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ÁGRIP

Ferðaþjónustan hefur vaxið sem atvinnugrein á undanförnum 

árum. Talsverðar breytingar hafa orðið á umgjörð og 

rekstrarforsendum hennar. Landnotkun hefur breyst með tilkomu 

ferðaþjónustunnar og áhrif á íbúa og sveitarfélög eru að verða 

meiri, bæði jákvæð og neikvæð. Ferðaþjónusta getur skapað 

atvinnu, tekjur og stuðlað að byggðafestu, en á sama tíma nýtir 

atvinnugreinin sér ákveðna samfélagslega þætti og eins nýtir hún 

sér ákveðin almannagæði í starfsemi sinni.

Áhrif ferðaþjónustunnar á innviði og grunngerð sveitarfélaga hafa 

lítið sem ekkert verið könnuð þrátt fyrir að fjölmörg sveitarfélög 

byggi í vaxandi mæli á ferðaþjónustu í atvinnustefnu sinni, að 

einhverju eða öllu leyti. Í ljósi þess er mikilvægt að sveitarfélög 

geri stefnumótandi áætlanir um það hvernig þau ætli sér að 

takast á við fjölda ferðamanna, umfang, uppbyggingu og þau 

áhrif sem ferðaþjónustan hefur á umhverfið. Mikilvægt er að móta 

framtíðarsýn um þá þætti í starfsemi sveitarfélaga sem snúa að 

ferðaþjónustunni s.s. skipulagsmál, innviði og grunngerð. Tryggja 

verður sjónarmið sjálfbærrar ferðaþjónustu, bæði hvað varðar 

varðveislu náttúruauðlinda og til að atvinnugreinin geti starfað í sátt 

við íbúa og ferðamenn.

Með hliðsjón af ríkum áhrifum ferðaþjónustu á umhverfið 

sitt er áhugavert að skoða hvernig sveitarfélögin huga að 

ferðaþjónustunni þar sem sum þeirra eiga verulegra hagsmuna 

að gæta. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig 

ferðaþjónusta er skilgreind í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga. 

Aðalskipulag er lögformleg skipulagsáætlun sveitarfélaga þar sem 

skilgreind er þróun landnotkunar og byggðar í sveitarfélaginu til 

a.m.k. 12 ára tímabils. Helstu niðurstöður eru þær að í mörgum 

aðalskipulagsáætlunum skortir á að skýrar og stefnumótandi 

áherslur séu settar fram þegar kemur að ferðaþjónustu eða 

uppbyggingu hennar í sveitarfélaginu. 

Lykilorð: aðalskipulag, áfangastaður, ferðaþjónusta, 

skipulagsáætlanir, skipulagslög, skipulagsreglugerðir, stefnumótun, 

þolmörk.
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ABSTRACT

The tourism industry in Iceland has grown in the recent years 

and considerable changes have occurred in its framework and 

operational condition. The land use of tourism has increased 

considerably which has amplified the positive and negative effects 

on the population and local authorities. Tourism can create jobs, 

increase income and contribute to stability in the communities, but 

the industry also uses certain social aspects of the community as 

well as public goods in their operations. 

The impact of tourism on local infrastructure in Iceland has 

not been widely studied, despite the fact that a number of 

communities are increasingly basing their employment and 

business on that sector. In that light it is important that local 

authorities strategize on how they intend to deal with the 

increasing number of tourists and also the scope, the structure 

and the impact that tourism will have on their community. It is vital 

to create a vision on how the communities will face the tourism 

industry in fields such as planning and infrastructure.  It must be 

ensured that the visions of sustainable tourism will be ensured, 

both in terms of conservation of natural resources and that the 

sector will be beneficial for the residents as well as tourists. 

Therefore it is interesting to see how the local authorities will foster 

and nurture the tourism sector in their community because many 

of them have significant interest in that sector. The objective of 

this study is to explore how tourism is defined in the master plan 

of municipalities in Iceland, which is the local planning document 

that defines the development of land use and structure for at least 

a 12-year-period. The main results show that in many master 

plans there is a severe lack of strategic planning in regards to the 

tourism development in the municipality. 

Keyword: master plan, destination, tourism, development plans, 

planning, zoning regulations, planning policies, carrying capacity.
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HUGTÖK OG SKILGREININGAR

Aðalskipulag (e. master plan): skipulagsáætlun fyrir tiltekið 

sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitastjórnar um 

landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og 

þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu (Skipulagslög nr. 

123/2010, 2., 1. liður).

Áfangastaður (e. destination): staður eða svæði þar sem 

áhrifa ferðaþjónustu gætir. (Edward H. Huijben & Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013. Bls. 22). 

Dreifbýli: svæði á láglendi utan svæða sem skilgreind eru sem 

þéttbýli í aðalskipulagi (Skipulagsreglugerð nr. 318/2013).

Deiliskipulag: skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti innan 

sveitarfélags sem byggð er á aðalskipulagi og kveður nánar á um 

útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt við um þéttbýli 

og dreifbýli (Skipulagslög nr. 123/2010, 2., 7. liður).

Ferðamaður (e.tourist): gestur sem dvelur a.m.k. eina nótt á 

staðnum sem hann heimsækir (Samgönguráðuneytið, 1996). 

Ferðamannastaður (e. tourist attraction): Staður (annaðhvort 

náttúrulegur eða manngerður) sem laðar að sér ferðamenn 

(Samgönguráðuneytið, 1996 ).

Ferðamennska (e. tourism): athafnir einstaklinga sem ferðast til 

staða utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í nánar skilgreindum 

tilgangi. Ferðin stendur skemur en tólf mánuði samfleytt 

(Samgönguráðuneytið, 1996). 

Ferðaþjónusta: Atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og 

einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum, s.s. ferðaheildsala, 

ferðasmásala, ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki (að 

hluta), gististað, leiðsögumenn (Samgönguráðuneytið,1996).

Innviðir: er regnhlífarhugtak sem nær yfir margvíslega þætti þar 

sem mismunandi starfsemi getur farið fram. Átt er við þætti eins 

og samgöngur (t.d. vegi, járnbrautarlínur og flugvelli), kerfi (eins 

og rafmagns-, vatnsveitur- og skolpkerfi) og fjarskiptanet (Loykie 

Lominé & James Edmunds, 2007, þýðing höfundar). 

Innviðir í þágu náttúruverndar og til verndar menningarsögulegum 

minjum sem gera kleift að taka á móti ferðamönnum og 

draga úr skemmdum eða öðru álagi á náttúruna, svo sem 

göngustígar, pallar, göngubrýr, áningarstaðir, merkingar, salerni, 

varsla, umgengnisreglur o.fl. (Frv. til laga um landsáætlun um 

uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum nr. 649/144).
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Landnotkun: ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo sem 

undir íbúðir, frístundahús, iðnað, verslun, útivist og landbúnað 

(Skipulagslög nr. 123/2010, 2., 11. liður).

Landsskipulagsstefna: samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál 

til tólf ára sem ráðherra lætur vinna og leggur fyrir Alþingi 

(Skipulagslög nr. 123/2010, 2., 14. liður).

Sjálfbær þróun: þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að 

draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum 

sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegu gæðum verður 

að haldast í hendur við vernd umhverfisins og grunngæða jarðar 

(Skipulagslög nr. 123/2010, 2., 18. liður).   

Sjálfbær ferðaþjónusta: ferðaþjónusta sem tekur fullt tillit til 

núverandi og framtíðar áforma hennar hvað varðar efnahagsleg, 

samfélagsleg og umhverfisleg áhrif þar sem komið er til móts við 

þarfir gesta, iðnaðarins, umhverfissins og samfélaga gestgjafanna 

(UNEP & UNWTO, 2005, bls.12). 

Sveitarfélag: Landið skiptist í sveitarfélög sem ræður sjálf málefnum 

sínum á eigin ábyrgð. Sveitarfélög eru lögaðilar (Sveitarstjórnarlög 

nr. 138/2011., 1. gr)

Svæðisskipulag (e. regional planning) skipulagsáætlun tveggja 

eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna 

um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin er þörf 

á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi 

sveitarfélaga (Skipulagslög nr. 123/2010, 2., 22. liður).

Þéttbýli: þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð 

milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra. Afmarka má þéttbýli 

með öðrum hætti í aðalskipulagi sveitarfélags (Skipulagslög nr. 

123/2010, 2., 24. liður).

Þolmörk ferðamennsku (e. tourism carrying capacity): sá fjöldi 

gesta sem svæðið getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa 

fer að gæta, hvort heldur sem er á náttúrulegt umhverfi, upplifun 

ferðamanna eða viðhorf heimamanna (Martin & Uysal, 1990, bls. 

329,  þýðing Önnu Dóru Sæþórsdóttur).
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Tourism carries a tremendous potential that must be 
acknowledged as essential for the future of world 

heritage. But without proper management, we can 
easily get out of control. 

– Bonnie Burnham, Senior Advisor of World Monuments Fund (WMF) –



2

Mynd 1. Rauða línan er fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands á árunum 2010 – 2015 ( unnið úr tölum frá Ferðamálastofu, 2016), bláa línan sýnir mannfjölda á Íslandi 

2010 – 2015 (unnið úr tölum frá Hagstofu Íslands, 2016).
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Á undanförnum árum hefur erlendum ferðamönnum til Íslands 

fjölgað verulega. Frá árinu 2010 hefur heildarfjöldi erlendra 

ferðamanna hingað til lands vaxið frá því að vera rúmlega 488 

þúsund í u.þ.b. 1,3 milljón, sem er 163% aukning á aðeins fimm 

árum (Ferðamálastofa, 2015,b).

Þessi fjölgun er töluvert umfram hlutfallslega fjölgun íbúa landsins 

(mynd 1), en ferðamenn sem heimsækja Ísland á ársgrundvelli 

eru orðnir fjórum sinnum fleiri en íbúar landsins. Ljóst má vera að 

slík fjölgun hefur mikil áhrif á alla innviði og þjónustu í samfélaginu, 

atvinnugreinina sem slíka og ekki síst á sveitarfélög og ríki. Í ljósi 

þess eru ýmsar áskoranir sem þarf að huga betur að til að vel 

megi fara. Fjölgunin hefur verið hröð og að því sögðu er mikilvægt 

að hugað sé að stefnu, skipulagi, fjármögnun og framkvæmd 

þannig að arðsemi atvinnugreinarinnar haldi áfram að vaxa án 

þess að það skerði náttúru landsins sem er ótvíræð megin auðlind 

ferðaþjónustunnar. 

Tilurð þessa verkefnis er áherslan sem lögð var m.a. í 

Ferðamálaáætlun 2011-2020 sem samþykkt var á Alþingi 2011. 

Þar voru lögð fram fjögur meginmarkmið sem hvíldu á fjórum 

meginstoðum sem m.a. voru innviðir og grunngerð. Þar kom fram 

m.a. að : 

 ,,a) Íslensk náttúra er auðlind ferðaþjónustunnar.

Mikilvægt er að byggja upp, vernda og viðhalda 

ferðamannastöðum um allt land. Stjórnvöld og 

hagsmunaaðilar sameinist um leiðir til að fjármagna slíkar 

umbætur. 

b) Uppbygging innviða ferðaþjónustunnar miði að því að 

vernda náttúru Íslands og ferðamálaáætlun stefni að því 

að innleiða hugarfar sjálfbærni og ábyrgðar á náttúru og 

menningu landsins.

e) Samgöngur eru mikilvægasta forsenda allrar 

ferðaþjónustu á Íslandi og mikilvægt að við áætlanagerð 

og framkvæmdir í tengslum við samgöngumál verði tekið 

tillit til hagsmuna ferðaþjónustunnar”. 

      (Alþingi, 2011,b).

Enn frekari áhersla var síðan lögð á þessa þætti þ.e. innviði og 

grunngerð í ferðamálstefnunni sem kom út í október 2015 og heitir 

Vegvísir í ferðaþjónustu. Þar er einnig komið inn á skipulagsmál, 

aðkomu sveitarfélaga og heildstæða uppbyggingu í landshlutum 

með gerð stefnumótandi stjórnunaráætlana. Stefnan byggir á nánu 

samstarf stjórnvalda, sveitarfélaga og Samtaka ferðaþjónustunnar. 

Hún felur í sér m.a. fjármögnun innviða, faglega uppbyggingu 

1.  INNGANGUR  
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í greininni og samhæfðar aðgerðir allra þeirra sem koma að 

ferðaþjónustu. Lagt er til að traustur grunnur verði lagður fram 

til ársins 2020 sem einkennist af öflugu skipulagi þannig að 

tækifærin í ferðaþjónustu nýtist betur. Í verkefnaáætlun 2016-

2017 er sérstök áhersla lögð á alls 18 forgangsmál. Þar er m.a. 

lögð áhersla á að gera vandaðar stefnumótandi stjórnunaráætlanir 

fyrir ferðaþjónustuna í hverjum landshluta og að í skipulagi 

sveitarfélaga verði gert ráð fyrir áfangastöðum ferðamanna, þeim 

forgangsraðað og lögð áhersla á að byggja upp aðstöðu fyrir 

ferðamenn (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015).

Sveitarstjórnir fara með skipulagsvaldið og sjá um 

innviðauppbyggingu og grunnþjónustu í sínu sveitarfélagi. 

Sveitarstjórnarmenn þurfa að gera sér grein fyrir áhrifum 

ferðaþjónustunnar og hátta málum þannig að hægt sé að taka 

á móti auknum fjölda ferðamanna án þess að það komi niður 

á staðnum sjálfum, íbúum og jafnvel komandi kynslóðum. 

Skipulagslög og skipulagsreglugerðir hafa töluvert um það að 

segja hvernig að málum er staðið. Með skipulagsreglugerðinni 

nr. 90/2013 kom inn nýr landnotkunarflokkur, afþreyingar- og 

ferðamannasvæði (AF), sem veitir ferðaþjónustunni aukið vægi 

þegar kemur að landnotkun innan sveitarfélaga. 

Greinilegt er að skipulagsmál er varða uppbyggingu og þróun 

áfangastaða er farin að skipta meira máli. 

Í þessari ritgerð er lagt upp með þá tilgátu að ef sveitarfélög 

hugi betur að stefnumótandi áætlunum er varða ferðaþjónustu 

í aðalskipulagi, þá geti það verið mikilvægur þáttur í að styrkja 

innviði og grunngerð þegar kemur að ferðaþjónustu og 

uppbyggingu hennar á Íslandi. Nauðsynlegt er að hafa stefnu sem 

byggir á raunhæfum markmiðum og ákveðinni framtíðarsýn þannig 

að hægt verði að taka á móti vaxandi ferðamannastraumi. Með 

góðu skipulagi er hægt að styrkja þann grunn sem þarf að vera til 

staðar, stuðla að sjálfbærni og draga úr neikvæðum áhrifum sem 

samfélög geta orðið fyrir (Hall, 2000).
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1.1  Markmið

Meginmarkmið þessarar rannsóknar lýtur að því að kanna stöðu 

ferðaþjónustunnar í aðalskipulagsáætlunum íslenskra sveitarfélaga. 

Fjallað er um upphaf og þróun skipulags, skipulagslaga og 

skipulagsreglugerða. Greint er frá mismunandi skipulagsáætlunum 

en þó sérstaklega frá aðalskipulagi. Farið er yfir vöxt 

ferðaþjónustunnar og áhrif af ferðamennsku, því næst þátt hins 

opinbera og hlutverk sveitarfélaga þegar kemur að ferðaþjónustu. 

Farið er yfir þær stefnur og áætlanir sem gerðar hafa verið í 

tengslum við ferðaþjónustu á Íslandi og kynnt dæmi um stjórnunar 

og aðgerðaráætlun frá Bretlandseyjum.

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum:  

 

• Er mörkuð skýr og stefnumótandi áhersla 

í núverandi aðalskipulagsáætlunum 

sveitarfélaga þegar kemur að ferðaþjónustu?

• Ef svo er þá hvernig?

Rannsókn var gerð þar sem allar aðalskipulagsáætlanir á Íslandi 

voru skoðaðar. Í framhaldinu voru tvö sveitarfélög könnuð frekar 

til að skoða mismunandi áherslur þegar kemur að ferðaþjónustu 

og hvernig staða ferðaþjónustunnar er sett fram í skipulagsgerð 

þeirra. 

Ekki er vitað til þess að staða ferðaþjónustunnar í 

aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga hafi áður verið könnuð hér á 

Íslandi. Árið 2007 kom út grein þar sem vakin var athygli á þörfum 

frekari rannsókna á sviði skipulagsfræðinnar. Komið var inn á 

mikilvægi þess að með góðu skipulagi væri hægt að skapa lifandi 

og öflugt umhverfi og að gildandi lög og reglugerðir hafa mótandi 

áhrif á þá vinnu sem felst í skipulaginu (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2007). Þessi ritgerð er liður í að bæta úr þessu og getur vonandi 

hvat til frekari rannsókna á sviði ferðaþjónustu og skipulags.

Í ljósi þess hvernig ferðaþjónustan hefur þróast undanfarin ár er því 

áhugavert að skoða hvort ferðaþjónustan sé skilgreind sérstaklega 

í skipulagsáætlunum sveitarfélaga og þá hvernig. 
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1.2 Uppbygging ritgerðar

Ritgerðin skiptist í níu kafla að meðtöldum inngangi sjá 

töflu 1. Í kafla tvö er farið yfir upphaf og þróun skipulags á 

Íslandi, skipulagslög og skipulagsreglugerðir. Greint er frá 

skipulagsáætlunum og þá sérstaklega aðalskipulagi, síðan hvernig 

skipulagsáætlanir og ferðaþjónusta tengjast. 

Í þriðja kafla er greint frá vexti ferðaþjónustunnar, áhrifum af  

ferðamennsku og farið yfir nokkrar af þeim rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á þolmörkum ferðamennsku á Íslandi. 

Í kafla fjögur er fjallað um þátt hins opinbera og hlutverk 

sveitarfélaga þegar kemur að ferðaþjónustu og hugtakið 

áfangastaður skilgreint. Kafli fimm fjallar síðan um stefnumótun og 

áætlanagerð í ferðaþjónustu, hlutverk stefnumörkunar og aðferðir 

við áætlanagerð. 

Í kafla sex er greint frá rannsókninni sjálfri. Fyrst er fjallað um 

allar aðalskipulagsáætlanir á Íslandi og síðan þau sveitarfélög 

sem skoðuð voru sérstaklega. Í kafla sjö er að finna niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í áttunda kafla eru umræður og í kafla níu lokaorð.
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2. UPPHAF OG ÞRÓUN SKIPULAGS Á ÍSLANDI, LÖG OG REGLUGERÐIR

2.1 Skipulagslög

Árið 1916 gaf Guðmundur Hannesson læknir út fyrsta íslenska 

ritið um skipulagsmál ,,Um skipulag bæja”. Í því er m.a. fjallað um 

vöxt íslenskra bæja og mikilvægi þess að hugað sé að öryggi og 

heilnæmu umhverfi þeirra sem þar búa (Guðmundur Hannesson, 

1916). Þetta rit var upphafið að fyrstu skipulagslögunum nr. 55 

sem samþykkt voru á Alþingi árið 1921, en þau snérust aðallega 

um skipulag kauptúna og sjávarþorpa (Stjórnartíðindi fyrir 

Ísland A-deild, 1921). Árið 1938 tóku skipulagslögin nokkrum 

breytingum, m.a. þeim að í stað þess að miða skipulagsskylduna 

við kauptún með 500 íbúa yrði miðað við 200 íbúa (Stjórnartíðindi, 

A-deild,1938). 

Árið 1964 voru ný skipulagslög nr.19 samþykkt, en töluvert 

hafði breyst í þjóðfélaginu frá því að fyrstu skipulagslögin voru 

sett árið 1921. Samkvæmt þessum lögum var skylt að gera 

skipulagsuppdrætti að öllum kauptúnum, kaupstöðum og þorpum, 

þar sem bjuggu 100 íbúar eða fleiri (Skipulagslög nr.19/1964).  Árið 

1978 var gerð breyting á skipulagslögunum nr. 19/1964 þannig að 

öll sveitarfélög voru gerð skipulagsskyld, ásamt því að skylt varð að 

gera skipulagsuppdrátt af öllum þéttbýlisstöðum sem í bjuggu 50 

manns eða fleiri eða þar sem fyrirhugað var að þéttbýli yrði að mati 

skipulagsstjórnar (Skipulagslög nr.31/1978). 

Árið 1997 þótti orðið ástæðulaust að aðgreina skipulagslög og 

byggingarlög og því voru sett ný lög sem hétu skipulags- og 

byggingarlög nr. 73/1997. Með þessum lögum var landið allt gert 

skipulagsskylt, skipulagsvaldið flutt frá ríki til sveitarfélaga, eins voru 

skilgreind í frumvarpinu mismunandi stig skipulagsáætlana sem 

fram að þessu voru aðeins skilgreind í skipulagsreglugerð. Einnig 

var að stuðlað að sjálfbærri þróun með gerð skipulagsáætlana 

(Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997).

Núgildandi skipulagslög nr.123 voru samþykkt árið 2010. 

Ákveðið var að skipta lögunum upp aftur og skipulagsmál sett 

sér í lagaflokk. Í þeim er greint frá hlutverki skipulagsáætlana, að 

samræmi skuli vera þar á milli og í fyrsta sinn sett ákvæði er varða 

landsskipulag. Með lögunum var lögð aukin áhersla á samráð og 

kynningu við bæði almenning og opinbera aðila varðandi gerð 

skipulagsáætlana. 
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Markmið skipulagslaga eru:

• að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í 

samræmi við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, 

félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, 

heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi,

• að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands 

og landgæða, tryggja vernd landslags, náttúru og 

menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll 

og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi,

• að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig 

að réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir borð 

borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi,

• að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð  

skipulagsáætlana þannig að honum sé gefið tækifæri 

til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra 

áætlana,

• að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við 

gerð skipulagsáætlana varðandi útlit bygginga og form 

og aðgengi fyrir alla.

    (Skipulagslög nr. 123/2010).

2.2 Skipulagsreglugerð

Fyrsta skipulagsreglugerðin nr. 217, þar sem fjallað er um gerð 

skipulagsáætlana, var samþykkt árið 1966. Hún var staðfest 

samkvæmt gildandi skipulagslögunum þess tíma (Stjórnartíðindi, 

A-deild, 1966). Í skipulagsreglugerðinni segir: 

„Skipulagsáætlanir eru, annars vegar áætlun um 

aðalskipulag, sem tekur yfir skipulagsskyldan stað í 

heild, nema öðru vísi sé sérstaklega ákveðið, en hins 

vegar áætlun um deiliskipulag, sem tekur að jafnaði yfir 

hluta skipulagsskylda staðar. Í áætlun um aðalskipulag 

skal kveðið á um meginatriði varðandi þróun byggðar 

á hlutaðeigandi stað. Í áætlun um deiliskipulag skal í 

einstökum atriðum kveðið á um notkun og uppbyggingu 

hlutaðeigandi svæðis innan marka aðalskipulagsins“.  

  (Stjórnartíðindi, A-deild, 1966. Bls. 425. 2.gr.)

Nánar er síðan fjallað um gerð aðalskipulags og deiliskipulags. 

Skilgreint er hvað eigi að sýna eins og t.d. skiptingu byggðar, 

þörf á stofnunum til almannaþarfa, aðalumferðabrautir og 
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veitu- og lagnakerfi o.s.frv. Í fjórða kafla er greint frá almennum 

skipulagsákvæðum sem varða t.d. götur, nýtingarhlutfall, 

bifreiðastæði, íbúðasvæði o.fl. og í lokin er fjallað um staðfestingu 

skipulags og gildi þess (Stjórnartíðindi, A-deild, 1966).

Skipulagsreglugerðin hefur verið endurgerð nokkrum sinnum 

í takt við breytta tíma. Í skipulagsreglugerð nr. 318/1985 

var fjallað um svæðisskipulag ásamt því að farið var frekar í 

skilgreiningar á gildandi skipulagsáætlunum (Skipulagsreglugerð 

nr. 318/1985). Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 er mun 

ýtarlegri en þær fyrri ásamt því að ná til landsins alls. Þar 

kemur fram að skipulagsáætlanir skulu settar fram á uppdrætti 

og í greinargerð, auk rökstuddrar stefnumörkunar um þróun 

byggðar og landnotkun, þ.e. hvernig landinu er ráðstafað til 

fjölbreyttra nota (Skipulagsreglugerð nr. 400/1998). Með nýju 

skipulagsreglugerðinni nr. 90/2013, sem sett var í kjölfar nýrra 

skipulagslaga, urðu m.a. breytingar á markmiðum, vinnuferli, 

landnotkunarflokkum, kynningum og framsetningu tillagna. 

Reglugerðin nær til hafs og alls lands innan marka sveitarfélagsins. 

Hún gildir um gerð skipulagsáætlana, framsetningu og 

meðferð þeirra ásamt grenndarkynningu og veitingu meðmæla 

með framkvæmda- og byggingarleyfum þar sem ekki liggur 

fyrir skipulag (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013). Nýmæli í 

þessari reglugerð er nýr landnotkunarflokkur, afþreyingar- og 

ferðamannasvæði (AF) sem skilgreindur er sem:

,,Svæði fyrir afþreyingu og móttöku ferðafólks, þ.m.t.

þjónustumiðstöðvar á hálendi og verndarsvæðum,

fjallaskálar, tjald- og hjólhýsasvæði og skemmtigarðar”

  (Skipulagsreglugerð, nr. 90/2013).

Eins og sjá má á markmiðum núgildandi skipulags og markmiðum 

reglugerðarinnar ásamt nýja landnotkunarflokknum AF er 

ferðamennska, náttúruvernd og þættir sjálbærninnar gefin meiri 

gaumur en áður. Lög og reglugerðir taka mið af breyttum tímum 

og hafa þannig áhrif á þróun samfélags. Tímaröð sem sjá má 

á mynd 2 er til að glöggva sig betur að þróun skipulagslaga og 

skipulagsreglugerða.
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Mynd 2. Tímaröð skipulagslaga og skipulagsreglurgerða (Unnin af höfundi).
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2.3 Skipulagsáætlanir 

Í skipulagsáætlunum skal samkvæmt lögum hugað að 

þáttum er varða m.a. umhverfisvernd, atvinnuþróun og 

auðlindanýtingu, ásamt því að mörkuð sé stefna er varðar þróun 

byggðar og landnotkun. Um þrenns konar skipulagsáætlanir 

er að ræða: svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. 

Landskipulagsstefna, sem fjallað er um í fyrsta sinn í núgildandi 

skipulagslögum nr. 123/2010, er aftur á móti stefna ríkisins í 

skipulagsmálum unnin fyrir landið í heild. Skipulagsáætlanir skulu 

fylgja settum lögum og reglugerðum og vera í samræmi hver við 

aðra, sjá mynd 3 (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013).
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Mynd 3. Skipulagsáætlanir á Íslandi (unnin af höfundi úr gögnum frá Skipulagsstofnun).
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2.3.1 Aðalskipulag 

Tafla 2. Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

Í þessari rannsókn er lögð áhersla á aðalskipulag sem er 

lögformleg skipulagsáætlun sveitarfélaga og því verður fjallað nánar 

um það skipulagsstig

Með tilkomu skipulags- og byggingarlaga nr. 73 árið 1997 var 

sveitarfélögum fengið skipulagsvaldið af ríkinu og allt landið 

gert skipulagsskylt. Þá var gerð sú krafa að í gildi ætti að vera 

aðalskipulag sem næði yfir allt land viðkomandi sveitarfélags og að 

10 árum liðnum frá gildistöku laganna væru öll sveitarfélögin með 

aðalskipulag í gildi (Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997). Fyrir 

þann tíma voru alls 162 sveitarfélög og í aðeins tuttugu þeirra var 

íbúafjöldi yfir þúsund manns. Þá voru aðeins um tíu sveitarfélög 

með í gildi aðalskipulag yfir allt þeirra landsvæði og tæplega 

helmingur annarra var einungis með aðalskipulag yfir þéttbýlið 

(Skipulagsstofnun, 2012). Síðan þá hefur orðið veruleg breyting 

á stöðu mála og í dag eru sveitarfélögin 74 talsins (tafla 2). Hins 

vegar hefur Keflavíkurflugvöllur skipulagsvaldið yfir sínu svæði og 

flokkað sem ígildi sveitarfélags, því eru aðalskipulagsáætlanir 75 

samtals (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).  

Samkvæmt yfirliti um stöðu aðalskipulagsáætlana 

sem Skipulagsstofnun gaf út 1. nóvember 2015 hefur 

aðalskipulagsáætlunum fjölgað töluvert og nú er einungis eitt 

sveitarfélag sem ekki hefur lokið gerð aðalskipulags eins og sjá má 

á mynd 4 (Skipulagsstofnun, 2015,a).
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Mynd 4. Staða aðalskipulags á landsvísu (Skipulagsstofnun, 2016).
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Aðalskipulag setur umgjörð m.a. um ákveðna landnotkun og 

íbúðabyggð innan sveitarfélaga og getur þannig haft áhrif á daglegt 

líf fólks. Það skal byggt á markmiðum skipulagsreglugerðar, 

svæðisskipulagi, liggi það fyrir og landsskipulagsstefnu og 

áætlunum um þarfir og þróun sveitarfélagsins. Á hverjum tíma 

skulu sveitarfélög hafa í gildi aðalskipulag, en markmiðin með gerð 

þess, auk almennra markmiða reglugerðarinnar, eru:

• að vera vettvangur stefnumótunar sveitarstjórnar í 

samráði við íbúa um mikilvæg viðfangsefni sem snerta 

þróun sveitarfélagsins

• að sýna með skýrum hætti hver stefna sveitarfélags er 

og stuðla þannig að markvissri þróun þar sem tekið er 

tillit til heildarhagsmuna

• að miðla málum milli ólíkra hagsmuna þeirra sem búa 

og munu búa í sveitarfélaginu

• að stuðla að öryggi almennings og lífsgæðum

   (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013).

Aðalskipulag er lýsing á meginstefnu sveitarfélags og skal vera 

virkt stjórntæki sem nýtist beint við ákvarðanatöku. Það er áætlun 

sem nær yfir allt land sveitarfélagsins og í því kemur fram stefna 

sveitarstjórnar, til a.m.k. 12 ára, um þróun sveitarfélagsins varðandi 

umhverfismál, samgöngu- og þjónustukerfi, landnotkun, þróun 

byggðar og byggðamynstur (Skipulagsstofnun, á.á). 

Ábyrgð á gerð þess og endurskoðun er í höndum sveitarstjórnar 

en það er háð staðfestingu Skipulagsstofnunar eða 

umhverfisráðherra þegar svo liggur við. Auglýsing, afgreiðsla 

og staðfesting aðalskipulags fer samkvæmt ákveðnu ferli sem 

mikilvægt er að fylgja, eins þegar ákveðið er að fara í endurskoðun 

eða breytingar á aðalskipulagi. Framsetning aðalskipulags skal 

vera á skipulagsuppdrætti og í skipulagsgreinargerð og þegar við á 

á þemauppdráttum (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013).
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Tafla 3. Viðfangsefni og efnistök er varða landnotkun og byggðaþróun í aðalskipulagi (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013).
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Aðalskipulag getur haft áhrif á framtíð viðkomandi svæðis og íbúa 

þess en í grunninn er það fyrst og fremst skipulagsáætlun vegna 

ráðstöfunar á landi ýmist til nota eða verndunar, þar sem það er 

forsenda fyrir gerð deiliskipulags. Í því felst mikill undirbúningur 

og stefnumótunarvinna. Við gerð aðalskipulags skal lögð fram 

stefnuyfirlýsing sveitarstjórnar í þeim málaflokkum sem það 

nær yfir er varða byggðaþróun og landnotkun. Þeir geta verið 

mismunandi milli sveitarfélaga en samtals eru þetta 17 viðfangsefni 

eða efnistök (tafla 3). Misjafnt er hvaða stefna eða starfsemi hentar 

hverju landsvæði en ólík tengsl geta verið milli athafna og annarrar 

starfsemi innan sveitarfélagsins. Samráð og samvinna milli íbúa, 

stjórnvalda og annarra hagsmunaaðila er mikilvæg ásamt því að 

gögn og upplýsingar eiga að vera aðgengileg á vinnslutímanum.  

(Skipulagsreglugerð nr. 90/2013).

Í aðalskipulagi skal setja almenna skilmála um hvern 

landnotkunarflokk en annars eiga ákvæði um landnotkunarflokka 

við um svæðis-, aðal- og deiliskipulag. Ekki er leyfilegt að 

gefa út framkvæmdaleyfi sem ekki samræmist stefnu um 

landnotkun í skipulagi. Landnotkun innan sveitarfélaga er 

sýnd á sveitarfélagsuppdráttum og þéttbýlisuppdráttum 

samkvæmt forskrift skipulagslaga og skipulagsreglugerðar. 

Landnotkunarflokkarnir eru 24 talsins eins og sjá má í töflu 4 og 

þar hefur bæst við nýr frá eldri reglugerð (Skipulagsreglugerð nr. 

90/2013).
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Tafla 4. Landnotkunarflokkar í aðalskipulagi (Skipulagsreglugerð nr.90/2013).
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Sveitarfélög eru ólík og sum þeirra eiga mikið undir þegar kemur 

að ferðaþjónustu. Þau hafa mikið með þróun ferðaþjónustunnar 

að gera vegna þeirra ákvarðana sem teknar eru varðandi 

byggðaþróun og landnotkun í aðalskipulagi (Edward H. Huijbens, 

2013). 

Almennt er tekin ákvörðun um ráðstöfun á landi til verndunar 

og nýtingar í skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Þar skal vera 

mótuð stefna um ásýnd opinna svæða og yfirbragð byggðar 

og allar meginforsendur vera ákveðnar fyrir leyfisveitingum til 

mannvirkjagerðar. Þess skal gætt að allar ákvarðanir er varða 

uppbyggingu og nýtingu á landi skuli gerðar í samráði við íbúa 

og aðra hagsmunaaðila, þ.a.m. aðila sem tengjast ferðaþjónustu.  

Aðalskipulag er áætlun sem nýta má sem grundvöll til að þróa og 

greina ímynd og staðaranda alls sveitarfélagsins og einstakra staða 

er tengjast ákvörðunum um móttöku ferðafólks og uppbyggingu 

ferðaþjónustu í sveitarfélaginu (Skipulagsstofnun, 2013).

Árið 2015 gaf Skipulagsstofnun út hefti sem fjallar um skipulag 

og ferðamál. Ætlunin er að vekja athygli á nokkrum gagnlegum 

þáttum sem vert er að huga að þegar kemur að stefnumótun 

ferðaþjónustu og skipulagi byggðar. Í formála heftisins segir Ásdís 

Hlökk Theodórsdóttir, forstjóri Skipulagsstofnunar, m.a.: 

,,Í skipulagi sveitarfélaga er sett fram stefnumótandi 

áætlun um nýtingu og verndun lands og hvernig 

uppbyggingu skuli háttað. Skipulagsáætlanir 

sveitarfélaga eru því kjörinn vettvangur fyrir stefnumótun 

um ferðaþjónustu í sátt við umhverfi og samfélag“. 

    (Skipulagsstofnun, 2015, b).

Svæðisskipulag er áætlun sem gefur kost á því að vinna með 

ímynd einstakra landshluta og svæðisbundnar áherslur m.a. þegar 

kemur að ferðaþjónustu (Skipulagsstofnun, 2013). Svæðisskipulag 

Snæfellsnes 2014-2026 er dæmi um skipulagsáætlun sem notuð 

hefur verið til að styrkja ferðaþjónustu á tilteknu svæði. Áætlunin 

miðar að því að styrkja ímynd Snæfellsness og auka fjölbreytni í 

mannlífi og atvinnulífi. Sett er fram stefna um snæfellskt ferðalag 

(mynd 5), þar sem hin fjölmörgu markmið eiga að stuðla að 

meginmarkmiðinu sem er að; 

,,...ferðalangar á Snæfellsnesi finni fyrir sterkum anda 

svæðisins, njóti góðrar þjónustu, spennandi upplifunar 

og áhugaverðrar afþreyingar á fjölbreyttum ferðaleiðum 

og áfangastöðum sem dreifast um allt svæðið. 

2.4 Skipulagsáætlanir og ferðaþjónusta 



21

Snæfellsnes styrkist sem einn af 

megináfangastöðum ferðamanna á 

Íslandi“ (Alta, 2014). 

Svæðisskipulag Snæfellsness hlaut 

skipulagsverðlaun Skipulagsfræðingafélags 

Íslands 2014, en þá var lögð sérstök áhersla 

á skipulagsgerð er tengist ferðaþjónustu, 

samþættingu hennar við náttúruna og 

það byggða umhverfi sem fyrir er. Skoðað 

var hvernig faglega unnið skipulag gæti 

eflt samfélög og staðaranda til hagsbóta 

fyrir umhverfið, íbúa og ferðamenn 

(Skipulagsfræðingafélag Íslands, 2014). 

Svæðisskipulag hefur því að einhverju 

leyti verið notað til að móta og skilgreina 

ferðaþjónustu í sveitarfélögum en það 

er hins vegar ekki skylda sveitarfélaga 

að hafa svæðisskipulag í gildi nema á 

höfuðborgarsvæðinu (Skipulagsreglugerð 

90/2013). 

Mynd 5. Ferðalag- stefnumótun ferðaþjónustunnar á Snæfellsnesi (Alta, 2014).
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Vöxtur í ferðaþjónustu hér á landi hefur verið mjög mikill undanfarin 

ár eins og áður hefur hefur komið fram. Fjölgun ferðamanna hingað 

til lands er töluvert meiri en í öðrum Evrópulöndum (UNWTO, 

2015). Tekjur af erlendum ferðamönnum hérlendis og erlendis 

hefur samkvæmt mælingum vaxið frá 18,8% árið 2010 í 30,9% 

árið 2015 af heildarútflutningi vöru og þjónustu eins og sjá má á 

töflu 5 (Hagstofa Íslands, 2016, j).

Fjölgun hefur einnig orðið í seldum gistinóttum hér á landi 

síðustu ár eins og sjá má á töflu 6.  Gistinóttum hefur fjölgað 

í öllum landshlutum milli ára og flestar gistinætur eru á 

höfuðborgarsvæðinu. Á árunum 2010 til 2015 hafa seldar 

gistinætur á öllu landinu fjölgað um 3,5 milljónir eða 45%, en 

árið 2015 voru seldar gistinætur samtals rúmlega 6,5 milljónir  

(Hagstofa Íslands, 2016,b). 

3. VÖXTUR Í FERÐAÞJÓNUSTU

Tafla 5. Heildarútflutningur vöru 

og þjónustu og tekjur af erlendum 

ferðamanönnum hérlendis og erlendis 

(Hagstofa Íslands, 2016).
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Sá vöxtur sem orðið hefur hér með aukinni komu ferðamanna 

hingað til lands, hefur að mati margra álitsgjafa innan 

ferðaþjónustunnar, valdið því að nauðsynlegt þykir að finna 

leiðir til að stýra álagi og skapa undirstöður sem þróist í takt 

við vöxtinn. Þannig birti Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri 

Samtaka ferðaþjónustunnar, álitsgrein í Viðskiptablaðinu í mars 

árið 2015, þar sem hún mat það sem svo að innviðirnir ættu 

að byggjast upp samkvæmt ákveðinni stefnu því ekki er gott ef 

ferðaþjónustan vex án nokkurrar stýringar eða skipulags. Betra 

væri ef stjórnvöld, hagsmunaaðilar og aðrir væru með skýra og 

sameiginlega framtíðarsýn þannig að auðveldara væri að stýra 

vextinum. Atvinnugreinin teygir anga sína víða og því er mikilvægt 

að stefnumörkunin sé skýr. Þetta hefur verið rætt um í nokkur ár 

hvað varðar fjölda ferðamanna og uppbyggingu á innviðum og 

að þróunin sé svo hröð að bregðast verði við nú þegar (Helga 

Árnadóttir, 2015).

Álagið sem fylgir ferðaþjónustunni getur haft margvísleg og veruleg 

áhrif á náttúru og umhverfi. Ferðaþjónustufyrirtæki bera mikla 

ábyrgð gagnvart íslensku samfélagi en samfélagið og stofnanir 

bera á sama tíma töluverða ábyrgð gagnvart þessari atvinnugrein 

og því þarf að huga að samvinnu, skipulagi og stefnumörkun til 

lengri tíma. Það er erfitt að skilgreina ferðaþjónustuna eina og sér 

þar sem hún samanstendur af þeim einstaklingum sem ferðast 

en líka þeim fyrirtækjum eða einstaklingum sem bjóða upp á 

vörur, aðstöðu eða þjónustu. Með bættum samgöngum hefur 

ferðamennska aukist verulega. Ferðaþjónustan felur í sér félagsleg, 

menningarleg og umhverfisleg tengd málefni og snýst bæði um 

framboð og eftirspurn (Edgell & Swanson, 2013).   
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3.1 Áhrif af ferðamennsku

Náttúran er helsta aðdráttarafl íslenskrar ferðaþjónustu og til að 

geta horft til lengri tíma, eins og nefnt er í Vegvísi ferðaþjónustunnar 

2015-2020, þá er mikilvægt að unnið sé markvisst að verndun 

hennar með álagsstýringu og sjálfbærni að leiðarljósi (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 

Hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) byggir 

á þremur grunnstoðum; samfélagslegum, efnahagslegum og 

umhverfislegum og jafnvægi þeirra á milli (mynd 6). Hugtakið 

var fyrst kynnt til sögunnar árið 1987 í skýrslu sem nefnt er 

Brundtlandskýrslan. Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum 

samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til 

að mæta sínum þörfum. Lögð er áhersla á ábyrga nýtingu auðlinda  

(WCED, 1987). 

Alþjóðlegu ferðamálasamtökin (UNWTO) hafa lagt áherslu á 

mikilvægi sjálfbærrar ferðaþjónustu frá 1990 sem nauðsynlegt tæki 

fyrir stefnumótun, áætlanagerð og stjórnun áfangastaða (UNEP & 

UNWTO, 2005).

Mynd 6. Sjálfbær þróun (WCED, 1987).
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Sjálfbær þróun hefur verið leiðarstef í allri stefnumótun á sviði 

ferðaþjónustu frá upphafi hér á landi. Þannig var það í fyrstu 

stefnumótunni sem gefin var út árið 1996 og heitir Stefnumótun 

í ferðamálum. Þar var fyrst lagt til að ferðaþjónusta í anda 

sjálfbærrar þróunar yrði efld hér á landi, huga ætti að stjórnun 

og skipulagningu ferðaþjónustunnar bæði í nútíð og framtíð á 

sem arðvænlegastan hátt, þannig að framtíðaruppbygging og 

skipulag svæða og staða tæki mið af þörfum ferðaþjónustunnar 

(Samgönguráðuneytið, 1996). 

Íslensk ferðaþjónusta hefur lengi byggt á forsendum sjálfbærrar 

þróunar og víða er lögð áhersla á hana. Til að hún geti verið 

sjálfbær þarf að huga vel að stefnumótun og áætlanagerð í 

upphafi. Stjórnvöld, skipuleggjendur og hagsmunaaðilar þurfa 

að gera sér grein fyrir því sem er að gerast í ferðaþjónustunni á 

hverjum tíma þannig að hægt sé að leggja fram nýjar ráðstafanir 

sem leiða til skipulagðar þróunar og gæða vöru sem nýtist bæði 

ferða- og heimamönnum (Edgell & Swanson, 2013). 
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3.1.1 Rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku á Íslandi

Undanfarin ár hafa umræður snúist um hvort álag á vissum 

ferðamannastöðum sé orðið of mikið á ákveðnum tímum í ljósi 

þess vaxandi fjölda ferðamanna sem hingað koma. Eitt af því sem 

lagt er til og gagnlegt er að skoða í þessu samhengi eru þolmörk 

ferðamennsku. Hugtökin og hugmyndafræðin á bak við sjálfbærni 

og þolmörk ferðaþjónustunnar eru að mörgu leyti náskyld þ.e. þau 

standa frammi fyrir sömu vandamálunum sem er að finna leið til 

að draga úr álagi, takmarka vöxt og ákveða hvaða samfélags- og 

umhverfislegu breytingar teljist viðunandi (Salerno o.fl., 2013).  

Þolmörk staðanna ráðast af því hvernig ferðaþjónustunni er 

stjórnað og eftir því sem betur er að því staðið því minni verða 

slæmu áhrifin hennar á samfélagið og umhverfið í heild (Simón, 

Narangajavana & Marqués, 2004).

Árið 2006 var gefin út þarfagreining um forgangsröðun 

nauðsynlegra rannsókna í ferðaþjónustu með aðstoð 

hagsmunaaðila (Ferðamálastofa, 2006). Þarfagreiningin var gerð 

á grunni Ferðamálaáætlunar 2006-2015 (Samgönguráðuneytið, 

2005). Árið 2013 var unnið að endurskoðun þeirrar greiningarvinnu 

um rannsóknarþörfina í ferðaþjónustu (Kristján Ólafsson & Oddný 

Þóra Óladóttir, 2013), en hún var ein af þeim aðferðum sem 

skilgreind var í Ferðamálaáætlun 2011-2020 (Alþingi, 2011). 

Þolmarkarannsóknum á sviði ferðamennsku hefur fjölgað 

undanfarin ár. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á 

landi tengjast að mestu leyti upplifun og viðhorfi ferðamanna, 

heimamanna og náttúrulegu umhverfi staðanna. Taka þarf 

tillit til ólíkra þátta og mikilvægt er að þeir séu skoðaðir sem 

nokkurskonar leiðarvísir við skipulagningu og stefnumótun 

ferðamannastaða þegar kemur að landnýtingu og framtíðarsýn. 

Fyrsta rannsóknin á þolmörkum ferðamennsku hér á landi var gerð 

árið 1999 á Snæfellsnesi (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Arnar Már 

Ólafsson, Guðrún Gísladóttir & Björn M. Sigurjónsson, 1999). Árið 

2000 kom út skýrslan Hagsmunir tengdir ferðamennsku norðan 

Vatnajökuls þar sem komið var inn á ýmsa þætti er skipt gætu 

máli varðandi skipulag ferðamennsku á svæðinu. Þar er fjallað um 

hugtakið þolmörk ferðamannastaða og hvernig hugtakið þolmörk 

er greint í fjóra þætti sem eru; líffræðileg mörk (biological), eðlisræn 

mörk (physical), sálfræðileg mörk (psychological) og félagsleg 

mörk (social) (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Birgir Jónsson & Björn 

Sigurjónsson, 2000).
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Í skýrslu sem kom út árið 2003 og heitir Þolmörk ferðamennsku 

í friðlandi á Lónsöræfum eru þolmörk ferðamennsku skilgreind 

frekar. Í skýrslunni er sýnd mynd sem gefur glögga sýn á hugtakið 

þolmörk ferðamennsku (mynd 7)  (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

Guðrún Gísladóttir, Bergþóra Aradóttir, Arnar Már Ólafsson 

& Gunnþóra Ólafsdóttir, 2003). Rannsóknin var hluti af stærri 

rannsókn sem gerð var á árunum 2000 til 2001 á fimm stöðum 

á landinu. Þeir staðir sem kannaðir voru ásamt Lónsöræfum 

voru Þjóðgarðurinn í Skaftafelli (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn M. Sigurjónsson 

& Bergþóra Aradóttir, 2001), Jökulsárgljúfur, Mývatnssveit og 

Landmannalaugar (Bergþóra Aradóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

Guðrún Gísladóttir & Arnar Már Ólafsson, 2003). Í þessum 

rannsóknum voru helstu þættir er varða þolmörk ferðamennsku 

rannsakaðir og gefnar voru út skýrslur þar sem niðurstöðum 

þessara rannsókna var ítarlega lýst. Einungis niðurstöður um 

viðhorf ferðamanna voru birt fyrir Jökulsárgljúfur (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir & Svanhildur Þorsteinsdóttir, 2002) og niðurstöður 

úr rannsóknum í Mývatnssveit hafa ekki verið birtar. Rannsóknin 

var síðan endurtekin árið 2013 þar sem markmið var að greina 

hvort breytingar höfðu orðið á viðhorfi og einkennum ferðamanna 

á viðkomandi svæðum milli ára. Þegar kemur að uppbyggingu og 

þróun ferðamannastaða þá er þekking á þolmörkum ferðaþjónustu 

með sjálfbærni að leiðarljósi mikilvægur þáttur (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Anna Vilborg Einarsdóttir, Gyða Þórhallsdóttir, 

Margrét Sævarsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson & Þorkell Stefánsson, 

2013).

Heildstæð greining á þolmörkum ferðamennsku var unnin 

árið 2007 á Lakasvæðinu vestan við Vatnajökul og allir 

þættir hugtaksins kannaðir eins og sýndir eru á mynd 7. 

Í rannsókninni var kannaður fjöldi ferðamanna og umferð 

bifreiða, þolmörk umhverfisins, viðhorf ferðaþjónustuaðila í 

Skaftárhreppi og viðhorf ferðamanna við Laka. Í lokin var síðan 

greint frá þolmörkum ferðamennsku á Lakasvæðinu út frá 

þeim könnunum sem gerðar voru (Anna  Dóra  Sæþórsdóttir,  

Rannveig Ólafsdóttir & Rögnvaldur Ólafsson, 2007).

Árið 2012 kom út Áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands: 

Niðurstöður rannsókna. í því riti eru teknar saman upplýsingar og 

gögn sem gerð hafa verið og fjalla um miðhálendi Íslands. Þar 

eru birt vísindaleg gögn sem hægt er að nota í stefnumótun og 

áætlanagerð fyrir ferðamennsku og útivist á miðhálendinu án þess 

að gengið sé á auðlindina. Í niðurstöðum segir (bls.13): ,,Skýrt og 

vel útfært skipulag þar sem sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi er 

lykilatriðið fyrir nýtingu þeirrar viðkvæmu auðlindar sem hálendið er” 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir & Rögnvaldur Ólafsson, 2012).
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Þolmörk ferðamennsku

Félagsleg þolmörk

Þolmörk náttúrulegs 
umhverfis

(t.d. jarðvegur, gróður, 
dýralíf, landslag, vatn, 

jarðmyndanir)

Þolmörk umhverfis

Þolmörk innviða
(t.d. bílastæði, vegir, 
gistirými, stígar, brýr, 

salerni)

Þolmörk ferðamanna 
(t.d. væntingar, langanir, 
þarfir, reynsla, upplifun, 

skoðanir, atferli)

Þolmörk heimamanna
(t.d. menning, hagkerfi, 
atvinnuástand, atvinnu-

uppbygging)

Mynd 7. Þættir þolmarka ferðamennsku (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, bls. 4).
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Árið 2014 var að frumkvæði Ferðamálastofu farið í að kanna 

viðhorf ferðamanna á átta vinsælum ferðamannastöðum á 

Suður- og Vesturlandi. Ástæðuna má rekja til þess fjölda 

ferðamanna sem þangað koma og þess álags sem skapast af 

ferðamennsku. Staðirnir sem voru skoðaðir voru: Geysir, Þingvellir, 

Þórsmörk, Jökulsárlón, Seltún, Djúpalónssandur, Hraunfossar og 

Sólheimajökull. Helstu niðurstöður voru þær að erlendir ferðamenn 

eru almennt ánægðir með dvölina og náttúruna á þeim stöðum 

sem kannaðir voru. Að mati þeirra sem gerðu rannsóknina þurfa 

staðir þar sem hægt er að njóta sérstæðrar náttúru áfram að 

vera auðlind fyrir ferðaþjónustuna og því þarf að huga að þeim í 

samræmi við það. Markmið og stefnumótun fyrir hvern stað þ.e. 

hvaða upplifun þeir eigi að bjóða liggur ekki fyrir og því er erfitt að 

meta nákvæmlega hvort félagslegum þolmörkum ferðamanna sé 

náð, en vísbendingar gefa til kynna að sumir staðir eru að nálgast 

þessi þolmörk á meðan aðrir staðir eru lengra frá því. Það er 

því mikilvægt að skipuleggja ferðaþjónustu sem byggir á ímynd 

hins villta og óspillta og viðkvæmri náttúru með tilliti til þolmarka 

ferðaþjónustu og sjálfbærni (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll 

Guðmundsdóttir & Þorkell Stefánsson, 2016). 

Árið 2015 kom út könnun sem unnin var fyrir Ferðamálastofu í 

lok árs 2014. Í henni er fjallað um viðhorf Íslendinga almennt til 

ferðafólks og ferðaþjónustu, en mikilvægt er að huga að þætti 

heimamanna varðandi þau áhrif sem uppbygging ferðaþjónustu 

getur haft (Edward H. Huijbens & Eyrún J. Bjarnadóttir, 2015). 

Tengsl heimamanna við gesti skilar sér oftast í viðhorfi þeirra 

gagnvart ferðamennsku (Harrill R., 2004). Í skýrslunni kemur fram 

að „erfitt sé að segja nákvæmlega til um hver fjöldi ferðamanna 

til Íslands þarf að vera til að mettun sér náð. Það ræðst mikið 

af skipulagi móttöku og uppbyggingu innviða“ (bls. 53). Viðhorf 

svarenda könnunar voru almennt séð jákvæðir gagnvart 

ferðaþjónustunni og erlendum ferðamönnum. Hins vegar eins og 

kemur fram í niðustöðum á bls. 53 : ,,... verður ævinlega erfitt að 

segja nákvæmlega til um hver fjöldi ferðamanna til Íslands þarf að 

vera til að mettun sé náð. Það ræðst mikið af skipulagi móttöku og 

uppbyggingu innviða” (Edward H. Huijbens & Eyrún J. Bjarnadóttir, 

2015).  

Árið 2015 var gerð könnun á vegum Reykjarvíkurborgar um viðhorf 

til ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu. Almennt séð eru íbúar á 

höfuðborgarsvæðinu jákvæðir gagnvart erlendum ferðamönnum. 

Meirihluti svarenda telur að framboð af veitingastöðum, 

kaffihúsum, menningu og afþreyingu hafi aukist með auknum fjölda 

ferðamanna. Verulegur meirihluti telur hins vegar að erfiðara sé að 

fá borð á veitingahúsum og helmingur svarenda að erfiðara sé að 
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komast að á kaffihúsum. Meirihluti svarenda segir að verslun hafi 

eflst en ekki nema um helmingur að fjölbreytnin hafi aukist. Íbúar 

upplifa lítið ónæði vegna ferðamanna en yfir 96% segjast aldrei 

eða sjaldan hafa orðið fyrir ónæði frá ferðamönnum við heimili sitt 

enda kom fram að flestir búa ekki í nágrenni við gistirými eða hótel. 

Þeir sem búa aftur á móti í miðborginni verða frekar fyrir ónæði frá 

ferðamönnum enda býr stærsti hópur þeirra sem svöruðu nálægt 

eða við hótel eða gistirými  (Höfuðborgarstofa, 2015). 

Báðar þessar kannanir sýndu að almennt séð er viðhorf Íslendinga 

til ferðaþjónustu og erlendra ferðamanna jákvætt. Ferðaþjónustan 

virðist auka framboð á þjónustu og verslun samkvæmt svarendum.

Í maí 2016 kom út skýrslan ,,Félagsleg áhrif ferðamennsku og 

ferðaþjónustu”  þar sem birtar voru niðurstöður viðamikillar 

rannsóknar um félagsleg og menningarleg þolmörk ferðamennsku 

og ferðaþjónustu. Þessi rannsókn er hluti af könnun sem unnin var 

fyrir Ferðamálastofu 2014 og greint hefur verið frá hér á undan. Í 

inngangi skýrslunnar er bent á að áhrif ferðamennsku á náttúrufar 

hafi talsvert verið rannsakað hér á landi en minna af öðrum 

þáttum sjálfbærni sem og áfangastöðum í þéttbýli.  Í lokaorðum 

rannsóknarinnar á bls. 120 segir m.a. 

,, í þessari rannsókn hefur ekkert komið fram, sem 

bendir til þess að Íslendingar séu búnir að fá nóg af 

ferðafólki...Vettvangsathuganir og viðtöl benda þó 

til að ákveðnir staðir séu ofsetnir og ákveðin atriði 

truflandi miðað við skipulag bæði manngerðs umhverfis 

og framkvæmd ferðaþjónustunnar...Síðast en ekki 

síst gengur ákallið um stefnu, skipulag og aðgerðir 

stjórnvalda á lands og sveitarfélagsvísu, sem rauður 

þráður í gegnum viðtölin. Það ákall er ekki um fækkun 

ferðafólks heldur um sterkari innviði til að taka á móti því 

með þeirri gestrisni sem viðmælendum finnst mikilvæg” 

 (Guðrún Helgadóttir, Anna Vilborg Einarsdóttir, Jóhanna   

 María Elena Matthíasdóttir, Guðrún Þóra Gunnarsdóttir &  

 Georgette Leah Burns, 2016).

Rannsóknir á þolmörkum ferðaþjónustunnar eiga að nýtast 

stjórnvöldum og ferðaþjónustuaðilum við uppbyggingu 

ferðamannastaða og stýringu á umferð ferðamanna. 

Þolmarkarannsóknir hafa nær einungis verið gerðar á hálendinu 

og vinsælum ferðamannastöðum. Ástæða þess er að einhverju 

leyti sú að í fyrstu rannsóknunum sem gerðar voru, var talin 

ástæða að safna gögnum sem tengdist upplifunarþáttum eins og 

einveru og óspilltri náttúru í ljósi vaxandi ferðamennsku (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2015. Samtal 25. nóvember 2015). 
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4. ÞÁTTUR HINS OPINBERA OG HLUTVERK SVEITARFÉLAGA Í FERÐAÞJÓNUSTU

Skipulag þjónar ákveðnum tilgangi og skapar m.a. net af 

áætlunum. Í skipulagi eru settar fram reglur, veitir ákveðnar 

upplýsingar og stuðning, eins stýrir það þróun og fjárfestingum, 

ásamt því að vera undirlag fyrir hönnun og framkvæmdir (Berke, 

Godschalk, Kaiser & Rodriques, 2006). 

Á Íslandi er skipulagsvaldið í höndum sveitarfélaga og ráða 

þau því töluverðu um uppbyggingu ferðaþjónustu og þróun 

áfangastaða. Hverskonar þjónusta sveitarfélög veita sínum íbúum 

er í raun forsenda fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu, eins eru ýmis 

lögbundin verkefni sem tengjast ferðamálum beint á höndum 

sveitarfélaga. Sú starfsemi og þjónusta sem sveitarfélögin veita 

til að efla lífsgæði íbúa er um leið nýtt sem upplifun og afþreying 

þeirra gesta sem heimsækja sveitarfélagið (Edward H. Huijbens 

og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Á Ferðamálaþingi 2013 

varpaði Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar fram þeirri 

spurningu hvort að sveitarfélagið væri stærsti ferðaþjónustuaðilinn. 

Í því erindi kom fram að sveitarfélög sjái m.a. um alla grunngerð 

fyrir samfélagið eins og t.d. göngustígakerfi, opin svæði, torg, 

söfn, sundlaugar, íþróttasvæði og tjaldsvæði. Eins sjái þau um 

rekstur upplýsingastöðva, vegakerfi og þjónustu á fjölsóttum 

ferðamannastöðum. Sveitarfélögin þurfa einnig að huga að 

gæðamálum, umhverfismálum og menntun starfsmanna. 

Sveitarfélögin ættu því á hverjum stað fyrir sig að leiða umræðuna 

og taka meiri þátt í uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Skoða þarf 

vel þá staði sem ferðamenn heimsækja og huga að því hvernig 

við skilgreinum þá sem áfangastaði. Ferðaþjónustan á ekki bara 

að snúast um móttöku ferðamanna heldur þarf að huga að 

hlutverki gestgjafa og því samfélagi sem sveitarfélagið vill kynna. 

Sveitarstjórnarmenn þurfa að þekkja skyldur sínar gagnvart 

ferðaþjónustunni og taka atvinnugreinina alvarlega (Ásthildur 

Sturludóttir, 2013).

Á Íslandi hefur náttúran verið helsta aðdráttaraflið en það eru 

fjölmargir aðrir þættir sem þurfa að koma saman til að ferðamaður 

upplifi það sem í boði er. Því þarf að huga að þáttum eins og 

öryggi, gestrisni, gæðum og fagmennsku, menningu og sjálfbærni 

áfangastaða með fagmennsku og framtíðarsýn að leiðarljósi. 

Í ársbyrjun 2015 birti Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri röð 

fjögurra greina í Fréttablaðinu þar sem hún lýsti stefnu og sýn 

Ferðamálastofu á stöðu ferðaþjónustunnar í íslensku samfélagi. 

Ólöf Ýrr bendir á að ferðaþjónustan samanstandi af mörgum 

atvinnugreinum sem tvinnast saman á gagnkvæmum grunni 

sameiginlegra hagsmuna. Í greininni segir hún m.a.:

,,Ferðaþjónustan byggir á fjölmörgum stoðum sem 

teljast til verkefna hins opinbera. Má þar nefna 
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skipulagsmál, samgöngukerfið, umhverfisvernd og 

uppbyggingu á svæðum sem eru í sameiginlegri eigu 

þjóðarinnar, menntun og þjálfun ungs fólks, skilvirkt 

regluverk og áherslur sem grundvallast á gæðum og 

fagmennsku. Ferðaþjónustan grundvallast á gestrisni 

heimamanna og allt þetta þarf að spila saman til að 

tryggja einstæða og áfallalausa upplifun gesta“. 

     (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2015). 

Ólöf Ýrr nefnir einnig að síðustu áratugi hafi ekki verið 

hugað nægilega að fjármögnun til uppbyggingar og viðhaldi 

ferðamannastaða en breyting hafi orðið þar á síðust ár með tilkomu 

Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2015). 

Hann var stofnaður seinni part ársins 2011 sem ein af aðgerðum 

ferðamálaáætlunar 2011-2020 og starfar á grundvelli laga nr. 

75/2011. Hlutverk sjóðsins er:  

,,að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun 

ferðamannastaða í opinberri eigu eða umsjón um land 

allt. Þá skal með fjármagni úr sjóðnum leitast við að 

tryggja öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins, 

óháð því hvort ferðamannastaður er í opinberri eigu 

eða á einkalandi. Einnig er sjóðnum ætlað að fjölga 

viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr álagi á fjölsótta 

ferðamannastaði”. 

(Reglugerð um starfsreglur Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 

vegna styrkveitinga, nr. 20/2016).

Í gegnum Framkvæmdasjóð ferðamannastaða hefur fjarmögnun 

m.a. til uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða aukist. Ólöf Ýrr 

nefnir hins vegar; 

,,Þegar fjármögnunin jókst kom hins vegar í ljós að 

margir staðir voru ekki búnir undir framkvæmdir, mikið 

verk var óunnið í skipulagsmálum á öllum stigum, víða 

skorti mannskap til að vinna verkin á hábjargræðistíma 

og óvissan um framtíðarfyrirkomulag fjárveitinga leiddi 

til þess að sótt var um verkefni sem ýmist þurfti lengri 

aðdraganda eða framkvæmdatíma en ráð var fyrir gert... 

Þannig má segja að staðan núna sé sú að flöskuháls 

uppbyggingar sé ekki einvörðungu fjárskortur þó að seint 

verði vanmetið mikilvægi þess að tryggja ásættanlega 

fjármögnun til uppbyggingar til frambúðar heldur felast 

ekki síðri hindranir í skorti á skipulagi, stefnumörkun og 

langtímaáætlanagerð”.

     (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2015)

Að mati Ólafar er mikilvægt að skilgreina ferli til framtíðar sem skilar 

stöðugri og skilvirkri leið þannig að uppbygging og fjármögnun 

ferðamannastaða skili sér til samfélagsins (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2015). 
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Áður en lengra er haldið er því mikilvægt að skilgreina áfangastað 

og hvernig hann verður til. Í bókinni Ferðamál á Íslandi (Edward 

H. Huijbens & Gunnar Þór Jóhannesson, 2013) er áfangastaður 

skilgreindur í mjög víðum skilningi eða sem: 

„… sá staður eða svæði þar sem áhrifa ferðaþjónustu 

gætir… Hann er skapaður með tengslum og athöfnum 

fólks og er í sífelldri mótun. Hann ræðst af aðgengi 

ferðafólks og þeirri aðstöðu sem heimafólk skapar um 

það sem báðir aðilar meta sem aðdráttarafl. Ef þetta er 

haft í huga getur hugtakið verið gagnlegt til að hugsa 

um gangverk ferðamála og hvernig ferðalög fólks móta 

samfélag, náttúru og menningu okkar“ (bls. 22-23).

Það getur aukið hagsæld íbúa að fá ferðamenn og skapa 

áfangastað. Svæði sækjast eftir því að fá ferðamenn til sín og 

auglýsa svæði sitt í þeim tilgangi. Þetta er gert í þeim tilgangi 

að bæta núverandi lífskilyrði, auka atvinnumöguleika og tekjur 

og jafnvel til að auka tækifæri barna sinna. Áhrifin geta bæði 

verið jákvæð og neikvæð. Ávinningurinn kann að vera að 

mestu efnahagslegur en afleiðingarnar geta hins vegar oft verið 

umhverfislega-, menningarlega- og samfélagslega neikvæðar 

(Cooper & Wanhill, 1997).

Í líkani frá Edward Inskeep (1991, bls. 39) er greint frá mismunandi 

einingum sem ferðamennskan samanstendur af og hvernig þær 

tengjast (mynd 8). 

4.1 Áfangastaður

Mynd 8. Einingar í kerfi ferðamála og þættir skipulags á áfangastöðum 

ferðafólks (Inskeep 1991, bls. 39 og þýðing úr grein kortlagningu auðlinda e. 

Edward H. Huijbens ) 
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Vissar einingar er að finna á ferðamannastað og það er síðan 

hvernig þær raðast saman sem ræður því hvernig áfangastaðurinn 

verður. Þær einingar sem almennt tengjast ferðaþjónustu eru 

gististaðir, aðstaða og þjónusta, samgöngur, aðrir innviðir og þáttur 

stofnana s.s. opinbera aðila og fyrirtækja. Hins vegar er afþreying 

á svæðinu og seglar (þ.e. svæði sem draga að ferðafólk) mismundi 

milli svæða og mögulega mynda sérstöðu þess. Allt snýst þetta 

hins vegar um samspil og skipulag vissra þátta sem skapar 

aðdráttarafl fyrir ferðamanninn og gerir staðinn að því sem hann er 

(Edward H. Huijbens & Gunnar Þór Jóhannesson, 2013).

Með því að skipuleggja ferðaþjónustuna betur á ákveðnum 

ferðamannastöðum og hjá sveitarfélögum má fyrirbyggja neikvæð 

áhrif á samfélagslega og umhverfislega þætti ásamt því að 

hafa jákvæð efnahagsleg áhrif (Gunn Clare A., 2002). Skipulag 

snýst um stefnumótun og ákvarðanatöku, að móta umhverfi og 

samfélög til framtíðar með samþættum áætlunum og ferlum. Gott 

skipulag getur aukið lífsgæði íbúa og umhverfi borga og bæja. 

Megintilgangur er að leggja fram markmið um það hvert skal stefna 

varðandi þætti eins og landnotkun, búsetugæði, atvinnuþróun, 

umferðakerfi, þróun tiltekinna staða eða svæða. Með skipulagningu 

og áætlanagerð er tilgangurinn m.a. að lágmarka neikvæð áhrif 

og hámarka félagslegan, efnahagslegan og umhverfislegan ábata 

samfélagsins (Hall, 2000). 

Mikil stefnumótunarvinna er fólgin í skipulagsáætlunum og 

ferðaþjónusta sem atvinnugrein teygir anga sína víða m.a. inn á 

samgöngumál, náttúruvernd, veitumál, þjónustu og verslun ásamt 

sögu- og menningarminjar viðkomandi svæðis. Allir þessir þættir 

hafa áhrif á uppbyggingu í ferðaþjónustu sem ekki aðeins nýtist 

þá ferðamönnunum heldur getur hún einnig komið heimamönnum 

til góða vegna rýmri opnunartíma, fleiri verslana og sérstakra 

útivistarsvæða o.s.frv.  (Elín Berglind Viktorsdóttir, 2003).

Góð samvinna milli sveitarfélaga skiptir miklu máli þegar unnið er 

að stefnumótun og þá sérstaklega fyrir ferðaþjónustuna, einkum 

vegna þess hversu fjölbreytt hún er og snertir marga þætti innan 

hvers sveitarfélags og á mörkum sveitarfélaga. 
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5. STEFNUMÓTUN OG ÁÆTLANAGERÐ Í FERÐAÞJÓNUSTU

Markviss áætlanagerð og stefnumótun skiptir töluverðu máli 

til þess að leggja góðan og sjálfbæran grunn að skipulagi og 

stýringu á þeirri uppbyggingu sem ferðaþjónustan þarfnast, 

hvernig og hvað á að framkvæma til að ná ákveðnum markmiðum. 

Stjórnvöld geta komið að ferðaþjónustu með margskonar hætti. 

Einn hluti hennar er stefnumótun, aðrir þættir geta snúist um 

markaðssetningu, fjárfestingar og styrki sem eru ávallt nátengdir 

síðan er það hið almenna lagaumhverfi atvinnulífsins (Hall, Dieter & 

Sarrinen, 2009). 

Stefnumótun í ferðaþjónustu getur falið í sér að stjórnvöld reyni á 

tilteknu svæði að skipuleggja og stýra þróun ferðaþjónustunnar 

með því að setja fyrirfram ákveðin markmið fyrir svæðið. Markmið 

m.a. um það hvernig hið opinbera hyggst vinna með þeim aðilum 

sem starfa í atvinnugreininni og skapa henni þannig ákveðna 

umgjörð á hverjum stað, á hverjum tíma og út frá tilteknum gildum 

(Inskeep,1991). Stefnumótun stjórnvalda segir til um hvernig hið 

opinbera ætti að vinna með þeim sem eru í atvinnugreininni á 

mismunandi tíma út frá ákveðnum gildum og markmiðum, sem 

getur m.a. verið markaðssetning eða vinna að sjálfbærri þróun 

ferðaþjónustu. Þannig gefur stefnumótun eða skortur á henni 

til kynna skilning á atvinnugreininni og vilja hins opinbera um 

starfsemi ferðaþjónustu. Stefnumótun í ferðaþjónustu snýst í 

grundarvallaratriðum um að stjórnvöld (á ólíkum stjórnsýslustigum) 

reyni á tilteknu svæði að skipuleggja og stýra þróun ferðaþjónustu 

(Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). 

Skipulagning og áætlanagerð er mikilvæg ferðaþjónustunni og fyrir 

því eru sex ástæður:

• Í fyrsta lagi er mikilvægt að hafa umsjón með þróun og 

áformum m.a. varðandi uppbyggingu á aðstöðu og 

innviðum fyrir ferðaþjónustuna. Horfa þarf yfir stærra 

landsvæði frekar en einungis nærumhverfið eða sérstök 

svæði því mikilvægt er að áætlanagerðin samræmist 

þróuninni á svæðis- og/eða á landsvísu vegna 

hreyfanleika ferðamanna. 

• Í öðru lagi eru samhæfðar áætlanir milli eininga líklegri 

til að skila betri árangri. Áfangastaður samanstendur af  

mismunandi einingum (sjá mynd 8) og þar sem hugað 

er að góðu skipulagi, samþættingu og uppbyggingu 
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milli ólíkra eininga mun það skila sér í auknu verðmæti 

fyrir staðinn.

• Í þriðja lagi eru tengslin milli skipulags og sjálfbærni 

augljós, þ.e. með hugtakinu sjálfbær ferðaþjónusta 

er ekki einungis verið að vernda þær auðlindir sem 

ferðaþjónustan þarfnast heldur einnig verið að hámarka 

ávinning fyrir heimamenn með skilvirkri stjórnun þessara 

auðlinda. 

• Í fjórða lagi getur skipulag verið ákveðið tól fyrir 

úthlutun og endurúthlutun á fjárfestingum sem tengjast 

ferðaþjónustunni og hinum efnahagslega ávinningi sem 

af henni getur skapast.

• Í fimmta lagi að með því að skipuleggja ferðaþjónustuna 

eða gera annarskonar áætlunargerð getur það gefið 

greininni pólitískt vægi (þar sem flestar áætlanagerðir 

eru hluti af pólitísku kerfi og eftirliti) og þar af leiðandi 

gefið ferðaþjónustunni ákveðna stöðu og lögmæti fyrir 

starfsemi sem ekki hefur verið tekin alvarlega sem afl 

fyrir efnahagslega og félagslega breytingu.  

• Í sjötta og síðasta lagi er það sameiginlegt markmið 

með áætlanagerð að sjá fyrir hugsanlega þróun og 

reyna að mæta þörfum með framboði. Með réttri 

stjórnun og þjónustu mun áætlanagerð miða af því að 

hámarka ánægju gesta. Víða hefur reynslan orðið sú að 

staðir sem ekki eru tilbúnir til að taka við ferðamönnum 

megi búast við neikvæðum áhrifum og lítilli ánægju 

gesta, á meðan þeir staðir sem nota virka áætlanagerð 

og gera ferðaþjónustuna að ,,vöru“ til hagsbóta jafnt 

fyrir bæði heimamenn og gesti skapa jákvæðari áhrif og 

viðhorf til ferðamennsku.

         (Stephen Williams, 1998, Bls. 129-130). 
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Á Íslandi hefur ýmislegt verið unnið í sambandi við stefnumótun og 

áætlanagerð fyrir ferðaþjónustuna. Árið 2012 kom út grein sem 

bar heitið: ,,Tími til að tengja? Af stefnumótun í ferðaþjónustu á 

Íslandi“. Þar er m.a. fjallað um tilurð stefnumótunar ferðaþjónustu 

hér á landi. Greint er frá fyrstu tilraun til sérstakrar stefnumótunar 

í ferðaþjónustu sem unnin var af bandarísku ráðgjafarfyrirtæki 

Checchi & co. að tilstuðlan þróunarsjóðs Sameinuðu þjóðanna 

(Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). Skýrslan kom út árið 1975 og 

fjallaði um möguleika á uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi á 

árunum 1972-1975. Greint var frá stöðu ferðamála í landinu og 

settar voru fram tillögur um einstök verkefni (Checchi & co. 1975). 

Þær hugmyndir sem birtust þar döguðu uppi og voru ekki 

kynntar frekar en hins vegar hefur inntakið mikið til haldið sér 

þrátt fyrir áherslubreytingar innan greinarinnar. Sem dæmi má 

nefna þá var fjallað um þörfina á heildstæðri stefnumótun fyrir 

þróun ferðaþjónustu og byggja upp innviði. Árið 1983 og 1990 

voru einnig lagðar fram tillögur til að koma á stefnu í málefnum 

ferðaþjónustunnar sem ekki hlutu neitt brautargengi (Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2012). 

Árið 1996 var Stefnumótun í ferðaþjónustu samþykkt á Alþingi. 

Þar var í fyrsta sinn lögð fram stefna stjórnvalda gagnvart 

ferðaþjónustu og starfsumhverfi hennar. Einnig voru lagðar fram 

nokkrar megináherslur en í grunninn var lagt til að Ísland yrði i 

forystuhlutverki hvað varðar umhverfisvernd, að rekin yrði hér 

ferðaþjónusta í anda sjálfbærar þróunar í sátt við land og þjóð og 

að ágangur ferðamanna spilli ekki náttúru landsins. Fjallað var m.a. 

um stjórnun og skipulag, menntun og rannsóknir, markaðsmál, 

rekstrarumhverfi og aðstöðu, þjónustuframboð, samgöngur og 

umhverfismál (Samgönguráðuneytið, 1996). 

Árið 2003 var ákveðið í fyrsta sinn að vinna tillögu að 

ferðamálaáætlun fyrir tímabilið 2006-2015 sem lögð var fyrir 

Alþingi. Tilgangurinn var að móta skýra áætlun um þau skref 

sem nauðsynlegt er að taka svo vöxtur ferðaþjónustu verði 

í samræmi við væntingar, þ.e. þætti eins og gjaldeyristekjur, 

arðsemi og atvinnusköpun. Sett voru fram meginmarkmið 

sem voru m.a. að skilgreina ráðandi þætti í þróun íslenskra 

ferðamála, jafnað yrði álag ferðaþjónustunnar á íbúa og landið 

og ferðamennska yrði í samræmi við niðurstöður rannsókna, 

byggð yrði upp ímynd landsins sem ferðamannastaður og að 

samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar yrði tryggð sem myndi stuðla 

að hámarksafrakstri í greininni. Annars voru sett fram markmið 

og leiðir í tíu undirflokkum sem tók á helstu þáttum sem tengjist 

ferðaþjónustu (Samgönguráðuneytið, 2005).  

5.1 Stefnumótun og áætlanagerð í ferðaþjónustu á Íslandi
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Árið 2011 samþykkti Alþingi nýja ferðamálaáætlun 2011-2020. 

Sú áætlun leysti þá fyrri af hólmi þar sem miklar breytingar höfðu 

orðið í ferðaþjónustunni. Lögð var áhersla á að sérstaða landsins 

fyrir ferðamenn væri dregin fram með markvissri uppbyggingu og 

viðhaldi áfangastaða um allt land. Samanber það sem áður hefur 

verið greint frá þá voru þar sett fram meginmarkmið sem hvíldu á 

fjórum meginstoðum sem m.a. voru innviðir og grunngerð (Alþingi, 

2011,a). 

Í október 2015 var kynnt ný ferðamálastefna Vegvísir í 

ferðaþjónustu 2015-2020. Samtök ferðaþjónustunnar og ráðherra 

ferðamála sem jafnframt er iðnaðar- og viðskiptaráðherra sem 

unnu saman með það að markmiði að skapa farsælan grunn 

í ferðaþjónustu á Íslandi til lengri tíma með áherslu á sjálfbæra 

þróun. Það sem kom í ljós við vinnu þessarar stefnumótunar 

var hversu veikar undirstöður fyrir mótun framtíðarstefnu í 

ferðaþjónustu á Íslandi eru. Það bráðvantar alþjóðleg og áreiðanleg 

samanburðargögn ásamt mælikvörðum, lagaumgjörð er flókin, víða 

er ábyrgð óljós og skipulag greinarinnar er óskýrt. Á næstu fimm 

árum verður því lögð megináhersla á sjö áhersluatriði þannig að hér 

skapist sjálfbær og farsæl ferðaþjónusta til framtíðar sem byggð er 

á traustum grunni (mynd 9). Ætlunin með nýju ferðamálastefnunni 

er að á næstu árum verði ráðist í þau verkefni sem nauðsynleg 

þykja til að leggja þann trausta grunn sem íslensk ferðaþjónusta 

þarfnast og kallað er eftir (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

og samtök ferðaþjónustunnar, 2015).

Samhæ�ng
Jákvæð
upplifun 

ferðamanna

Áreiðanleg
gögn

Náttúruvernd

Hæfni og 
gæði

Aukin 
arðsemi

Drei�ng 
ferðamanna

Sjö áhersluþættir í starfsemi stjórnstöðvar

Mynd 9. Sjö áhersluþættir í starfsemi stjórnstöðvar 2015-2020 (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið og Samtök ferðaþjónustunnar, 2015).
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Í Vegvísi í ferðaþjónustu eru lögð fram 18 forgangsmál í 

verkefnaáætlun 2016 - 2017. Þrjú þeirra beinast sérstaklega að 

skipulagsmálum og tengjast efni ritgerðar, en þau eru: 

• Gera ráð fyrir áfangastöðum ferðamanna í skipulagi 

sveitarfélaga og forgangsraða þeim í hverjum landshluta 

þar sem áhersla verður á að byggja upp aðstöðu fyrir 

ferðamenn. 

• Gera vandaðar stefnumótandi stjórnaráætlanir fyrir 

ferðaþjónustuna í hverjum landshluta (Destination 

Management Plan, DMP).

• Ákveða hvaða áfangastaðir ferðamanna í hverjum 

landshluta þarfnast aðgangsstýringar og stýra umferð 

um þá með umhverfisleg og félagsleg þolmörk og 

öryggi ferðamanna að leiðarljósi. 

  (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og  

  samtök ferðaþjónustunnar, 2015, bls. 9).

Verkefnin eru umfangsmikil og kalla á aðkomu allra þeirra sem að 

ferðaþjónustu koma. Því eins og segir á bls. 6: 

,,Markmiðið er að traustur grunnur verði lagður á 

árunum 2015-2020 og í kjölfarið er horft til þess að 

umgjörð greinarinnar einkennist af öflugu skipulagi 

sem er mikilvægt til þess að tækifærin í ferðaþjónustu 

verði vel nýtt. Til lengri tíma er stefnan að ferðaþjónusta 

á Íslandi verði til fyrirmyndar og að landið verði 

eftirsóknarverður og sjálfbær áfangastaður ferðamanna í 

sátt við land og þjóð” 

  (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og   

  samtök ferðaþjónustunnar, 2015).

Hvað varðar jákvæða upplifun ferðamanna, dreifingu 

ferðamanna og náttúruvernd, sem eru þrír af þeim sjö 

áhersluþáttum í starfsemi stjórnstöðvar ferðamála, þá er 

nauðsynlegt að horfa til þessara þátta sem nefndir eru hér 

sem forgangsatriði fyrir árið 2016-2017. Með samhæfðum 

aðgerðum ætti þessi stefnumótun m.a. að stuðla að 

ánægðum ferðamönnum, gestrisni þjóðar, sjálfbærni og 

verndun náttúrunnar sem er helsta aðdráttaraflið í íslenskri 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan er margbreytileg og 

samanstendur af mörgum þáttum og því mikilvægt að hafa 

einhverskonar áætlun sem vinnur að því að sameina þessa 

þætti. Víða erlendis eru ýmsar aðferðir notaðar til að vinna 

að áætlanagerð og stefnumótun svæða ekki síst þegar 

kemur að ferðaþjónustu og hér verður nánar litið á dæmi frá 

Englandi og Skotlandi. 
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5. 2 Stjórnunar- og aðgerðaráætlun í ferðaþjónustu í Bretlandi

Í Vegvísi í ferðaþjónustunnar er fjallað um stefnumótandi 

stjórnunaráætlanir (e. Destination Management Program) fyrir 

ferðaþjónustuna og lagt er til að þær liggi fyrir í hverjum landshluta. 

Þessari aðferðarfræði hefur verið beitt á Bretlandseyjum. 

Þegar síður Englands og Skotlands eru skoðaðar má sjá að 

Ferðamálastofa Englands ,,Visit England“ setur m.a. fram leiðarvísi 

fyrir stofnanir og einstaklinga sem vilja vinna saman með öðrum til 

að auka ávinning af sínu svæði frá þeim ferðamönnum sem hann 

heimsækja. Lögð er fram áætlun sem nefnist stjórnunaráætlun 

áfangastaða (e. Destination management plan, DMP). Það er gert 

m.a. með því að samþykkja núverandi og framtíðar forgangsröðun 

með kerfisbundum hætti. Stjórnunaráætlun áfangastaða er 

heildstætt ferli sem hefur áhrif, er leiðandi og samræmir stjórnun 

allra þátta áfangastaðar sem stuðlar að upplifun gesta ásamt 

því að tekið sé tillit til þarfa þeirra, heimamanna, fyrirtækja og 

umhverfisins. Þetta er sameiginleg viljayfirlýsing um að stjórna 

áfangastað yfir tilgreint tímabil þar sem greint er frá mismunandi 

hlutverki hagsmunaaðila, skýrum aðgerðum þar sem ætlunin er 

að framkvæma og skiptingu auðlinda. Samkvæmt Ferðamálastofu 

inniheldur stjórnunaráætlun áfangastaða þannig áætlun um 

skipulag, þróun og markaðssetningu svæðis auk þess sem að 

skilgreindar eru þær leiðir sem fyrirhugað er að fara við stýringu 

á hinum ýmsu ferlum sem ráða þróun atvinnugreinarinnar innan 

svæðisins: uppbyggingu, efnahagslegu vægi, þjónustuþáttum 

o.s.frv. (Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, 2016. Samtal 18.apríl 2016).

Leiðarvísirinn sem ,,Visit England” setur fram er í fimm liðum eftir 

ferli DMP, þeir eru:

• Samþykkja að skipuleggja saman - af hverju að gera 

þetta og hverjir taka þátt?

• Safna upplýsingum og gögnum - hversu vel erum við 

að gera núna?

• Setja fram stefnu - hvert viljum við stefna?

• Skilgreina áætlunina - hvað þurfum við að gera til að 

komast þangað?

• Mæla framfarir og halda áfram -  hefur okkur tekist að 

komast þangað?

Mikilvægt er að farið sé yfir leiðarvísinn á u.þ.b. 5 ára fresti og þau 

atriði sem þar eru sett fram, skoðuð og metin (VisitEngland, á,á).

Í Skotlandi er ferðaþjónustan mikilvæg atvinnugrein og hefur 

hún töluverð áhrif á efnahagslífið. Árið 2013 var samþykkt 

ferðamálastefna sem ber heitið Tourism Scotland 2020 og er þessi 

stefna þróuð til að gera Skotland að fyrsta flokks ákvörðunarstað 

með því að einblína á hagkvæmustu markaðsmöguleikana, 
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sameina vinnu innan og á milli skoskra áfangastaða og skapa 

eftirminnilega reynslu sem ferðamenn sækjast eftir með 

þeim gæðum sem þeir búast við. Í ferðamálastefnunni birtist 

skýringarmynd þar sem sett eru fram ákveðin markmið, áætlun og 

framtíðarsýn um það hvernig hægt er að hámarka efnahagslegan 

ávinning ferðaþjónustunnar á sjálfbæran hátt þannig að það 

hagnist samfélaginu til lengri tíma (Scottish Enterprise, 2015). 

,,VisitScotland” eru landssamtök ferðaþjónustunnar í Skotlandi og 

hafa þrjú meginhlutverk sem eru markaðssetning, upplýsingagjöf 

og gæðatrygging fyrir ferðaþjónustuna í Skotlandi. Þau vinna náið 

með fyrirtækjum, opinberum stofnunum, hagsmunaaðilum og 

sveitarfélögum. Samtökin lögðu fram aðgerðaráætlun og ráðgjöf til 

þátttakenda sem styður við þá stefnu sem sett var fram í Tourism 

Scotland 2020. Aðgerðaráætlun (e. action plan for development, 

APD) er annarskonar áætlun sem einnig er hægt að leggja fram og 

nota þegar kemur að ferðaþjónustu. Það er áætlun þar sem hver 

flokkur sem tengist ferðaþjónustunni er tekinn fyrir. Það geta verið 

flokkar eins og gisting, samgöngur, menning, afþreying og/eða 

sjálfbær ferðaþjónusta. Misjafnt er hvernig þetta er sett fram og 

hversu mörg atriði eru tekin fyrir en í flestum tilfellum er skilgreind 

m.a. núverandi staða, stefna, þróun, hverjir leiða hvern verkhluta, 

tímaáætlun og fjármögnun hjá hverjum flokki fyrir sig. Slík áætlun 

tengir saman einkaaðila og hið opinbera og getur haft jákvæð áhrif 

á framkvæmd mála og fyrir samfélagið í heild sinni (VisitScotland, 

2013). Aðgerðaráætlunin var kynnt yfirvöldum þjóðgarðanna 

og skipulagsyfirvöldum mismunandi svæða og sveitarfélaga í 

Skotlandi. Ætlunin var ekki að byrja frá grunni heldur að vinna með 

það sem þegar er til staðar og auðvelda hverju svæði að þróa 

sína eigin aðferð út frá því sem það hefur. Lögð er áhersla á aukna 

samvinnu milli almennings, hagsmunaaðila, ríkis og einkaaðila til að 

þessi framtíðarstefna nái fram að ganga. Markmiðið er að hafa áhrif 

á fjárfestingu í innviðum til framtíðar sem stuðlar að þróun tækifæra 

sem byggja á eftirspurn og auka þannig vöxt og efnahagslegan 

ávinning ferðaþjónustunnar. Tilgangurinn með þessu er að allir séu 

með eins aðgerðaráætlun sem byggir á þeirri stefnu sem sett er 

fram í ferðamálastefnu Skotlands. Ferðamálastefnan leggur áherslu 

á að bæta ferð viðskiptavinarins og að bjóða upp á raunverulega 

upplifun og það er það sem VisitScotland leggur upp með í sinni 

aðgerðaráætlun. Í aðgerðaráætluninni er búinn til þróunarrammi 

utan um áhersluatriðin og innan hvers þeirra eru fjögur viðfangsefni 

eins og sjá má í töflu 7. Hvert viðfangsefni er síðan útskýrt frekar 

og greint frá þeim aðgerðum sem þarf til að markmiðin náist 

sem lagt er upp með í ferðamálastefnu landsins til ársins 2020 

(VisitScotland, 2013).
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Skipulagsáætlanir eru mikilvægur liður í stjórnunaráætlun 

áfangastaða (DMP) og aðgerðaráætlun (APD), en á sama 

tíma er skýr stefnumótandi áætlanagerð fyrir ferðaþjónustuna 

á landssvæði mikilvægt grunngagn inn í skipulagsgerðina. 

Stjórnunaráætlun áfangastaða og/eða aðgerðaráætlun er  

birtingarmynd ákveðinnar framtíðarsýnar, þar sem hægt er að 

sameina aðgerðir, skilgreina betur tilurð og tilgang hvers svæðis 

þannig að uppbygging innviða og grunngerðar nýtist á sem 

hagkvæmastan hátt. 

 

 

Tafla 7. Þróunarrammi til ársins 2020 (Visit Skortland, 2013).
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Í þessum kafla verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• Er mörkuð skýr og stefnumótandi áhersla 

í núverandi aðalskipulagsáætlunum 

sveitarfélaga þegar kemur að ferðaþjónustu?

• Ef svo er þá hvernig?

Gerðar voru tvær rannsóknir. Í þeirri fyrri voru allar greinargerðir 

aðalskipulagsáætlana skoðaðar út frá því hvernig ferðaþjónustan 

kemur inn í skipulagsgerðina. Í seinni voru tvö sveitarfélög valin 

til frekari athugunar og kannað hvernig stefna ferðaþjónustunnar 

kemur þar fyrir. 

6.1 AÐALSKIPULAGSÁÆTLANIR SVEITARFÉLAGA

6.1.1 Gögn og aðferðir

Til að svara rannsóknarspurningunni voru allar greinargerðir 

aðalskipulagsáætlana skoðaðar en eins og greint hefur verið 

frá skal í aðalskipulag sett fram m.a. í greinargerð rökstudd 

stefnumörkun um þróun byggðar og landnotkun. Á vef 

Skipulagstofnunar undir Skipulagsvefsjá er hægt að nálgast 

rafrænt gagnasafn skipulagsáætlana sem staðfest hafa 

verið samkvæmt lögum. Leitað var að greinargerðum eftir 

skipulagsnúmerum sveitarfélaga (Skipulagsstofnun, á.á). Nokkrar 

aðalskipulagsáætlanir hafa ekki verið færðar inn í Skipulagsvefsjá 

og voru þær því fundnar á veraldarvefnum. 

Framsetning rannsóknar er þannig að landinu er skipt upp eftir 

landshlutum (mynd 10). Á Íslandi eru 74 sveitarfélög og það er 

skylda þeirra að gera aðalskipulag. Skipulagsstofnun sér um að 

gefa út lista þar sem greint er frá stöðu aðalskipulagsáætlana 

á Íslandi. Í þessari rannsókn var skoðaður listi sem sýndi stöðu 

aðalskipulags sveitarfélaga 1. nóvember 2015 (Skipulagsstofnun, 

2015) (sjá viðauka 1). 

Hvað varðar stöðu ferðaþjónustunnar þá var fyrst rýnt í efnisyfirlit 

greinargerðar og kannað hvort sérkafli væri um ferðaþjónustu 

og var svarið annaðhvort já eða nei. Ef svarið var já þá var 

kaflinn skoðaður sérstaklega og efni þess orðræðugreint. Það 

er aðferð sem m.a. reynir að gera skil á fjölbreytilegri merkingu, 

mótsögnum, o.fl. sem er að finna í einum texta. Skoðað er hvernig 

fjallað er um viðfangsefnið sem í þessu tilfelli er ferðaþjónusta 

(Banister P., 1994). Einnig var kannað hvernig og undir hvaða 

lögum, viðfangsefni eða efnistökum ferðaþjónustan er tilgreind, 

til að sjá hvort felist einhver munur á áherslum þegar kemur að 

ferðaþjónustu og hvernig sá munur er. Allar aðalskipulagsáætlanir 

voru hins vegar skoðaðar lauslega með áherslu á ferðaþjónustu. 

6. RANNSÓKN
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Suðurland

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Vestfirðir

Vesturland

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

Mynd 10. Ísland, landshlutaskipting (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).
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Mynd 11. Höfuðborgarsvæðið (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

6.1.2 Höfuðborgarsvæðið

Á höfuðborgarsvæðinu búa samtals um 

213.619 þúsund manns eða sem nemur 

64% af heildaríbúafjölda landsins (Hagstofa 

Íslands, 2016, c). 

Höfuðborgarsvæðið (mynd 11) nær 

frá mörkum Hafnarfjarðar í suðri og að 

Botnsá í norðri og samanstendur af sjö 

sveitarfélögum. Þau eru Reykjavík (sem er 

stærst), Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, 

Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kjósarhreppur 

(Samtök sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, 

á.á.). 

Í einungis tveimur aðalskipulagsáætlunum af 

átta var að finna sérkafla um ferðaþjónustu 

(tafla 8). Þrátt fyrir að þar búi meirihluti 

landsmanna og þangað sóttu flestir erlendir 

ferðamenn á árunum 2013 – 2014 eða um 

97% (Ferðamálastofa, 2014).
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6.1.2.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 123/2010

Í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 (Dr. Bjarki Jóhannesson, 

2014) og Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 (Umhverfissvið 

Kópavogsbæjar & Landmótun, 2014) er að finna sérkafla 

um ferðaþjónustu. Báðar þessar skipulagsáætlanir byggja á 

skipulagslögum nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 

Í greinargerð Aðalskipulags Hafnarfjarðar er í efnisyfirliti skilgreindur 

undir skipulagstillögunni landnotkunarflokkurinn afþreyingar- og 

ferðamannasvæði (AF). Í honum eru þau svæði í Hafnarfirði 

sem falla undir þann landnotkunarflokk. Ferðaþjónusta kemur 

síðan fyrir í kaflanum forsendur skipulagsins undir atvinnumál. 

Þar er m.a. greint frá könnun sem var gerð og sýndi þann fjölda 

ferðamanna sem heimsótti Hafnarfjörð sumarið 2011, þeim 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem starfrækt eru í bænum og að 

ferðamálastefna Hafnarfjarðarbæjar hafi verið samþykkt árið 2013 

þar sem stefna bæjarins í ferðamálum er kynnt. Eins má nefna 

að í upphafi greinargerðar er fjallað um framtíðarsýn og markmið 

m.a. þau er varðar atvinnulífið og þar segir: ,,Stefnt skal að því að 

Hafnarfjörður verði einn mikilvægasti ferðamannabær landsins” 

(bls.19). 

Í greinargerð Aðalskipulags Kópavogs undir meginmarkmiðum 

atvinnulífs er greint frá landnotkunarflokkinum afþreyingar- og 

ferðamannasvæði (AF). Tilgreind eru markmið og leiðir er tengjast 

ferðaþjónustu í sveitarfélaginu.

6.1.2.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Í aðalskipulagsáætlunum sem voru án sérkafla í efnisyfirliti um 

ferðaþjónustu var hins vegar á nokkrum stöðum hægt að finna 

hugtakið ferðaþjónusta þó undir mismunadi landnotkunarflokkum. 

6.1.2.2.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 123/2010 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 (Umhverfis- og 

skipulagssvið, 2013) er staðfest á grundvelli skipulagslaga 

nr.123/2010 og skipulagsreglugerðar nr.90/2013. Þar er ekkert 

fjallað um landnotkunarflokkinn AF, hins vegar er fjallað um 

„ferðamannamiðborgina“  í kaflanum miðborgin. Þar segir á 

bls.184: ,,Miðborgin er fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. 

Langflestir erlendir ferðamenn á Íslandi sækja miðborgina heim 

og nýta sér fjölbreytt tilboð hennar og tækifæri...“. Nefndir eru 

nokkrir þættir sem þarf til að styrkja ferðamannamiðborgina eins 

og t.d. ,,að styðja innviði sem tengja íbúa og gesti miðborgarinnar 

og efla meðvitund um tengsl íbúa og gesta og að stýra þurfi 

gistirýmauppbyggingu m.t.t. íbúa og gesta” (bls. 196). Miðborginni 

er síðan skipt upp í landnotkunarreiti þar sem greint er frá því að 

íbúðir skulu almennt séð vera til heilsársbúsetu en að í deiliskipulagi 

er hægt að heimila það til útleigu fyrir ferðamenn.  Í kaflanum sem 

fjallar um landnotkun eru síðan tilgreind sérstök ákvæði um hótel- 

og gistirými þ.e. hvar og hvar ekki þau skulu staðsett (bls. 222).

Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030 (Teiknistofa arkitekta - Gylfi 

Guðjónsson og félagar, 2013) var staðfest árið 2013 en vinnan 

við gerð þess var nánast lokið við gildistöku skipulagsreglugerðar 

nr. 90/2013 og er því byggt upp í samræmi við eldri reglugerð nr. 

400/1998. Lítið er fjallað um ferðaþjónustu annað en að opnaðir 

verði nýir þróunarkostir t.d. í heilsutengdri ferðaþjónustu í upphafi í 

kaflanum svæði fyrir þjónustustofnanir.

6.1.2.2.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í Aðalskipulagi Kjósahrepps 2005-2017 (Landlínur, 2007) er 

ferðaþjónusta tilgreind undir kafla sem nefnist Landbúnaðarsvæði 

(L). Þar er m.a. fjallað um mikilvægi ferðaþjónustu í dreifbýli 

og þeim mikla vexti sem orðið hefur í þeirri grein undanfarin ár 

hérlendis. Í aðalskipulagi Álftaness 2005 – 2024 (Guðni Pálsson, 

2006) undir atvinnumöguleikar er minnst á bls. 28: ,,…að með því 

að byggja í sveitarfélaginu þjónustu sem dregur að sér ferðafólk, 

er hægt að auka verulega fjölda ferðamanna þangað og auka 

þannig atvinnu í sveitarfélaginu”. Nú er hinsvegar í vinnslu nýtt 

aðalskipulag eftir að Álftanes sameinaðist Garðabæ í ársbyrjun 

2013 (Innanríkisráðuneytið, 2012). Aftur á móti er ekkert minnst á 

ferðaþjónustu í Aðalskipulagi Seltjarnarness 2006 – 2024 (Alta & 

Skipulag og hönnun, 2006) það er hins vegar í endurskoðun.

6.1.2.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla 8. Höfuðborgarsvæðið  (Skipulagsstofnun, 2015).
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Mynd 12. Suðurnes (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

6.1.3 Suðurnes

Á Suðurnesjunum (mynd 12) eru fimm 

sveitarfélög; Reykjanesbær, Grindavíkurbær, 

Sandgerði, Sveitarfélagið Garður og 

sveitarfélagið Vogar. Samtals búa þar um 

22.509 íbúar (Hagstofa Íslands, 2016, g). Að 

auki er þarna talinn upp Keflavíkurflugvöllur 

sem er langstærsti millilandaflugvöllur 

landsins. Um hann koma og fara flest allir 

ferðamenn sem heimsækja Ísland. Hann er 

ekki sveitarfélag en hefur ígildi þess þegar 

kemur að skipulagi svæðisins sem tilheyrir 

flugvellinum (VSÓ ráðgjöf & Gláma Kim, 

2015).

Sérkafla um ferðaþjónustuna er að finna í 

tveimur aðalskipulagsáætlunum af sex, ef 

Keflavíkurflugvöllur er talinn með (sjá töflu 9). 
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6.1.3.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 123/2010 

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Garðs 2013 – 2030 (VSÓ ráðgjöf  

& Kanon arkitektar, 2015) er unnið og samþykkt samkvæmt 

skipulagslögum nr.123/2010. Í greinargerð aðalskipulagsins er 

samfélag nefnt sem einn af helstu málaflokkum skipulagsvinnunnar, 

sem annars eru fimm talsins. Eitt af markmiðum fyrir samfélagið 

er; ,,Nýting minja um búsetu og atvinnulíf til eflingar ferðaþjónustu” 

(bls.35). Síðan eru landnotkunarflokkar fyrir samfélagið taldir upp 

en gleymst hefur að nefna landnotkunarflokkinn afþreyingar- og 

ferðamannasvæði (AF) þrátt fyrir að hann sé nefndur sérstaklega 

og þau tvö svæði sem tilheyra þeirri skilgreiningu talin upp og þeim 

lýst. 

6.1.3.1.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Aðalskipulag Grindavíkur 2010 – 2030 (Vinnustofan Þverá ehf., 

2011,a) er staðfest samkvæmt skipulagsreglugerð nr. 400/1998. 

Í greinargerðinni er kafli þar sem skilgreind er forsenda og 

stefna aðalskipulagsins og þar undir í þjónustustofnanir og 

samfélagsþjónusta er kafli um ferðaþjónustu.  Þar eru nefndir 

helstu möguleikar er varða uppbyggingu og verndun er tengist 

ferðaþjónustunni og að í endurskoðuðu aðalskipulagi verði 

mikil áhersla lögð á ferðaþjónustu. Annars er víða fjallað um 

ferðaþjónustuna og mikilvægi hennar. 

6.1.3.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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6.1.3.2.1 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Þær aðalskipulagsáætlanir sem voru án sérkafla um ferðaþjónustu 

í efnisyfirliti greinargerðar eru öll staðfest á grunni skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997. Víða er ferðaþjónustan nefnd og oftast 

mjög svipað, aðallega undir köflum sem tengjast náttúruauðlindum, 

atvinnu og samfélagi. 

Í Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2008-2024 (VSÓ Ráðgjöf & Kanon 

arkitektar, 2010, bls. 2,a) og í Aðalskipulagi Sandgerðisbæjar 

2008-2024 (VSÓ Ráðgjöf o& Kanon arkitektar, 2010 bls. 3,b) 

eru taldir upp helstu verkþættir skipulagsvinnunnar sem í báðum 

greinargerðunum eru fimm talsins.  Einn af þeim er kafli um 

náttúruauðlindir þar sem greint er frá því að eitt af markmiðunum 

sveitarfélagsins sé að ,,...að byggja upp þjónustu fyrir ferðamenn 

og efla þannig og styrkja fjölbreytt atvinnulíf”. 

6.1.3.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla 9. Suðurnes (Skipulagsstofnun, 2015).
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Mynd 13. Vesturland (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

6.1.4 Vesturland

Vesturland (mynd 13) samanstendur 

af tíu sveitarfélögum en þau eru 

Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, 

Dalabyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur, 

Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, 

Hvalfjarðarsveit, Skorradalur, Snæfellsbær og 

Stykkishólmur. Samtals búa þar 15.766 íbúar 

(Hagstofa Íslands, 2016,i).

Í fjórum aðalskipulagsáætlunum af tíu er 

að finna sérkafla um ferðaþjónustu. Einnig 

eru þau öll nema eitt unnin samkvæmt 

skipulags- og byggingarlögum nr.73/1997 

(tafla 10).
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6.1.4.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 123/2010

Aðalskipulag Helgafellssveitar 2012-2024 (Páll Jakob Líndal 

& Guðrún Jónsdóttir, 2015) er nýlega staðfest og unnið 

samkvæmt skipulagslögunum nr. 123/2010. Í greinargerðinni 

undir skipulagsáætlun- landnotkun og þróun byggðar er bæði 

að finna kafla sem fjallar um frístundabyggð og ferðamennsku 

og afþreyingar- og ferðamannasvæði þar sem nokkur svæði eru 

tilgreind sem falla undir landnotkunarflokkinn AF. 

6.1.4.1.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í Aðalskipulagi Eyja- og Miklaholtshrepps 2008-2020 (Páll 

Jakob Líndal og Guðrún Jónsdóttir, 2009,b) er að finna kafla 

um frístundabyggð og ferðaþjónustu undir skipulagsáætlun- 

landnotkun og þróun byggðar. Umræðan er almenn. Sagt er frá því 

hvernig staðan er en ekki hvað á að gera eins og þetta dæmi sýnir 

(bls. 90):

,,…Almennt má búast við að kröfur ferðamanna erlendra 

sem innlendra aukist hvað snertir fjölbreytni í aðbúnaði og 

óskir um að sérhæfðar og fræðandi upplýsingar um svæðið, 

sem ferðast er um, séu fyrir hendi. Efla þarf kannanir á fjölda 

ferðamanna og áhugasviði svo hægt sé að vera markviss 

í endurbótum, áætlanagerð og uppbyggingu í þessum 

málaflokki. Hér er um mikið hagsmunamál fyrir hreppinn 

að ræða að vel takist til svo fjölga megi störfum í þessari 

atvinnugrein á næstu árum…“. 

Í Aðalskipulagi Grundarfjarðar, þéttbýli 2003-2015 (Þorsteinn 

Geirharðsson, 2003) undir kaflanum landnotkun er sérkafli 

sem nefnist ferðaþjónusta, opin svæði og útivist. Í kaflanum 

forsendur-atvinna- þjónusta er stuttur kafli sem fjallar einnig um 

ferðaþjónustu. Þar segir m.a. að ferðaþjónustan fer vaxandi í 

Helgafellssveit samkvæmt fjölda gistinátta hjá bæði erlendum 

og innlendum ferðamönnum á Vesturlandi. Eins er tilgreint að 

ferðaþjónusta í Helgafellssveit sé stunduð á sex stöðum.

6.1.4.1.3 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 19/1964

Aðalskipulag Snæfellsbæjar 1995-2015 (Hildigunnur Haraldsdóttir, 

1997) er staðfest samkvæmt skipulagslögum nr.19/1964 hins 

vegar er það í endurskoðun. Fjallað er um ferðaþjónustu og 

sumarhús sem tengist kafla um þróun byggðar þar sem sagt 

er frá því að mikill hugur er í mönnum varðandi uppbyggingu 

ferðaþjónustu víða í Snæfellsbæ (bls. 35). Einnig er sérkafla að 

finna um ferðaþjónustuna undir þróun atvinnulífs á bls. 38-39, þar 

sem sagt er : ,,að í Snæfellsbæ má búast við að vaxtarbroddurinn 

í atvinnulífi tengist stórauknum ferðamannastraumi eins er fjallað 

um í grófum dráttum hvað þurfi að gera ásamt því að helstu 

gistimöguleikar er nefndir”. 

6.1.4.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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6.1.4.2.1 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Allar þær aðalskipulagsáætlanir sem ekki í var að finna sérkafla 

um ferðaþjónustu voru samþykktar samkvæmt skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997. Í þeim greinargerðum er hún hins 

vegar nefnd m.a. í köflum um opin svæði til sérstakra nota, 

atvinnumál, á landbúnaðarsvæðum, frístundasvæðum og/eða 

verslunar- og þjónustusvæðum. 

Í Aðalskipulagi Skorradalshrepps 2010-2020( Páll Jakob Líndal 

og Guðrún Jónsdóttir, 2013) er að finna undir kafla forsendur/

samfélag í kaflanum sem nefnist atvinna er lítillega fjallað um 

ferðaþjónustu og að sú atvinnugrein væri í hvað örustum vexti. 

Síðan eru nefndir nokkrir þættir sem Skorrdælingar gætu boðið 

upp og gert til að taka þátt í þessum vexti. 

Í Aðalskipulagi Stykkishólms 2002-2022 (Bæring Bjarnar Jónsson, 

2002) segir t.d. í kafla tengdum staðháttum og forsendum 

undir atvinnumál að: ,,Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein 

í Stykkishólmi. Ýmsir gistimöguleikar eru í boði s.s. hótel, 

farfuglaheimili, heimagisting og tjaldsvæði. Meðal afþreyingar sem 

í boði er má nefna söfn, eyjasiglingar, hvalaskoðun, sund og golf” 

(bls.10). 

6.1.4.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla 10. Vesturland (Skipulagsstofnun, 2015).
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Mynd 14. Vestfirðir (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

6.1.5 Vestfirðir

Á Vestfjörðum (mynd 14) eru 

níu sveitarfélög; Árneshreppur, 

Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, 

Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur, 

Súðavíkurhreppur,Strandabyggð, 

Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð og þar 

búa 6.883 íbúar (Hagstofa Íslands, 2016,h).

Allar aðalskipulagsáætlanirnar eru staðfestar 

á skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 

nema ein sem staðfest er samkvæmt nýjustu 

skipulagslögum nr. 123/2010.

Sérkafla um ferðaþjónustu er að finna í fjórum 

greinargerðum af níu (tafla 11).
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6.1.5.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 123/2010

Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 (Teiknistofa Benedikts 

Björnssonar, 2010) er staðfest skv. skipulagslögum nr. 123/2010. 

Í kaflanum um verslunar- og þjónustusvæði á bls. 23 eru 

stofnmarkmið vegna þjónustu m.a.:

• að stefnt verði að eflingu ferðaþjónustu og að athuguð 

verði viss samhæfing í rekstri ferðaþjónustu

• að tekið verði undir stefnu stjórnvalda um að auka 

hlut ferðaþjónustu í landinu, bæði með tilliti til fjölda 

ferðamanna og tekna í þessari atvinnugrein.

Síðan eru sett fram níu markmið vegna ferðaþjónustunnar. 

Í kaflanum um byggðaforsendur á bls. 58-59 er fjallað um 

ferðaþjónustu og þá rekstarþætti sem grundvöllur ferðaþjónustu í 

sveitafélögunum byggir á. 

6.1.5.1.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Aðalskipulag Kaldrananeshrepps 2010-2030 (Benedikt Björnsson, 

2011,a) er staðfest samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 

73/1993. Aðalskipulag Bolungarvíkur 2008-2020 (Teiknistofan Eik, 

2010)  og Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020 (Teiknistofan 

Eik, 2019) eru mjög svipaðar. Ferðaþjónustan er skilgreind 

undir kaflanum atvinna og þar undir samfélag sem er eitt af 

leiðarljósum og markmiðum skipulagsins. Tilgreind er sérstök 

stefna um ferðaþjónustu og markmið sem þó eru nokkuð almenn. Í 

aðalskipulagi Bolungarvíkur stendur (bls.87): 

,, Aðalskipulagið leggi grunn að öflugri og sjálfbærri 

ferðaþjónustu, þ.e. ferðaþjónustu sem hámarkar 

ávinning íbúa svæðisins og upplifun ferðamanna, en 

gengur ekki á náttúruleg eða menningarsöguleg gæði 

svæðisins“. 

Þar segir einnig: 

,, …Til að ná frekari árangri í ferðaþjónustu og til þess 

að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem norðanverðir 

Vestfirðir geta boðið upp á fyrir ferðamenn er mikilvægt 

að efla samvinnu ferðaþjónustuaðila og sveitarfélaga, 

bæði við stefnumörkun og skipulagningu atburða“ 

(bls. 89).

Í báðum aðalskipulagsáætlunum er tafla sem sýnir landnotkun 

m.t.t. ferðaþjónustu þar sem fjallað er um tiltekin svæði og þau 

ákvæði sem þeim eru sett. 

6.1.5.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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6.1.5.2.1 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Ekki var að finna sérkafla um ferðaþjónustu í fimm 

aðalskipulagsáætlunum en þó var eitthvað fjallað um hana. Öll eru 

þau staðfest á skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997. 

Eitt af markmiðum í Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 

(Landmótun, 2008,b), Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006- 2018 

(Landmótun, 2006,b), Aðalskipulagi Tálkanafjarðarhrepps 2006-

2018 (Landmótun, 2006,a) og Aðalskipulagi Strandabyggðar 

2008-2020 (Landmótun, 2011,b) er: ,,að styrkja stoðir og auka 

vægi ferðaþjónustu á svæðinu sem byggir á sérstöðu svæðisins og 

fjölga gistimöguleikum”. Greinargerðirnar eru svipaðar enda gerðar 

af sama aðila. Á nokkrum stöðum er fjallað um ferðaþjónustu 

en í aðalskipulagi Strandabyggðar er kafli um dreifbýli þar sem 

komið er inn á atvinnu í tengslum við landbúnaðarsvæði og þá 

sérstaklega fjallað um ferðaþjónustu á landbúnaðarsvæðum. 

Í Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 1999 -2018 (Teiknistofa arkitekta 

– Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., 2002) eru sett fram nokkur 

meginmarkmið og skipulagsforsendur þar er kafli um atvinnumál  

og í honum er fjallað stuttlega um ferðaþjónustu í tengslum við 

verslun og þjónustu.  

6.1.5.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla 11. Vestfirðir (Skipulagsstofnun, 2015).
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Mynd 15. Norðurland vestra (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

6.1.6 Norðurland vestra

Á Norðurlandi vestra (mynd 15) er að finna 

sjö sveitarfélög; Akrahrepp, Blönduósbæ, 

Húnaþing vestra, Húnavatnshrepp, 

Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörð og 

Sveitarfélagið Skagaströnd. Þar búa samtals 

7.128 manns (Hagstofa Íslands 2016,e).

Á Norðurlandi vestra eru einungis tvær 

greinargerðir aðalskipulagsáætlana af sjö 

með sérkafla um ferðaþjónustu (tafla 12). 
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6.1.6.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 123/2010

Aðalskipulag Húnaþings vestra 2014-2026 (Landmótun, 2014,c) 

er staðfest á grundvelli núverandi skipulagslaga nr. 123/2010. Í 

greinargerð er kafli um afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF) bæði 

í stefnumörkun í dreifbýli og svo í þéttbýli. Í þeim eru skilgreind 

ákveðin markmið og leiðir er varða ferðaþjónustu og lýsing á þeim 

svæðum sem tilheyra landnotkunarflokkinum AF. Undir kaflanum 

atvinna á bls. 22 er kort sem heitir Ferðamannastaðir (tilheyrir 

kaflanum verslun og þjónusta). Kortið sýnir staði sem byggja á 

mismunandi þjónustustigi og tegund aðstöðu. Þeim er skipt í sex 

flokka. Hver flokkur er síðan skilgreindur og þá hvaða svæði/staðir 

falla undir hann. 

6.1.6.1.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í Aðalskipulagi Skagabyggðar 2010-2022 (Benedikt Björnsson, 

2011,b) er stuttlega greint frá ferðaþjónustu undur kaflanum um 

atvinnulíf - byggðaforsendur. Þar eru m.a. tilgreindir fimm þættir 

sem verða að líkindum uppstaðan í ferðaþjónustu í Skagabyggð, 

einnig það sem nú þegar er til staðar í Skagabyggð og tengist 

ferðaþjónustu. 

6.1.6.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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6.1.6.2.1 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í þeim aðalskipulagsáætlunum þar sem ekki er sérkafli um 

ferðaþjónustu, kom viðfangsefnið þó nokkrum sinnum fyrir. Öll eru 

þau staðfest af skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 og vísa 

til landnotkunarflokka skipulagsreglugerðar nr. 400/1998. 

Í upphafi Aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 

(Lendis, 2009, bls. 14) og Aðalskipulags Akrahrepps 2010-2022 

(TPZ, 2010, bls.17) er fjallað almennt um markmið aðalskipulagsins 

og þar segir m.a. :

,,Ferðaþjónusta verði efld í héraðinu með áherslu 

á náttúru- og menningartengda ferðaþjónustu og 

hagsmunir henni tengdir hafðir til hliðsjónar við skipulag 

vegna annarrar starfsemi. Sérstök áhersla verði á 

uppbyggingu við vegi inn í Skagafjörð“.

Og að:

„… Samstarf ferðaþjónustufyrirtækja verði eflt.“

Í Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010- 2022 (Landmótun, 

2010,b) er víða fjallað um ferðaþjónustu. Í kaflanum sértæk verkefni 

staðardagskrár 21 - atvinnulífið þá er eitt af markmiðunum að:

,,sveitarfélagið sé vinsæll áfangastaður ferðamanna, 

sem hafa fjölbreytta möguleika á afþreyingu- og 

þjónustu“ (bls. 15).

Í framhaldinu eru talin upp níu atriði sem hægt væri að gera til 

að efla ferðaþjónstuna þar sem m.a. eru nefnd atriði eins og 

að aðgengi að ferðamannastöðum verði aukið s.s. með betri 

vegasamgöngum, farið verði í almenna stefnumótun ferðaþjónustu 

í sveitarfélaginu og þjónusta við ferðamenn verði markvisst byggð 

upp í sveitarfélaginu. 

Í Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010-2030 (Landmótun, 2010,a) 

og Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagaströnd 2010-2022 

(Landmótun, 2010,c) er lítið fjallað um ferðaþjónustuna. 

6.1.6.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla 12. Norðurland vestra (Skipulagsstofnun, 2015).
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Mynd 16. Norðurland eystra (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

6.1.7 Norðurland eystra

Norðurland eystra (mynd 16) samanstendur 

af þrettán sveitarfélögum: Akureyrarkaupstað, 

Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, 

Fjallabyggð, Grýtubakkahreppi, 

Hörgársveit, Langanesbyggð, Norðurþingi, 

Skútustaðahreppi, Svalbarðshreppi, 

Svalbarðsstrandahreppi, Tjörnesi og 

Þingeyjarsveit. Þar búa samtals 29.361 íbúar 

(Hagstofa Íslands, 2016,d).

Af þeim þrettán sveitarfélögum sem tilheyra 

Norðurlandi eystra eru sex þeirra sem 

hafa sérkafla um ferðaþjónustuna í sínu 

aðalskipulagi. Að vísu tilheyrir Grímsey 

Akureyrarkaupstað. Ekkert aðalskipulag hefur 

verið unnið fyrir Svalbarðshrepp (tafla 13).
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6.1.7.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr. 123/2010 

Aðalskipulag Hörgársveitar 2012-2024 (Landmótun, 2015) er 

eina aðalskipulagið á Norðurlandi eystra sem unnið er samkvæmt 

skipulagslögum nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 

Þar er að finna nýja landnotkunarflokkinn afþreyingar- og 

ferðamannasvæði bæði undir kaflanum um dreifbýli og þéttbýli þar 

undir byggð, þar sem tilgreind eru markmið og leiðir að því að auka 

þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn á svæðinu. 

6.1.7.1.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í Aðalskipulagi Tjörneshrepps 2008-2020 (Páll Jakob Líndal & 

Guðrún Jónsdóttir, 2011) undir skipulagstillagan - landnotkun og 

þróun byggðar er kafli um verslun, þjónustu og ferðamennsku. Þar 

eru nefndar nokkrar leiðir til eflingar og m.a. segir á bls. 59:

,,Stuðlað verður að uppbyggingu verslunar og 

þjónustusvæða með það að leiðarljósi að efla 

ferðaþjónustu á svæðinu, svo sem með samvinnu 

sveitarfélags, ferðaþjónustuaðila, íbúa og allra 

annarra aðila, sem gætu haft hag af markaðssetningu 

svæðisins”.

Aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2010-2022 (Mannvit hf. o& 

Hornsteinar, 2011) flokkar ferðaþjónustuna undir verslunar- og 

þjónustusvæði og nefnd eru svæði/staðir þar sem rekin er 

starfsemi tengd ferðaþjónustu. 

Í Aðalskipulagi Langanesbyggðar 2007-2027 (Teikn -ráðgjöf og 

hönnun, 2013) og Aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028 (Teikn 

-ráðgjöf og hönnun, 2010) undir samfélag er kafli sem heitir 

menning og ferðamál. Þar sem nefnd eru nokkur áhersluatriði er 

varða ferðaþjónustu og síðan greint frá nokkrum stefnumiðum og 

leiðir að þeim.

Greinargerð Aðalskipulags Norðurþings 2010-2030 (Alta, 2010) er 

sett fram í þremur heftum. Í þeim er víða fjallað um ferðaþjónustuna 

en þó útfrá ólíkum áherslum. Í greinargerð 1 er kafla sem heitir 

framsækin ferðaþjónusta þar sem m.a. eru nefnd markmið, 

ásamt því að fjallað er um hana sem einn af lykilatvinnuvegum 

sveitarfélagsins og þá fjölbreyttu afþreyingu sem í boði er þar sem 

m.a. eru sýndar góðar myndir því til stuðning (bls. 25).

6.1.7.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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6.1.7.2.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr.123/2010 

Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2011-2023 (Teiknistofa 

arkitekta – Gylfi Guðjónsson og félagar ehf.,2013,b) og 

Aðalskipulag Grýtubakkahrepps 2010-2022 (Teiknistofa 

arkitekta – Gylfi Guðjónsson og félagar ehf.,2011) eru staðfest 

á núgildandi skipulagslögum nr. 123/2010 en þó á grunni 

fyrri skipulagsreglugerðar nr. 400/1998. Ekki er sérkafla um 

ferðaþjónustu að finna í þeim en í aðalskipulagi Skútustaðarhrepps 

kemur fram að íbúar sveitarfélagsins byggja sína afkomu aðallega 

á landbúnaði og ferðaþjónustu.

6.1.7.2.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 (Teiknistofa Benedikts 

Björnssonar, 2007) undir kaflanum verslunar- og þjónustusvæði eru 

talin upp tíu markmið vegna ferðaþjónustu. Annars er lítið fjallað 

um hana og það sama má segja um Aðalskipulag Dalvíkurbyggðar 

2008-2020 (Teiknistofa arkitekta – Gylfi Guðjónsson og félagar 

ehf., 2011) og Aðalskipulag Akureyrar 2006-2018 (Teiknistofa 

arkitekta – Gylfi Guðjónsson og félagar ehf. og Alta ehf. 2006). 

Þess ber að gera að nánar verður fjallað um aðalskipulag Akureyrar 

síðar í ritgerðinni. Hins vegar er í Aðalskipulagi Grímseyjarhrepps 

1996-2016 (Benedikt Björnsson, 1996),  sem nú hefur sameinast 

Akureyrarkaupstað í eitt sveitarfélag að finna lítillega fjallað um 

ferðaþjónustuna. 

6.1.7.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla 13. Norðurland eystra (Skipulagsstofnun, 2015).

x



70

Mynd 17. Austurland (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).

6.1.8 Austurland

Á Austurlandi (mynd 17) eru átta 

sveitarfélög; Borgarfjarðarhreppur, 

Breiðdalshreppur, Djúpavogshreppur, 

Fjarðarbyggð, Fljótsdalshérað, 

Fljótdalshreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður 

og Vopnafjarðarhreppur. Samtals búa þar 

10.281 íbúar (Hagstofa Íslands, 2016,a).

Fjögur sveitarfélög af átta eru með sérkafla 

um ferðaþjónustu í efnisyfirliti sinnar 

greinargerðar (tafla 14). 
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6.1.8.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr.123/2010

Í Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2014-2030 (Landmótun, 

2014), sem staðfest er af skipulagslögum nr.123/2010 

og skipulagsreglugerð nr. 90/2013, eru afþreyingar- og 

ferðamannasvæði skilgreind undir lýsing aðalskipulags í kaflanum 

um byggð. Þar eru skilgreind markmið, leiðir og þau svæði sem 

tilheyra þess konar landnotkun. 

6.1.8.1.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Hinar aðalskipulagsáætlanirnar sem einnig voru með kafla um 

ferðaþjónustu eru hins vegar byggðar á fyrri skipulagsreglugerð 

nr. 400/1998 og skipulagslögum nr.73/1997. Í Aðalskipulagi 

Fljótsdalshéraðs 2008-2028 (Alta, 2009,b) er ferðaþjónustan 

flokkuð undir kaflanum nýting og verndun sem náttúruskoðun 

og ferðamennska. Þar er lögð fram stefna og hvernig henni skuli 

framfylgt. Í upphafi er hins vegar tilgreind stefna Fljótsdalshéraðs 

og þar segir í áherslum er varða þjónustu: 

,,Ferðaþjónusta er ein lykilatvinnugreina í sveitarfélaginu. 

Starfrækt er öflug afþreyingarþjónusta þar sem 

meðal annars þjóðgarður og hálendi svæðisins, 

Hallormsstaðaskógur, Lagarfljótið og menningartengd 

starfsemi gegna lykilhlutverki“ (bls. 11). 

Í Aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps 2006-2026 (Teikn – ráðgjöf og 

hönnun, 2008) í inngangi er kafli um ákveðin markmið fyrir vissa 

málaflokka og þ.a.m. afþreyingar- og ferðamannasvæði. Þar segir:

,,Markmiðið er að marka sérstaka stefnu ferðamála til 

a.m.k. fimm ára í senn. Gerð verði átaksáætlun með 

það að markmiði að efla ferðaþjónustu og afþreyingu 

í sveitarfélaginu sem stuðli að fjölgun ferðamanna 

og bættum lífsskilyrðum fyrir íbúa. Markmiðið er 

að hámarka allan efnahagslegan, félagslegan og 

umhverfislegan ábata af ferðaþjónustunni með sérstaka 

áherslu á þau sóknarfæri sem bættar samgöngur 

sem framundan eru… Afþreying, eðli hennar, gæði 

og fjölbreytni er afar veigamikill þáttur í ferðaþjónustu” 

(bls.14).

Annars er ferðamannaþjónusta flokkuð undir landnotkun-

þéttbýlisuppdráttur í kaflanum opin svæði til sérstakra nota, þar 

sem lögð er áhersla á að gönguleiðir verði stikaðar og kortlagðar 

og að aðstaða fyrir ferðafólk batni til muna. 

Í Aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004-2016 (Landmótun, 2005) 

er ferðaþjónusta tilgreind undir kaflanum íbúar - atvinna og byggð. 

Þar er hún sögð vera sú atvinnugrein sem á mestan möguleika til 

vaxtar í Borgarfirði. 

6.1.8.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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6.1.8.2.1 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020 (Páll Jakob Líndal 

& Guðrún Jónsdóttir, 2009,a) er fjallað um ferðaþjónustuna 

m.a. í upphafi sem eitt af meginmarkmiðum sveitarstjórnar í 

tengslum við atvinnu er líka stuttlega fjallað um ferðamál. Undir 

kaflanum samfélag þar undir í atvinna er að finna umfjöllun fyrst 

um ferðaþjónustu, síðan um fjölda ferðamanna bæði innlenda og 

erlenda og hvaða afþreyingu þeir eru helst að sækjast eftir. 

Í Aðalskipulagi Fjarðarbyggðar 2007-2027 (Alta, 2009,a) í kaflanum 

atvinna - verslun og þjónusta er lögð fram stefna þess málaflokks 

og þar segir (bls. 35): 

,, Unnið verði að eflingu ferðaþjónustu í Fjarðabyggð, 

varðandi gistimöguleika, veitingar og afþreyingu tengda 

náttúru og menningu. Grundvöllur ferðaþjónustunnar 

verði styrktur með því að varðveita gæði náttúru og 

menningarlandslags”

Einnig er þar stuttlega fjallað um ferðaþjónustu í tengslum við 

náttúru og byggðir Fjarðarbyggðar.

Í Aðalskipulagsáætlun Seyðisfjarðar 2010-2030 (ArkAust, 2010) er 

víða er fjallað um mikilvægi hennar í tengslum við atvinnumál og að 

auka og bæta þurfi aðstöðu ferðamanna. Eins er stuttlega fjallað 

um ferðaþjónustu í tengslum við landbúnaðarsvæði og verslunar- 

og þjónustusvæði. 

6.1.8.2.2 Staðfest á grunni skipulagslaga nr.19/1964

Aðalskipulag Breiðdalsvíkur 1983-2003 (Skipulagsstofa 

Austurlands, 1983)  er samþykkt samkvæmt skipulagslögum nr. 

19/1964 og reglugerð um gerð skipulagsáætlana nr. 217/1966. 

Enga umfjöllun um ferðaþjónustu er þar að finna.

6.1.8.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla 14. Austurland (Skipulagsstofnun, 2015).
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Mynd 18. Suðurland (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015). 

6.1.9 Suðurland

Á Suðurlandi (mynd 18) búa 

samtals 26.982 íbúar (Hagstofa 

Íslands, 2016,f). Þar eru alls 

fimmtán sveitarfélög; Ásahreppur, 

Bláskógabyggð, Flóahreppur, 

Grímsnes- og Grafningshreppur, 

Hrunamannahreppur, 

Hveragerðisbær, Mýrdalshreppur, 

Rangárþing eystra, Rangárþing 

ytra, Sveitarfélagið Hornafjörður, 

Skaftárhreppur, Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur, Sveitarfélagið 

Árborg, Sveitarfélagið Ölfus og 

Vestmannaeyjar.

Sérkafla í efnisyfirliti um 

ferðaþjónustu er að finna í sex 

greinargerðum af fimmtán (tafla 

15). 
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6.1.9.1.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr.123/2010 

Aðalskipulag Sveitarfélags Hornafjarðar 2012-2030 (Gláma Kím 

og VSÓ ráðgjafar, 2014) og Aðalskipulag Rangárþings eystra 

2012-2024 (Teiknistofa arkitekta – Gylfi Guðjónsson og félagar 

ehf., 2015) eru staðfest með skipulagslögum nr. 123/2010 

og skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Í stefnu Aðalskipulags 

Sveitarfélags Hornafjarðar er kafli um ferðaþjónustu og skiptist 

hann í tvo undirkafla. Í þeim fyrri segir að ferðaþjónusta sé orðin 

ein af undirstöðum samfélagsins í sveitarfélaginu Hornafirði. Einnig 

kemur þar fram á bls. 26:

,,Stefna Sveitarfélagsins Hornafjarðar er að auka þátt 

ferðaþjónustu í atvinnulífi og menningu í sveitarfélaginu og 

að aðalskipulagið stuðli að því“. 

Í því sambandi er þess getið að aðalskipulagið marki stefnu 

um ,,megin segla” sem ferðaþjónustan byggist upp í kringum 

og tilgreind eru nokkur svæði og þeim lýst þ.e. hverskonar 

aðstaða/þjónusta er á viðkomandi svæði. Seinni kaflinn fjallar 

um uppbyggingu vegna ferðaþjónustu í sveitum. Í kafla um 

afþreyingar- og ferðamannasvæði er síðan að finna svæði 

sem tilheyra honum þar sem þeim er lýst. Nánar er fjallað um 

aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar síðar í ritgerðinni.  

Í Aðalskipulagi Rangárþings eystra (2012-2024) er skilgreindur 

landnotkunarflokkurinn afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF) og 

öll afþreyingar- og ferðamannasvæði nefnd í yfirlitstöflu. Þar segir 

m.a.:

,,Þjónusta fyrir ferðamenn, gistiaðstaða og afþreying, er 

fyrst og fremst á sérhæfðum svæðum (AF) og svæðum 

fyrir verslun og þjónustu (VÞ). Umfangsmikil þjónusta við 

ferðamenn, t.d. gisting í gistiheimilum eða gistiskálum 

er skilgreind sem verslun og þjónusta. Gestastofur, 

tjaldsvæði og skálar á hálendi eru hins vegar skilgreind 

sem afþreyingar- og ferðamannasvæði“ (bls. 53).

Í Aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2012-2028 (VSÓ ráðgjöf, 2012) er 

stuttur kafli um ferðaþjónustu undir atvinna - verslun og þjónusta.

6.1.9.1.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Í greinargerð Aðalskipulags Árborgar 2010-2030 (Vinnustofan 

Þverá, 2011,b) er kafli um ferðaþjónustu þar sem fjallað er m.a. 

um hana sem vaxandi grein. Aftur á móti er í Aðalskipulagi 

Skaftárhrepps 2010-2022 (Landmótun, 2011,a) í upphafi 

greinargerðar kafli um forsendur og samantekt þar sem 

ferðamannastaðir eru flokkaðir í sex flokka sem byggðir eru á 

tegund, aðstöðu og þjónustu.

6.1.9.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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6.1.9.2.1 Staðfest á grunni skipulagslaga nr.123/2010

Í Aðalskipulagi Ölfus 2010-2022 (Landmótun & Steinsholt, 2012)  

er ekki að finna sérkafla um ferðaþjónustu en hún er víða nefnd 

og á nokkrum stöðum er fjallað um mikilvægi þess að unnið verði 

að uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu í samvinnu við 

ferðaþjónustuaðila, eins þá vaxtarmöguleika sem í henni felast.

6.1.9.2.2 Staðfest á grunni skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

Víða er ferðaþjónusta nefnd í tengslum við verslun og þjónustu 

eins og í greinargerðum Aðalskipulags Ásahrepps 2010-2022 

(Steinsholt, 2010,a) og í greinargerð Aðalskipulags Rangárþings 

ytra 2010-2022 (Steinsholt, 2010,b). Hins vegar er aðalskipulag 

Rangárþings ytra skipt í dreifbýli, þéttbýli og hálendi og 

undir hverjum þeirra er landnotkunarflokkurinn verslunar- og 

þjónustusvæði þar sem fjallað er m.a. um ferðaþjónustuna. 

Misjafnt er hvernig viðfangsefnið er nálgast en í kaflanum um 

hálendið er greint frá markmiðum og leiðum þar sem nefnt er að 

draga þurfi úr álagi af völdum ferðamanna í Landmannalaugum 

og bæta þurfi skipulag ferðaþjónustunnar þar með samráði við 

hagsmunaaðila. Eins er verslunar- og þjónustusvæðum þar skipt 

í þrjá flokka, þeir skilgreindir og svæðum flokkað í þann flokk sem 

við á eftir þjónustustigi.

Í Aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 (Landslag 

ehf. & Milli fjalls og fjöru, 2006) er m.a. sett sú framtíðarsýn að 

stuðla skuli að aukinni stefnufestu í uppbyggingu ferðaþjónustu. 

Mörg sveitarfélög á suðurlandi hafa verið sameinuð og því eru 

mörg þeirra með aðalskipulagið í endurskoðun. 

6.1.9.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu í efnisyfirliti
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Tafla15. Suðurland (Skipulagsstofnun, 2015).
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Til að sjá nánar hvernig stefna ferðaþjónustunnar kemur fyrir og 

hvernig henni er fundinn staður innan sveitarfélaga voru valin tvö 

sveitarfélög: Akureyri og Sveitarfélagið Hornafjörður. Þau voru 

m.a. valin vegna þess hvernig ferðaþjónustan birtist á mismunandi 

hátt í aðalskipulagsáætlunum þeirra. Það eru sjö ár á milli 

skipulagsáætlana, annað er staðfest árið 2006 og hitt árið 2013 

en á þessum tíma hafa áherslur töluvert breyst t.d. hefur fjöldi 

ferðamanna aukist og skipulagsreglugerðir og skipulagslög hafa 

verið endurgerð. Þetta eru töluvert ólíkir staðir en mikilvægt er að 

skoða hvernig að málum er staðið í bæði þéttbýli og dreifbýli.

Akureyri er þéttbýli og fjölsóttur ferðamannastaður. Samkvæmt 

könnun sem gerð var fyrir Ferðamálastofu árið 2014 þá er Akureyri 

mikið sóttur af innlendum ferðamönnum. Nær helmingur allra 

Íslendinga sem ferðast heimsækja Akureyri eða um 49,6% og 

hann er einnig vel sóttur af erlendum ferðamönnum eða um 36,2% 

(Ferðamálastofa, 2015,a). 

Sveitarfélagið Hornafjörður nær yfir stærra svæði og þar er 

að finna fjölbreytta áfangastaði í ferðaþjónustu. Í núgildandi 

aðalskipulagsáætlun sveitarfélagsins er töluvert mikið fjallað um 

ferðaþjónustu og henni gerð góð skil. Skilgreind eru helstu svæði 

eða seglar innan sveitarfélagsins sem höfundi fannst áhugavert að 

skoða betur. 

6.2.1 Gögn og aðferðir

Skoðaðar voru greinargerðir aðalskipulagsáætlana, Aðalskipulag 

Akureyrar 2005- 2018 og Aðalskipulag Sveitarfélagsins 

Hornafjarðar 2012-2030. Hægt er að nálgast þær á 

Skipulagsstofnun undir Skipulagsvefsjá (Skipulagsstofnun, á,á). 

Fyrst voru greinargerðirnar lesnar yfir og kannaðar með hliðsjón 

af orðinu ferðaþjónusta. Skoðað var hvar og hvernig fjallað er 

um ferðaþjónustu. Í framhaldinu var gerð eigindleg rannsókn 

sem notuð er til að frá frekari upplýsingar um stöðu mála er 

varðar ferðaþjónustu í áður tilgreindum sveitarfélögum. Eigindleg 

rannsókn byggir m.a. á einstaklingsviðtölum um málefni, opnum 

viðtölum eða greiningu skjala og er hún gerð til að fá aukin og 

dýpri skilning eða merkingu á stöðu mála frá þeim sem til þekkja 

(Félagsvísindastofnun, 2014). 

Í þessari rannsókn voru tekin hálf-opin viðtöl (e. semi-structured), 

þar sem stuðst er við spurningarlista en viðmælendum þó gefinn 

kostur á að koma á framfæri athugasemdum varðandi það sem 

þeim fannst áhugavert eða gæti nýst frekar til að skýra út það 

málefni sem þessi rannsókn fjallar um. Haft var samband við 

skipulagsfulltrúa beggja sveitarfélaga og þá sem komu að gerð 

6.2 AKUREYRI OG SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR
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aðalskipulagsáætlana. Í framhaldinu var þeim sendur spurningalisti 

í tölvupósti með fjórum spurningum: 

1. Er mörkuð skýr og afmarkandi stefna (áætlun 

og framtíðarsýn) í ykkar aðalskipulagi varðandi 

ferðaþjónustu?

2. Ef svo er þá hver?

3. Á hvaða forsendum er hún unnin?

4. Er einhverskonar samvinna milli nærliggjandi 

sveitarfélaga þegar kemur að ferðaþjónustu?

Jafnframt var viðmælendum boðið frekara samtal ef þeir kusu. 

Með þessum hætti gafst þeim nægur tími til að velta fyrir sér og 

síðan svara spurningunum eftir bestu getu en ekki var leitast eftir 

persónulegri upplifun heldur aðeins skoðunum þeirra um það 

viðfangsefni sem tengist rannsókninni. 
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6.2.2 Akureyri

Akureyrarkaupstaður er staðsettur við innanverðan Eyjafjörð 

að vestan og tilheyrir Norðurlandi eystra (mynd 19). Hann er 

fjölmennasti bær Íslands fyrir utan höfuðborgarsvæðið en þar búa 

rúmlega 18 þúsund íbúar (Hagstofa Íslands, 2016,e).

Við lok 19. aldar var á Akureyri töluvert um verslun og iðnað og því 

höfðu menn rætt um skipulagmál í þónokkurn tíma þar. Það var 

síðan árið 1900 að fyrsti skipulagsuppdráttur af öllum bænum var 

gerður, sá fyrsti á landinu.

Árið 1927 var fyrsta skipulagið á Akureyri staðfest. Skipulagt var 

allt umhverfi miðbæjarins og hluti Oddeyrar. Lengi vel fylgdi þróun 

bæjarins aðalatriðum þessa skipulags (Trausti Valsson, 2002). 

Mynd 19. Akureyri (Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018. bls. 10).
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Fjöldi gistinátta gefur vísbendingu um þann fjölda ferðamanna 

sem heimsækir staðinn á hverju ári. Á Akureyri hefur verið fjölgun 

í heildafjölda gistinátta fyrir allar tegundir gistingar síðustu fimm ár 

eins og sjá má á mynd 20. Akureyri er með töluverða hlutdeild í 

heildargistinóttum á Norðurlandi eystra eða um 32% á árinu 2014 

(Hagstofa Íslands, 2015). 

Mynd 20. Gistinætur á Akureyri – allar tegundir gistingar (Hagstofa Íslands, 2015).
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6.2.2.1 Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018

Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018 var staðfest árið 2006. 

Það er byggt á skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 og 

skipulagsreglugerð nr. 400/1998.  Þetta er fimmta aðalskipulagið 

sem gert hefur verið fyrir bæinn og í þessu skipulagi var haft meira 

samráð við íbúa en áður og aldrei hafa jafn margir komið að gerð 

þess. Í greinargerð aðalskipulagsins er fyrst fjallað um hlutverk, 

áherslur og markmið. 

Leiðarljós skipulagsins er að efla Akureyri sem höfuðstað 

Norðurlands. Hugað skal að fallegu og vönduðu bæjarumhverfi 

og hagkvæmri uppbyggingu bæjarfélagsins. Þau þrjú meginsvið 

sem fjallað er um eru: umhverfis- og byggingarmál, félags- og 

fræðslumál og atvinnu- og tæknimál. Með endurskoðuninni 

var bætt inn nýju sviði en það er þétting byggðar. Greint er frá 

yfirmarkmiðum hvers sviðs og síðan meginmarkmiðum hvers 

flokks sem tilheyrir því sviði og undir því sett fram deilimarkmið 

um hvað skuli helst taka tillit til eða framkvæma. Þetta er 

frekar almennt orðað en þó eru sett fram þau sjónarmið og sú 

stefna sem skal tekin í hverjum málaflokki fyrir sig. Sérkafla um 

miðbæinn er að finna í aðalskipulaginu en árið 2004 var stofnuð 

sjálfseignarstofnunin ,,Akureyri í öndvegi“ sem hafði þann 

megintilgang að glæða miðbæinn nýju lífi.

Mynd 21. Bílastæði í miðbæ Akureyrar 

Mynd 22. Hæðir húsa í miðbæ Akureyrar



83

Í aðalskipulagi er skilgreind landnotkun og þjónustukerfi 

sem er m.a. íbúðarsvæði, svæði fyrir þjónustustofnanir, 

athafnasvæði, iðnaðarsvæði, svæði fyrir frístundarbyggð, opin 

svæði til sérstakra nota, náttúruverndarsvæði, samgöngur 

o.fl. eins og skipulagsreglugerð gerir ráð fyrir. Greint er frá 

öðrum skipulagsákvæðum eins og þéttleika núverandi hverfa, 

bifreiðastæðakröfur (mynd 21), hæðir húsa (mynd 22). Eins 

er greint frá því hvernig markmiðum aðalskipulags skal 

framfylgt, breytingum frá fyrra aðalskipulagi, mati á áhrifum 

skipulagstillögunnar og svo hvernig kynning, afgreiðsla og 

samþykkt aðalskipulagsins fór fram (Teiknistofa arkitekta – Gylfi 

Guðjónsson og félagar ehf. & Alta ,2006). 

Þegar aðalskipulagið er skoðað er hvergi að finna sérkafla í 

greinargerð þar sem fjallað er um ferðaþjónustu. Á einungis 

einum stað kemur orðið ferðaþjónusta fyrir en það er undir 

atvinnu- og tæknimálum í kafla sem nefnist atvinnuþróun, en þá 

er ferðaþjónusta nefnd í deilimarkmiði þar sem greint er frá helstu 

áherslum er varðar það að styrkja meginstoðir í atvinnulífinu og efla 

bæinn í þeim greinum sem hann er nú þegar sterkur í. Annars er 

ekki að finna hugtök eins og ferðamannastaður eða ferðamennska 

né annað sem tengist ferðaþjónustunni beint (Teiknistofa arkitekta 

– Gylfi Guðjónsson og félagar ehf. & Alta, 2006)

6.2.2.2 Staða ferðaþjónustunnar í Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018
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Samband var haft við skipulagsfulltrúa Akureyrar, Pétur Bolla 

Jóhannesson, þann 9. júní 2015 og var honum í framhaldinu 

sendar spurningar í tölvupósti sem hann svaraði sama dag. Pétur 

Bolli svaraði að aðalskipulagið væri síðan 2007 og til stæði að 

endurskoða það á kjörtímabilinu. Engin ákvæði væri að finna 

sérstaklega um ferðaþjónustu í greinagerðinni og því gæti hann 

lítið hjálpað varðandi neðangreindar spurningar sem hann svaraði 

svona: 

Spurning 1. Er mörkuð skýr og afmarkandi stefna 

(áætlun og framtíðarsýn) í ykkar aðalskipulagi varðandi 

ferðaþjónustu?

Svar: Nei engin sérstök ákvæði er að finna um stefnu 

og framtíðarsýn í greinargerð aðalskipulags Akureyrar 

2005-2017. Hægt er að nálgast aðalskipulagsgögnin á 

eftirfarandi slóð:

http://www.akureyri.is/skipulagsdeild/forsida-1

Spurning 2. Ef svo er þá hver?

Svar: Sjá svar við nr. 1.

Spurning 3. Á hvaða forsendum er hún unnin?

Sjá svar við nr. 1.

Spurning 4. Er einhverskonar samvinna milli 

nærliggjandi sveitarfélag þegar kemur að 

ferðaþjónustunni?

Svar: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar kemur að slíkri 

vinnu með einhverjum hætti og svo er Ferðamálastofa 

með skrifstofu á Akureyri. Þessi félög vinna þvers á 

sveitarfélögin.

 (Pétur Bolli Jóhannesson, tölvupóstur, 9. júní 2015).

Þau fyrirtæki sem komu að gerð aðalskipulagsins voru Alta ehf 

og Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og félagar ehf.  Sendur 

var tölvupóstur á Halldóru Hreggviðsdóttur hjá Alta og með 

áðurnefndum spurningar. Svarið sem barst var að þau sáu um 

aðalskipulag fyrir miðbæ Akureyrar og að:  

,,Nýjungin þar voru skipulagsrammar þar sem sett 

var nánari staðsetning á þjónustu en iðulega er 

gert. Markmiðið var að styrkja miðbæ Akureyrar 

sem miðstöð samveru, verslunar og þjónustu. Þar 

á meðal var hugað að staðsetningu hótelbygginga 

sem myndu styrkja miðbæinn. Miðbæjarvinnan var 

unnin á grunni samstarfs sem hét Akureyri í öndvegi 

sem byggði á samráði við íbúa og var svo grunnur að 

stórri hugmyndasamkeppni. Aðlaðandi miðbær dregur 

að gesti hvaðanæva. ... Ekki var sérstaklega mörkuð 

6.2.2.3 Þáttur ferðaþjónustunnar í aðalskipulagi Akureyrar 
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sérstök stefna í ferðaþjónustu. Samvinna nærliggjandi 

sveitarfélaga um tiltekið málefni er þá yfirleitt fremur 

mörkuð í svæðisskipulagi sbr. svæðisskipulag 

Snæfellsness þar sem hugað er að þessu”.

 (Halldóra Hreggviðsdóttir, tölvupóstur, 8. júlí 2015)

Halldóra benti á að Árni Ólafsson hjá Teiknistofu Arkitekta 

Gylfi Guðjónsson og félagar ehf. hafi leitt aðra þætti í 

aðalskipulagsvinnunni þ.e. annað en miðbæinn. Haft var samband 

við Árna Ólafsson símleiðis þar sem spurningarnar voru lagðar 

fyrir hann. Ekki náðist að hljóðrita símtalið en svörin voru skrifuð 

niður samtímis og þau lesin yfir áður en símtali lauk. Árni gat ekki 

svarað þeim spurningum sem lagðar voru fyrir þar sem lítið er 

fjallað um ferðaþjónustuna, hins vegar var farið yfir þær áherslur og 

þau sjónarmið sem lagt var fyrir í þeirri vinnu sem fram fór við gerð 

skipulagsins. Árni greindi frá því að fyrir síðustu aldarmót var það 

sjónarmið þeirra stofnanna og rekstraraðila hjá Akureyrarbæ var 

að það ættu ekki að vera sérstakar aðgerðir fyrir ferðaþjónustuna 

frekar en aðra atvinnugrein. Umhverfi og uppbygging 

sveitarfélagsins væri á forsendum íbúa en ekki ferðamanna. 

Hugsunin var frekar að ef hugað væri vel að þáttum fyrir íbúa gæti 

það einnig nýst ferðamönnunum. 

,,Sem dæmi þegar farið var í endurbætur á sundlauginni 

sem staðsett er miðsvæðis á Akureyri þá var hún fyrst 

og fremst hugsuð fyrir íbúa en síðan þá hefur hún 

einnig nýst sem afþreying fyrir ferðamenn. Hins vegar 

hvað varðar tjaldsvæðin en þau eru tvö, annað er 

staðsett í göngufæri við miðbæinn en hitt er um 5 km 

fjær bænum. Fyrir um tuttugu árum var hugmyndin að 

bjóða bara upp á eitt svæði og loka því sem staðsett 

er í miðbænum en fallið var frá henni þar sem það gæti 

þjónað mismunandi hópi ferðamanna að vera með tvö 

ólík tjaldsvæði þrátt fyrir að það væri ekki rekstrarlega 

hagkvæmt” 

   (Árni Ólafsson, samtal, 8. júlí 2015).

Annars er það oftast fjármagn sem ræður uppbyggingu frekar en 

annað. Þannig hefur það verið í gegnum tíðina m.a. hvað varðar 

lagningu göngustíga o.þ.h. Lengi hafa íbúar beðið um að lagður 

verði göngustígur meðfram sjónum sem liggur þá frá miðbænum 

að flugvellinum. Þegar lagningu hans var að mestu lokið árið 

2014 var það mikil búbót fyrir sveitarfélagið en hann er í dag mikið 

notaður af heimamönnum sem og ferðamönnum sem heimsækja 

bæinn (Árni Ólafsson, samtal, 8. júlí 2015).
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6.2.3 Sveitarfélagið Hornafjörður

Á Suðurlandi á milli Hornafjarðar og Skarðsfjarðar er nes sem 

á stendur þéttbýlisstaðurinn Höfn og tilheyrir sveitarfélaginu 

Hornafirði (mynd 21), en sveitarfélagið nær yfir alla Austur- 

Skaftafellssýslu frá Lónsheiðum í  austri að Skeiðarásandi í vestri, 

frá jökli í norðri, strönd í suðri og að nágrannasveitarfélögum í 

fjallendi. Í sveitarfélaginu búa um 2.150 íbúar (Hagstofa Íslands, 

2016,f). 

Upphaf byggðar á Höfn er um 1897 og tuttugu árum síðar var 

mikill hugur í mönnum að skipulag yrði gert af þorpinu. Þorpið var 

hins vegar ekki skipulagsskylt samkvæmt fyrstu skipulagslögunum 

árið 1921 (Páll Líndal, 1982). Fyrsti skipulagsuppdrátturinn var 

samþykktur af Hreppsnefnd árið 1943 en síðan voru nokkrar 

breytingar gerðar og fékk skipulagsuppdrátturinn staðfestingu 

ráðuneytis árið 1949 (Zóphónías Pálsson, 1990).

Mynd 23. Sveitarfélagið Hornafjörður. (Heimild; 

Fréttir skoðað 27. maí 2016 á

http://www.hornafjordur.is/frettir/2014/03/28/

nr/10851).
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Mynd 24. Gistinætur á Höfn í Hornafirði – allar tegundir gistingar (Hagstofa 

Íslands, 2015).

Fjöldi gistinátta gefur vísbendingu um þann fjölda ferðamanna 

sem heimsækja staðinn. Á Höfn, sem er þéttbýlisstaður 

sveitarfélagsins, hefur frá því árið 2010 heildarfjöldi fyrir 

allar tegundir gistinátta aukist þangað til milli 2013-2014 

að gistinóttum fækkaði um 9 % eins og sjá má á mynd 22. 

Gistinætur á Höfn eru ekki stórt hlutfall af heildargistinóttum á 

Suðurlandi eða um 6% á árinu 2014 (Hagstofa Íslands, 2015). 



88

Árið 2014 var núgildandi aðalskipulag sveitarfélagsins Hornafjarðar 

samþykkt. Það er byggt á núgildandi skipulagslögum nr. 123/2010  

og skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Árið 2007 hófst undirbúningur 

þess en það var ekki fyrr en árið 2012 sem fyrir alvöru vinnan fór af 

stað. 

Í upphafi eru skilgreind nokkur meginmarkmið endurskoðunar 

aðalskipulagsins Hornafjarðar sem áhersla var lögð á við mótun 

aðalskipulagsins. Tilgreind eru helstu viðfangsefni sem unnið var 

að og eru m.a. þéttbýlið Höfn, landbúnaður og landbúnaðarsvæði, 

ferðaþjónusta þróun og stefnumótun, íbúabyggð í Öræfum, 

landbrot og gróðureyðing og staðardagskrá 21. Gefnar eru upp 

forsendur aðalskipulagsins sem ferðamálastefna og skuldbindingar 

stjórnvalda, þróun íbúafjölda, samgöngur, atvinna opinber 

þjónusta, Vatnajökulsþjóðgarður, útivist og tómstundir, staðhættir 

og náttúrufar, veðurfar og náttúruvá. 

Lögð er fram stefna aðalskipulagsins í hinum ýmsu 

þáttum svo sem varðandi þéttbýli, dreifbýli, ferðaþjónustu, 

Vatnajökulsþjóðgarð, samgöngur, veitur, efnistöku og 

efnislosun. Því næst eru landnotkunarflokkar skilgreindir og 

þau ákvæði sem gilda um framkvæmdir á þeim. Alls eru þetta 

25 landnotkunarflokkar, m.a. er skilgreind íbúðabyggð, verslun 

og þjónusta, athafnasvæði, frístundabyggð, afþreyingar- og 

ferðamannasvæði, íþróttasvæði, samgöngur o.fl.

í lokin er síðan fjallað um mat á umhverfisáhrifum (Gláma -Kím & 

VSÓ Ráðgjafar, 2014).

6.2.3.1 Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030
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6.2.3.2 Staða ferðaþjónustunnar í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar (2012-2030)

Stefna er sett í aðalskipulagi Sveitafélagsins Hornafjarðar um 

ferðaþjónustu og víða er fjallað um hana. Í upphafi greinargerðar 

eru tilgreind markmið og áherslur aðalskipulagsins ásamt helstu 

viðfangsefnum við endurskoðun skipulagsins. Eitt viðfangsefnanna 

er ferðaþjónusta þróun og stefnumótun, en þar var horft til 

ferðamálaáætlunar 2011-2020 og Sóknaráætlunar 2020. 

Forsendur aðalskipulagsins eru nokkrar, þ.á.m. er kafli um atvinnu, 

þar sem segir m.a. á bls.16 : 

,,Uppgangur hefur verið í þjónustu við ferðamenn í 

öllu sveitarfélaginu. Ferðaþjónusta hefur fest sig í sessi 

sem atvinnugrein. Í sveitarfélaginu eru starfrækt hótel, 

gistiheimili, bændagisting, veitingastaðir og ýmis konar 

afþreyingarfyrirtæki”.  

 (Gláma -Kím & VSÓ Ráðgjafar, 2014).

Bent er á að fjölmörg svæði í sveitarfélaginu hafa mikið aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn og þó nokkur uppbyggingin hefur verið í gangi. 

Í inngangi að stefnu aðalskipulagsins er greint frá því að 

búsetumynstur vegna aukinnar ferðaþjónustu eigi eftir að breytast. 

Því næst er gerð grein fyrir helstu stefnumörkun í aðalskipulagi 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar þar sem m.a er greinagóður kafli um 

ferðaþjónustuna og mikilvægi hennar í sveitarfélaginu. Þar segir á 

bls. 26: 

,,Stefna Sveitarfélagsins Hornafjarðar er að auka 

þátt ferðaþjónustu í atvinnulífi og menningu í 

sveitarfélaginu og að aðalskipulagið stuðli að því…

Mikilvægt er að sameina krafta og brúa bil á milli 

landeigenda fyrirtækja, einstaklinga og stofnana sem 

vinna að eflingu greinarinnar. Skipuleggja þarf aðgerðir 

og mannvirkjagerð vegna ferðaþjónustu, tryggja 

nauðsynlega verndun aðdráttaraflsins – náttúru, 

menningu og menningarlandslag – og uppbyggingu til 

að standast álag og stjórna framvindu“.

 (Gláma -Kím & VSÓ Ráðgjafar, 2014).

Í framhaldinu markar aðalskipulagið stefnu um ,,megin segla” þar 

sem áætlunin er að uppbygging ferðaþjónustunnar verði og þar í 

kring. Þetta eru eru sjö seglar eins og sjá má á mynd 23. 
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Mynd 25. Uppbygging og 

seglar í ferðaþjónustu í 

Sveitarfélaginu Hornafirði 

(Gláma -Kím & VSÓ Ráðgjafar , 

2014, bls. 29).
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Lykilsvæði eru skilgreind innan hvers seguls sem laða til sín

ferðamenn vegna minja, sögu og/eða náttúrufars. Einnig er tilgreint 

hvar upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar eru að finna svo og aðra 

þjónustu sem er í nágrenninu. Á bls. 27 segir:

 ,,Stefna skipulagsins er að gera almenningi fært 

að njóta náttúru og menningar á þessum svæðum, 

bregðast við álagi, vekja athygli á fleiri stöðum en þeim 

mest sóttu, og dreifa umferð“. 

 (Gláma -Kím & VSÓ Ráðgjafar, 2014) 

Sérkafli er um uppbyggingu vegna ferðaþjónustu í sveitum 

þar sem stefnan er að auka hana og samþætta landbúnaði á 

lögbýlum. Lögð er áhersla á að staðsetja stóra gististaði með 

tilliti til samgangna, byggðamynsturs og landslags. Hugað sé að 

samlegðaráhrifum fyrir samfélagið og að hugtakið sjálfbærni sé haft 

að leiðarljósi. 

Í aðalskipulaginu er notaður nýi landnotkunarflokkinn afþreyingar- 

og ferðamannasvæði (AF) en það er samkvæmt núgildandi 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þar er greint frá fjölda afþreyingar- 

og ferðamannasvæðum af ýmsum toga ásamt áningar, áfanga- og 

tjaldstöðum. Þetta eru sex svæði og síðan er tilgreint hvaða svæði 

tilheyra þeim og nánari lýsing hvers kyns svæði átt er við þ.e. 

hvort um er að ræða tjaldsvæði, áningastað o.s.frv. Settir eru fram 

ákveðnir skilmálar varðandi þennan flokk, en þeir eru: ,,

• Á afþreyingar- og ferðamannasvæðum skal heimil 

mannvirkjagerð vegna starfseminnar sem þar er 

skilgreind, t.d. bílastæði, göngustígar, hús fyrir 

snyrtingar og aðra aðstöðu.  

• Við uppbyggingu á afþreyingar- og ferðamannasvæðum 

skal taka mið af byggðarmynstri og landslagi.  

• Vandað skal til mannvirkja með tilliti til útlits, varanleika 

og viðhalds.  

• Gera skal grein fyrir útfærslum í deiliskipulagi.”

 (Gláma -Kím & VSÓ Ráðgjafar, 2014, bls. 55)
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Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson er skipulags- og byggingarfulltrúi 

Hafnar í Hornafirði og kom hann að vinnu skipulagsins. Símaviðtal 

var tekið við hann 10. júni 2015.  Í upphafi var fjallað almennt um 

skipulag og ferðaþjónustu og þar nefnir hann dæmi: 

,,þar sem byggð er fasteign og sótt er um leyfi þá 

er það í mjög föstum skorðum og við vitum mjög vel 

hvernig staðan er á öllu slíku en þegar kemur að annarri 

ferðaþjónustu sem er kannski ekki bundin við fasteign 

þá erum við ekki held ég nægjanlegar miklar upplýsingar 

um það hvað erum við að gera og hvar... Það er kannksi 

ekki endilega varðandi leyfisgjöfina heldur ef það á að 

fara að stýra því þá þarf að halda utan um hvað er að 

gerast hvar”

 (Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson, símaviðtal, 10.júní 2015).

Gunnlaugur tók dæmi með göngustíga og gönguleiðir þar sem 

þyrfti að huga miklu betur að uppbyggingu, staðsetningu, aðgengi, 

viðhaldi og öryggi. Í framhaldinu nefnir Gunnlaugur að: 

,,þeir séu með hellings áform um gönguleiðir en engin 

þeirra er merkt inn á aðalskipulagið og það vantar 

þegar hrinda á þessum áformum í framkvæmd þá séu 

forsendur fyrir því varðandi útgáfu framkvæmdaleyfa”. 

 (Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson, símaviðtal, 10.júní 2015)

Komið var inn á þær spurningar sem lagðar eru upp með. 

Hann greindi frá því að mörkuð væri skýr og afmarkandi stefna 

í aðalskipulagi sveitarfélagsins og kom þá inn á þessa ,,megin-

segla”  þar sem skilgreint er hvar hvert svæði væri, þjónusta og 

annað. Hins vegar nefndi hann að þeir höfðu fengið yfir sig vissa 

gagnrýni því að fólk þarf að hafa bíl innan hvers seguls sökum þess 

hversu stórir þeir eru. Þeir geta verið þannig að: 

,,Gististaðurinn og þjónustan eru ekkert endilega í 

tengslum við lykilstaðinn. Lykilstaðurinn getur verið fyrir 

miðju eða í hinum enda segulsins.. tökum Lón sem 

dæmi ... en þá er þjónustusvæðið í öðrum endanum en 

lykilstaðurinn þá er annar fyrir utan segulinn en hinn er 

inn í Lónsöræfum”. 

 (Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson, símaviðtal, 10.júní 2015)

6.2.3.3  Þáttur ferðaþjónustunnar í aðalskipulagi sveitarfélagsins Hornafjarðar
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Gunnlaugur nefnir kostina við að setja upp svona áherslupunkta 

eða segla en það hefði þurft að hugsa þetta líka út frá samgöngum 

þ.e. kemstu fótgangandi frá einum lykilstað til næsta eða frá þeim 

stað sem þú gistir á eða er ætlast til að þú keyrir visst mikið til að 

komast þangað sem þig langar. 

Þegar kemur að ferðaþjónustu þá er lítil sem engin samvinna við 

nærliggjandi sveitarfélög varðandi þætti eins og staðsetningu 

áningarstaða og gönguleiða eða bara almennt á milli staða. 

Þegar kemur að samgönguþáttum þá sé sveitarfélagið algjörlega 

bundið ríkinu hvað varðar fjármögnun en Vegagerðin sjái um þær 

vegaframkvæmdir sem áætlaðar eru. Í lokin nefndi Gunnlaugur 

að huga þyrfti betur að takmörkunum vegna heimagistingar 

sérstaklega í þéttbýli en algengt er að menn leigi út ,,auka“ 

herbergi til ferðamanna en það gæti skapað ýmis vandamál 

er varðar þætti eins og öryggismál, aðgengi, bílastæði o.fl. í 

íbúðahverfum. 

Tvö fyrirtæki að auki komu að vinnu þessa aðalskipulags en það 

voru Gláma-Kim og VSÓ ráðgjöf. Haft var samband við þau en 

engin svör bárust. 
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7. NIÐURSTÖÐUR

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort mörkuð 

væri skýr og stefnumótandi áhersla í núverandi skipulagsáætlunum 

sveitarfélaga þegar kemur að ferðaþjónustu. Niðurstöður sýna 

að einungis 31 af þeim 82 aðalskipulagsáætlunum (talinn er 

með Keflavíkurflugvöllur) eru með sérkafla þar sem fjallað er um 

ferðaþjónustu (tafla 16). Hins vegar eru sveitarfélög landsins 

einungis 74. Þetta er vegna þess að sveitarfélög hafa sameinast 

undanfarin ár og á flestum þessara staða er aðalskipulagið í 

endurskoðun. Eitt sveitarfélag er ekki með aðalskipulag í gildi. Alls 

eru 16 sveitarfélög að vinna að endurskoðun aðalskipulagsins. 

Tafla 16. Niðurstöður rannsóknar. 31 aðalskipulagsáætlun með sérkafla um 

ferðaþjónustu af 82. Eitt aðalskipulag ekki með aðalskipulag í gildi (Unnið af höfundi).  
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7.1 Aðalskipulagsáætlanir með sérkafla um ferðaþjónustu

Það eru 31 aðalskipulagsáætlun þar sem ferðaþjónusta kemur fyrir 

í sérkafla í efnisyfirliti.  Af þeim eru:

• 11 staðfest af núgildandi skipulagslögum nr. 123/2010 

• 19 staðfest af skipulags- og byggingarlögum                                         

nr. 73/1997

• 1 staðfest af skipulagslögum nr. 19/1964 

Kaflarnir þar sem fjallað er um ferðaþjónustuna eru misjafnir og 

umræðan mismunandi. Víða er umfjöllunin almenns eðlis þar sem 

verið að tilgreina það sem í boði er í sveitarfélaginu þ.e. þau svæði 

sem bjóða upp á þjónustu er tengist ferðaþjónustu. Þegar horft er 

hvaða verkþáttum og efnistökum ferðaþjónustan tilheyrir þá er hún 

oftast nefnd í tengingu við atvinnulíf, náttúruauðlindir og samfélag. 

Hins vegar er hana einnig að finna í köflum sem fjalla um verslun 

og þjónustu, menningu, opin svæði og útivist, frístundabyggð o.fl.

Verulegar breytingar eru á þeim aðalskipulagsáætlunum sem 

staðfestar eru á grundvelli skipulagsreglugerðar nr. 90/2013, þar 

sem landnotkunarflokkurinn afþreyingar- og ferðamannasvæði 

(AF) er tilgreindur og svæði sem flokkast þar undir skilgreind. Hins 

vegar mættu sveitarfélög nota þann landnotkunarflokk enn ríkari 

mæli. Það ætti að vera mikið hagsmunamál fyrir sveitarfélög að 

huga vel að ferðaþjónustu innan sinna sveitarfélagsmarka og vinna 

vel að markvissri áætlanagerð og uppbyggingu.
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7.2 Aðalskipulagsáætlanir án sérkafla um ferðaþjónustu

Það eru 50 aðalskipulagsáætlanir sem eru án sérkafla um 

ferðaþjónustu. Af þeim eru:

• 5 staðfest af núgildandi skipulagslögum nr. 123/2010

• 43 staðfest af skipulags- og byggingarlögum                                      

nr. 73/1997 

• 2 staðfest af skipulagslögum nr. 19/1964

Víða skortir á að mörkuð sé skýr og stefnumótandi áhersla þegar 

kemur að ferðaþjónustu í sveitarfélögum. Ferðaþjónusta kemur 

víða fyrir enda getur það tengst fjölmörgum landnotkunarflokkum 

sem skilgreindir eru í aðalskipulagsáætlunum. Í nokkrum 

greinargerðum skortir frekari stefnumótun þ.e. hvernig ætlunin sé 

að gera hlutina eins og grunnhugmynd aðalskipulags leggur upp 

með.
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7.3 Akureyri og Sveitarfélagið Hornafjörður

Þau sveitarfélög sem skoðuð voru sérstaklega má sjá greinilegan 

mun hvernig ferðaþjónustan er skilgreind og henni mörkuð stefna. 

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar er dæmi um skipulag 

þar sem mörkuð er stefna og skilgreindir svokallaðir ,,megin seglar“ 

þar sem áætlað er að ferðaþjónustan byggist upp. Stefnan er skýr 

og afmörkuð, ferðaþjónustusvæðin eru skilgreind eftir mismunandi 

þörfum og áherslum. Sveitarfélagið er þannig að reyna að stýra 

og marka sín svæði sem áætlunin er að laða að ferðamenn bæði 

innlenda og erlenda. Þrátt fyrir að skipulags- og byggingarfulltrúi 

Sveitarfélagsins í Hornafirði hafi talað um að skortur væri á gögnum 

og rannsóknum til að vinna eftir þá er alltaf gott að sveitarfélag 

dragi fram núverandi sýn því þá er hægt að hafa eitthvað til að 

byggja á næst. Aðalskipulag gerir ferðaþjónustunni góð skil og 

segja má að þannig geti það verið leiðandi fyrir ferðaþjónustu í 

sveitarfélaginu enda séu þar fjölmargir áhugaverðir staðir sem 

draga til sín ferðamenn. 

Í Aðalskipulagi Akureyrar er lítið fjallað um ferðaþjónustuna. 

Samkvæmt gistináttatölum heimsækir töluverður fjöldi ferðamanna 

Akureyri. Hugmyndin sem liggur hins vegar að baki við gerð 

aðalskipulagsins er að góður bær dragi til sín ferðamenn sem 

eiga að njóta hans líkt og skipulagið áætlar fyrir heimamanninn. 

Hins vegar þarf að hafa í huga að þegar fjöldi ferðamanna sem 

heimsækir stað nálgast íbúafjölda staðarins þá gætu skapast vissir 

árekstrar hvað varðar þolmörk bæði félagsleg og umhverfisleg.
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8. UMRÆÐUR

8.1 Áhrif skipulagslaga og skipulagsreglugerða á aðalskipulagsgerð

Aðalskipulagsáætlanir eiga að þjóna hverju sveitarfélagi sem best 

og þeim kröfum sem sveitarstjórn og íbúar svæðisins setja. Í þeim 

82 aðalskipulagsáætlunum sem kannaðar voru mátti sjá nokkurn 

mun á framsetningu greinargerðar, forsendum og áherslum, enda 

hafa þær verið staðfestar á grundvelli mismunandi skipulagslaga 

og skipulagsreglugerða og á mismunandi tímum. Grunnhugmyndin 

er hins vegar sú sama, þ.e. að móta stefnu varðandi þætti eins 

og landnotkun, umhverfismál, samgöngu- og þjónustukerfi, þróun 

byggðar og byggðamynstur. 

Í rannsóknarhluta þessarar ritgerðar má sjá að víða skortir á 

að hugað sé betur að þeim áhrifum sem ferðaþjónustan kann 

að hafa á landnotkun, atvinnulíf og atvinnuþróun sveitarfélaga. 

Þær aðalskipulagsáætlanir sem samþykktar hafa verið á grunni 

núgildandi skipulagsreglugerðar nr. 90/2013, þar sem nýi 

landnotkunarflokkurinn afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF) 

er skilgreindur, eru um margt frábrugðnar eldri aðalskipulögum. 

Þar má sjá töluverðan mun á umfjöllun og skilgreiningu 

ferðamannastaða frá því sem áður tíðkaðist og eru þær betur 

mótaðar. Nú eru þeir staðir sem falla undir skilgreininguna 

taldir upp, hins vegar mætti víða gera mun betur. Umfjöllun 

um ferðaþjónustu er frekar almenns eðlis og kemur víða fyrir í 

aðalskipulagsáætlunum en misjafnt er undir hvaða efnistökum og 

landnotkunarflokkum er um hana fjallað. Af því má álykta að áhrif 

skipulagslaga og skipulagreglugerða eru nokkur.

Eins og áður hefur komið fram voru tvö sveitarfélög rannsökuð 

sérstaklega og eru þau margt ólík. Akureyri og Sveitarfélagið 

Hornafjörður hafa mótað mjög mismunandi  stefnu, markmið og 

áherslur á sviði ferðaþjónustu í aðalskipulagi. 

Í Aðalskipulagi Akureyrar er lítið fjallað um ferðaþjónustuna sem 

kom nokkuð á óvart, þar sem töluverður fjöldi ferðamanna 

heimsækir staðinn á hverju ári. Í skipulagsgerðinni var lögð áhersla 

á að móta góðan bæ fyrir íbúana og ef hugmyndin er að það sé 

gert vel, dregur það til sín fólk sem vill heimsækja bæinn. 

Í Aðalskipulagi Sveitarfélagins Hornafjarðar er hins vegar nokkuð 

mikið fjallað um ferðaþjónustu og hún vel skilgreind. Þetta er eina 

aðalskipulagið þar sem mörkuð er stefna um svokallaða ,,megin 

segla“ sem eru ákveðin svæði þar sem ætlunin er að byggja upp 

ferðaþjónustu. ,,Megin segla”-hugmyndin gæti verið góð leið sem 

fleiri sveitarfélög gætu nýtt sér til að skilgreina lykilsvæði og gera 

stefnumótandi áætlanir um ferðaþjónustu. Hvort sem um er að 
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ræða þéttbýli eða dreifbýli þá er mikilvægt að setja fram áætlun 

um ferðaþjónustu og skilgreina helstu ferðamannastaðina eða 

svæðin. Skilgreina þarf aðgang og nýtingu íbúa og ferðamanna á 

ferðamannasvæðum og í opinberum rýmum. Einkum í lagi þar sem 

umferð ferðafólks getur truflað hið daglega líf heimamanna vegna 

ólíkra þarfa og áætlana. 

8.2 Vöxtur ferðaþjónustunnar og fjölgun ferðamanna

Ferðamönnum hefur fjölgað mikið á Íslandi undanfarin ár. Nú 

er svo komið að ferðaþjónusta sem atvinnugrein er farin að 

skila þjóðarbúinu meiri gjaldeyristekjum en aðrar atvinnugreinar. 

Ferðmennskan getur haft neikvæð áhrif, svo sem á náttúru 

og jafnvel á þolrif heimamanna. Hafa þarf hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi til þess að ná jafnvægi milli 

umhverfislegra, samfélagslegra og efnahagslegra þátta. Slíka 

þætti þurfa sveitarfélög að hafa í huga við mótun framtíðastefnu 

og þau sveitarfélög sem ætla sér að nýta sér tækifærin sem 

felast í ferðaþjónustunni verða að huga að skipulagi, áætlun 

og framtíðarsýn. Aðalskipulag er góður vettvangur til að móta 

og kortleggja áfangastaði fyrir ferðamenn, því þar er hægt að 

huga að mismunandi einingum í kerfi ferðamála eins og t.d. 

samgöngum, gististöðum, afþreyingu og seglum fyrir ferðafólk, 

sem og öðrum innviðum. Mikilvægt er að byggja stefnumótunar 

vinnu á áreiðanlegum og vísindalegum gögnum. Sveitarfélög 

ættu að stuðla að frekari heildstæðum rannsóknum á þolmörkum 

ferðamennsku, þ.e. þolmörkum umhverfisins og félagslegum 

þolmörkum á sínum svæðum. Þannig væri hægt að móta 

markvissa stefnu og framtíðarsýn gagnvart uppbyggingu 

áfangastaða. Þekking á þróun ferðamannastaða er nauðsynleg 

til að hægt sé að móta stefnu og áætlanir. Hægt er að kanna 

og meta núverandi ástand staðanna út frá mismunandi þáttum 

ferðamennskunnar sem síðan er hægt að bera saman og séu 

slíkar rannsóknir gerðar á nokkurra ára fresti er hægt að móta 

staðinn út frá þeirri þekkingu. Þær þolmarkarannsóknir sem gerðar 

hafa verið sýna að með auknum fjölda ferðamanna eykst álagið 

m.a. á vinsæla ferðamannastaði og þá almennu þjónustu sem 

heimamenn nýta sér í sínu daglega lífi. Lögð hefur verið aukin 

áhersla á að kanna viðhorf heimamanna og upplifun þeirra af 

ferðamennskunni. 

Í þeim viðhorfskönnunum sem gerðar hafa verið er viðhorfið 

almennt jákvætt en það gæti þó breyst þegar álag er orðið of mikið 

á ákveðin svæði, líkt og farið er að bera á í miðbæ Reykjavíkur. 

Eins og greint hefur verið frá áður þá er ákallið ekki um fækkun 
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ferðafólks, heldur sterkari innviði og betra skipulag til að geta tekið 

á móti ferðamönnunum með gestrisni. 

Ferðaþjónustan kemur inn á mörg viðfangsefni og efnistök 

er varða landnotkun og byggðaþróun í aðalskipulagi. Því 

er brýnt að sveitarfélög marki sér stefnu og reyni þannig að 

stýra aðgengi ferðamanna og þeirri sýn sem þau vilja skapa 

í sínum skipulagsáætlunum. Þau sveitarfélög sem tekið 

hafa ferðaþjónustuna sérstaklega fyrir í sínu skipulagi hafa 

því ákveðið forskot og standa jafnvel betur að vígi þegar 

kemur að skipulagningu og skilgreiningu áfangastaða innan 

ferðaþjónustunnar. Áhugavert er að sjá að í aðalskipulagi 

Reykjavíkur (2010-2030) er lítið sem ekkert fjallað um ferðaþjónustu 

þó að um hana sé fjallað í annarri stefnumótun borgarinnar. Engin 

stefna eða áætlun er sett fram fyrir ferðaþjónustuna þrátt fyrir 

að í aðalskipulaginu á bls. 185 segi: ,,Miðborgin er fjölsóttasti 

ferðamannastaður landsins. Langflestir erlendir ferðamenn á 

Íslandi sækja miðborgina heim og nýta sér fjölbreytt tilboð hennar 

og tækifæri til ólíkrar upplifunar”. Hins vegar eru sett fram sérstök 

ákvæði um hótel- og gistirými. Víða virðist því vanta að hugsað 

hafið verið heildrænt um alla þætti ferðaþjónustunnar. 

Sum sveitarfélög setja fram framtíðarsýn, markmið og forsendur 

varðandi ferðaþjónustu eins og aðalskipulag Vopnafjarðar sem 

markar stefnu til 5 ára og í Húnaþingi Vestra er sett fram kort sem 

sýnir helstu ferðmannastaði. Sveitarfélögin á Suðurnesjum ættu að 

geta nýtt sér betur staðsetningu stærsta millilandaflugvallar Íslands 

með markvissari stefnumótun og skýrari áherslum.

Með því að hugsa aðalskipulag líkt og gert er á Akureyri, þ.e. 

skapa gott umhverfi fyrir íbúa sem síðan dregur til sín ferðamenn, 

getur að mati höfundar skapast hætta. Í þeirri undirbúningsvinnu 

sem felst í gerð aðalskipulags, flokkun lands o.s.frv., getur gleymst 

að taka tillit til þeirra áhrifa sem af ferðamennsku skapast og 

geta orkað neikvætt á bæði félagsleg og umhverfisleg þolmörk. 

Sveitarfélög, sérstaklega þar sem áhrifa ferðaþjónustunnar gætir, 

þurfa að skilgreina sig að einhverju leyti sem áfangastað og huga 

að þeim einingum sem m.a. eru settar fram í líkani frá Edward 

Inskeep (1991) sbr. mynd 8.

Það getur skipt máli að sveitarfélög ákveði sín megin svæði eða 

segla, líkt og Sveitarfélagið Hornafjörður, og vinni markvisst að 

uppbyggingu innviða og grunngerðar á þeim svæðum í formi 

aðgerðaráætlunar þannig að hægt verði að taka á móti þeim fjölda 

sem kemur. 
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8.3 Mikilvægi stefnumótunar og áætlanagerðar í ferðaþjónustu

Undanfarin ár hefur orðið töluverð vitundarvakning meðal 

stjórnvalda og hagsmunaaðila um mikilvægi ferðaþjónustunnar. 

Sveitarstjórnir og ferðaþjónustuaðilar þurfa að eiga mjög náið 

samstarf um stefnu og framtíðarmarkmið. Þær stefnur og áætlanir 

sem hið opinbera gerir og varða að ferðaþjónustu ætti að hafa til 

frekari hliðsjónar við gerð aðalskipulagsáætlana. Víða skortir á að 

þau markmið sem lögð voru fram í Ferðamálaáætlun 2011-2020, 

þar sem m.a. var fjallað um mikilvægi innviða og grunngerðar 

fyrir ferðaþjónustu, hafi verið tekin fyrir þegar stefna var mótuð í 

landnotkun og uppbyggingu svæða innan sveitarfélaga. 

Í Vegvísi í ferðaþjónustu 2015-2020 segir á bls. 18: ,,að 

áfangastaðir ferðamanna verði skilgreindir í aðalskipulagi 

sveitarfélaga samkvæmt leiðbeiningum skipulagsyfirvalda“. Eins 

og áður hefur komið fram þá eru lögð fram 18 forgangsmál 

verkefnaáætlunar fyrir 2016-2017 og beinast þrjú þeirra 

sérstaklega að skipulagsmálum m.a. að gera vandaðar 

stefnumótandi stjórnunaráætlanir (DMP) fyrir ferðaþjónstuna 

í hverjum landshluta. Í aðalskipulagi ætti því að skilgreina 

áfangastaði ferðamanna og innleiða vandaða stefnumótandi 

stjórnunaráætlun þannig að hægt verði að byggja upp og skilgreina 

áfangastaði fyrir ferðamenn, sem geta tekið á móti þeim án þess 

að það komi niður á íbúum svæðisins eða staðnum sjálfum. Gott 

skipulag og stefnumótun er veigamikil þáttur til að takast á við 

breytingar. Til að skapa traustan grunn til framtíðar er betra að 

ofáætla en vanáætla. 

Fylgja þarf þeim stefnum sem hið opinbera setur og innleiða 

þær enn frekar í aðalskipulagsáætlanir. Vinna þarf að frekari 

rannsóknum á fleiri svæðum hvað varðar þolmörk ferðamennsku 

og nota þær síðan við uppbyggingu m.a. innviða og grunngerðar, 

sem og við gerð aðalskipulags sveitarfélaga. Þannig fæst grunnur 

að þekkingu sem hægt er að byggja á og nota við skipulagningu 

ferðaþjónustunnar og landnotkunar. Afar brýnt er að sveitarfélög 

marki sér sína stefnu í aðalskipulagi um fyrir hvað hvert svæði 

stendur fyrir og reyni þannig að stýra aðgengi ferðamanna og þeirri 

sýn sem þau vilja skapa. 

Í viðauka 2 er lögð fram tillaga að aðgerðaáætlun um hvernig 

sveitarfélög geti komið með afgerandi hætti inn í þá þróun sem 

blasir við í ferðaþjónustu. Aðgerðaáætlun væri hægt að innleiða í 

aðalskipulagsáætlun til að styðja frekar við uppbyggingu innviða 

og grunngerðar þegar kemur að ferðaþjónustu. Aðgerðaáætlunin 

er unnin þannig að hvert sveitarfélag skipuleggur áherslusvæði 
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eða megin segla eins og gert er í aðalskipulagi Sveitarfélagsins 

Hornafjarðar og notar hana til að móta stefnu, samræma áætlanir 

og auðvelda skipulag milli mismunandi eininga m.t.t. ferðaþjónustu. 

Aðgerðaáætlunin væri endurskoðuð á 4-5 ára fresti til að gefa 

sveitarfélögum kost á að uppfæra og halda í við þá þróun sem er 

á hverjum tíma. Mikilvægt er að aðgerðaráætlun sé raunhæf. Hún 

sýni yfirlit markmiða og leiðir og aðgerðir að þeim. Forgangsraða 

þarf verkefnum og tengja við aðrar fjárhags- og starfsáætlanir.

8.4 Frekari rannsóknir

Aðalskipulag er eins og komið hefur fram eitt af fjórum 

skipulagsstigum. Áhugavert gæti verið að kanna hvort 

annað skipulagsstig væri frekar til þess fallið að móta stefnu í 

ferðaþjónustu líkt og gert var í svæðisskipulagi Snæfellsness. Eins 

væri hægt að kanna hvort og þá hvernig sveitarfélögin nýti sér það 

t.d. í sinni aðalskipulagsvinnu. 

Einnig væri hægt að kanna hug sveitarstjórnarmanna til 

ferðaþjónustu og hvernig þeir sjá fyrir sér uppbyggingu í sínu 

sveitarfélagi. 

Athyglisvert væri að kanna hvort og þá hvernig 

landskipulagsstefnan, sem samþykkt var í mars 2016, gæti 

komið að frekari skipulagningu innan ferðaþjónustunnar. Þar sem 

áfangastaðir ferðaþjónustunnar væru skipulagðir heildrænt yfir 

landið og að slíkri stefnumótun kæmu þá líka t.d. Vegagerðin, 

verktakar og aðrir hagsmunaaðilar.

Nauðsynlegt er líka að kanna betur hvernig staðið er að 

skipulagsmálum erlendis fyrir ferðaþjónustuna, þ.e. hvernig 

birtingarmynd ferðaþjónustunnar er til að mynda á hinum 

Norðurlöndunum og á hvaða skipulagsstigum. 
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Það eru 100 ár síðan fyrsta ritið um skipulagsmál var gefið út á 

Íslandi. Þar segir: 

„Myndun bæjanna og vöxtur þeirra er einhver 

stórfeldasta og einkennilegasta breyting á þjóðlífi voru á 

síðust áratugunum“  

   (Guðmundur Hannesson, 1916. Bls.1). 

Fyrstu skipulagslögin voru sett árið 1921 þegar í ljós kom sú 

breyting sem var að verða á íslensku þjóðlífi. Með tímanum hafa 

áherslur skipulagslaga og skipulagsreglugerðar breyst. Til að 

samræma ólíkar kröfur og mismunandi áherslur er skipulag og 

stefnumótun eitt áhrifaríkasta stjórntækið. Megintilgangurinn með 

skipulagi er að setja markmið sem eiga að snúast um málefni 

og framtíðarsýn viðkomandi svæðis. Aðalskipulag er lögformleg 

áætlun sveitarfélaga þar sem ráðstöfun á landi er ákveðin. Í 

grunninn snýst aðalskipulag um landnotkun en á síðustu árum 

hefur áherslan mikið verið á sjálfbærni og hagkvæma nýtingu 

lands. 

Það hefur orðið vitundarvakning meðal stjórnvalda um mikilvægi 

ferðaþjónustunnar, þá atvinnu- og gjaldeyrissköpunar sem af henni 

hlýst og að aukið fjármagn þurfi til að bæta aðgengi og aðstöðu 

á fjölsóttum ferðamannastöðum. Þetta er mjög mikilvægur þáttur 

til þess að framför verði og ferðaþjónustan haldi áfram að þróast 

með sjálfbærni að leiðarljósi. Auka þarf skilning á nærumhverfinu 

í samhengi við vægi ferðaþjónustunnar. Mikilvægt er því hvað 

varðar ferðaþjónustu og ferðamennsku til framtíðar að viss þekking 

á þolmörkum sé til staðar. Sú þekking getur skipt verulegu máli 

þegar verið er að huga að sjálfbærni, landnýtingu, stefnumótun og 

skipulagi ferðamannastaða.

Ágætt er að hafa í huga það sem Árni Gunnarsson, fyrrverandi 

formaður SAF, segir í bókinni  ,,Það er kominn gestur -saga 

ferðaþjónustunnar á Íslandi”, bls. 316:

,,fjöldi ferðamanna skiptir í raun ekki höfuðmáli. Ef 

vel er á málum haldið er hægt að skipuleggja svæðin 

og dreifingu ferðamanna. En við verðum að styrkja 

9. LOKAORÐ - ,,GEFENDUR HEILIR GESTUR ER INN KOMINN, HVAR SKAL SITJA SJÁ”
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innviðina og huga vel að þeim samfélagslegu áhrifum 

sem ferðamannastraumnum fylgja. Við viljum búa 

þannig um hnútana að væntingar og upplifun eins 

ferðamanns rekist ekki á hagsmuni annars og allt 

fari þetta fram í sátt við náttúru og íbúa landsins. Við 

þurfum að þreifa okkur áfram með þolmörkum gagnvart 

náttúrunni en líka gagnvart samfélaginu. Helst af öllu 

viljum við þó halda í gestrisnina- að Íslendingar geti 

áfram notið þess að vera góðir heim að sækja“. 

 (Sigurveig Jónsdóttir & Helga G. Johnson,  2015).

Mörg tækifæri felast í skipulagsáætlunum. Það þarf að 

virkja sveitarfélögin til að nota aðalskipulagsstigið betur sem 

stefnumótandi áætlun en ekki eitthvað sem þeim ber skylda að 

gera samkvæmt lögum. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að 

tímarnir breytast. Við þurfum að huga betur að því hvar og hvernig 

við ætlum að taka á móti þeim ferðamönnum sem hingað kemur. 

Skilgreina jafnvel fjölda sem við viljum á hverjum stað. Við þurfum 

að setja okkur markmið, áætlun og framtíðarsýn og jafnframt huga 

að uppbyggingu, framboði og aðgengi. 
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