
Er verkefnið styrkhæft ,skv. 1.gr laga nr. 75/2011 ?
Er verkefnið á ferðamannastað eða leiðir það til þess að staðurinn verði að ferðamannastað?
1. Uppbygging, viðhald og verndun mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum sem eru í eigu opinberra aðila eða á 
náttúruverndarsvæðum.
2. Framkvæmdir sem varða öryggi ferðamanna og verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila.

3. Nauðsynleg undirbúnings- og hönnunarvinna vegna framkvæmda skv. a og b
ATH: verkefni einkaaðila sem hvorki tengjast náttúruvernd eða öryggi eru ekki styrkhæf (t.d salerni ?)

Í hvað flokk fellur verkefnið skv. 7 gr. reglugerðar nr. 20 2016?
a) Undirbúning: Skipulagsáætlanir s.s. deiliskipulag, umhverfisskipulag og önnur skipulagsvinna
b) Hönnun mannvirkja, ferðamannastaða, -leiða, skilta og annars sem til þarf til að tryggja aðgengi og öryggi ferðamanna og/eða 
verndun náttúrunnar.
c) Framkvæmd: Varanleg mannvirkjagerð eða endurbætur mannvirkja og uppsetning skilta og annarra merkinga. Til þessa flokks 
verkefna teljast m.a. ferðamannaleiðir og áningarstaðir, en einnig aðgerðir til endurheimtar náttúrugæða s.s. uppgræðsla og aflagning 
hentisstíga. (miðað við breytta reglug.)

Fylgja umsókn nauðsynleg gögn skv. 9. gr. Reglugerðar nr. 20 2016?
Fylgdu fullnægjandi og viðeigandi gögn umsókninni, ss. Kostnaðraráætlun, deilikipulag, framkv.leyfi, samþ. landeigenda og 
skipulagsyfirvalda, o.s.frv.

Gæðamat skv. 10. gr. reglugerðar nr. 20 2016: 0 ‐ 70 stig. Sjá nánar í viðmiðum stigagjafar.
Forgangur vegna náttúrverndar: Verkefni hefur engin áhrif á náttúru = 0 stig. Verkefni kemur í veg fyrir stórfelldar og óafturkræfar 
skemmdir á náttúrunni = 20 stig

20

Forgangur vegna öryggis ferðamanna:  verkefni hefur enginn áhrif á öryggi= 0 stig. Verkefni kemur mjög líklega í veg fyrir mjög 
alvarleg slys  = 20 stig

20

Annar forgangur vegna innviða: Nýr segull sem dreifir ferðamannafjölda á fleiri svæði og árstíðir, svæði skortir viðkomandi 
grunnþjónustu og aðrir þættir. 0-15 stig

15

Sjálfbærni: Verkefnið hefur tengsl við heildræna stefnumótun með langtímamarkmið að leiðarljósi. Áhersla er lögð á heildaryfirbragð og 
staðarvitund, virðingu fyrir náttúruminjum, menningu og sögu, vistvæna hönnun og vistvæn byggingarefni. Verkefnið, aðilin, eða svæðið 
búa yfir umhverfisvottun/flokkun og/eða viðurkenndu gæðatjórnunarkerfi 0-15 Stig 

15

Heildareinkunn: 0-15 stig = uppfylla ekki kröfur , 15-30 stig = gott verkefn i, 30-50 stig = mjög gott verkefni, 50-70 stig = afburða gott 
verkefni. 70

Áætlaður heildarkostnaður

ætti ekki að vera umsóttur kostnaður hér líka?

Umsögn stjórnar [Grunnur að rökstuðningi, starfsmenn fms skrifa uppkast byggða á stigagjöf Stjórn breytir á fundi sínum ef þurfa þykir]

Málsnúmer xx - matsblað umhverfisstjóra við yfirferð styrkumsókna

Stutt lýsing verkefnis:


