvegar könnun  Markaðs og miðlarannsókna ( 2012) sem gerð var fyrir Ferðamálaráð.  

 

Mynd 3 Heimsóttir staðir á Norðurlandi  2010 og 2011 
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Eins og sjá má á þessari mynd hefur þeim sem gista á Siglufirði fjölgað umtalsvert og fara 

upp fyrir Húsavík með fjölgun úr 8% í 17, 7%. Dalvíkurbyggð er ekki  á listanum og má því 

draga þá ályktun að færri en þeir sem sóttu Þórshöfn heim hafi gist í Dalvíkurbyggð.  

Akureyri er enn sá staður sem flestir sækja heim og gista eina nótt eða lengur.  Það sem sjá 

má á þessari mynd er að a.m.k. 17, 7% Íslendinga ferðast um Tröllaskaga.  

Þegar heildarferðaneysla innanlands eftir vöruflokkum er skoðuð, að undanskyldum 

farþegaflutningum með flugi, má sjá að mestu eyða ferðamenn í ýmsa verslun tengda 

ferðaþjónustu, eða 27,2 milljarða árið 2008,  þar á eftir koma gisti- og veitingaþjónusta með 

18,5 og 15,9 milljarða á ári. Heildarferðaneysla skiptist í 54,8% á erlenda ferðamenn og 

45,2% á innlenda ferðamenn. (Ferðamálastofa, 2011).  Samkvæmt könnun sem gerð var  þá er 

talið að  heildareyðsla erlendra ferðamanna sem ferðast á eigin vegum sé 31.252 kr. á 

sólarhring, en 26.223 kr. hjá þeim sem voru í pakkaferð (Edward H. Huijbens og Jón Gestur 

Helgason B, 2011, bls. 56-57 ).  Þekkingarnet Þingeyinga lét gera könnun á hagrænum 

áhrifum ferðaþjónustu á Húsavík sumarið 2010. Sú könnun sýndi að meðalútgjöld 

ferðamanna á sólarhring voru  13.544 kr. Útgjöld nætur gesta voru 18.205 kr. en dagsgesta um 

8.369 kr. Heildarútgjöld erlendra ferðamanna á Húsavík sumarið 2010 voru á bilinu 1, 2 til 1, 

8 miljarðar króna. Þessar upphæðir höfðu hækkað töluvert frá árinu 2008  (Andri Valur 

Ívarsson og Óli Halldórsson, 2011,  bls.18-21)   Könnun Andra Vals og Óla sýndi að 

Íslendingar eyddu að meðaltali 15.727 kr.  Af þessu má sjá að það geta verið umtalsverð 

jákvæð efnahagsleg áhrif af því að bæði fjölga ferðamönnum í Dalvíkurbyggð sem og að fá þá 

sem hingað koma til að dvelja lengur. Erlendir ferðamenn eyða heldur meira en þeir innlendu.  

Til að gefa hugmynd um hvaða verðmæti ferðamenn gætu verið að skilja eftir sig í 

Dalvíkurbyggð má mjög varlega áætla að ef hér gisti aðeins 1% af ferðamönnum þá myndi 

ein gistinótt hjá 3000 íslenskum ferðamönnum skilja eftir sig um 15.727 krónur á mann í 

gistingu, veitingar, bensín og aðra verslun og þjónustu. Það gera 47 milljónir.  Tvær 

gistinætur væru þá 94 milljónir.  Ef erlendur ferðamaður myndi nota bara helming þessarar 

upphæðar, sem Edward og Jón Gestur tiltaka, þá væru það til viðbótar tæpar 74 milljónir á 

sólarhring eða 148  milljónir ef gistinæturnar væru tvær.  Heildar eyðsla ferðamanna gæti því 

verið 120  milljónir ef 1% ferðamanna eyddi sólarhring í Dalvikurbyggð eða 240 milljónir ef 

gistinæturnar væru tvær.   
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Samkeppnin 

Samkeppni í ferðaþjónustu á landsbyggðinni virðist fyrst og fremst liggja í samkeppni á milli 

svæða um að laða ferðamenn inn á viðkomandi landssvæði, frekar en í beinni og harðri 

samkeppni á milli einstakra aðila, en þó þarf samkeppnishæf þjónusta og seglar að vera til 

staðar. Samstarf á milli hagsmunaaðila innan svæðis er hér lykilatriði.  Framboð á 

gistimöguleikum þarf einnig að vera fjölbreytt innan svæðis til að geta uppfyllt mismunandi 

þarfir.   

Tröllaskagi hefur allt það til að bera sem ferðamenn sækjast eftir, bæði innlendir og erlendir. 

Sérstaða þessa svæðis liggur í hinu víðáttumikla fjalllendi með sínum stórfenglegu fjöllum og 

náttúru ásamt nálægð við hafið og þá strandmenningu og atvinnu sem felst í þessari nálægð 

við hafið og gjöful fiskimið. Tröllaskagi býður einnig upp á möguleika á vetrarferðamennsku 

sem gæti hugsanlega aukið nýtingu gistirýmis enn frekar yfir vetrartímann, en á 

norðanverðum tröllaskaga eru bæði fyrirtæki sem bjóða uppá vetrarferðamennsku og þrjú 

skíðasvæði, á Siglufirði, Ólafsfirði og Dalvík. Fyrir utan að svæðið sem heild hentar vel undir 

fjallaskíðamennsku og gönguskíði. 

Í Dalvíkurbyggð eru 3 tjaldstæði á vegum Sveitarfélagsins. Eitt á Dalvík og síðan við 

Árskógarskóla og á Húsabakka. Aðeins tjaldsvæðið á Dalvík er skráð sem tjaldstæði í grunni 

Ferðamálastofu og þar með sýnilegt á www.nordurland.is (Markaðsstofa Norðurlands, án árs)  

Tveir ferðaþjónustu aðilar leyfa þar að auki ferðamönnum að tjalda, án þess að þeir séu beint 

að reka tjaldstæði. Ekkert stjörnumerkt tjaldstæði er til staðar í Dalvíkurbyggð og verður 

tjaldstæðið á Húsabakka því fyrsta stjörnumerkta tjaldstæðið í sveitarfélaginu.  

Þegar gistirými er skoðað þá eru 5-6 aðilar að bjóða gistingu.  

 Fosshótel á Dalvík rekur lítið sumarhótel, með 25 herbergjum. Gisting í Ytri-vík er aðallega í 

sumarhúsum, í Gamla húsinu í Ytri-Vík er pláss fyrir 16 manns í uppbúnum rúmum og 

sumarhúsin eru 7 og rúma frá 4 og upp í 8 manns.   

 Á Skeiði í Svarfaðardal er gistirými fyrir 20 manns í svefnpokaplássi í uppgerðu gömlu fjósi 

og að auki lítil íbúð með tveimur svefnherbergjum auk svefnaðstöðu í stofu allt  í allt 8 

manns. Skeið er fyrst og fremst að markaðssetja sig gagnvart erlendum ferðamönnum, 

aðallega frá Þýskalandi.  

Dæli leigir út uppgert fjárhús til hópa en rekur ekki gistingu fyrir hinn almenna ferðamann. 
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Vegamót á Dalvík rekur farfuglaheimili á Dalvík og eru að auki með þrjú smáhýsi og gamalt 

lítið uppgert hús með rými fyrir 4 – 6 í gistingu.  Í allt getur Vegamót tekið 34 í gistingu. 

Á Klængshóli er í boði gisting fyrir þá sem eru í keyptum ferðum á vegum Bergmanna og 

eiganda Klængshóls. 

Syðri Hagi hefur leigt út sumarhús eitt til tvö.  Þau taka engan þátt í starfi ferðaþjónustunnar á 

svæðinu og eru óvirk í sinni starfsemi út ávið. 

Það sem aðgreinir okkur frá þessum aðilum eru nokkur atriði.  Fosshótel horfir sérstaklega á 

þá ferðamenn sem sækjast sérstaklega eftir þægindum á ferðalagi, sem er ekki sá hópur 

ferðamanna sem við horfum sérstaklega til. Í flokki þeirra sem bæði bjóða upp á 

svefnpokapláss og uppá búin rúm með sameiginlegri snyrtiaðstöðu þá getum tekið á móti 

fleirum og boðið upp á viðbótar aðstöðu í tengslum hópa. Við leggjum einnig markvisst okkar 

verð örlítið undir verðum samkeppnisaðila í Dalvíkurbyggð og í næsta nágrenni.  Í þriðja lagi 

gangvart íslendingum þá er enginn að höfða sérstaklega til íslensk fjölskyldufólks sem vill 

gista á tjaldstæði.  Í fjórða lagi má nefna að enginn ferðaþjónustu aðili er að kynna sig 

sérstaklega sem sjálfbæra ferðaþjónustu eða græna ferðaþjónustu, né að reyna að höfða 

sérstaklega til þeirra sem láta sig umhverfismál og sjálfbærni einhverju skipta.  

Við horfum til þess að ná samkeppnisforskoti í gengum verð í upphafi með því að leggja 

okkar verð aðeins undir verði samkeppnisaðilanna í Dalvíkurbyggð og næsta nágrenni. 
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Viðskiptavinirnir – markhópurinn 
Markhópurinn er að sjálfsögðu innlendir og erlendir ferðamenn, sem og ýmsir hópar. Hér er 

gerð grein fyrir þeim ferðamönnum sem leita eftir náttúrutengdri og fræðslutengdri 

ferðaþjónustu.   

Fyrir erlenda ferðamenn sem ferðast til Íslands er það náttúran sem hefur mesta aðdráttaraflið 

en 82% erlendra ferðamanna koma hingað vegna náttúrunnar og er náttúruskoðun 

langvinsælasta afþreyingin (Ferðamálastofa, 2011). Þegar verið er að skoða markhópa þá  þarf 

að hafa í huga að sjaldnast er hægt að flokka ferðmenn í einn flokk, t.d. fólk sem kemur bara 

til að skoða náttúru eða fólk sem kemur bara til að skoða menningu. Fjölbreytni skiptir máli 

og menning er einnig hluti af náttúrutengdri ferðaþjónustu í dag. 

Af þeim ferðamönnum sem hingað koma erlendis frá þá eru vesturlandabúar fjölmennastir. 

Stærstu einstöku hóparnir eru Bandaríkjamenn, Bretar og Þjóðverjar, þá Norðurlöndin og 

Frakkar (Ferðamálastofa, 2011) 

Þegar skoðuð eru lýðfræðileg einkenni hópa í náttúrutengdri ferðaþjónustu og fræðslutengdri 

ferðaþjónustu ber flestum fræðimönnum saman um að um sé að ræða vel menntað fólk, með 

tekjur yfir meðallagi (Ritchie, Carr og Cooper, 2003, bls 20; Gibson, 1998; European Travel 

Commission, 2006). Kynjaskiptingin er örlítið mismunandi. Þannig benda bæði Gibson(1998) 

og Ritchie o.fl.(2003, bls. 20-42) á að áhugi kvenna á að fræðast á ákvörðunarstað er heldur 

meiri en karla og að áhugi á fræðslu eykst með aldri. Gera þarf greinarmun á markhópum í 

fræðslutengdri ferðaþjónustu eftir því hvort við erum að horfa á þá sem hafa ferðalagið sem 

aðal hvata eða þá sem hafa menntun eða fræðslu sem aðalhvata.  

Þegar verið er að horfa á náttúrutengda ferðaþjónustu á Húsabakka þá erum við samtímis að 

horfa á þá sem hafa fræðslu sem aukahvata og má gera ráð fyrir að þessi hópur horfi einnig til 

umhverfismála. 

Rannsókn sem gerð var í Noregi og Lapplandi á náttúrutengdri ferðaþjónustu þar sem var 

verið að greina náttúrutengda ferðamenn í markhópa, sýndi að það er ekki nægilegt að horfa 

bara á lýðfræðilegar breytur og hvataþætti heldur þarf einnig að horfa á lífshætti og 

afþreyingar þáttinn (Mehmetoglu, 2007, bls. 658-659). Mehmetolgu greinir náttúruferðamenn 

í þrjá markhópa þar sem hann leggur til grundvallar mismunandi hvataþætti annarsvegar og 

síðan áherslu ferðamannanna á mismunandi afþreyingu hinsvegar. Á eftirfarandi mynd má sjá 

hvað einkennir hvern markhóp.  
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Tafla 1Einkenni náttúruferðamanna 

 

Þær ályktanir sem má draga af þessu, samkvæmt Mehmetoglu(2007, bls. 659) er að það má 

flokka náttúrutengda ferða menn á skala sem stýrist af því hversu virkir þeir eru. Það sem 

þessi mynd sýnir er að næstum helmingur náttúrutengdra ferðamanna, eða 42% myndu 

flokkast sem óvirkir. Það sem helst greinir hina óvirku og virku náttúruferðamenn að er að 

hvata þættir þeirra sem eru virkari eru þátttaka í líkamlegum athöfunum, vilji til að fræðast og 

læra um nýja hluti, komast frá hverdagsleikanum og félagsleg samskipti. Bollason o.fl. (2008, 

bls. 42) tilgreina einnig andstæðu við hverdaginn sem hvata þátt náttúruferðamanna á 

norðurslóðum, áhuga á að læra og upplifun sem bæði er skemmtileg og skilur eitthvað eftir 

sig. 

Mehmetolglu (2007, bls. 659) bendir á að samkvæmt þessum niðurstöðum ættu þeir sem 

bjóða upp á náttúrutengda ferðaþjónustu að gæta þess að hafa menningu sem hluta af vörunni, 

sem er í samræmi við það sem áður hefur verið sagt. Við markaðssetningu ætti einnig að 

leggja áherslu á andstæðuna við hverdaginn. Út frá þessari mynd ætti einnig að horfa til þess í 

markaðssetningu að ná beint til þeirra sem ferðast á eigin vegum. 

I. Menningar og lystisemda 
miðaðir

II. Hallir undir náttúrutengda 
afþreyingu

III. Hallir undir óvirka afþreyingu Allir hópar

36% 22% 42% 100%

Áhuga á menningar- og 
lystisemda tengdri afþreyingu 

Áhuga á bæði afslappandi 
afþreyingu og krefjandi 

náttúrurtengdri afþreyingu
Minnstan áhuga á afþreyingunni

Náttúra og mannvirðing voru 
jafn miklir hvatar til ferðalags 

hjá öllum hópum

Hvati til ferðalags líklegri til að 
vera tengdur líkamlegri áreynslu 

heldur en hjá hóp III 

Hvati til ferðalags líklegri til að 
vera tengdur líkamlegri áreynslu 

heldur en hjá hópi I og III 

Tekjur heimilisins líklegri til að 
vera undir 62.500€ á ári 

Kynjahlutfall, aldur, lengd ferðar 
og eyðsla í ferð skiptist eins á 

milli hópanna 

Hvati til ferðalags líklegri til að 
tengjast áhuga á að læra eða 

fræðast um nýja hluti heldur en 
hjá hóp III

Hvati til ferðalags líklegri til að 
tengjast áhuga á að læra eða 

fræðast um nýja hluti heldur en 
hjá hóp III

Líklegri til að ferðast á eigin 
vegum

Hvati til ferðalags líklegri að 
vera til þess að komast frá 

hverdagsleikanum heldur en hjá 
hóp III

Hvati til ferðalags líklegri að 
vera til þess að komast frá 

hverdagsleikanum heldur en hjá 
hóp III

Samskipti og tengsl líklegri að 
vera hvati til ferðar heldur en 

hjá hóp III  

Samskipti og tengsl líklegri að 
vera hvati til ferðar heldur en 

hjá hóp III  

Tekjur heimilisins líklegri til að 
vera yfir 62.500€ á ári 

Tekjur heimilisins líklegri til að 
vera yfir 62.500€ á ári 

Líklegri til að ferðast í hópferð
Líklegri til að ferðast á eigin 

vegum

Lýsing á hinum þrem athafna/afþreyinga tengdu markhópum
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Fyrir ferðamenn þar sem menntun eða fræðsla er aðalhvati ferðar erum við að horfa til 

séráhugahópa þar sem Húsabakki er í samstarfi við aðra sem við bjóðum umhverfi og aðstöðu 

fyrir aðila sem halda námskeið eða ráðstefnur fyrir ólíka hópa. Þetta geta verið allt frá því að 

vera skólahópar í skólabúðum á vegum náttúruseturs í að vera hópar á jóga námskeiði í 

samstarfi við náttúrusetur.   

Gagnvart íslenskum ferðamönnum eru það þeir sem ferðast með fjölskyldunni á sumrin þar 

sem reynt er að höfða til barnafólks með því að hafa afþreyingu og umhverfi sem uppfyllir 

þarfir barnafólks.  Varðandi íslenska ferðamenn þá er engin ástæða til að ætla að þeir séu 

öðruvísi en aðrir vesturlandabúar með aukinn áhuga á fræðslutengdri upplifun í ferðaþjónustu. 

Þróunin eru stundum nokkrum árum á eftir hér, en hún skilar sér. 

Fyrir þann markhóp sem fellur undir hópa, þá geta þeir verið af ýmsum toga, hópar sem leita 

eftir aðstöðu og umgjörð, eða skipulagt samstarf við samstarfsaðila Húsabakka.  Skólabúðir 

og námsstefnur á vegum Náttúruseturs er dæmi um slíkt, þar þarf að vera hægt að bjóða upp á 

ódýra gistingu og sveigjanleika. Andleg námskeið í samstarfi við Náttúrusetur er annar hópur, 

þar þarf bæði að vera hægt að bjóða upp á betri gistingu en á svefnsal, en í mismunandi 

verðflokkum, einnig þarf að vera hægt að bjóða upp á grænmetisfæði á slíkum námskeiðum.  

Göngu og útivistarhópar sem nýta Tröllaskaga allt árið eru líka markhópur, en þar eru það 

ferðaskipuleggjendur sem þarf að nálgast. 
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Markaðsáætlun 
Samkeppnisforskot á aðra er í gegnum verð. Að geta boðið gistiaðstöðu  á lágu verði en samt 

veitt góða og persónulega þjónustu sem býður upp á að ferðamenn upplifi raunveruleg tengsl 

við heimamenn.  Sjálfbærni getur einnig skapað samkeppnisforskot gagnvart erlendum 

ferðamönnum og þeim íslensku með tímanum. 

Kynningarstefnan er að nýta internetið og samskiptasíður til að nálgast markhópa.  

Markpóstur á ákveðna hópa eins og skólahópa, hópa sem líklegri eru að leita aðstöðu undir 

námskeiðahald.  Beinar auglýsingar í formi tilboða til starfsmanna stórfyrirtækja. 

Þátttaka í sameiginlegum kynningum sveitarfélags og ferðaþjónustu í Dalvíkurbyggð og 

stuðla að samvinnu  hagsmunaaðila á kynningu út á við. 

Þátttaka í samtökum eins og ferðaþjónustu bænda eða öðrum sambærilegum samtökum. 
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SVÓT greining  
Greining á helstu styrkleikum, veikleikum, tækifærum og ógnunum var gerð með 

samstarfshóp þar sem farið var í gegnum þá þætti sem hópurinn sá sem styrkleika og tækifæri 

í uppbyggingu ferðaþjónustu á Húsabakka í samstarfi við Náttúrusetrið. Við veikleika og 

ógnanir var farið í gegnum helstu hindranir sem menn sáu. 

Helstu veikleikar við verkefnið var takmarkað fjármagn, og ástand aðstöðunnar, sérstaklega á 

syðri vistinni, aðgengi fatlaðra og engin gestamóttaka. Aðstaða á tjaldstæði var líka talin til 

veikleika.  Sem og óvissa með aðgengi að aðstöðu á Rimum.  

Aðgerðir til að draga úr þessum veikleikum voru settar inn á áætlanir og sumar framkvæmdar 

strax. Þar má helst nefna að gengið var í að safna meira hlutafé en í upphafi var áætlað til að 

geta strax farið í að bæta aðstöðu. Samið var við Dalvíkurbyggð um samstarf  við að bæta 

aðstöðu á tjaldstæði og einnig var samið við  Dalvíkurbyggð um að Húsabakki efh. tæki að sér 

umsjón með Rimum sem veitir okkur fullt aðgengi að Rimum.  

 

Styrkleikar Veikleikar 

Starfssemi Náttúruseturs og rekstarfélagsins  

styrkir hvort annað 

Jákvæðir bakhjarlar eins og Hollvinafélag 

Húsabakka, Listasmiðja og Jógasetur 

Mögulegt að bjóða ódýra gistingu  

Sýningin Friðland Fuglanna 

Nálægð við Friðland Svarfdæla 

Staðsetning á Tröllaskaga 

Sundskálinn í göngufæri 

Menntun og reynsla starfsmanna 

Takmarkað fjármagn til framkvæmda 

Aðstaðan (bað, fatlaðir, móttaka) 

Aðstaðan á tjaldstæði (aðstöðuhús, 

skjólbelti) 

Flækjustig í nýtingu á Rimum ef ekki er 

hægt að bóka þar milliliðalaust 
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Tækifæri Ógnanir 

Bætt aðstaða eykur  aðdráttarafl staðarins 

Spennandi vöruþróun í afþreyingu eykur 

aðdráttarafl 

Höfum umsjón með Rimum 2012-2013 með 

möguleika á að gera samning til lengri tíma 

Fleiri atvinnutækifæri í Svarfaðardal 

Það er aukin athygli á Tröllaskaga sem   

svæði til útivistar og náttúruskoðunar 

Önnur afþreying sem er í boði í 

sveitarfélaginu  (hvalaskoðun, byggðasafn, 

sund, gönguferðir, hestaferðir og fleira) 

Öflugt samstarf við Jógasetur og 

Listasmiðju og fleiri 

Efla tengsl við nærsamfélag 

Sveitarfélagið ekki eini eigandi húsnæðis 

Óvíst með rekstarleyfi vegna ástands 

aðstöðunnar 

Hækkandi bensínverð dregur úr ferðalögum 

innanlands 

Efnahagsástand í Evrópu 

Umsjón Rima ekki í höndum Húsabakka ehf 

Skemmdir á húsnæði í tengslum við leka og 

því fylgjandi raka 

 

Ógnanir eru flestar þess eðlis að ekki er hægt að stjórna þeim nema að takmörkuðu leiti . 

Vegna óvissu með rekstarleyfi var bæði heilbrigðis og brunaeftirlit fengið á staðinn til að 

koma með athugasemdir áður en endanlega var gengið frá samningum við Sveitarfélagið.  Þar 

komu í ljós örfá atriði frá hvorum aðila sem Dalvíkurbyggð lagar á sinn kostnað. Eins er í 

samningum að Dalvíkurbyggð sér um viðhald á húsnæði utan húss, lögnum, gleri og 

þessháttar.  Það er því hægt að leita til sveitarfélagsins og setja inn á áætlun þess að ljúka við 

að laga skemmdir.  
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Framkvæmdaáætlun  
Eftirfarandi framkvæmdaáætlun tekur til þeirra verkþátta sem þarf til að taka við rekstri 1. 

apríl og koma starfseminni af stað á fyrri helming ársins 2012. Verkáætlun þessi er miðuð 

fyrst og fremst að þeim praktísku atriðum sem þarf að leysa úr til að koma starfsseminni af 

stað.  

 
 
Þrír hópar munu sjá um verklegar framkvæmdir: 

• Tjaldstæði og umhverfi – Hópstóri Trausti Þórsson 
• Breytingar á húsnæði – Hópstjórar Magnús Á Magnússon og Kristján Hjartarson 
• Innanhús hönnun – Hópstjóri Ingibjörg R. Kristinsdóttir 

jan feb mar apr maí Jún

Stofnun rekstarfélags
Leyfismál x
Stofnun Húsabakka ehf x
Tryggingar x

Kaup á búnaði x
Tölva x
Kaup og uppsetning á DK Búbót bókhaldforriti x
Posaleiga x

Umhverfismál
Mótun umhverfisstefnu x
Kaup á mælum á kalda vatnið x
Upphafsmælingar x
Koma af stað vottunar ferli x

Markaðssetning
Kaup á lén x x x
Setja upp heimasíðu x x x
Aðrir vefmiðlar x x x x x
Markhópar x x x x x
Hringja í ferðaskrifstofur x x x x x
Kynningar x x x x x
Samstarf og samstarfsaðilar x x x x x

Starfsmannamál
Ráða sumarstarfsmann x
Sjáfboða liðar x x

Undirbúningur tjaldstæðis
Losunarstaður seyru x x
Skjólbelti x
Stjörnu flokkun x

Húsnæði x x x
Sækja um leyfi fyrir breytingum á húsnæði x
Herbergi og baðherbergi - syðrahús x x x
Svefnsalur Skólahús x
Kaup á sængurfatnði x

Umhverfi
Göngustíg í trjáreit x
koma upp eldstæði og úti eldhúsi x

Framkvæmda og verkáætlun 2012
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Starfsmenn hópanna munu koma bæði úr röðum hluthafa sem geta aðstoðað við þessar 

framkvæmdir, en einnig munum við fá þrjá hópa sjálfboðaliða frá samtökum sem kallast 

SEEDS og einnig einstaklinga í gegnum samtök sem kallast workaway.  

Yfirumsjón og ábyrgð á  öðrum verkþáttum eru í höndum framkvæmdastjóra. 
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Fjárhagsáætlun 
Eftirfarandi er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum  fjárhagsáætlun fyrstu þrjú rekstarárin.  Sjá 

viðauka fyrir nánari upplýsingar. 

Grunnforsendur 

Fyrstu tvö rekstarárin eru sérstök að því leiti að Dalvíkurbyggð er þegar búið að ráðstafa 

húsnæðinu í bókanir sem rekstarfélagið ætlar að leitast við að standa við.  Gjaldskrá 

Dalvíkurbyggðar er hinsvegar önnur og mun lægri heldur en sú gjaldskrá sem rekstarfélagið 

miðar við.  Því verður starfsmannafjöldi takmarkaður fyrsta rekstarárið, en reiknað er með að 

á þriðja ári sé reksturinn kominn á gott skrið með 4 – 5 ný störf á Húsabakka.  Við nýtingu á 

gistiframboði er miðað við meðaltal nýtingar gistirýmis á landsbyggðinni sem er um 25% á 

ársgrundvelli samkvæmt gögnum Ferðamálastofu.  Við reiknum með að um 90% af því falli 

til á háannatíma ferðaþjónustunnar yfir sumarmánuðina og sé að byggjast upp þessi þrjú 

fyrstu ár.  

Kostnaður við uppsetningu á heimasíðu er í algjöru lágmarki þar sem félagið býr að 

bakhjörlum með þekkingu á þessu sviði sem gefa vinnu sína að mestu við uppsetningu og 

smíði á heimasíðu. Heimasíðan er metin sem hlutafé.  Gert er ráð fyrir að allur búnaður, 

húsgögn og tæki úti og inni fylgi með í leigunni og því ekki gert ráð fyrir kostnaði við öflun 

þess búnaðar.  Í upphafi verða gerð upp herbergi og baðherbergi á syðri-vistinni. 

Stofn efnahagsreikningur 

Hlutafé er um. 5.000.000 króna sem er stofnfé rekstrafélagsins. Upphafkostnaður felst í að 

koma húsnæði á syðri-vist í það horf sem við teljum nauðsynlegt til að selja ferðamönnum 

gistingu. Þar verða gerð upp baðherbergi, sett gólfefni á herbergi, setustofu breytt í tveggja til 

þriggja manna herbergi með baði, keypt ný og góð rúm. Ennfremur felst stofnkostnaður í  

kaupum á tölvu, bókhaldsforriti, kaupum á sængum, koddum og rúmfatnaði. Einnig er gert 

ráð fyrir í upphafi kostnaði við aðstöðu og umhverfi á tjaldstæði. 

Rekstraráætlun 

Á fyrsta starfsári er reiknað með að taka við rekstrinum 1. apríl 2012.  Gert er ráð fyrir að 

megininnkoma sé yfir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst og þessir mánuðir beri reksturinn. 

Mönnun verður í lágmarki fyrsta árið en kemur inn með meiri þunga á öðru starfsári. Heildar- 
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tekjur á fyrsta ári eru áætlaðar um 8,5 millj.kr., á öðru ári um 17,8 millj.kr. og á því þriðja um 

23 millj.kr. 

Stærstu rekstrarkostnaðarliðir eru launa- og húsnæðiskostnaður en einnig er gert ráð fyrir að 

hluti rekstarkostnaðar fyrstu árin fari í ýmsar úrbætur og lagfæringar og kaup á smá vöru sem 

vantar en er ekki það umfangsmikil að um eiginlega fjárfestingu sé að ræða.  Stór hluti af 

tekjunum fyrstu rekstarárin fara í fjárfestingu  í búnaði og aðstöðu eins og innréttingar á 

herbergjum, kaup á rúmum, húsgögnum, uppsetning gestamóttöku og svo framvegis. 

Áætlunin gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu frá upphafi og að fjárfestingar verði 

fjármagnaðar að mestu leyti af eigin fé og lántöku haldið í lágmarki. Gert er ráð fyrir að 

hagnaður eftir fjármagnsliði verði um 979.000 kr. á fyrsta ári, um 2.7 millj. kr. á öðru ári og 

um 3.9 millj. kr. á þriðja ári.  Ekki er gert ráð fyrir arðgreiðslum fyrstu 3 árin. 

Áætlun um sjóðsstreymi 

Fjárstreymi inn og út úr starfseminni er nokkuð árstíðabundið. Sölutekjur koma að mestu inn 

yfir sumartímann á þriðja ársfjórðungi hvers árs en gjöldin eru hærri en tekjur á hinum  

ársfjórðungunum sem liggur í föstum kostnaði eins og launum og húsaleigu.  

Áætlun gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði þó jákvætt allan tíman þannig að ekki þurfi 

að mæta fjárþörf með lántöku.  
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Viðauki A 
Flokkun tjaldsvæða með stjörnugjöf samkvæmt flokkunarkerfi Ferðamálastofu. 

Ein stjarna 

Tjaldsvæðið skal vera greinilega afmarkað og fjárhelt.  
Tjaldstæði skulu vera slétt og vel hirt.Svæðið skal vera greinilega merkt, svo og 
akstursleiðir um það.  
Á svæðinu skal vera búnaður til fyrstu hjálpar hjá umsjónaraðila.  
Upplýsingatafla skal vera til staðar með umgengnisreglum og símanúmeri hjá 
umsjónaraðila.  
Á svæðinu skal vera daglegt eftirlit.  
Fjöldi salerna og vaska skal taka mið af reglugerð um hollustuhætti og hafa verið tekin 
út af heilbrigðiseftirliti.  
Salerni opin 24 tíma á sólahring.  
Sorp skal fjarlægt reglulega.  
Öllum mannvirkjum á svæðinu skal vera vel við haldið.  
Öll aðstaða á svæðinu skal vera greinilega merkt.  
Upplýsingar um neyðarnúmer skulu vera a.m.k. á íslensku og ensku.  
Á svæðinu skal vera aðstaða til losunar affallsvatns og seyru af húsbílum eða 
upplýsingar um næsta losunarstað. 

Tvær stjörnur: 

Í viðbót við flokk eitt kemur: 

Starfsfólk hafi að lágmarki tveggja tíma viðveru yfir daginn.  
Upplýsingatafla með viðverutíma starfsfólks skal hanga uppi.  
Þjónustusvæði skal vera upplýst.  
Í neyðartilfellum skal vera aðgangur að síma í næsta nágrenni.  
Tekið sé við greiðslukortum.  
Borð og bekkir séu á svæðinu. 

Þrjár stjörnur 

Í viðbót við ofanritað skal vera: 

Starfsfólk hafi fasta viðveru á álagstímum (dæmi: 8-10 og 17-21) og næturvakt skal 
vera um helgar.  
Gestamóttaka skal vera aðgengileg með svæðisupplýsingum og upplýsingum um 
önnur tjaldsvæði.  
Borð og stólar undir þaki.  
Póstkassi skal vera á svæðinu.  
Aðgangur sé að þvottavél og þurrkaðstöðu.  
Aðstaða til sorpflokkunar. (a.m.k. samkvæmt lágmarkskröfum um förgun spilliefna).  
Heitt og kalt vatn skal vera á svæðinu.  
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Hægt sé að fá allar upplýsingar um svæðið og leggja inn gistipantanir utan 
opnunartíma svæðisins.  
Leiktæki séu fyrir börn á svæðinu. 

Fjórar stjörnur 

Í viðbót við ofanritað skal vera: 

Starfsfólk hafi fasta viðveru á svæðinu frá kl. 07:00-23:00 alla daga.  
Gestir hafi aðgengi að nettengingu.  
Sérstök stæði skulu vera fyrir húsbíla og fellihýsi með aðgengi að rafmagni. 

Fimm stjörnur 

Í viðbót við ofanritað skal vera: 

24 tíma viðvera alla daga.  
Veitingasala á staðnum. 
Skýringar á texta:  
Tjaldsvæði = Afmarkað svæði ætlað fjölda tjalda 
Tjaldstæði = Staður innan afmarkaðs tjaldsvæðis ætlað stöku tjaldi (fellihýsi, húsbíl...) 

(Ferðamálastofa B, án árs) 
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Viðauki B – Rekstrar og fjárhagsáætlun 
Eftirfarandi eru yfirlit yfir forsendur rekstrar , þá kemur rekstarreikningur, efnahagsreikningur 
og sjóðstreymi.  Allar tölur eru í þúsundum króna. Þessar áætlanir ná yfir fyrstu þrjú 
rekstarárin. 
 

Forsendur rekstrar 
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Rekstarreikningur, efnahagsreikningur, sjóðsstreymi og kennitölur 
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Fylgiskjal B.  

Dagbók verkefnis  
Eftirfarandi er dagbók fyrir tímabilið 22. nóvember 2011 til 1. apríl 2012.  Dagbókin rekur 

ferlið fyrir BA verkefni um að skrifa viðskiptaáætlun fyrir stofnun og rekstur ferðaþjónustu á 

Húsabakka ásamt því að stofna fyrirtæki um reksturinn og undirbúa starfssemi fyrirtækisins 

sem tekur formlega við húsnæði og rekstri á Húsabakka 1. apríl 2012.  
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Nóvember 2011  
Dalvíkurbyggð ákveður að bjóða út leigu á Húsabakka undir rekstur gisti- og 

veitingaþjónustu. 

Að frumkvæði Náttúruseturs á Húsabakka ses. er haft samband við mig um og skoða þetta 

mál með þeim. 

Ákveðið strax frá upphafi,  að halda fund með öllum hagsmuna aðilum og hópum sem eru 

með starfssemi eða hafa starfs sitt á Húsabakka í dag þannig að allir gætu frá upphafi sagt 

skoðun sína og haft áhrif á þróun mála.    

22. Nóvember 2011 

Fundur haldinn með eftirfarandi aðilum: 

• Stjórn Náttúruseturs ses. 

• Stjórn Menningar og Listasmiðju 

• Stjórn Hollvinafélags Húsabakka 

• Eiganda Jógaseturs 

• Núverandi húsverði sem einnig á míní golf á staðnum. 

Skýr vilji hjá öllum viðstöddum að æskilegt væri að uppbygging ferðaþjónustu væri á 

höndum heimamanna og í nánu samstarfi við þessa hópa.  Ákveðið að kanna rekstargrundvöll 

fyrir ferða og ráðstefnu miðstöð á  með gerð viðskiptaáætlunar, til að byrja með í nafni 

Náttúruseturs.  En byrja á því að tala við Dalvíkurbyggð og heyra nánar hvað  sveitarfélagið 

væri að hugsa. 

Samþykkt að Kolbrún Reynisdóttir tæki að sér að skrifa viðskiptaáætlun og leiða þessa vinnu.   

23. nóvember  - 30. Nóvember 2011 

Ýmis undirbúningur - heyra í fólki um hugmyndir - reyna að fá fund með Dalvíkurbyggð sem 

ekki vildi funda með okkur eða mér. 

Verkáætlun 
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Desember 2011 

1.  desember 2011 

Dalvíkurbyggð auglýsir í Dagskránni : 

Gisti- og veitingaaðstaða að Húsabakka í Svarfaðardal er til leigu til að 

lágmarki fimm ára með möguleika á framlengingu. Um er að ræða einstakt 

tækifæri á fallegum stað! 

Sótt af: 

<file:///C:\Holar\Húsabakki\Hefur%20þú%20áhuga%20á%20atvinnuuppbyggingu%2

0á%20einstökum%20stað.docx>  

Húsnæðið til sýnis 12. desember.  Tilboðsfrestur til 17. desember.  - síðar lengt til 20. 

desember 

1.  – 18. desember 2011  

Unnið í viðskiptaáætlun - fundir með hagsmuna aðilum. 

Fundur með stjórn Náttúruseturs um viðskiptaáætlun og mögulegt viðskiptamódel.  Þ.e.a.s  

kosti og galla við að setja reksturinn í sér félag eða fyrir sjálfseignarstofnun eins og 

Náttúrusetur að vera með samkeppnisrekstur. 

Ákvörðun stjórnar Náttúruseturs um að stofna sér rekstarfélag um ferðaþjónustuna - það er 

rekstur á gistingu, tjaldstæði og  tilheyrandi veitingarekstri.  Félagið bjóðist einnig til að taka 

að sér umsjón með Rimum sem er félagsheimili í Svarfaðardal - fjölnota hús undir íþróttir og 

samkomuhald. 

Fundur haldinn með sömu aðilum og í upphafi á Húsabakka.  Samþykkt að halda áfram og að 

senda inn tilboð í nafni Náttúruseturs, Menningar og Listasmiðju og Hollvinafélags 

Húsabakka.  

Fulltrúar áfram fyrir þessa hópa eru: 

• Trausti Þórisson - formaður stjórnar Náttúruseturs 

• Hjörleifur Hjartarson - Verkefnisstjóri Náttúruseturs 

• Ingibjörg R. Kristinsdóttir - Formaður Menningar- og Listasmiðju 
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• Karl Atlason - Fulltrúi Hollvina félags Húsabakka 

• Anna Dóra Hermannsdóttir - Eigandi Jógaseturs og ferðaþjónustu að Klængshól í 

Skíðadal 

19. desember 2011 

Skrifað undir  tilboð  

Lén tekið frá og netfang sett upp.  husabakki@husabakki.is 

20. desember 2011 

Tilboði skilað.  Ég bað um að fá að vera viðstödd opnun en fékk þau svör að við mættum ekki 

vera viðstödd opnun tilboða.  Þá sendi ég inn ábendingu á bæjarstjóra um að það hlyti að vera 

einhver misskilningur í gangi um að við mættum ekki vera viðstödd opnun tilboða því það 

bryti í bága við opinber lög og reglur um útboð.  Leyfi veitt í kjölfarið. 

22. desember 2011 

Tilboð opnuð að viðstöddum þeim sem sendu tilboð inn: 

Opnuð hafa verið tilboð í rekstur á veitinga- og gistiaðstöðu á Húsabakka sem 

auglýst var hinn 5. des. sl. Þrjú tilboð bárust, frá EB ehf. sem eru Einar og 

Björgvin Hjörleifssynir, KAS ehf. þar sem Aðalheiður Kristín Símonardóttir er í 

forsvari og ,,Húsabakkahópnum" þar sem Kolbrún Reynisdóttir er í forsvari.  

Nú verður farið yfir tilboðin, en samkvæmt auglýsingu þurftu tilboð að innihalda 

viðskiptaáætlun, framtíðarsýn s.s. sýn á hvaða áhrif viðskiptahugmyndin getur 

haft á atvinnuuppbyggingu og samfélagið 

Sótt af:  <http://dalvik.is/frettir/5330/Tilbod-opnud-i-rekstur-a-veitinga--og-

gistiadstodu-a-Husabakka/default.aspx>  
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Janúar 2012 

2. janúar 2012 

Undirbúa kynningu fyrir bæjarráð og matsaðila á viðskiptaáætluninni 

3. janúar 2012 

Kynna kynninguna fyrir starfshóp og fá athugasemdir þeirra.  Kynningin löguð til samkvæmt  

því  

Ákveðið hverjir færu með á fund bæjarráðs  

Hugarflugsfundur um möguleg einkunnar orð eða slagorð 

5. janúar 2012 

Einkunnar orð félagsins valin   "Gleði Samstarf Traust" 

Undirbúningur hafinn fyrir gerð merkis (e. Logo) og  hönnun heimasíðu - Nemar í  grafískri 

hönnun í Myndlistarskóla Akureyrar taka að sér að hanna heimasíðu í tengslum við nám sitt í 

viðmótshönnun og að koma með tillögu að Merk.   Sigrún Björg Aradóttir tengiliður.  

16. janúar 2012 

Fundur með bæjarráði Dalvíkurbyggðar og matsaðila.  Viðskiptaáætlun kynnt og 

fyrirspurnum svarað. 

Allur starfshópurinn mætti.  Kolbrún sá um kynninguna og hafði orð fyrir hópnum. 

18. janúar 2012 

Dalvíkurbyggð lætur vita að ákveðið hafi verið að ganga til samninga við Húsabakkahópinn 

Bæjarráð(611); 16.01.2012 

19.01.2012  

Bæjarráð Dalvíkurbyggðar - 611. fundur  

haldinn fundarherbergi á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur, mánudaginn 16. janúar 2012  

og hófst hann kl. 14:00 

 Fundinn sátu: 
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Guðmundur St. Jónsson, Heiða Hringsdóttir, Sveinn Torfason, Svanfríður Inga 
Jónasdóttir, Guðrún Pálína Jóhannsdóttir. 

Fundargerð ritaði:  

Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs 

Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðstjóri fræðslu- og menningarsviðs, boðaði forföll. 

Valdís Guðbrandsdóttir, aðalmaður, boðaði forföll og Guðmundur St. Jónsson, 
varamaður, mætti í hennar stað. 

Aðalmennirnir Kristján E. Hjartarson, Jóhann Ólafsson og Björn Snorrason höfðu 
gert grein fyrir vanhæfi sínu í þessu máli og varamenn þeirra voru því boðaðir á 
fundinn. 

Áheyrnarfulltrúi mætti ekki á fundinn og boðaði ekki forföll. 

 1. 201112069 - Tilboð í leigu á Húsabakka. 

Á 608. fundi bæjarráðs Dalvíkurbyggðar þann 29. desember 2011 var eftirfarandi 
bókað: 

Þann 22. desember s.l. birtist eftirfarandi frétt á dalvikurbyggd.is:  

Tilboð opnuð í rekstur á veitinga- og gistiaðstöðu á Húsabakka 22.12.2011  

Opnuð hafa verið tilboð í rekstur á veitinga- og gistiaðstöðu á Húsabakka sem auglýst 
var hinn 5. des. sl. Þrjú tilboð bárust, frá EB ehf. sem eru Einar og Björgvin 
Hjörleifssynir, KAS ehf. þar sem Kristín Aðalheiður Símonardóttir er í forsvari og 
,,Húsabakkahópnum" þar sem Kolbrún Reynisdóttir er í forsvari.  

 Nú verður farið yfir tilboðin, en samkvæmt auglýsingu þurftu tilboð að innihalda 
viðskiptaáætlun, hversu háa leigu og í hvaða formi viðkomandi er tilbúin að greiða, 
framtíðarsýn s.s. sýn á hvaða áhrif viðskiptahugmyndin getur haft á 
atvinnuuppbyggingu og samfélagið. 

 Frestur til þess að skila inn tilboðum var til kl. 13:00 þann 20. desember s.l. 
samkvæmt auglýsingu. Tilboð voru opnuð að viðstöddum þeim sem buðu í kl. 9:00 
þann 21. desember s.l. 

 Bæjarstjóri gerði bæjarráði grein fyrir hugmyndum að ferli við úrvinnslu málsins og 
tímaramma. 

 Bæjarráð samþykkir tillögu um úrvinnslu málsins sem og að fenginn verði jafnframt 
utanaðkomandi aðili til þess að vinna úr tilboðunum. 

Inn á fund bæjarráðs kom Fjóla Björk Jónsdóttir, aðjunkt við viðskiptadeild 
Háskólans á Akureyri, sem fengin var til að fara yfir viðskiptaáætlanir og tilboð frá 
tilboðsgjöfum. 

 Inn á fund bæjarráðs komu (svo)tillboðsgjafar og/eða fulltrúar þeirra og gerðu grein 
fyrir tilboðum sínum í eftirfarandi röð: 
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A. KAS ehf., Kristín Aðalheiður Símonardóttir og Bjarni Gunnarsson, kl. 
14:00.  
Kristín Aðalheiður og Bjarni vék af fundi. 

B. EB ehf., Einar Hjörleifsson og Björgvin Hjörleifsson, kl. 14:30. 
Einar og Björgvin viku af fundi. 

C. "Húsabakkahópurinn" / Kolbrún Reynisdóttir, Anna Dóra 
Hermannsdóttir, Hjörleifur Hjartarson, Ingibjörg R. Kristinsdóttir, 
Trausti Þórisson, kl. 15:00. 

 Kolbrún, Anna Dóra, Hjörleifur, Ingibjörg og Trausti viku af fundi. 

 Sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs vék af fundi kl. 16:00 vegna annarra verkefna. 

 Fjóla Björk gerði bæjarráði grein fyrir mati sínu á ofangreindum tilboðum. Bæjarráð 
fór yfir tilboðin og aðrar upplýsingar sem fyrir lágu. 

 Bæjarráð samþykkir að gengið verði til samninga við Húsabakkahópinn, enda er 
viðskiptaáætlun þeirra best útfærð, þau bjóða hæstu leigu og hafa sterk tengsl við 
samfélagið.  

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:15. 

Sótt af  <http://dalvik.is/fundargerdir/5396/Baejarrad(611);-16012012/default.aspx>  

19. janúar 2012 

Áfanga sigur -  fagnað og næstu skref ákveðin. 

Safna meira hlutafé,   hefja samningaviðræður við Dalvíkurbyggð, gera áætlanir, kynna 

verkefnið, viðskiptaáætlun þarf að vinnast betur og ítarlegar og allar rekstaráætlanir 

sömuleiðis 

Nafn á fyrirtækið ákveðið Húsabakki ehf. 

22. janúar 2012 

Undirbúa fyrsta fund með Dalvíkurbyggð, taka saman punkta úr forsendum frá 

viðskiptaáætlun og úr sjálfu tilboðinu 

Senda fyrirspurn vegna skjólbelta til norðurlandsskóga 

23. janúar 2012 

Undirbúa frétta tilkynningu og auglýsingu eftir fleiri hluthöfum  

Tengiliði vegna hlutafár öflunar 



Fylgiskjal B – Dagbók verkefnis 

 
7 

Þarfagreininga fundur vegna heimasíðu - biðja um innlegg frá þeim sem eru með starfssemi á 

Húsabakka 

Söfnun hlutafár - dreifa verkum á fleiri aðila 

24. janúar 2012 

Fundur með Svanfríði Ingu Jónasdóttur og Hildi Ösp Gylfadóttur frá Dalvíkurbyggð.  Frá 

okkur voru Kolbrún Reynisdóttir og Trausti Þórisson 

Dalvíkurbyggð með drög að samningi og hugmyndir v. Rima farið í gegnum þær. 

Dalvíkurbyggð reiknar með að Húsabakki ehf. greiði sjálf t fyrir allar breytingar á húsnæði 

(nema viðhald að utan til að verja húsin skemmdum), greiði endurnýjun á öllum tækjum og 

búnaði bæði í félagsheimili og á Húsabakka, markaðssetji staðinn og reksturinn til framtíðar  

og afhendi síðan reksturinn með öllu til Dalvíkurbyggðar að leigutíma loknum sem eru 7. ár.  

Þar að auki voru samningsdrögin skrifuð eins og fyrir félagasamtök sem taka að sér rekstur 

fyrir sveitarfélagið með ákvæðum um ítarlegar rekstarskýrslur, reglur fyrir starfsmenn og náið 

eftirlit frá Dalvíkurbyggð með rekstrinum. 

25. janúar 2012 

Farið betur í gengum samninginn, sem ekki er ásættanlegur og ekki í samræmi við það sem 

skýrt var kveðið á um í okkar viðskiptaáætlun og ítrekað formlega í sjálfu tilboðinu frá okkur. 

Megin ágreiningurinn snýr að því að Húsabakki ehf ætlast til þess að húseigandi greiði fyrir 

varanlegar breytingar á húsnæðinu sem auka verðgildi og notagildi þess. 

Skrifuð ný drög að húsaleigusamning. Útgangspunktur tekinn í húsaleigu lögum og 

stöðluðum húsaleigu samningi um atvinnuhúsnæði.   Umsjón með Rimum skilin frá í viðauka 

samning. 

Skrifuð greinagerð með þessum nýja samning þar sem okkar viðhorf eru skýrð og ítrekað að 

það hafi komið skýrt fram í öllum okkar gögnum hvaða forsendur við gáfum okkur fyrir 

uppbyggingu ferðaþjónustu í húsnæðinu. 

26. janúar 2012 

Drög og greinargerð send  Dalvíkurbyggð 
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27. janúar 2012 

Svar frá Dalvíkurbyggð  

"Sæl verið þið 

Eins og fram kom í auglýsingu og í viðræðum þann 24. jan. sl. er Dalvíkurbyggð ekki 

að fara í framkvæmdir að Húsabakka nema þær sem miða að því að verja húsin 

skemmdum eins og einnig kemur fram í fskj. 2. í þeim samningsdrögum sem kynnt 

voru. Hvað leigutaki telur sig þurfa að gera til að búa þannig að sínum rekstri að 

hann skili honum frekari ávinningi en húsnæðið í núverandi ástandi getur gert, er mál 

leigutaka.   

Auglýsing: 

Gisti- og veitingaaðstaða að Húsabakka í Svarfaðardal er til leigu til að lágmarki 

fimm ára með möguleika á framlengingu. Um er að ræða einstakt tækifæri á fallegum 

stað! 

 Að Húsabakka eru tvö hús með 13 heimavistarherbergjum, eldhúsi og borðstofu, íbúð 

og 3 kennslustofum. Þegar eru starfandi að Húsabakka Náttúrusetur, Jógasetur og 

Menningar- og listasmiðja. Húsabakki er vinsæll staður til ættarmótahalds og liggja 

fyrir bókanir vegna ársins 2012. Félagsheimilið Rimar stendur við hlið Húsabakka og 

er mögulegt að semja um nýtingu á því. Húsnæðið verður afhent í núverandi ástandi.  

Fskj. 2 Leigutaki tekur við húsnæðinu í því ástandi sem það er og ber kostnað vegna 

þess viðhalds innan húss sem miðar að því að bæta aðstöðu vegna þeirra starfsemi 

sem leigutaki hefur í húsunum og einnig vegna breytinga sem félagið fer í að eigin 

frumkvæði sbr. 2. gr. samningsins. 

 Þau samningsdrög sem þið sendið nú eru komin nokkuð langt frá því sem fram kemur 

hér að ofan og virðist því mikið bera á milli. Ef þið getið ekki gengið að þeim 

forsendum sem fram koma í auglýsingu og eru frekar útfærð í fskj. 2 virðast 

samningsforsendur því ekki vera fyrir hendi.  

 Við erum tilbúnar að hitta ykkur til að skýra þetta enn frekar í dag kl. 10.30 eða á 

mánudag á sama tíma." 
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Ekki talin ástæða til að funda með þeim um þetta viðhorf þar sem það liggur nokkuð ljóst 

fyrir.  Svar sent: 

Sæl,   

"Leitt að heyra að þið takið þessu svona.  En bara svo það sé alveg skýrt, þá erum við 

að taka við húsnæðinu í núverandi ástandi.  Það kemur líka skýrt fram í 

húsaleigusamningnum sem ég sendi þér.  Við erum líka að gera ráð fyrir að  

Húsabakki ehf sjái um stórann hluta af viðhaldi innanhúss. (saman ber áætlanir okkur 

um að laga herbergin á syðri vistinni og ég nefni einnig það sem við ræddum stuttlega 

um gerð móttöku aðstöðu.  Við höfum ekki farið fram á að húseigandi taki þátt í 

kostnaði við þessar breytingar. 

Eina sem er raunverulegur ágreiningur um er hvernig farið skuli með meiriháttar 

viðhald og stærri breytingar á húsnæði.  Í húsaleigu samningnum frá okkur, sem er 

settur upp í samræmi við staðlaðan húsaleigu samning um leigu á atvinnuhúsnæði,  er 

fjallað um að semja þurfi sérstaklega um allar slíkar breytingar og ef félagið ákveður 

að framkvæma breytingar án leyfis þá eignist húseigandi þær nema hann óski eftir því 

að húsnæði sé komið í fyrra horf. 

Eina stóra breytingin sem við viljum semja um strax snýst um baðherbergin á 

vistunum. Þar sem við erum samt búin að  bjóðast til að greiða hluta af þeim kostnaði.  

Ástæðan fyrir því að við viljum semja strax um þessar breytingar er vegna þess að það 

er ekki hægt að byggja upp ferðaþjónustu fyrir þennan markhóp sem við stefnum á 

varðandi almenna ferðamenn, nema  koma upp baðherbergjum. Við þurfum  mun 

meira hlutafé í upphafi til þess að fara í allar þessar lagfæringar heldur en við ráðum 

við að safna. 

Varðandi Rima þá getum við fallist á að sjá um íþróttavöllinn til reynslu í eitt ár ef það 

breytir einhverju fyrir ykkur. 

Ef Dalvíkurbyggð er ekki tilbúið til að semja um þetta þá eru okkar forsendur fyrir 

rekstrinum brostnar og óábyrgt af okkar hálfu halda áfram að svo stöddu.   

Vinsamlega staðfestið að viðræðunum sé slitið" 

Önnur verkefni sett á bið á meðan svars er beðið. - nema vinna við gerð heimasíðu og merki 

þar sem það er nemenda verkefni sem við berum ábyrgð á að klára með þeim nemum. 
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30. janúar 2012 

Tillaga að merki frá Sigrúnu  
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Febrúar 2012 

1. febrúar 2012 

 Bæjarráð(614); 01.02.2012 

Bæjarráð Dalvíkurbyggðar - 614. fundur  

haldinn á skrifstofu bæjarstjóra á 2. hæð, miðvikudaginn 1. febrúar 2012  

og hófst hann kl. 08:15 

 Fundinn sátu: 

Heiða Hringsdóttir, Guðmundur St. Jónsson, Sveinn Torfason, Bergþóra Rós 

Lárusdóttir, Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, Svanfríður Inga Jónasdóttir. 

Fundargerð ritaði:  

Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs 

Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðstjóri fræðslu- og menningarsviðs, situr fundinn vegna 1. 

liðar á dagskrá. 

Dagskrá: 

1. 201112069 - Tilboð í leigu á Húsabakka. 

Undir þessum lið kom á fund bæjarráðs Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðstjóri fræðslu- og 

menningarsviðs. 

Á 611. fundi bæjarráðs Dalvíkurbyggðar þann 16. janúar 2012 var til umfjöllunar 

tilboð í leigu á Húsabakka. Inn á fund bæjarráðs komu tilboðsgjafar og/eða fulltrúar 

þeirra og gerðu grein fyrir tilboðum sínum. Einnig kom á fund bæjarráðs Fjóla Björk 

Jónsdóttir, aðjunkt við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri, sem var fengin til að fara 

yfir viðskiptaáætlanir og tilboð frá tilboðsgjöfum. Fjóla Björk gerði bæjarráði grein 

fyrir mati sínu á ofangreindum tilboðum. Bæjarráð fór yfir tilboðin og aðrar 

upplýsingar sem fyrir lágu og niðurstaðan var að bæjarráð samþykkti að ganga til 

samninga við Húsabakkahópinn; viðskiptaáætlun þeirra væri best útfærð, þau bjóða 

hæstu leigu og hafa sterk tengsl við samfélagið. 
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Á 231. fundi bæjarstjórnar þann 24. janúar 2012 var ákvörðun bæjarráðs staðfest. 

Bæjarstjóri og sviðstjóri fræðslu- og menningarsviðs gerðu bæjarráði grein fyrir 

samningaviðræðum sínum við Húsabakkahópinn og lögðu fram á fundinum 

minnisblað yfir það sem ber á milli í samningaviðræðum. 

Málið rætt. 

Bæjarráð felur bæjarstjóra og sviðstjóra fræðslu- og menningarsviðs að hitta 

Húsabakkahópinn og reyna til þrautar á þeim fundi að ná samningum á forsendum 

útboðs og þess tilboðs sem liggur fyrir. Ef samningar nást ekki á þeim forsendum sem 

lagt var af stað með þá ber bæjarstjóra og sviðstjóra fræðslu- og menningarsviðs að 

slíta (svo)saminga viðræðum. 

Ef slitnar upp úr samningaviðræðum þá veitir bæjarráð heimild til þess að hefja 

samningaviðræður við KAS ehf. sem er næsti aðili í röðinni miðað við mat ráðgjafa á 

þeim þremur tilboðum og viðskiptaáætlunum sem liggja fyrir. 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 09:42 

Sótt af: <http://dalvik.is/fundargerdir/5444/Baejarrad(614);-01.02.2012/default.aspx>  

3. febrúar 2012 

Fundur með Dalvíkurbyggð - Kolbrún Fjarverandi vegna vinnu í Reykjavík.  Trausti og 

Ingibjörg mæta á fundinn. 

Sæst á að breytingar á húsnæði séu metnar og endurgreiddar í lok leigutíma. 

Rimar teknir út og gerður sér samningur um Rima þar sem bærinn ber fulla ábyrgð á öllu 

viðhaldi innan húss sem utan þar sem um er að ræða samkomuhús og íþróttahús sveitarinnar. 

4. – 5. febrúar 2012 

Byrja að vinna aftur við gerð kostnaðar áætlana - reikna og setja upp drög að startkostnaði 

Undirbúa að vinna upp aftur rekstaráætlanir miðað við breyttar forsendur  

6. febrúar  2012 

Drög að heimasíðu send á alla til að fá athugasemdir -  
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Unnið í textum fyrir heimasíðu 

 7. febrúar 2012 

Fundur með Þorvaldi Lúðvík Sigurjónssyni hjá Atvinnuþróunar félagi Eyjafjarðar um 

fjármögnun og hlutafé söfnun. 

Undirbúa kynningarfund fyrir almenning, taka frá húsnæði  gera auglýsingu sem er dreifibréf 

sem fer á hvert heimili í Dalvíkurbyggð 

Fá leyfi til að kynna hugmyndina á aðalfundi kvenfélagsins. 

Fundur með starfshóp um framvindu og næstu skref.  Áhersla á að allir vinni í að safna 

hlutafé.  Þurfum  5.000.000 til að geta staðið undir breytingum við að laga herbergi og 

baðherbergi á syðri-vistinni.   

8. febrúar 2012 

Drög 3 að húsaleigusamningi send á Dalvíkurbyggð með viðeigandi breytingum 

Fundur saman dag með Hildi og Svanfríði, Trausta og Kolbrúnu farið í gegnum samninga um 

annars vegar leigu á Húsabakka og tjaldstæði með tilheyrandi aðstöðu á Rimum  og hinsvegar 

umsjón með Rimum og slátt á íþróttasvæði. 

Smá atriði í samning sem á eftir að ganga frá. Rætt um að hægt væri að skrifa um með 

fyrirvara um stofnun félags og samþykkis bæjarstjórnar ef ekki væri búið að stofna félagið 

þegar næsta útgáfa samningsins liggur fyrir.  - Stefnt á að hægt sé að samninginn fram til 

samþykktar í bæjarstjórn 24 mars. 

Prenta út dreifibréf og koma því í póst 

Undirbúa kynningu fyrir kvenfélagið 

Kynning á Aðalfundi kvenfélagsins 

Kvenfélagið Tilraun samþykkir að eiga hlut að upphæð 500.000  

9. febrúar 2012 

Svara fyrrispurnum og athugasemdum -   
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Biðja formlega um að fá að gera þetta verkefni að loka verkefni - rætt við bæði Guðrúnu Þóru 

og Edward  

Bréf berst frá einni kvenfélagskonu sem er ekki sátt við að kvenfélagið eigi í fyrirtæki. 

10. febrúar 2012 

Gera útdrátt og senda á Edward 

Vinna í gerð kynningar fyrir almennan kynningarfund 

11. febrúar 2012 

Lestur á fræðilegu efni. 

Kynningarfundur fyrir almenning. 

Frekar fáir mættir á fundinn eða 12 - 15 manns.  Nokkuð mikið spurt og áhugi fyrir hendi 

12.  febrúar 2012 

Skrif og lestur á fræðilegu efni. - söfnun hlutafár  

Taka saman yfirlit um stöðuna á söfnun hlutafé,  gera plan B með start kostnað 

Símafundur með Trausta vegna þessa og næstu skrefa 

Svara fyrirspurnum um framvindu og upplýsa starfshóp.  

13. febrúar 2012 

Samantekt og ná utan um verkefnið - endurskoða fyrir verkáætlun og  lagfæra miðað við 

stöðuna í dag.  Setja upp ramma fyrir BA - Verkefnið 

Söfnun hlutafár 

Boða stöðufund 

14. febrúar 2012 

Samningafundur við Dalvíkurbyggð: 

Varðandi breytingar á húsnæðinu þá fannst bæjarráði erfitt að kyngja því að borga þær, 

þannig að við fórum milli veg.  Við borgum breytingarnar en í staðin fáum við eftirfarandi: 
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Ef Dalvíkurbyggð segir upp samningnum einhliða á leigutíma, þá endurgreiða þeir allar 

endurbætur innan húss. 

Leigutíminn lengdur í 10 ár og staðfest að við höfum forgang um áframhaldandi leigu. 

Húsaleigan lækkuð um þessi 5% af hagnaði sem við buðum.  Húsaleiga er ekki vísitölu 

tryggð, en endurskoðast eftir 6 ár. 

Gömlu stóru tækin í eldhúsunum og önnur úr sér gengin tæki fara EKKI á búnaðarlistann 

heldur verða afskrifuð strax og munum við því eignast sjálf þau tæki sem við endurnýjum af 

þeim og getum þá selt aftur ef við hættum rekstri. 

Við erum sátt við þetta og teljum þetta mjög ásættanlegt, sérstaklega þar sem það stóð allaf til 

af okkar hálfu að borga fyrir mest af framtíðar breytingum sjálf.   

Eftir fundinn var farið að skoða notuð húsgögn og sængur sem mögulega geta komið inn sem 

hlutafé. 

15. febrúar 2012 

Svara fyrirspurnum 

16. febrúar 2012 

Súpufundur ferðaþjónustunnar - safna hlutafé -  samskipti við starfshóp - taka saman stöðumat 

og senda upplýsingar á starfshópinn um stöðu mála   í dag vantar ekki nema 990 Þ. Til að fá  

5.000.000 í stofn hlutafé    

17. febrúar 2012 

Skrá húsabakka á workaway.info og hefja leit að sjálfboðaliðum 

Heimasíða 

Mæla upp herbergin upp á húsgögn og innréttingar 

18. febrúar 2012 

Heimasíða 

Fá tilboð í rúm og upplýsingar 
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Ræða gjaldskrá fyrir hópa við Kristján 

19. febrúar 2012 

PESTEL. greining unnin upp aftur 

Fara yfir búnað á Rimum og Húsabakka með Húsnæðisfulltrúa Dalvíkur og gera uppkast að 

búnaðarlista 

20. febrúar  2012 

Undirbúa hluthafa fund -  

Opna bankareikning og semja um viðskipti við bankann  

Leita tilboða í tryggingar frá VÍS 

Taka saman texta í kynningarbækling - vegna fundar með ferðaskrifstofum 

Láta setja upp bækling 

21. febrúar 2012 

Fundur með ferðaskrifstofum  sem komu í heimsókn á Dalvík.  - kynna fyrirhugaða starfsemi 

og koma bækling á framfæri 

Undirbúa stofnun fyrirtækis - gera uppkast að stofnsamþykktum og fara yfir hvað þarf að gera 

og hvaða vottorðum þarf að skila. 

Komst að því að áhugamannafélög mega ekki vera stofnendur fyrirtækja nema með leyfi 

viðskiptaráðherra.  Hringdi og ræddi það við formenn félaga. 

22. febrúar 2012 

Skipuleggja framkvæmdir eftir afhendingu.  3 hópar með eftirfarandi hópstjórum: 

Smíðar og breytingar á húsnæði:  Kristján Hjartarson, Magnús Magnússon og Ari Baldursson 

Skjólbelti og undirbúningur útisvæðis - Trausti Þórisson 

Sérlegur Garðyrkjustjóri/ráðgjafi Olga Steingrímsdóttir 

Innréttingar á húsnæði og skreytingar Ingibjörg R. Kristinsdóttir 
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Gera uppkast að bréfi til viðskiptaráðherra um leyfi til þátttöku áhugafélaga. 

Hlutafé söfnun 

Fundur með Kristjáni og Magnúsi 

Koma bréfi suður til viðskiptaráðherra 

Auglýsa stofnfund félagsins 

23. febrúar 2012 

Gera upplýsinga bréf fyrir hópa /ættarmót,  

Gera verðskrá fyrir hópa / ættarmót í PDF 

Gera skráningarblað í gistingu og tjaldstæði fyrir hópa/ættarmót 

Byrja á endurskoðun fjárhags og rekstraráætlun næstu 3 ár. 

Koma tilkynningu um stofnfund á Dalvikurbyggð til birtingar á heimasíðu 

Fundur með núverandi Húsverði á Rimum til að fara yfir bókanir í sumar  

24. febrúar 2012 

Skrif í fræðilega kaflann 

Samskipti vegna ættarmóta í sumar 

Tala við Bókvís um bókhald og uppgjörs mál.   

Leita eftir tilboði frá Vís í tryggingar 

Fara yfir tilboð frá Símanum í síma og net. 

25. febrúar 2012 

Hafa samband við hluthafa og tryggja að allir viti af stofnfundi 

Vinna í gögnum og eitthvað í  viðskiptaáætluninni  

26. febrúar 2012 

Gera drög að stofnskjölum fyrir stofnfund (samþykktir, samningur og stofnfundargerð) 
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Hitta mögulega hluthafa og kynna verkefnið 

Hringja og láta vita af stofnfundi 

Kynningarfundur númer tvö fyrir Kvenfélagið Tilraun svo að þær konur sem ekki mættu á 

fyrri fundinn geti fengið tækifæri til að kynna sér málið.  Ég vék af þeim fundi eftir 

kynninguna og fyrirspurnir henni tengdri. 

Kvenfélagið ákvað að fara milli veg til að sætta ólík sjónarmið þeirra sem ekki vilja eiga í 

áhætturekstri.  Kvenfélagið vill ekki eiga hlut í Húsabakka ehf, en ákvað að styrkja félagið um 

500 þúsund krónur.  Féð skal nota í utanhús framkvæmdir, gjarnan í tengslum við 

gróðurreitinn þar sem gera á aðstöðu til útikennslu og útieldunar. 

27. febrúar 2012 

Skoða húsnæði á syðri-vist með pípara vegna breytinga og fundur vegna þess 

Undirbúa fund með undirbúningshóp vegna stofnfundar 

Fundur með undirbúningshóp vegna stofnfundar - farið yfir drög að skjölum og verkefni í 

gangi. 

Kanna fyrstu viðbrögð frá viðskiptaráðherra - hann þarf að sjá viðskiptaáætlun 

Vinna í fjárhagsáætlun út frá nýjum forsendum 

28. febrúar 2012 

Fara yfir tilboð frá Vodafone um síma og internet 

Vinna í stofnskjölum og tilkynningu til fyrirtækjaskrár 

Fara til Akureyrar og fá þau vottorð sem þurfa að fylgja umsókn um rekstarleyfi 

Hringja í SEEDS og kanna möguleika á samstarfi 

Setja betri PESTEL greiningu inn í viðskiptaáætlun og hluta af fræðilegum kafla um sjálfbæra 

þróun og sjálfbæra ferðaþjónustu.   

Senda viðskiptaáætlun á Kristján til að láta viðskiptaráðherra hafa 
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29. febrúar 2012 

Undirbúa stofnfund félagsins - full vinna drög að öllum skjölum. 

Fá athugasemdir frá Bókvís 

Taka saman kynningu á verkáætlun 

Taka saman yfirlit yfir hvað hefur verið gert og hvað er í vinnslu 

Undirbúa fyrsta stjórnarfund - boða stjórnarfund 

Undirskrifa samning við SEEDS um sjálfboðaliða 

Áfram samskipti við Dalvíkurbyggð vegna húsaleigu samnings 

Leita tilboða frá Sjóvá í tryggingar 

Úttekt á húsnæði með Slökkviliðsstjóra Dalvíkurbyggðar og húsnæðisfulltrúa 

Við þurfum að setja upp eina eldvarnahurð á syðri-vist til að loka gistigang frá stigagangi  

Stofnfundur Húsabakka ehf 

Fyrsti stjórnarfundur eftir Stofnfund. 

Mars 2012 

1. mars 2012 

Fundur með Svanfríði og Hildi til að ljúka smáatriðum í leigusamning. - stefnt að því að við 

tökum við rekstri 30. Mars 2012   

Tveir frá Stjórn félagsins eiga að skrifa undir samninginn eftir helgi á þriðjudag. 

Fá rithandarsýnishorn frá Stjórn (sem gleymdist á stofnfundinum) 

2. mars 2012 

Passa að allt hlutafé hafi skilað sér.  Skrifa út stöðu á reikning og yfirlit yfir innborganir 

Fara með öll gögn á Bókvís sem ætlar að senda þau inn fyrir mig til skráningar. 
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Hafa samband við Markaðsstofu Norðurlands til að komast í þjónustu bækling þeirra sem fer 

fljótlega í prentun. 

3. mars  2012 

Greiða skráningargjald til ríkissjóðs fyrir stofnun félagsins og senda kvittun á Bókvís. Gögn 

sem þurfa að fylgja skráningunni. 

Taka saman gögn fyrir Markaðsstofu Norðurlands 

Senda fyrirspurn á Ferðaþjónustu Bænda um þátttöku í þeirra félagi. 

Skoða bréf frá sjálfboða liða frá workaway. 

Útvega „autocad“ teikningar af húsnæðinu á syðri vistinni til að undirbúa að sækja um leyfi 

fyrir breytingum á húsnæðinu 

8. mars 2012 

Móttók athugasemd frá fyrirtækjaskrá varðandi undirskrift frá öllum stofnendum á 

stofnsamning og leyfi frá viðskiptaráðherra fyrir frjálsu félagasamtökin okkar. 

(Hollvinafélagið og Menningar og listasmiðju.) 

Kannaði stöðuna á leyfinu. 

9. mars 2012 

Fór og hitti lögfræðing fyrirtækjaskrár. 

Leyfin komin fyrir norðan frá viðskiptaráðherra fyrir bæði félögin. Fékk einnig tölvupóst frá 

VRN þar um. 

Fá undirskrift frá þeim sem eru á Akureyri 

10. mars 2012 

Fá undirskrift frá öllum öðrum stofnendum  

11. mars 2012 

Fá undirskriftir. 

Fundur með Magnúsi og Ara vegna breytinga á húsnæði 
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12. mars 2012 

Skrifað undir húsaleigu samning við Dalvíkurbyggð. 

Fá bankaábyrgð fyrir húsaleigutryggingu - Fékk gögn sem á eftir að ganga frá 

Samskipti við viðskiptaráðuneyti því leyfið fyrir Menningar og listasmiðju kom ekki, bara 

fyrir hollvinafélagið.  Reynist bara vera afrit af leyfinu fyrir Hollvinafélagið. 

Senda viðskiptaáætlun á Edward  til yfirlestrar 

13. mars 2012 

Smá lagfæringar og samskipti vegna skráningar í fyrirtækjaskrá.  Stefanía of ung til að vera 

stofnandi. 

Fara yfir athugasemdir og ábendingar frá Edward.   

14. mars 2012 

Kennitala kom frá RSK - 540312-1170 

Leit af  efni og lestur. 

15. mars 2012 

Sækja um rekstarleyfi, og skrá á launagreiðenda skrá og VSK. 

Ganga frá banka ábyrgðinni 

Þinglýsing húsaleigusamnings - gekk ekki vegna skorts á að Dalvíkurbyggð væri búin að 

ganga frá eignarhaldi í fasteigna skrá. - lét Svanfríði vita af því 

Fundur í smíðahóp vegna breytinga á húsnæði. 

Sækja um til Dalvíkurbyggðar leyfi til breytinga á húsnæði 

16. mars 2012 

Svara fyrirspurnum,  

Textar fyrir þýsku útgáfuna af vefnum 
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Ferð á Hóla til að skoða eldri lokaverkefni - sem engin fundust því enginn hefur unnið loka 

"VERKEFNI" áður frá Hólum  til BA prófs. 

17. mars 2012 

Skrif  

18. mars 2012 

Gera tillögur að afþreyingu og vöruframboði sem er í samræmi við markmið um að bjóða 

náttúrutengda og fræðandi ferðaþjónustu - Þarf að skoða nánar síðan í samvinnu við 

Náttúrusetur á Húsabakka 

20. mars 2012 

Fundur og skoðun á aðstöðu með Heilbrigðisfulltrúa 

Undirbúa opið hús 1 apríl. - fá fólk til aðstoðar í með varðeld og útieldun.  

21. mars 2012 

Undirbúa opið hús 1 apríl. - fá fólk til aðstoðar í eldhúsi.   

Sýna íbúð náttúruseturs vegna mögulegrar útleigu í sumar. 

Viðtal í Norðurslóð vegna verkefnisins 

22. mars 2012 

Óformlegur fundur með garðyrkjustjóra Dalvíkurbyggðar vegna fyrirhugaðra framkvæmda á 

tjaldstæði.  Garðyrkjustjóri er okkur innan handar með skipulag á útplöntun og plöntuval og 

setur upp áætlun fyrir okkur vegna þessa 

Ræddum einnig að við fengjum lánuð verkfæri fyrir sjálfboðaliða Seeds sem koma til að 

planta út. 

Skrif 

24. mars 2012 

Fundur vegna heimasíðu  
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Fá fólk til að hjálpa til á opnu húsi 

27. mars 2012 

Ath. með vinnueftirlit og umsögn vegna rekstarleyfis 

29. mars 2012 

Versla inn fyrir opnun 

30. mars 2012 

Vinnueftirlit í heimsókn 

Taka á móti fyrstu sjálfboðaliðunum 

31. mars 2012 

Undirbúa opið hús 

1. apríl 2012 

Tekið við húsnæði og rekstri á Húsabakka og Rimum. 

Opið hús með vöfflum og kaffi inni í mötuneyti. 

Úti með varðeld  þar sem bakaðar voru lummur á báli og ávextir eldaðir. 

Það mættu ekki mjög margir en matsalurinn var samt nokkuð þétt setinn um tíma.  Fleiri 

komu líka og hjálpuðu í eldhúsi. 
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Dalvíkurbyggð 19. desember 2012 

 

Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð 

Ráðhúsinu 

 

Tilboð í leigu gisti- og veitingaaðstöðu á Húsabakka m.m. 

Við undirrituð forsvarsmenn samstarfsaðila um stofnun rekstarfélags til uppbyggingar ferðaþjónustu 
á Húsabakka gerum hér með tilboð í leigu gisti- og veitingaaðstöðu á Húsabakka frá og með 1. apríl 
2012.  

Innifalið í leigu sé það húsnæði sem ekki er nú þegar í útleigu til Náttúruseturs á Húsabakka, 
Jógaseturs og Menningar- og Listasmiðju.  Einnig öll aðstaða úti við svo sem tjaldsvæði, leiksvæði 
með núverandi leiktækjum sem og nánasta umhverfi.  Einnig er gert ráð fyrir að innifalið í leigunni sé 
aðgengi að bað- og snyrtiaðstöðu á Rimum. 

Gert er ráð fyrir að allur búnaður og lausamunir eins og húsgögn og tæki úti og inni fylgi með í 
leigunni, þar með talið áhöld og búnaður í eldhúsi sem þarf fyrir rekstur veitingaþjónustu, útiborð og 
bekkir og svo framvegis. Ath þetta er ekki tæmandi listi.   

Margt af núverandi búnaði er orðið lélegt og úr sér gengið og þarfnast endurnýjunar. Leigutaki 
reiknar með að viðhald, viðbætur og endurnýjun á lausamunum sem þarf vegna reksturs gisti- og  
veitingaþjónustu sé kostaður af leigutaka og verði eign hans en leigusali sjái um eðlilegt viðhald 
eigenda á varanlegri aðstöðu. 

Leigutaki hefur áhuga á að bæta aðstöðuna á bæði tjaldstæði og gistihúsnæði þannig að aðstaðan 
uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til hennar. Eðlilegt er að varanlegar breytingar sem auka verð- og 
notagildi húsnæðis og aðstöðu komi á einn eða annan hátt til frádráttar húsaleigu. 

Dalvíkurbyggð er búin að nánast fullbóka sumarið 2012 fyrir ættarmót, gönguhópa og golfskóla. Hefð 
hefur verið fyrir því að þessir hópar séu með allt húsnæðið á leigu í einu sem setur starfseminni 
verulega þröngar skorður fyrsta starfsárið og nauðsynlegt því að taka tillit til þess í leigu á fyrsta ári. 

Leigutími 10 ár með möguleika á framlengingu, til vara 5 ár með möguleika á framlengingu. 

Leiguverð    

• 2012 150.000 krónur á mánuði  
• 2013 200.000 krónur á mánuði 
• 2014 200.000 krónur á mánuði  
• 2015 200.000 krónur á mánuði + 5% af hagnaði 
• 2016 200.000 krónur á mánuði + 5% af hagnaði 

Leiguverð sé endurskoðað eftir fyrstu 5 árin. 
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Rimar 

Rekstarfélagið hefur áhuga á því að taka að sér umsjón með Rimum fyrir sveitarfélagið og sjá um 
bókanir, þrif og húsvörslu ef um það næst samkomulag við sveitarfélagið.  Rekstarfélagið er háð því 
að hafa greiðan aðgang að bað- og hreinlætisaðstöðu fyrir gesti, bæði úr gistingu og tjaldstæði.  
Einnig yrði hagræðing fólgin í því að geta bókað húsnæðið milliliðalaust fyrir ættarmót, námskeið og 
ráðstefnur.  Við teljum því að það geti verið hagur beggja aðila að skoða þetta nánar. 

Varðandi snjómokstur þá er eðlilegt að sveitarfélagið sjái um snjómokstur á akvegi heim að 
Húsabakka og Rimum sem og aðkomu og bílastæðum sem tilheyra félagsheimilinu. 

 

Umhirða á tjald- og Íþróttasvæði 

Eðlilegt er að Rekstarfélagið sjái um slátt og umhirðu á tjaldsvæði sem hluta af uppbyggingu og 
rekstri tjaldsvæðis.  Félagið er tilbúið að sjá einnig um slátt á íþróttavelli fyrir fast verð að hámarki 1X í 
viku júní, júlí og ágúst og sendir reikning fyrir því á Dalvíkurbyggð. Áætlað verð 520.000 sumarið 2012  
Þetta er ekki skilyrt í tilboðinu heldur samningsatriði. 

 

Framtíðarsýn 

Framtíðarsýnin er að koma upp sjálfbærum rekstri ferðaþjónustu á Húsabakka sem starfar í nánu 
samstarfi og sátt við samfélag og hagsmunaaðila á Húsabakka. Reiknað er með að reksturinn skapi 4 
til 5 störf á fyrstu rekstarárunum.  

Það er lögð áhersla á að byggja upp gott samstarf við alla hagsmunaaðila þannig að reksturinn skili 
ávinningi til samfélagsins sem felst í fjölgun ferðamanna í Dalvíkurbyggð og gagnkvæmu samstarfi 
ferðaþjónustuaðila, sveitarfélags og annarra hagsmunaaðila. 

Í meðfylgjandi viðskiptaáætlun er gerð nánari grein fyrir viðskiptahugmyndinni og forsendum hennar. 

 

Virðingarfyllst 

 

Náttúrusetur á Húsabakka ses.  __________________________________________ 

Hollvinafélag Húsabakka  __________________________________________ 

Menningar- og Listasmiðja __________________________________________ 
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Fylgiskjal D.  

Kynning fyrir sveitarstjórn í valferli 
Eftirfarandi er kynning sem haldin var fyrir sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar og fullrúa á hennar 

vegum sem tóku þátt í vali á þeim aðila eða aðilum sem skyldi ganga til samninga við 
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Fylgiskjal E.  

Auglýsing um kynningarfund á Rimum,  
Eftirfarandi er auglýsing fyrir almennan kynningarfund sem haldinn var að Rimum 
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Ferða og ráðstefnumiðstöð að Húsabakka 

Kynningarfundur laugardaginn 11. febrúar kl.: 14:00 að Rimum 

 

Húsabakkahópurinn svokallaði hyggst gefa sem flestum kost á að gerast hluthafar í Húsabakka ehf, 
rekstarfélagi um ferðaþjónustu að Húsabakka. 

Hlutverk félagsins verður að reka arðbæra gisti-og veitingaþjónustu í nánum tengslum við þá 
starfsemi sem til staðar er á Húsabakka; Náttúrusetur, Menningar og listasmiðju og Yogasetur og í 
sem mestu samstarfi við fólk og fyrirtæki í Dalvíkurbyggð.  

Grunnhugmyndin er annars vegar að nýta sem best umhverfið, og þá uppbyggingu sem átt hefur sér 
stað á Húsabakka og í Friðlandi Svarfdæla, og bjóða upp á fjölbreytta, fræðandi og náttúrutengda 
ferðaþjónustu við hæfi bæði fullorðinna og barna. Hinsvegar að tryggja að til staðar sé fjölbreytt 
aðstaða til gistingar úti og inni sem er í samræmi við þá starfsemi sem er rekin á Húsabakka.   

Markmiðið er að Húsabakki verði ekki einasta viðkomustaður ferðamanna heldur áfangi í sjálfu sér. 
Jafnframt verði Húsabakki áfram miðstöð mannlífs í Svarfaðardal. 

Hlutafjáreign í félaginu er tvímælalaust áhugaverð og ánægjuleg og viljum við gefa sem flestum færi á 
að eiga hlut í starfseminni og uppbyggingu á Húsabakka.  

Allir sem áhuga hafa á að kynna sér hugmyndir félagsins og taka þátt í uppbyggingu þess eru hvattir 
til að mæta á kynningarfund, það er án allra skuldbindinga, n.k. laugardag 11. febrúar klukkan 14:00 
að Rimum.   

Einnig má senda fyrirspurnir á husabakki@husabakki.is 

Undirbúningshópurinn 



  

 

 

Fylgiskjal F.  

Kynning fyrir kynningarfund 
Eftirfarandi eru glærur frá kynningarfundi fyrir almenning og væntanlega fjárfesta 
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Skráningarblað fyrir Hluthafa 
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Fylgiskjal H.  

Kynningarbæklingur, heimasíða og merki félagsins 
 

Heimasíða félagsins er www.husabakki.is 

Merki félagsins er skuggamynd af fljúgandi lóu, sem er með vísan í gamla hreppsmerki 

Svarfaðardalshrepps sem var lóa. 

 

 

 

 

Á næstu síðum má sjá fyrstu útgáfu kynningarbæklings.  Þetta er einblöðungur sem er brotinn 

saman í miðju. 

 

http://www.husabakki.is/�
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Fylgiskjal I.  

Bréf til ráðherra 
Sækja þurfti um sérstakt leyfi til Viðskiptaráðherra fyrir Hollvinafélag Húsabakka og 

Menningar og listasmiðju til þess að þessi félög mættu eiga hlut í einkahlutafélagi. 

Sent var bréf fyrir hvort félag um sig 
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Húsabakka, Svarfaðardal  22. febrúar 2012 

 

 

Viðtakandi:  Steingrímur J. Sigfússon,  Viðskiptaráðherra 

 

Efni:  Ósk um samþykki viðskiptaráðherra til að vera einn af stofnendum Húsabakka ehf 

 

Undanfarið hafa félög og einstaklingar sem tengjast Húsabakka í Svarfaðardal undirbúið stofnun 
einkahlutfélags um uppbyggingu og rekstur sjálfbærar ferðaþjónustu á Húsabakka. 

Hlutverk félagsins verður að reka arðbæra gisti-og veitingaþjónustu í nánum tengslum við þá 
starfsemi sem til staðar er á Húsabakka; Náttúrusetur, Menningar og listasmiðju og Yogasetur og í 
sem mestu samstarfi við fólk og fyrirtæki í Dalvíkurbyggð.  

Grunnhugmyndin er annars vegar að nýta sem best umhverfið, og þá uppbyggingu sem átt hefur sér 
stað á Húsabakka og í Friðlandi Svarfdæla, og bjóða upp á fjölbreytta, fræðandi og náttúrutengda 
ferðaþjónustu við hæfi bæði fullorðinna og barna. Hinsvegar að tryggja að til staðar sé fjölbreytt 
aðstaða til gistingar úti og inni sem er í samræmi við þá starfsemi sem er rekin á Húsabakka. 

 Hópurinn leggur mikla áherslu á að starfsemin byggist upp með sjálfbærni að leiðarljósi og þá 
sérstaklega að reksturinn skili beinum ávinningi til heimamanna, bæði efnahagslegum og 
félagslegum.   Það hyggst félagið gera með því að gefa félögum og heimamönnum kost á að eiga í 
félaginu og hafa þannig bein áhrif á uppbyggingu; með því að fjölga störfum í Svarfaðardal í tengslum 
við reksturinn og að síðustu að styðja við áhugamannafélög eins og bæði Kvenfélagið og 
Ungmennafélagið með því að gefa þessum félögum færi á að nýta sér tækifæri sem gefast til 
fjáröflunar. 

Samkvæmt leiðbeiningum Ríkisskattstjóra geta áhugamannafélög ekki verið stofnendur fyrirtækja, 
nema til komi samþykki viðskiptaráðherra. 

Fyrir hönd Menningar og listasmiðju óska ég því hér með eftir samþykki viðskiptaráðherra, Steingrími 
J. Sigfússyni, til að Menningar og listasmiðja á Húsabakka, kt. 590307-0680, megi vera einn af 
stofnendum Húsabakka ehf. og taka þannig virkan þátt í að þetta megi verða að veruleika. 

 

Með vinsemd og virðingu 

f.h. stjórnar   
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Húsabakka, Svarfaðardal  22. febrúar 2012 

 

 

Viðtakandi:  Steingrímur J. Sigfússon,  Viðskiptaráðherra 

 

Efni:  Ósk um samþykki viðskiptaráðherra til að vera einn af stofnendum Húsabakka ehf 

 

Undanfarið hafa félög og einstaklingar sem tengjast Húsabakka í Svarfaðardal undirbúið stofnun 
einkahlutfélags um uppbyggingu og rekstur sjálfbærar ferðaþjónustu á Húsabakka. 

Hlutverk félagsins verður að reka arðbæra gisti-og veitingaþjónustu í nánum tengslum við þá 
starfsemi sem til staðar er á Húsabakka; Náttúrusetur, Menningar og listasmiðju og Yogasetur og í 
sem mestu samstarfi við fólk og fyrirtæki í Dalvíkurbyggð.  

Grunnhugmyndin er annars vegar að nýta sem best umhverfið, og þá uppbyggingu sem átt hefur sér 
stað á Húsabakka og í Friðlandi Svarfdæla, og bjóða upp á fjölbreytta, fræðandi og náttúrutengda 
ferðaþjónustu við hæfi bæði fullorðinna og barna. Hinsvegar að tryggja að til staðar sé fjölbreytt 
aðstaða til gistingar úti og inni sem er í samræmi við þá starfsemi sem er rekin á Húsabakka. 

 Hópurinn leggur mikla áherslu á að starfsemin byggist upp með sjálfbærni að leiðarljósi og þá 
sérstaklega að reksturinn skili beinum ávinningi til heimamanna, bæði efnahagslegum og 
félagslegum.   Það hyggst félagið gera með því að gefa félögum og heimamönnum kost á að eiga í 
félaginu og hafa þannig bein áhrif á uppbyggingu; með því að fjölga störfum í Svarfaðardal í tengslum 
við reksturinn og að síðustu að styðja við áhugamannafélög eins og bæði Kvenfélagið og 
Ungmennafélagið með því að gefa þessum félögum færi á að nýta sér tækifæri sem gefast til 
fjáröflunar. 

Samkvæmt leiðbeiningum Ríkisskattstjóra geta áhugamannafélög ekki verið stofnendur fyrirtækja, 
nema til komi samþykki viðskiptaráðherra. 

Fyrir hönd Hollvinafélags Húsabakka óska ég því hér með eftir samþykki viðskiptaráðherra, Steingrími 
J. Sigfússyni, til að Hollvinafélag Húsabakka, kt. 470509-2010, megi vera einn af stofnendum 
Húsabakka ehf. og taka þannig virkan þátt í að þetta megi verða að veruleika. 

 

Með vinsemd og virðingu 

f.h. stjórnar   



 

 

Fylgiskjal J.  

Samþykktir 
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S A M Þ Y K KT I R  F Y R I R  HÚSABAKKA ehf. 

 

1. gr. 
Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Húsabakki ehf.  

2. gr. 
Heimilisfang félagsins er að Húsabakka í Svarfaðardal, 621 Dalvík. 

3. gr. 
Tilgangur félagsins er rekstur tjaldstæðis, gisti og veitingasölu ásamt annarri ferðaþjónustu 

og afþreyingu, rekstur fasteigna og lánastarfsemi. 

4. gr. 
Hlutafé félagsins er kr. 5.300.000 kr. - krónur fimm milljónir og þrjúhundruð þúsund.  Hver 

hlutur er að fjárhæð kr. 1 -króna  að nafnverði, eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. 

5. gr. 
Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn 

atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum.  Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum 

nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína.  Hlutahafafundur 

einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. 

Sé hluthafi einn getur hann að lagaskilyrðum fullnægðum skráð hækkun eða lækkun hlutafjár 

í gerðabók. 

6. gr. 
Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. 

7. gr. 
Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur 

verið tilkynnt um það skriflega eða þau hafa verið færð í gerðabók einkahlutafélags eins aðila.  

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum.  Að félaginu 

frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína.  Verði 

ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem 

dómkvaddir skulu til þess starfa.  Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita 
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forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð.  Þá mega eigi líða 

fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt. 

Eigendaskipti vegna erfða eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.  

Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagsstjórnar. 

Ef einkahlutafélag, sem er skráð í eigu fleiri en eins aðila, kemst á hendur eins aðila skal 

tilkynna hlutafélagaskrá það. 

8. gr. 
Félagið má eigi veita  lán út á hluti sína nema lög leyfi.  Félaginu er heimilt að kaupa eigin 

hluti að því marki sem lög leyfa.  Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem 

félagið á sjálft. 

9. gr. 
Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu. 

10. gr. 
Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda séu hluthafar fleiri en 

einn en ella í höndum hluthafans, sbr. lög um einkahlutafélög (ehfl.). 

11. gr. 
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok ágúst ár hvert. 

Sé hluthafi einn þarf ekki að halda aðalfund heldur skal hluthafinn taka viðeigandi ákvarðanir 

skv. 59. gr. ehfl. og skrá þær í gerðabók skv. 55. gr. ehfl. 

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum 

tíunda hluta hlutafjár í félaginu.  Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur 

boðaður þá innan fjórtán daga.  Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu 

má leita atbeina stjórnvalda samkvæmt lögum um einkahlutafélög. 

Sé hluthafi einn tekur hann afstöðu til mála, sem almennt er fjallað um á aukafundum, og 

skráir ákvarðanir í gerðabók. 
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12. gr. 
Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða 

símskeyti eða á annan jafnsannanlegan hátt.  Aðalfund skal boða með minnst fjórtán daga 

fyrirvara en aukafund með minnst sjö daga fyrirvara.  Fundarefnis skal getið í fundarboði.  

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða 

umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í félaginu að minnsta kosti.  

Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan 

mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða 

átti á fyrri fundinum ef hann sækja  hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem ráða yfir 10% 

hlutafjár í félaginu hið minnsta. 

13. gr. 
Eitt atkvæði fylgir hverri 1 krónu í hlutafé.  Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt 

umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.  

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða 

samþykktum þessum.  Samþykki allra hluthafa þarf til þess: 

a) að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar, 

b) að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum eða 

c) að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á 
milli. 

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög 

eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í 

fundarboði. 

14. gr. 
Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál: 

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári. 

2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir 
fram ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til 
samþykktar. 

3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn. 
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4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í 
varasjóð. 

5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf þeirra á 
starfsárinu. 

6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin. 
Verði hluthafi einn skal hann taka ákvarðanir skv. 59. gr. ehfl. 

 

15. gr. 
Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum. 

Sé hluthafi einn skráir hann ákvarðanir í gerðabók. 

16. gr. 
Stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum, kjörnum á aðalfundi til þriggja ára í senn. 

Kjósa skal um einn stjórnarmann á ári. Ennfremur skal kjósa tvo varamenn á aðalfundi til eins 

árs í senn. 

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess 

gagnvart þriðja manni.  Í fjölskipaðri stjórn skuldbinda undirskriftir meirihluta stjórnar 

félagið en í eins manns stjórn undirskrift stjórnarmannsins.  

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund.  Afl atkvæða ræður 

afgreiðslu mála.  Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.  Halda skal fundargerð 

um stjórnarfund. 

Ef stjórn félagsins er aðeins skipuð einum manni og framkvæmdastjóri er í félaginu skal 

stjórnarmaðurinn að jafnaði taka mikilvægar ákvarðanir í málefnum félagsins að höfðu 

samráði við framkvæmdastjórann, sé hann eigi sami maður, og skrá þær í gerðabók félagsins. 

17. gr. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.  Formaður boðar til stjórnarfunda.  Hver 

stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar.  Sama rétt á framkvæmdastjóri. 

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar. 
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18. gr. 
Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans.  Hún veitir og 

prókúruumboð fyrir félagið.  Skipi einn maður stjórnina getur hann jafnframt verið 

framkvæmdastjóri, sbr. 41. gr. ehfl. 

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir 

þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur.  Hann sér um reikningshald og 

ráðningu starfsliðs.  Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða 

skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber 

samkvæmt lögum. 

19. gr. 
Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn eða fleiri löggilta endurskoðendur eða 

skoðunarmenn.  Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja 

niðurstöður sínar fyrir aðalfund.  Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi 

stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. 

20. gr. 
Starfsár og reikningsár er almanaksárið.  Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt 

fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund. 

21. gr. 
Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu.  Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna 

nema lög standi til annars. 

22. gr. 
Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum 

greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því 

hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn 

ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr. ehfl. 

Sé hluthafi einn getur hann breytt samþykktun þessum með skráningu ákvörðunar í gerðabók, 

sbr. 55. og 59. gr. ehfl. 

23. gr. 
Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum.  

Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun 
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um slit sé gild.  Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, 

skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda. 

24. gr. 
Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta 

ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt. 

 

Þannig samþykkt á Húsabakka 29. febrúar 2012 



 

 

Fylgiskjal K.  

Stofn fundargerð 
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S T O F N F U N D A R G E R Ð 

 

Stofnfundur einkahlutafélagsins Húsabakka ehf. var haldinn að Rimum í Svarfaðardal, 29. 
Febrúar 2012.  Fundinn sóttu eftirfarandi aðilar: 

 

Nafn       kt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Fylgiskjal K - Stofn fundargerð 

 
2 

Á fundinum var lagt fram frumvarp að stofnsamningi fyrir einkahlutafélagið með drögum 
að samþykktum sem teljast hluti hans. 

Frumvarpið var kynnt fundarmönnum.  Það var síðan borið undir atkvæði og samþykkt 
samhljóða. 

Þá fór fram kosning í trúnaðarstöður hjá félaginu: 

Í stjórn félagsins náðu kjöri : 

Formaður Páll Sigurþór Jónsson kt. 3010664309. 

Meðstjórnendur  Hjörleifur Hjartarson kt. 0504603719 og Elín Heiðdís Gísladóttir kt. 
1107594449 

Varamenn voru kjörin: Sólveig Lilja Sigurðardóttir kt. 0608714509 og Trausti Þórisson kt. 
2707655059 

Sem skoðunarmaður var kjörinn Þórður G. Sigurjónsson kt. 231150-3319 en til vara Jón 
Hlynur Sigurðsson kt. 240958-2959.  

Jafnframt var samþykkt ráða Kolbrúnu Reynisdóttur kt. 2810624689 í stöðu 
framkvæmdastjóra með prókúru.    

Nýkjörinni stjórn og framkvæmdastjóra var falið að tilkynna félagið til hlutafélagaskrár og 
útvega þau leyfi sem til þarf. 

Borin var upp tillaga um laun fyrir stjórnarfundi krónur 10.000 fyrir hvern fund. Tillagan var 
samþykkt. 

Farið var yfir verkáætlun í tengslum við lagfæringar á aðstöðu 

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir. 

 

Fundargerðin var lesin upp og hún staðfest en fundi síðan slitið. 

 

 Svarfaðardalur 29. Febrúar 2012 



 

 

Fylgiskjal L.  

Stofnsamningur 
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S T O F N S A M N I N G U R 

1. gr. 

Heiti félagsins er Húsabakki ehf. Heimilisfang félagsins er að Húsabakka í Svarfaðardal, 621 
Dalvík. 

2. gr. 

Tilgangur félagsins er rekstur tjaldstæðis, gisti og veitingasölu ásamt annarri ferðaþjónustu 
og afþreyingu, rekstur fasteigna og lánastarfsemi. 

3. gr. 

Hlutafé félagsins er 5.300.000 kr. og greinist í krónu hluti.  Hlutir skulu hljóða á nafn. 

Stofnendur skrifa sig fyrir hlutafé sem hér segir: 

Hluthafi Kennitala  Upphæð  
Náttúrusetur á Húsabakka ses. 2707655059 500.000      
Magnús Ásgeir Magnússon 0312612879 500.000      
Kolbrún Reynisdóttir 2810624689  545.000      
Þórir Jónsson 2509383229  400.000      
Trausti Þórisson 2707655059  200.000      
Ásdís Gísladóttir 1009695809  200.000      
Jóhannes Tryggvi Jónsson 0309623899  250.000      
Jón Arnar Hauksson 0102663279  200.000      
Hollvinafélag Húsabakka 2709774219  200.000      
Ari Baldursson 2607592729  150.000      
Erla Hrönn Sigurðardóttir (0410753849) og Karl Ingi Atlason (2709774219) 2709774219  100.000      
Kristján Hjartarson 1009563309  100.000      
Norðurslóð ehf 4604871889  100.000      
Gunnhildur Gylfadóttir( 0401703409) og Hjálmar Herbertson 
(0202674299) 0401703409  100.000      

Bergmenn ehf 4306570119 100.000      
Halla Soffía Karlsdóttir 0604504749 100.000      
Atli Friðbjörnsson 2005503589  100.000      
Atli Rúnar Halldórsson (frá Jarðbrú) 0410532169  100.000      
Stefán Jóhannesson 2710523329  100.000      
Árni Hjartarson,  1406492959            60.000      
Sólveig Lilja Sigurðardóttir  0608714509            60.000      
Árni Þorgilsson 2510585049            50.000      
Einar Hafliðason  2112853119            50.000      
Elín Heiðdís Gísladóttir 1107594449            50.000      
Friðrik Friðriksson 2607493909            50.000      
Ingibjörg R Kristinsdóttir (2007574919) og Jóhannes Jón Þórarinsson  
(0705512419) 2007574919            50.000      
Jónasína Dómhildur Karlsdóttir (2706575599) og Gunnlaugur Einar 
Þorsteinsson (060446-5209) 2706575599            50.000      
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Lilja Hallgrímsdóttir 0508167969            50.000      
Menningar og Listasmiðja 5903070680            50.000      
Olga Steingrímsdóttir 0605372329            50.000      
Ómar Henningsson 2301642319            50.000      
Sigríður Hafstað  1901272069            50.000      
Sigrún Björg Aradóttir 1511854289            50.000      
Sigurður Bjarni Sigurðsson   0204764279            50.000      
Klaufi ehf 6102972189            50.000      
Guðmundur Heiðar Jónsson 1003623769            40.000      
Ósk Jórun Árnadóttir 2602636929            40.000      
Björn Snær Atlason  1402824999            30.000      
Dagbjört Jónsdóttir 3011603999            25.000      
Gunnsteinn Þorgilsson  2701613759            25.000      
Bjarni Arason 0908873789            20.000      
Sigurhjörtur Þórarinsson 1811527619            20.000      
Stefanía Andersen Aradóttir 1804954369            20.000      
Þóra Gunnsteinsdóttir (1004833949) og Sveinn 1004833949            20.000      
Þóra Rósa Geirsdóttir 0512537019            20.000      
Bryndís Hrund Brynjólfsdóttir 2503853079            15.000      
Guðrún Marinósdóttir 3011733349            15.000      
Gunnar Þór Þórisson 1612675389            15.000      
Anna Halldóra Hermansdóttir 2403575509            10.000      
Arnar Gunnsteinsson 3001942229            10.000      
Baldur Óskar Þórarinsson  2504543419            10.000      
Eiríkur Birkir Helgason 1801482569            10.000      
Guðrún Rósa Lárusdóttir 1702504199            10.000      
Helga Hauksdóttir   0303595269            10.000      
Ingibjörg Hjartardóttir 1805522439            10.000      
Kristín Gunnþórsdóttir  ( 1411685339)  og Þór Ingvason (1806624649) 1411685339            10.000      
Olgeir Gunnsteinsson 2206883809            10.000      
Ósk Sigríður Jónsdóttir 2512595779            10.000      
Ragnar Stefánsson 1408383739            10.000      
Rósa Gunnsteinsdóttir 0910814829            10.000      
Sigurður Marinósson 1007454889            10.000      

Samtals 
 

     5.300.000      
 
 
300.000 kr greiðist í verðmætum sem hér segir: 

Hvað Ein. Verð  Fjöldi Samtals 
Skrifborð 15.000 5 75.000 
Skápar 25.000 1 25.000 
Heimasíða 150.000 1 150.000 
Logo 50.000 1 50.000 

Allt hlutafé er þegar greitt. 
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4. gr. 

Kostnaður við stofnun félagsins, sem er áætlaður 130.500 kr., greiðist úr félagssjóði. 

 

5. gr 

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Óheimilt er að selja, veðsetja eða gefa hluti í 
félaginu á samþykkis stjórnar félagsins. Kveðið skal nánar á um forkaupsrétt stjórnar og 
hlutahafa í samþykktum félagsins. 

 

  

Húsabakka, 29. febrúar 2012. 
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