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Gestastofa Snæfellsness  
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes í samstarfi við Eyja- og Miklaholtshrepp hafa ákveðið að koma upp og opna 

Gestastofu Snæfellsness í félagsheimilinu Breiðabliki í Eyja- og Miklaholtshreppi á sunnanverðu Snæfellsnesi. 

Meginmarkmið með opnun gestastofu við aðalaðkomuleiðina inn á Snæfellsnes er að ná til sem flestra 

ferðamanna sem leggja leið sína á Snæfellsnes og miðla til þeirra upplýsingum, þekkingu  og ferðaráðgjöf til 

að auka öryggi, upplifun og ánægju bæði gesta og íbúa svæðisins og vernda landið. 

Upplýsingagjöfin mun miða að því að stýra umferð um svæðið á þá staði sem þola ágang og umferð, og eru 

öruggir fyrir ókunnuga. Markiðið er að veita upplýsingar til að beina fólki á þá náttúru-, menningar- og 

þjónustustaði sem eru aðgengilegir og bjóða upp á eftirsóknarverða upplifun sem fellur að væntingum og 

auðga upplifun gesta, en áherslan verður á þá staði þar sem aðstaða og/eða þjónusta er til staðar.  

Einnig verður lögð áhersla á að byggja upp samstarf og gagnvirkt tengslanet milli allra þeirra aðila sem veita 

þjónustu og upplýsingar á Snæfellsnesi. Þannig byggi upplýsingagjöf og leiðsögn á staðkunnáttu og gæðum, 

raunupplýsingum líðandi stundar hvað varðar veður, færð, fjölda og þolmörk á hverjum stað þegar verið er 

að vísa fólki til vegar.  

Forsaga verkefnis um gestastofu Snæfellsness 
Eins og allir vita þá hefur ferðaþjónusta verið í miklum vexti á Snæfellsnesi, líkt og annars staðar á landinu 

undanfarin ár. Mikil uppbygging á sér stað í þessari atvinnugrein og svæðið hefur fengið ýmsar 

viðurkenningar og verið tilnefnt sem áhugaverður áfangastaður fyrir ferðamenn. Uppbygging ferðaþjónustu 

og aukinn áhugi á svæðinu hefur leitt til mikillar aukningar á umferð um Snæfellsnes. 

Samkvæmt mælingum Vegagerðarinnar jókst meðal ársumferðin á þremur mælingastöðum á 

Snæfellsnesvegi um 28% milli áranna 2015 og 2016, en eins og sjá má á súluriti frá Vegagerðinni sem er hér 

fyrir neðan, þá hefur umferðaraukningin verið mest síðastliðin tvö ár, bæði sumar- og vetrarumferð. 

 

Aukin umferð kallar á aukna þjónustu og virka upplýsingagjöf til þeirra sem sækja svæðið heim.  

Það er mikilvægt að koma góðum upplýsingum til þeirra sem koma inn á svæðið, til að stuðla að auknu 

öryggi og jákvæðri upplifun ferðamanna, verja viðkvæma staði með því að beina fólki þangað sem byggt 

hefur verið upp og kynna þá þjónustu sem boðið er upp á til að hámarka ábata samfélagsins af komum 

ferðafólks.  
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Í sameiginlegu svæðisskipulagi Snæfellsness 2014-2026, sem samþykkt var af sveitastjórnum sveitafélaganna 

fimm á Snæfellsnesi í desember 2014 og staðfest af Skipulagsstofnun 24.03.2015, er m.a. sett fram það 

markmið (U26) að sett verði upp ein aðalupplýsingamiðstöð við lykilinngang inn á Snæfellsnes, en minni 

upplýsingamiðstöðvar verði á þéttbýlisstöðunum. 

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes var stofnaður 2014 og framkvæmdastjóri ráðinn til starfa, m.a. til að vinna að 

framgangi þeirra markmiða sem sett voru fram í svæðisskipulagi Snæfellsness.  

Vegna mikillar aukningar ferðamanna og ákalls um aukna þjónustu og upplýsingagjöf á Snæfellsnesi var það 

skilgreint sem eitt af forgangsverkefnum Svæðisgarðs að vinna að markmiði U26 í svæðisskipulagi um 

uppbyggingu á sameiginlegri upplýsingamiðlun á Snæfellsnesi.  

Ferðamálastofa vann einnig stórt 

greiningarverkefni og gaf út skýrslu um 

eflingu og samræmingu á upplýsingaveitu til 

ferðamanna á Íslandi. Þar kom fram að 

vönduð, samræmd upplýsingagjöf sé eitt 

öflugasta verkfæri stjórnvalda til að stuðla að 

öryggi ferðamanna, ábyrgari hegðun þeirra 

og auknu aðdráttarafli svæða um allt land. 

Verkfæri sem hægt er að beita strax til að 

bregðast við þeim vanda sem við blasir og 

skapa svigrúm á meðan að aðrir innviðir 

ferðaþjónustunnar eru styrktir til lengri tíma. 

Í umræddri skýrslu er sett fram tillaga að 

uppbygginu á upplýsingamiðlun á Íslandi þar 

sem lagt er til að reknar verði þrjár megin 

svæðisupplýsingaveitur á Snæfellsnesi, þ.e. á Breiðabliki, Malarrifi og í Grundarfirði. 

Framkvæmdastjóra svæðisgarðs var þá falið að vinna að framgangi þess hvort hægt væri að koma upp góðri 

samræmdri upplýsingamiðlun fyrir Snæfellsnes á vegum Svæðisgarðsins á Breiðabliki og hófust þá viðræður 

við stjórnendur Eyja- og Miklaholtshrepp um hvort möguleiki væri á að nýta húsnæði og aðstöðu í 

félagsheimilinu Breiðabliki fyrir „gestastofu“ fyrir Snæfellsnes.  

Í framhaldi af þeim viðræðum haustið 2016 var lagt til að unnið yrði sameiginlegt greiningar- og 

þróunarverkefni varðandi þennan möguleika á að koma á fót og reka sameiginlega gestastofu fyrir 

Snæfellsnes á Breiðabliki. 
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Framkvæmdastjóra Svæðisgarðs, Ragnhildi Sigurðardóttur var falin framkvæmd verkefnisins auk þess sem 

Margrét Björk, ráðgjafi og verkefnisstjóri hjá SSV þróun & ráðgjöf var fengin til að vinna að verkefnisstjórn, 

greiningarvinnu og úrvinnslu, þá var ráðgjafafyrirtækið ILDI fengið að ráðgjöf varðandi undirbúning, 

framkvæmd og úrvinnslu varðandi hugmyndasmiðju með íbúum svæðisins, auk þess sem Svæðisgarðurinn 

skipaði fólk í vinnuhópa til að vinna að þessu verkefni. 

Framgangur verkefnisins um gestastofu Snæfellsness 
Byrjað var á að greina og meta aðstæður og möguleika, kosti og galla þess að taka félagsheimilið Breiðablik 

undir upplýsingamiðlun og gestastofu fyrir Snæfellsnes. Þessi greining leiddi í ljós að þessi staðsetning og 

aðstaðan að Breiðabliki hentar mjög vel til að gera þar gestastofu fyrir Snæfellsnes. 

Þá var mikið lagt í samtal við íbúa Eyja- og Miklaholtshrepps um vilja þeirra til að breyta starfsemi 

félagsheimilisins þeirra á Breiðabliki.  Niðurstaða þeirrar greiningar var að miklu fleiri sjá tækifæri en ógnanir 

varðandi þá breytingu. Eins komu fram væntingar um áframhaldandi aðgengi íbúa að aðstöðu fyrir 

félagsstarfsemi, fundarhöld og mannfagnaði í húsinu, auk þess sem fólk vill halda vottuðu eldhúsi sem er í 

húsinu til að framleiða söluhæfar matvörur úr heimabyggð og væntingar eru um aukna möguleika til sölu á 

vörum af svæðinu.  

Allir vildu auka upplýsingagjöf til ferðamanna og mikið ákall var eftir aukinni stýringu ferðamanna um 

svæðið. Einnig talaði fólk um að aðstaðan á Breiðabliki gæti boðið upp á tækifæri varðandi frekari þjónustu 

við ferðafólk hvað varðar grunnþjónustu s.s. almenningssalerni og gistiaðstöðu fyrir svefnbíla og tjaldstæði. 

Það myndi létta mikið á samfélaginu hvað varðaði ónæði og óþrifnað sem fylgdi næturdvöl gesta þar sem 

ekki er ætlast til þess að fólk dvelji eða gisti og engin aðstaða er til staðar.  

Þá var haldið námskeið um hugmyndafræði varðandi gestastofur og mismunandi möguleika varðandi 

upplýsingamiðlun sem víkkaði sjóndeildarhring heimamanna hvað varðar útfærslu á gestastofu og 

upplýsingamiðlun á Snæfellsnesi.  

Í framhaldi af því var haldin opin hugmyndasmiðja þar sem öllum sem áhuga höfðu var boðið að koma og 

taka þátt í hugmyndavinnu varðandi útfærslu á upplýsingamiðlun og gestastofu fyrir Snæfellsnes.  

Niðurstöður þeirrar vinnu allrar voru svo lagðar fyrir vinnuhóp og hönnuð sem lögðu fram tillögur um 

breytingar og nýtingu á húsinu fyrir Gestastofu Snæfellsnes og aðra starfsemi. 

Þá hefur einnig verið handsalað samstarf við Save Travel um aðkomu að gestastofunni hvað varðar 

upplýsingamiðlun um öryggisþætti. 

Framtíðarsýn um gestastofu Snæfellsness 
Félagsheimilið Breiðablik er rúmgott hús með góðri þjónustuaðstöðu, þar sem hentugt er að koma fyrir 

upplýsingamiðlun til gesta auk þess sem hægt er að leigja út hluta hússins undir styðjandi starfsemi. Einnig er 

lóðin rúmgóð og þar eru góðir möguleikar á að gera kalda gestastofu sem nýtist gestum allan sólarhringinn, 

auk þess að gera góð bílastæði og  þjónustusvæði fyrir rútufyrirtæki, ferðaskipuleggjendur, og gistibíla. Einnig 

er vilji til þess að byggja upp fjölskylduvænan áningastað. Eins á að skoða hvort útbúa eigi tjaldstæði. 
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Hér má sjá tillögu að nýtingu húsnæðisins á Breiðabliki: 

1. Samfélagssvæði - Gestastofa Snæfellsness u.þ.b. 155 m2 (svæði sem ætlað er undir gestastofu og 

samfélagsviðburði eftir þörfum) 

2. Svæði til útleigu u.þ.b. 120 m2  + útipallur (kvaðir um aðgang að eða þjónustu við samfélagsviðburði) 

3. PLÚS sameiginlegt svæði fyrir alla starfsemina u.þ.b. 20 m2 (rými sem nýtist allri starfseminni hvað varðar 

inngang í húsið og starfsmannarými) 

4. Svæði til útleigu fyrir skrifborðsstarfsemi - skrifstofurými u.þ.b. 3 x 7,7 m2  

5. PLÚS sameiginlegt vinnu- og samfélagssvæði með aðgengi fyrir félagsstarf í samfélaginu - u.þ.b. 40 m2 

(rými sem ætlað er sem vinnusvæði til fundahalds og félagsstarfa og nýtist bæði aðilum sem leigja aðstöðu í 

húsinu og samfélaginu) 

Almenningssalerni sem þjóna allri starfsemi í húsinu og verða rekin með þjónustugjaldi 

Auk þess er sviðið og kjallari undir sviðinu sem ekki hafa enn verið unnar tillögur eða hugmyndir fyrir 

varðandi nýtingu. 

Rekstrargrundvöllur Gestastofu Snæfellsness 
Eyja- og Miklaholtshreppur á húsið og mun standa straum af kostnaði við þær breytingar og endurbætur á 

húsinu sem auka verðgildi hússins. Það er allar betrumbætur sem lúta að húsinu sjálfu, föstum innréttingum 

og umhverfisumbótum. Eyja- og Miklaholtshreppur ber einnig ábyrgð á lóðaleigu, umhverfi og lóð í kring um 

félagsheimilið Breiðablik. Það er skipulagi, umferðastýringu, umhirðu og úthlutun á svæðum til nota fyrir 

ýmsa starfsemi. Eyja og Miklaholtshreppur ber auk þess ábyrgð á holræsum, lögnum og veitum að og frá 

húsinu. 

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes sér um allan undirbúning, uppbyggingu og rekstur á Gestastofu Snæfellsness, 

og kemur til með að leigja aðstöðu af Eyja- og Miklaholtshreppi í og við félagsheimilið Breiðablik undir þá 

starfsemi. Svæðisgarðurinn ber einnig ábyrgð á allri faglegri gæðauppbyggingu og upplýsingaöflun og -

miðlun sem mun fara fram undir merkjum Gestastofu Snæfellsness. Svæðisgarðurinn mun einnig vinna að 

gangvirku samstarfi við aðra aðila sem standa að upplýsingagjöf á Snæfellsnesi og mun beita sér fyrir 

auknum gæðum og virkni á því sviði.  
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Einnig hefur verið handsalað samstarf við Save Travel um að koma að upplýsingagjöf varðandi öryggisþætti í 

Gestastofu Snæfellsness. Auk þess sem rætt hefur verið við Þjóðgarðinn Snæfellsjökul varðandi samstarf og 

samlegð varðandi upplýsingagjöf og landvörslu á Snæfellsnesi. 

Stefnt er að því að Gestastofa Snæfellsness verði opin alla daga ársins og þar verði aðgangur að salernum 

allan sólarhringinn, en mönnuð vakt verði á staðnum yfir háannatíma dagsins. Reiknað er með að ráða 

starfsfólk í 1,8 – 2 heilsársstörf til að vinna við Gestastofu Snæfellsness. 

Gert er ráð fyrir gjaldtöku af salernisþjónustu auk þess sem þjónustugjöld verði tekin af þeirri starfsemi sem 

sækist eftir að hafa fasta starfsaðstöðu á staðnum, en fyrirspurnir liggja t.d. fyrir varðandi aðstöðu á plani 

fyrir rútufyrirtæki og ferðaskipuleggjendur og vilji er til að koma upp góðri aðstöðu fyrir gistibíla. Einnig er 

sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti á lóðinni. 

 


