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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina samrýmanleika landnotkunar frístundabyggða í 

sveitarfélögum á Suðurlandi, við lög og reglugerðir og aðra stefnumörkun stjórnvalda er 

varða náttúruminjar. Tilgangur greiningarinnar er að fá svar við þeirri spurningu hvort 

landnotkun frístundabyggða í ofangreindum sveitarfélögum samrýmist þeim lögum og 

reglugerðum er varða málaflokkinn sem og þeirri stefnumótun er sett hefur verið fram af 

íslenskum stjórnvöldum. Á Íslandi eru skv. nýjustu upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands 

(2013) vel yfir 12 þúsund frístundahús, nánar tiltekið 12607. Í ritgerðinni er gefið yfirlit um 

þróun frístundabyggða og fjölda þeirra. Jafnframt er farið yfir og gerð greining á þeim útfrá 

lögum og reglugerðum og annarri stefnumörkun stjórnvalda, er varðar landnotkun 

frístundabyggða. Áætlanir og þegar byggðar frístundabyggðir í samþykktum 

aðalskipulögum sveitarfélaga á Suðurlandi eru skoðaðar og greindar hvað varðar 

landnotkun. Í ritgerðinni eru síðan fimm mismunandi frístundabyggðasvæði í þremur 

sveitarfélögum greind nánar. Valin voru frístundabyggðasvæði sem voru deiliskipulögð og 

samþykkt eftir að lög nr. 44/1999 um náttúruvernd tóku gildi. Í 37. gr. þeirra kemur fyrst 

fram að vissar jarðmyndanir og vistgerðir njóti sérstakar verndar og að forðast skuli röskun 

þeirra eins og kostur er. Gróðurkort fyrir þau svæði þar sem ofangreindar fimm 

frístundabyggðir eru staðsettar voru skoðuð og svæðin heimsótt. Næst var farið yfir 

niðurstöðurnar og svar fengið við megin rannsóknarspurningunni þ.e. „er samrýmanleiki 

milli landnotkunar frístundabyggða og stefnumörkunar stjórnvalda er varðar 

náttúruminjar.“ Markverðustu niðurstöður greiningarinnar eru þær að eftir árið 1999 hafa 

verið samþykktar frístundabyggðir á svæðum sem ættu skv. lögum, reglugerðum og 

stefnumótun stjórnvalda að njóta sérstakrar verndar og þeim hefði þar af leiðandi átt að 

hlífa við framkvæmdum og öðru raski. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This MS-project investigates and analyses the land-use of free-time residences in 

South Iceland. For background orientation the history of free-time residences is 

briefly analysed. Then the laws, regulations and environmental policies of the 

Icelandic government are studied and the compliance between the actual land use and 

the laws and policies are compared. In order to estimate the land use of free-time 

residences in each of the 15 municipalities of Southern Iceland, the existing free-time 

residences and designated areas for free-time residences in the master plan of each 

municipality are investigated. Also, some four examples of areas (confirmed after 

1999) for free-time residences are studied in terms of land-use. The reason why the 

time after 1999 was chosen is because in the year 1999 the law on nature 

conservation nr. 44/1999 was accepted, law that is more strict in terms of conserving 

lava formations, wetlands, lakes, waterfalls, hot springs and their surroundings. By 

comparing the laws and regulations that are concerned with protection of nature areas 

of importance, and the actual land use of free-time residences in Southern Iceland, 

the study has for example found that plans that have been adapted after 1999 place 

free-time residences within important nature areas where there are lava formations, 

areas of birch bushes and wetlands that were meant to be protected by the laws and 

regulations and environmental policies of the Icelandic government. 
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1 Inngangur 

Á Íslandi hefur orðið mikil aukning í uppbyggingu frístundabyggða á undanförnum 

áratugum. Í tillögu að Landsskipulagsstefnu 2013 – 2024, kemur fram að sveitarfélög á 

Íslandi hafa tekið frá samtals 43.000 ha svæði fyrir frístundabyggð á landsvísu 

(Skipulagsstofnun, 2012), samkvæmt gildandi aðalskipulagsáætlunum. Þar af eru tæpir 

26.000 ha lands á Suðurlandi skilgreindir sem frístundabyggð í skipulagsáætlunum 

(Skipulagsstofnun, 2012). Af þeim 12.607 frístundahúsum sem skráð voru hjá Þjóðskrá í 

febrúar 2013 voru 6.364 á Suðurlandi (Þjóðskrá Íslands 2013) eða u.þ.b. helmingur. Ef gert 

er ráð fyrir að hverju frístundahúsi tilheyri u.þ.b. 1,5 hektarar af landi, þ.e.a.s. lóðin, vegur 

að frístundahúsinu og hlutdeild í sameiginlegu leiksvæði þá sést að áætlanir um frekari 

uppbyggingu frístundasvæða á Suðurlandi eru miklar.  

Þegar hér er komið sögu eru vafalaust einhverjir sem spyrja til hvers þurfi að greina hvort 

samrýmanleiki sé á milli landnotkunar frístundabyggða og stefnumörkunar stjórnvalda er 

varðar náttúruminjasvæði. Til þess að svara þeirri spurningu má benda á að það er mat 

margra að ósnortin náttúra sé auðlind sem þurfi að bera umhyggju fyrir hvort sem hún er 

einstök á landsvísu eða heimsvísu.  

Allar framkvæmdir hafa í för með sér rask, hvort sem það eru vegir, orkuver, 

háspennulínur eða frístundabyggðir svo einhver dæmi séu tekin. 

Þegar farið er um landið er ljóst að það er afar vinsælt að byggja frístundahús inni í kjarri, 

þ.e. upprunalegum birkiskógi, í hraunbollum, eða á vatnsbakka. Þá vakna spurningar um 

hvort náttúruminjar hafi raskast eða lokast af innan frístundalóða/frístundasvæða og hvort 

upprunalegir birkiskógar séu hugsanlega í miklum mæli að breytast vegna gróðursetninga 

annarra tegunda innan þeirra og vegna ruðnings birkis þegar byggð eru hús og vegir í kjarri 

og skógi. Íslensk náttúra er um margt sérstök, hún einkennist af mikilli virkni og lífríki sem 

hefur aðlagast óblíðum aðstæðum (Umhverfisráðuneytið, 2002). Verndun óspilltrar eða lítt 

snortinnar náttúru er ekki síður mikilvægur þáttur í sjálfbærri þróun en skynsamleg nýting 

þeirra náttúrugæða sem eru uppspretta auðs (Umhverfisráðuneytið, 2002). 
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Í ritgerðinni er landnotkun frístundabyggða á Suðurlandi greind í stórum dráttum og einnig 

er farið yfir stefnumörkun stjórnvalda og löggjöf er varðar landnotkun og náttúruminjar, og 

atriðin borin saman.  

Stjórnvöld marka meðal annars stefnu sína með sérstökum skjölum og einnig birtist stefna 

þeirra einnig í lögum og reglugerðum. Skipulagsvaldið liggur hinsvegar – að landsskipulagi 

frátöldu hjá sveitarfélögunum, en þau bera ábyrgð á að gera aðal- og deiliskipulagsáætlanir 

innan viðkomandi sveitarfélags. Þessar áætlanir endurspegla þ.a.l. stefnu um landnotkun 

innan sveitarfélagsins. Ritgerðinni er ætlað að leiða í ljós hvort áherslur ríkis og 

sveitarfélaga séu samrýmanlegar þegar kemur að uppbyggingu frístundabyggða og verndun 

náttúruminja og lykilvistgerða og lýsa muninum ef hann er fyrir hendi. 

Þar sem vitnað er í Landsskipulagsstefnu 2013 – 2024 í upphafi inngangs er vert að geta 

þess að Landsskipulagsstefna 2013-2024 hefur ekki verið samþykkt. Í ritgerðinni er vitnað í 

ofangreinda Landsskipulagsstefnu 2013 – 2024 þótt hún hafi ekki hlotið samþykki, þar sem 

í stefnunni er samantekt er varðar frístundabyggðir er tengist viðfangsefni ritgerðarinnar. 

1.1 Nálgun 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er farið yfir þróun frístundabyggða á Íslandi. 

Einnig er þróun á húsakosti frístundabyggða skoðaður og möguleg áhrif þeirrar þróunar á 

náttúruminjar. Í öðrum hluta er farið yfir stefnumörkun stjórnvalda eins og hún birtist í 

skipulagslögum, byggingarreglugerð, náttúruverndarlögum og öðrum lögum og 

reglugerðum er málið varða. Síðan er farið yfir stefnu stjórnvalda eins og hún birtist í 

stefnumarkandi ritum. Auk laga, reglugerða og stefnumarkandi útgáfu kemur stefna 

stjórnvalda einnig fram í Náttúruminjaskrá og Náttúruverndaráætlun. Í þriðja og síðasta 

hluta ritgerðarinnar er þróun og landnotkun frístundabyggða greind og niðurstaðan borin 

saman við stefnumörkun stjórnvalda.  

1.2 Viðfangsefni 

Þar sem uppbygging frístundabyggða hefur verið hröðust á Suðurlandi og þar sem um 

helmingur frístundahúsa á landinu er innan 15 sveitarfélaga á Suðurlandi, var ákveðið að 
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skoða sveitarfélög á Suðurlandi og landnotkun frístundabyggða innan þeirra. Á Suðurlandi 

er m.a. að finna þjóðgarð með frístundabyggð innan sinna marka. Einnig er þar 

Þingvallavatn sem og vatnasvið þess, en um þau hafa verið sett sérlög til að varna mengun 

vatnsins. Svæðið umhverfis Þingvallavatn er afar vinsælt fyrir frístundabyggð og útivist. Í 

Grímsnes- og Grafningshreppi, sem er það sveitarfélag á landinu er hefur flest frístundahús, 

er mikið um gróft hraun, kjarrlendi og votlendi. Önnur sveitarfélög eru einnig með 

viðamikil náttúruminjasvæði innan sinna marka. 

1.3 Rannsóknarspurningar  

Eins og fram hefur komið er grunnrannsóknarspurning verkefnisins 

Er landnotkun frístundabyggða á suðurhluta Íslands í samræmi við stefnumörkun íslenskra 

stjórnvalda er birtist í lögum, reglugerðum og annarri stefnumótun um náttúruvernd? 

Aðrar spurningar sem einnig er leitast við að svara í ritgerðinni eru: 

Endurspeglast stefnumörkun stjórnvalda í skipulagsáætlanagerð? Ef svo er ekki að öllu 

leyti, er mögulegt að greina hvers vegna það er? 

Hefur aðgengi almennings að náttúruminjasvæðum að einhverju leyti breyst við 

uppbyggingu frístundabyggða? 
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2 Þróun frístundabyggða 

2.1 Frá sumarbústaði til frístundahúss 

Hugtakið sumarbústaður var í upphafi notað um kofa og bústaði sem risu hér á landi sem 

hýbýli, og nýttir voru að sumarlagi utan þéttbýlis. Fyrstu sumarbústaðirnir eru frá því upp 

úr 1920. Margir þessara sumarbústaða risu í nágrenni Reykjavíkur, s.s. kringum bæina 

Hólm og Lögberg, á Hellisheiði og í suðurhlíðum Digranesháls í núverandi Kópavogi. 

Einnig risu fljótt bústaðir í og við Hveragerði (Hveragerðisbær 2013), Laugarvatn og á 

Þingvöllum. 

 

Mynd 1. Fyrstu sumarbústaðir er byggðust upp á Íslandi voru smáir og stóðu strjált 

Myndin er fengin frá Þjóðminjasafninu. Höfundur ókunnur. Staður ókunnur. 
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Frá 1920 til 1970 voru sumarbústaðir oftast einfaldar og litlar skúrbyggingar. Algengustu 

stærðir voru um 25 til 40 fermetrar. Oft voru bústaðirnir úr timbri sem til féll, svo sem 

kassafjölum utan af bílum og þess háttar efni, og gólf, veggir og þök voru yfirleitt lítið 

einangruð. (Auður Ottesen o.fl., 2006) Yfirleitt voru bústaðirnir án vatns og rafmagns. Í 

byrjun voru aðallega kolaeldavélar í bústöðunum og seinna var einnig notast við gastæki. 

Venjan var sú að gengið var frá bústöðunum á haustin og þeir hafðir lokaðir yfir veturinn 

(Auður Ottesen o.fl., 2006).  

Eins og vænta má voru umhverfisáhrif þessara bústaða lítil. Helst var það rask vegna 

gróðursetningar og ræktunar sem fram fór kringum bústaðina, sem breytti umhverfinu. 

Bústaðirnir voru smáir og lágir, og dreifðust nokkuð og oftast voru fáir á hverjum stað. Í 

tímaritinu Sumarhúsið og garðurinn 3. tbl. frá 2006 kemur fram að í Tungudal fyrir botni 

Skutulsfjarðar byggðust fyrstu bústaðirnir um 1925 fyrir Ísfirðinga og brottflutta Ísfirðinga, 

og að Reykjum í Ölfusi var fyrsti sumarbústaðurinn reistur 1924. Þingvellir höfðu líka 

mikið aðdráttarafl, og þar risu fyrstu bústaðirnir um 1930. Í Grímsnesi hófst 

sumarhúsabyggð um 1937, og í Borgarfirði á árunum 1940 – 45 (Auður Ottesen o.fl. 2006).  

 

Mynd 2. Bústaður í kjarri frá síðustu öld. Myndin er fengin frá Þjóðminjasafninu. 

Höfundur ókunnur. Staður ókunnur. 
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Mynd 3. Bústaður í kjarri vöxnu landi. Myndin eru fengin hjá Þjóðminjasafninu. Höfundur 

ókunnur. Staður ókunnur. 

2.2 Þróun frístundabyggða 1970 – 2012 

Í gr. 1.3 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er að finna skilgreiningu svæða fyrir 

frístundabyggð. Þar segir að svæði fyrir frístundabyggð sé svæði þar sem tvö eða fleiri 

frístundahús standa í þyrpingu eða nýta sameiginlega tengingu við veg eða veitur. Einnig 

segir að frístundabyggð sé ekki ætluð til fastrar búsetu. Í ritgerðinni er stuðst við hugtakið 

frístundabyggð í sömu merkingu og fram kemur í gr. 1.3 í tilvitnaðri skipulagsreglugerð. 

Skilgreiningar á hugtakinu frístundabyggð er einnig að finna í eftirfarandi lögum: 

Skipulagslögum nr. 123/2010, lögum nr. 75/2008 um frístundabyggð og leigu lóða undir 

frístundahús og byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

Frístundabyggð er sem sagt hugtak fyrir svæði þar sem eru aukahýbýli utan þéttbýlis fyrir 

fólk sem á lögheimili oftast í bæjum og borg hér á landi. Ýmis hugtök hafa verið notuð og 

eru notuð um slíka dvalarstaði, s.s. sumarbústaðir, sumarhús og frístundahús. Hýbýlin eiga 

það sammerkt að vera athvarf í dreifbýli sem er reist stakt á svæði eða í hverfi 

frístundahúsa. Upp úr 1970 urðu sumarbústaðir algengari hér á landi (Þjóðskrá Íslands 

2013). Á þeim tíma var farið að byggja stærri bústaði og í stað einhalla þaka sem áður voru 
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algengust komu mænisþök. Algengt varð að nýta þakrými sem svefnloft (Auður Ottesen 

o.fl.2006). Smám saman var farið að bæta geymslu við húsin og nýting á gasi í bústöðum 

varð algeng. Á hitaveitusvæðum var enn fremur farið að leiða heitt vatn í bústaði og þá um 

leið að einangra þá. Á árunum eftir 1980 voru frístundahús yfirleitt orðin um 50 fermetrar, 

einangruð og nothæf allt árið, þ.e. heilsárshús, (Auður Ottesen o.fl. 2006) enda ekki lengur 

kölluð sumarbústaðir heldur aðallega frístundahús í skipulagsáætlunum. Á árunum 1980 – 

1990 varð áfram mikil fjölgun í byggingu frístundahúsa og árið 1997 voru frístundahús 

orðin 7.517 á landinu öllu (Þjóðskrá Íslands, 2013). Á tímabilinu 1997 til 2011 þ.e. á 

fjórtán ára tímabili fjölgar frístundahúsum enn hraðar og í byrjun ársins 2013 voru 

frístundahús 12.607 og hafði fjölgað um 67,7% á fjórtán árum þ.e. miðað við fokheld 

frístundahús eða lengra komin (Þjóðskrá Íslands 2013). Frístundahúsum fjölgaði því að 

meðaltali um 4,8% á ári frá árslokum 1997 til ársbyrjunar 2013. Mest var fjölgunin á 

tímabilinu frá 1999 - 2000, eða 6,4%, en minnst 1,1% milli áranna 2010-2011. Tölur um 

fjölda frístundahúsa eru fengnar frá Þjóðskrá Íslands og miðast við að viðkomandi hús sé 

fokhelt eða lengra komið. Þegar stærð lóða innan skipulagðra frístundasvæða er skoðuð 

sést að algeng stærð frístundalóða er 0,5 til 1,0 ha. Innan frístundabyggða fer einnig 

landrými undir vegi sem liggja milli frístundahúsanna og tengja byggðina við þjóðvegi og í 

skipulögðum frístundahúsabyggðum er yfirleitt gert ráð fyrir sameiginlegum leiksvæðum.  

2.3 Fjöldi sumarhúsa í byrjun árs 2013 og skipting milli 

landshluta 

Eins og fram hefur komið er stuðst við tölur um fjölda frístundahúsa frá Þjóðskrá Íslands 

frá ársbyrjun 2013. Þau 12.607 frístundahús sem voru fokheld eða lengra komin í ársbyrjun 

2013 (Þjóðskrá Íslands, 2013) dreifast ójafnt um landið. Flest eru frístundahúsin á 

Suðurlandi eða 6.364, (Þjóðskrá Íslands, 2013) sem er liðlega helmingur allra frístundahúsa 

í landinu. Uppbyggingu frístundabyggða fylgir mikið álag á umhverfið með vegagerð, 

lagningu raf- og vatnsleiðslna, uppsetningu rotþróa og svo húsbyggingunni sjálfri. En 

viðkomandi uppbygging hefur um leið jákvæða félagslega og efnahagslega þætti í för með 

sér fyrir viðkomandi sveitarfélag. Félagslega jákvæðu áhrifin eru þau að fólki fjölgar í 

viðkomandi sveitarfélagi á meðan dvalið er í frístundahúsum, sem auðgar ýmsa starfsemi. 

Efnahagslegu jákvæðu þættirnir eru að viðskipti aukast í viðkomandi sveitarfélagi sem og 
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umsvif þjónustu. Um 35% allra frístundahúsa á Íslandi eru í tveimur sveitarfélögum, þ.e. í 

Grímsnes- og Grafningshreppi og Bláskógabyggð, u.þ.b. 4.477 frístundahús. 
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Mynd 4. Súlurit sem sýnir fjölda frístundahúsa á Íslandi og skiptingu eftir landshlutum. 

Tölur eru frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 

Að öðru leyti má sjá skiptingu frístundabyggða um landið á mynd nr. 4. Rúmur helmingur 

allra frístundahúsa er á Suðurlandi. Tæpur fjórðungur allra frístundahúsa er á Vesturlandi 

eða 2.567 sem eru 20,7% og restin dreifist um landið. 

2.4 Fyrirhugaðar frístundabyggðir samkvæmt 

skipulagsáætlunum 

Eins og komið er fram, hefur frístundahúsum fjölgað mikið á síðustu árum. Jafnframt er 

gert ráð fyrir nýjum frístundahúsum og -byggðum sem ekki hafa enn risið í gildandi 

aðalskipulagi flestra sveitarfélaga. Samkvæmt aðalskipulagsáætlunum þeirra 15 

sveitarfélaga sem eru til skoðunar í ritgerðinni, er alls gert ráð fyrir frístundabyggð á 26.000 

ha svæði (Skipulagsstofnun, 2012). Frístundahús, sem eru fokheld og lengra komin, eru 
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samtals 6.364. Ef gert er ráð fyrir að brúttó rými fyrir hvert frístundahús sé 1,5 ha, ná 

núverandi frístundabyggðir yfir tæpa 10 þúsund ha. Þetta sýnir að áætlanir gera ráð fyrir 

meira en 100% aukningu á því tímabili sem skipulagsáætlanir sveitarfélaganna á 

Suðurlandi gilda um. 

 

Mynd 5. Hluti úr aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps. Á þessum þessum hluta af 

sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020, (Pétur H. 

Jónsson o.fl., 2009)sést hve litur frístundabyggðar (lillablár) er ríkjandi, enda um að ræða 

eitt  vinsælasta frístundabyggðasvæði landsins. 

2.5 Sveitarfélögin á Suðurlandi 

Sveitarfélögin á Suðurlandi eru alls 15 og þau eru eftirfarandi: Ásahreppur, 

Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, 

Hveragerðisbær, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Skaftárhreppur, 

Sveitarfélagið Hornafjörður, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Sveitarfélagið Árborg, 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/sudurland/asahreppur/
http://www.samband.is/sveitarfelogin/sudurland/blaskogabyggd/
http://www.samband.is/sveitarfelogin/sudurland/floahreppur/
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Sveitarfélagið Ölfus og Vestmanneyjar. Frístundabyggðir í aðalskipulögum 

sveitarfélaganna á Suðurlandi eru skoðaðar í kafla 4.  

3 Stefnumörkun stjórnvalda í lögum og reglugerðum 

og stefnumótun er snerta frístundabyggðir 

3.1 Skipulagsvaldið í skipulagslögum og ákvæði í 

skipulagslögum og breytingar á þeim er varða 

frístundabyggðir 

Mikilvægt er að skoða hvernig skipulagsvaldi hefur verið komið fyrir í íslenskum lögum. 

Fyrstu skipulagslögin á Íslandi voru lög um útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum 

kauptúnum o.fl. nr. 75/1917. Næstu skipulagslög voru lög um skipulag kauptúna og 

sjávarþorpa nr. 55/1921 og í 1.gr. þeirra kom fram að skipuleggja skyldi þorp og bæi með 

500 íbúa eða fleiri. Þessi lög voru leyst af hólmi með skipulagslögum nr. 19/1964. Í 4. gr. 

skipulagslaga nr. 19/1964 kom fram að skylt væri að gera skipulagsuppdrætti af öllum 

kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, þar sem bjuggu 100 íbúar eða fleiri. Í sama ákvæði 

sagði að ráðherra gæti að fengnum tillögum skipulagsstjórnar, látið gera drög að héraða- og 

landshlutaskipulagi. Fram kom í lögunum að ef ágreiningur yrði milli aðila, sem fóru með 

stjórn skipulagsmála, þ.e. skipulagsstjórnar ríkisins og sveitarstjórnar, skæri ráðherra úr, 

nema öðruvísi væri sérstaklega ákveðið í lögunum. Á fyrri hluta 20. aldar var athyglinni 

beint að landsvæði kaupstaða og kauptúna sem voru í uppbyggingu en landsvæði þar fyrir 

utan var ekki skipulagt sérstaklega. Fyrsta skipulagsnefnd ríkisins var sett á fót árið 1921 

og aðalskipulag Ísafjarðar, var fyrsta aðalskipulagið sem samþykkt var á Íslandi árið 1927. 

(Wikipedia, 2013). Í skipulagslögum nr. 31/1978 um breytingu á skipulagslögum nr. 

19/1964 voru öll sveitarfélög gerð skipulagsskyld. Með þeirri breytingu hljóðaði 4. gr. 

skipulagslaganna frá 1964 þannig: 
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Öll sveitarfélög eru skipulagsskyld. Allar byggingar ofanjarðar og neðan og önnur mannvirki, sem hafa 

áhrif á útlit umhverfisins, aðrar en byggingar á lögbýlum, skulu byggð í samræmi við áður gerðan 

skipulagsuppdrátt, sem samþykktur hefur verið af  hlutaðeigandi sveitarstjórn og Skipulagsstjórn 

ríkisins.  

Rétt er þó að taka fram að einungis sveitarfélög voru skipulagsskyld, en ýmis landsvæði 

voru á þessum tíma utan marka sveitarfélaga þannig að skipulagsskyldan náði ekki til 

þeirra. Fram til þessa höfðu sumarbústaðir risið á stangli eftir því sem fólk fékk leyfi hjá 

landeigendum, og ekki voru alltaf gerðir uppdrættir fyrir bústaðina. En hér eftir er svæði 

fyrir frístundabyggðir sýnt á aðalskipulagi. 

Með skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 varð breyting á stjórnun skipulagsmála, en 

í 3. gr. þeirra sagði m.a. að umhverfisráðherra færi með yfirstjórn skipulags- og 

byggingarmála, að ráðherra til aðstoðar væri Skipulagsstofnun og ennfremur að 

sveitarstjórnir annist gerð svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlana og fjalli um 

leyfisumsóknir, veiti byggingarleyfi og framkvæmdaleyfi og annist byggingareftirlit með 

atbeina kjörinna nefnda og sérhæfðra starfsmanna. Í samræmi við fyrrgreint varð 

skipulagsvaldið ótvírætt sveitarfélaganna. Eftir gildistöku laganna höfðu sveitarfélögin að 

miklu leyti sjálfdæmi um stefnu og efni skipulagsáætlana þ.e. að því marki sem ekki lágu 

fyrir skýr fyrirmæli í lögum. Í skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 kemur jafnframt 

fram að tryggja skuli varðveislu náttúru- og menningarverðmæta með sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi. Hugtakið sjálfbær þróun er ekki skýrt nánar í lögunum. Í skipulagslögum nr. 

123/2010 sem eru nú í gildi og tóku við af lögunum nr. 73/1997 er skipulagsvaldinu komið 

fyrir á sama hátt og í lögum nr. 73/1997. Í skipulagslögum nr. 123/2010 er sjálfbær þróun 

skilgreind á eftirfarandi hátt:  

Sjálfbær þróun: Þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum kynslóða til að 

mæta þörfum sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegum gæðum verður að haldast í hendur við 

vernd umhverfisins og grunngæða jarðar. 

Í skipulagslögum nr. 123/2010 eru helstu nýjungar þær að þar eru skýrari fyrirmæli um 

samráð og kynningu við alla hagsmunaaðila þ.m.t. almenning þegar unnið er að 

skipulagsáætlunum. Einnig er í lögunum ákvæði um að þegar vinna við gerð 

aðalskipulagstillögu hefjist skuli sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu, 

eða eins og segir í 1. mgr. 30. gr. um gerð aðalskipulags, kynningu og samráð: 
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Þegar vinna við gerð aðalskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á 

skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina og 

upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu 

og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. Leita skal 

umsagnar um hana hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi. 

Krafa um lýsingu er nýjung í skipulagslögum nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 

90/2013 og með ákvæðum um gerð lýsingar er umsagnaraðilum og almenningi gert kleift 

að taka þátt í mótun vinnunnar sem fram fer á fyrstu stigum við gerð skipulags. Með 

ákvæði um lýsingu, ætti að vera auðveldara en áður að bregðast við athugasemdum og gera 

breytingar á áætluninni t.d. ef í umsögnum kemur fram að áætluð sé frístundabyggð á 

náttúruminjum sem vert sé að vernda, þar sem vinna við uppdrætti, greinargerð og 

umhverfismat er styttra á veg komin en ef um skipulagstillögu væri að ræða. Í 

ofangreindum lögum kemur einnig fram sveitarstjórn ber ábyrgð á og annast gerð 

deiliskipulags. Einnig er kveðið á um að taka skuli saman lýsingu á 

deiliskipulagsverkefninu þar sem fram skuli koma hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við 

deiliskipulagsgerðina. Sömu ákvæði eru um að leita skuli umsagnar um lýsingu 

deiliskipulagsins og kynna umsagnaraðilum 

Í skipulagslögum nr. 123/2010 sem tóku gildi þann 1. janúar 2011 voru í fyrsta skipti sett 

hér á landi ákvæði um landsskipulagsstefnu. Unnin hefur verið Landsskipulagsstefna 2013-

2024. Hún hefur ekki verið samþykkt. Núverandi umhverfis- og auðlindaráðherra fól 

Skipulagsstofnun að vinna endurskoðaða tillögu að landsskipulagsstefnu 2015 – 2026. Þau 

þemu sem komu fram í fyrstu tillögu til þingsályktunar að landsskipulagsstefnu 2013 – 

2024 verða tekin fyrir að nýju en byggt verður á þeim gögnum og sjónarmiðum sem fram 

komu við vinnslu fyrrgreindar tillögu til þingsályktunar og uppfærðum forsendum. Auk 

þess verður fjallað um nýtt viðfangsefni, landnotkun og landnýtingu dreifbýlis. 

(Skipulagsstofnun 2013).  
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3.1.1 Áhrif skipulagsreglugerða (og breytinga á þeim) á landnotkun 

frístundabyggða 

Í skipulagsreglugerð nr. 318/1985 var í gr. 4.3.7 skilmerkilegt ákvæði um 

deiliskipulagningu orlofs- og sumarbústaðasvæða eins og það heitir í reglugerðinni. Í 

fyrrgreindu ákvæði voru ýmsar takmarkanir á framkvæmdum tilgreindar s.s. að ekki skyldi 

byggt nær en 50 m frá sjó og stöðuvötnum eftir því sem aðstæður leyfði. Einnig voru 

ákvæði um að lóðir skildu ekki vera minni en 2500 m². Í reglugerðinni var einnig opnað á 

byggingu einstakra bústaða þótt aðal- og svæðaskipulag væri ekki fyrir hendi, að fenginni 

umsögn frá Náttúruverndarráði og Hollustuvernd, og viðkomandi jarða og jafnframt þurfti 

að liggja fyrir samþykki frá skipulagsstjórn. Það er skiljanlegt að slíka undantekningu gæti 

hafa þurft í einstaka tilvikum. Í dag innihalda flestar aðalskipulagsáætlanir heimild fyrir eitt 

til þrjú frístundahús á bújörð án þess að gera þurfi deiliskipulag fyrir þau. Sem dæmi segir í 

aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022:  

Heimilt er að byggja allt að 3 frístundahús á landbúnaðarsvæðum bújarða sem eru stærri en 50 ha án þess að 

skilgreina þurfi svæðið sem frístundasvæði í aðalskipulagi. 

Í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 sem leysti skipulagsreglugerð nr. 318/1985 af hólmi kom 

fram að markmið hennar væri að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og 

landgæða, tryggja varðveislu náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir 

umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Í skilgreiningum 

reglugerðarinnar er sjálfbær þróun skilgreind: 

Þróun samfélags sem tekur mið af vistfræðilegum, hagrænum, menningarlegum og félagslegum þörfum 

núlifandi og komandi kynslóða. 

Í gr. 3.2 sagði, að hafa skyldi samráð við Náttúruvernd ríkisins (Umhverfisstofnun) við 

gerð skipulagsáætlana á náttúruverndarsvæðum, sbr. gr. 4.19. og ákvæði laga um 

náttúruvernd. Grein 4.19 í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 hafði að geyma skilgreiningar á 

náttúruverndarsvæðum og í gr. 4.19.2 var tekið skýrt fram að auðkenna skyldi og gera grein 

fyrir náttúruverndarsvæðum, staðsetningu þeirra og helstu einkennum, hvaða landnotkun 

væri fyrirhuguð á svæðunum og hvaða reglur giltu á hverju þeirra um umgengni og 

mannvirkjagerð. Þessar greinar hafa án vafa haft mikil áhrif í þá átt að jarðeigendur og 
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sveitastjórnir gátu áttað sig betur á hvað væru náttúruminjar sem ástæða væri til að vernda. 

Í gr. 4.11.2 í reglugerðinni sagði ennfremur: 

Í svæðisskipulagi og á sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags skal gera grein fyrir þegar byggðum og 

fyrirhuguðum svæðum fyrir frístundabyggð utan þéttbýlisstaða. Gera skal grein fyrir staðsetningu og 

stærð svæðanna, þéttleika byggðar og öðrum einkennum þegar byggðra og fyrirhugaðra svæða fyrir 

frístundabyggð, eftir því sem þurfa þykir. 

Í sömu grein kom einnig fram að í deiliskipulagi svæða fyrir frístundabyggð skildi þess 

gætt að byggðin félli sem best að umhverfi, og að svæðin gæfu kost á fjölbreyttri útiveru og 

að ekki væri hindraður aðgangur að vötnum og strandsvæðum eða öðrum svæðum sem 

sérstök væru vegna náttúrufars og umhverfis, sbr. ákvæði laga um náttúruvernd. Númer 

laganna sem vísað er til er ekki nefnt í skipulagsreglugerðinni, en lög nr. 93/1996 um 

náttúruvernd hafa verið í gildi er ofangreind skipulagsreglugerð tók gildi. Þrátt fyrir 

ofangreind ákvæði er enn ekki til deiliskipulag af öllum frístundasvæðum sbr. eldri 

frístundasvæði í Laugardalshreppi. Í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 kom ennfremur fram 

í gr. 3.15 : 

að ekki sé gert ráð fyrir deiliskipulagningu vatna, fallvatna og sjávar en að í deiliskipulagi aðliggjandi 

svæða utan þéttbýlis skuli þess gætt að ekki sé byggt nær vötnum, ám eða sjó en 50 m og að ekki verði 

hindruð leið fótgangandi meðfram þeim.  

Þetta ákvæði hafði áhrif frá því það kom í skipulagsreglugerðina árið 1985, og áfram með 

skipulagsreglugerðinni frá árinu 1998. Með þessum ákvæðum í skipulagsreglugerðunum 

var komið í veg fyrir að frístundahúsaeigendur settu girðingu fram í ár og vötn á lóðum 

sínum. Enn má þó finna frístundalóðir á Suðurlandi þar sem girt er í vatn fram og má þar 

nefna flestar af eldri frístundalóðum við Gjábakkastíg við vatnsbakka Þingvallavatns innan 

þjóðgarðsins á Þingvöllum. Þar hafa á síðustu árum verið endurbyggðir bústaðir alveg 

niður við Þingvallavatn. 
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Mynd 6. Endurbyggður bústaður við Þingvallavatn, innan þjóðgarðs. Fjarlægð frá vatni er 

innan við 10 metrar, þegar mælt er á skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar. Mynd tekin 24. 

júlí 2013(KSJ). 

Í reglugerð nr. 400/1998 voru skýr fyrirmæli um hvernig skyldi sýna frístundabyggðir og 

náttúruverndarsvæði í aðalskipulagi. Þessi áhersla á náttúruminjar í ofangreindri 

skipulagsreglugerð ásamt lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 sem gengu í gildi ári eftir 

gildistöku ofangreindrar skipulagsreglugerðar hafa gert landeigendum og 

skipulagsráðgjöfum þeirra ljóst hvenær verið var að áætla frístundabyggðir á 

náttúruminjasvæðum.  

Nú er í gildi skipulagsreglugerð sem er nr. 90/2013. Markmið reglugerðarinnar eru í fleiri 

atriðum en í fyrri reglugerð. Í reglugerðinni eru skýrari fyrirmæli um samráð og kynningu á 

skipulagsáætlunum sbr. skipulagslög nr. 123/2010, en gert hefur verið í fyrri 

skipulagsreglugerðum. Eitt af markmiðum reglugerðarinnar er: 

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  
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Einnig segir í gr. 2.7 í reglugerðinni : 

Við gerð skipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa, viðkomandi 

stjórnvalda og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta um mörkun stefnu. 

Þessi fyrirmæli um samráð og kynningu gera ráð fyrir meiri samvinnu við almenning en 

áður var, en nýmæli í reglugerðinni er að gera skuli lýsingu skipulagsverkefnisins. Í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013 kemur sem sagt fram að þegar vinna við gerð 

skipulagstillögu hefjist skuli sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu, þar 

sem fram komi hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við skipulagsgerðina og upplýsingar um 

forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu og 

samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. 

Með kröfu um að gera skuli lýsingu sem samanstendur af greinargerð og yfirlitsmynd yfir 

skipulagssvæðið sem síðan skal kynna fyrir almenningi með áberandi hætti er aðkoma 

almennings tryggð fyrr í skipulagsferlinu en áður var. Einnig kemur fram í reglugerðinni að 

leita skal umsagnar um lýsinguna hjá umsagnaraðilum og Skipulagsstofnun, sem þýðir að 

skipulagstillaga fer tvisvar í kynningar- og umsagnarferli, fyrst sem lýsing tillögunnar og 

síðan sem skipulagstillaga. Þessi krafa um lýsingu ætti að tryggja það að hagsmunaaðilar 

eigi auðveldara með að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og mögulega hafa áhrif á 

framvindu við gerð skipulagsáætlunar.  

Með nýrri skipulagsreglugerð eru gerðar meiri kröfur um að stefna um landnotkun sé 

rökstudd með vísan í sett markmið sveitarstjórnar o.s.frv. Einnig þarf að sýna hvernig 

stefna aðalskipulags styður markmið skipulagslaga og sjónarmið um sjálfbæra þróun í 

sveitarfélaginu sbr gr. 4.3.1 og ákvæði um umhverfismat í gr. 4.4.1. Þótt að áhersla á hinar 

samfélagslegu og hagrænu hliðar sjálfbærrar þróunar virðist mjög sterkar þegar áhrif 

framkvæmda á náttúruminjar eru metin þá ættu þessi atriði í hinni nýju skipulagsreglugerð 

mögulega að koma að einhverju leyti í veg fyrir að frístundabyggðir séu áætlaðar á 

náttúruminjasvæðum, og þeim þannig raskað. Í gr. 2.7 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 

sem nefnist skipulagsskylda er kveðið á um að gerð sé grein fyrir áhrifum áætlunar og 

einstakra stefnumiða hennar á umhverfið m.a. með samanburði þeirra kosta sem til greina 

koma, og með umhverfismati áætlunarinnar ef við á.  
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3.2 Breytingar á byggingarreglugerð og ný mannvirkjalög 

Í gegnum tíðina hafa verið ákvæði í byggingareglugerðum er varða frístundabyggðir og 

snerta stærðir frístundahúsa, efnisval og sökkulgerð. Stífar reglur um að frístundahús væru 

ekki stærri en 50 fermetrar benda til þess að markmiðið hafi verið að girða fyrir að þau 

væru nýtt sem heilsárshúsnæði. Það var einnig algengt að frístundahús væru reist á 

timburstoðum (punktundirstöðum), svo að mögulegt var að flytja húsin úr stað ef 

landnotkun á viðkomandi svæði breyttist. Smám saman hafa orðið breytingar á á ákvæðum 

byggingarreglugerða hvað þessa þætti varðar. 

Í gr. 6.10.4 í byggingarreglugerð nr. 292/1979 var fjallað um sumarhús eða sumarbústaði, 

en bæði hugtökin voru notuð. Þar sagði í gr. 6.0.4.2 að ekki mætti reisa sumarhús nema þar 

sem skipulag ákveddi. Í þeim tilvikum sem skipulag var ekki fyrir hendi gat sveitarstjórn 

leyft einstaka sumarbústaði að fenginni umsögn Náttúruverndarráðs og Heilbrigðiseftirlits 

ríkisins og meðmælum Skipulagsstjórnar ríkisins sbr. 5. gr. í skipulagslögum nr. 19/1964. Í 

reglugerðinni voru einnig tilgreindar lóðastærðir og staðsetning bústaða á lóðum. Í gr. 

6.10.4.7. sagði að bústaðir skyldu gerðir af timbri eða öðru léttu efni, vera á einni hæð og 

ekki stærri en 50 fermetrar. Á tímum ofangreindrar reglugerðar ríkti auðsjáanlega 

samkomulag um að sumarhús skyldi vera innan vissra stærðarmarka og úr timbri. Í 

byggingarreglugerð nr. 384/1989 (breyting á reglugerð nr. 272/1979) sagði eins og í 

byggingarreglugerð frá 1979 að ekki mætti reisa sumarhús nema þar sem skipulag ákvað. 

Einnig sagði að um skipulagningu sumarhúsahverfa giltu ákvæði 4.3.7. í 

skipulagsreglugerð nr. 318/1985, en þar er m.a. fjallað um aðgengi almennings meðfram 

ám, sjó og vötnum og að framkvæmdir væru ekki nær þeim en 50 m. Einnig voru ákvæði 

um stærðir lóða. Í ofangreindri byggingarreglugerð var opnað á að byggingarnefnd gæti 

veitt leyfi fyrir byggingu einstaka bústaða eða áþekkum húsum, þótt skipulag væri ekki 

fyrir hendi, enda lægi fyrir umsögn frá viðkomandi jarðanefnd, heilbrigðisnefnd, og 

náttúruverndarnefnd, ásamt samþykki hlutaðeigandi sveitarstjórnar og skipulagsstjórnar 

ríkisins, sbr. 2 mgr. 5. gr. skipulagslaga nr. 19/1964.  

Í byggingarreglugerð nr. 384/1989 sagði að sumarbústaðir skyldu ekki vera stærri en 60 

fermetrar. Einnig voru í reglugerðinni eins og í fyrri reglugerðum ákvæði um lámarks 

lóðarstærðir, staðsetningu bústaðar á lóð og að tvö bílastæði skyldu vera á lóðinni. Í 
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ofangreindri skipulagsreglugerð var í fyrsta sinn heimilað að frístundahús væru stærri en 50 

fermetrar og var það fyrsta skrefið í áttina að afnámi stærðartakmarkana. Jafnframt voru 

gerðar ákveðnari kröfur um staðsetningu frístundahúsa innan lóða. 

Í byggingarreglugerð nr. 177/1992 kom fram í gr. 6.0.7.2 að um skipulagningu 

sumarbústaðahverfa giltu ákvæði gr. 4.3.7. í skipulagsreglugerð nr. 318/1985. (sjá 

ofangreint). Fram kom að sömu ákvæði giltu um bústaði á óskipulögðum svæðum. Einnig 

voru sömu reglur um fjarlægð frá sjó, ám og vötnum og um staðsetningu bústaða á lóð og í 

fyrri reglugerðum, og þar sagði um aðgengi almennings meðfram sjó, ám og vötnum: 

Þar sem sumarbústaðalóðir liggja að sjó, ám og vötnum skal jafnan vera a.m.k. 10 m breið spilda ógirt 

þar sem frjáls umferð er fyrir fótgangandi. Á spildu þessari er heimilt að leyfa að byggja bátaskýli enda 

hindri það ekki umferð gangandi eftir bakkanum.  

Eins og fram hefur komið eru enn frístundalóðir á Íslandi þar sem girðing er alveg fram í 

stöðuvatn, en það heyrir til undantekninga. 
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Mynd 7. Girðing umhverfis frístundalóð í Þjóðgarðinum á Þingvöllum. Girðingin nær 

alveg fram í vatnið. Mynd tekin 24. júlí 2013(KSJ). 

Í byggingarreglugerð nr. 177/1992 var grein um hönnun bústaða og þar kom fram að 

bústaðir skyldu vera úr timbri og þyrfti sérstaklega að standa á, til að heimila mætti önnur 

létt efni. Einnig kom þar fram að bústaðir skyldu vera á einni hæð og ekki stærri en 60 

fermetrar.  

Í byggingarreglugerð nr. 371/1994 sem er breyting á byggingarreglugerð nr. 177/1992, kom 

fram eftirfarandi sem varðar sumarhús í gr. 6.0.7.4.:  

Þegar gert er deiliskipulag fyrir sumarbústaðasvæði og það hefur hlotið málsmeðferð samkvæmt gr. 

4.4 í skipulagsreglugerð nr. 318/1985 skal ákveða stærð mannvirkja og fyrirkomulag í 

skipulagsskilmálum sbr. einnig gr. 6.10.7.5. 

Í fyrrgreindri byggingarreglugerð voru ekki lengur skilyrði yfir hámarksstærðir 

frístundahúsa, stærðir frístundahúsa skyldu ákveðnar í deiliskipulagsskilmálum. Í gr. 

6.0.7.5. sagði að hönnun sumarbústaða og annarra áþekkra bygginga skyldi vera þannig að 
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þær féllu vel að umhverfi sínu. Að öðru leyti fjallar greinin um kostnað vegna 

sameiginlegra svæða o.s.frv. Einnig kom fram í sömu reglugerðarbreytingu að þegar veitt 

væri leyfi fyrir staka bústaði og ekki lægju fyrir deiliskipulag skyldi stærð sumarbústaða 

vera mest 60 m² og meðallofthæð ekki minni en 2,2 m. Þá var unnt að heimila geymslu allt 

að 10 m² og bátaskýli allt að 15m² þegar aðstæður gæfu tilefni til. Áfram var ákvæði um að 

sumarbústaðir skyldu gerðir úr timbri, og að heimila mætti önnur efni ef sérstaklega stæði 

á. 

Í byggingarreglugerð nr. 441/1998 var ekki minnst á hámarksstærðir frístundahúsa né 

efnisval. Samkvæmt þeirri byggingarreglugerð voru öll ákvæði um hámarksstærðir 

frístundahúsa felld niður og efnisval var gefið frjálst Hámarksstærðir og efnisval 

frístundahúsa skyldi ákveðið með deiliskipulagi. Í ofangreindri byggingarreglugerð var 

einungis fjallað um frístundahús í 115. gr. og þar kemur fram að frístundahús, veiðihús og 

önnur áþekk hús skyldi hanna þannig að þau félli sem best að umhverfi sínu. Í gr. 123.4 í 

byggingarreglugerðinni voru ákvæði um að undirstöður skyldu vera úr steinsteypu og 

breidd þeirra valin í samræmi við burðarþol jarðvegs og álag. Ákvæði um að undirstöður 

skyldu vera úr steinsteypu gerði það að verkum að umhverfisáhrif frístundahúsa urðu meiri 

þar sem að bygging steyptra sökkla með tilheyrandi jarðvegsskiptum veldur meira raski á 

umhverfinu en þegar byggt er á staurum eða steyptum punktundirstöðum. Það að 

undirstöður/sökklar skuli vera úr steinsteypu gerir allar framkvæmdir á svæðum fyrir 

frístundabyggðir óafturkræfari en áður. 
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Mynd 8. Þessi mynd sýnir steypta plötu á steyptum undirstöðum fáeina metra frá 

Þingvallavatni, nánar tiltekið innan Þjóðgarðsins á Þingvöllum. Raskið er mikið, og 

framkvæmdir óafturkræfar. Mynd tekin 24. júlí 2013(KSJ) 

Í byggingarreglugerð nr. 112/2012 eru kröfur til frístundahúsa þær sömu og til annarra 

bygginga, ekki er minnst á stærðir eða efnisval frístundahúsa. Í reglugerðinni eru kröfur um 

að hollustuhættir varðandi frístundahús skuli í samræmi við önnur íbúðarými og einnig eru 

kröfur um aðgengi allra í frístundahús sem ætluð eru til útleigu. Rýmiskröfur íbúða gilda 

ekki um frístundahús, nema gagnvart umferðarleiðum hreyfihamlaðra. Í grein 8.1.4. í 

ofangreindri byggingarreglugerð er aftur gerð breyting á kröfum um undirstöður en þar 

segir:  

Þar sem annað efni en steinsteypa er notað í undirstöður mannvirkja eða þar sem breidd undirstöðu er 

minni en 200 mm skal hönnuður ávallt rökstyðja á uppdrætti fullnægjandi styrk og endingu undirstaða. 

Með þessari breytingu er aftur leyft að byggja sumarhús á undirstöðum úr öðru efni en 

steinsteypu. Að öðru leyti er byggingarreglugerð nr. 112/2012 mikið strangari hvað varðar 
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gæðastjórnun, ábyrgð hönnuða o.s.frv. Sem dæmi um nákvæmnina sem krafist er í 

reglugerðinni er í gr. 4.4.4 sem fjallar um lóðauppdrætti, en þar segir: 

Á lóðauppdráttum skal nánar gera grein fyrir: a. Aðgengi hreyfihamlaðra, blindra og sjónskertra.  

Þetta ákvæði er nýtt í kröfum um lóðauppdrætti. Önnur atriði í upptalningunni eru 

kunnugleg frá fyrri reglugerð. 

Við skoðun á ákvæðum byggingarreglugerða frá 1979 til 2012 má sjá að þróunin hefur 

verið í átt að draga úr öllum takmörkunum við hönnun og byggingu frístundahúsa, 

sérstaklega eftir 1994. Í fyrstu byggingarreglugerðinni nr. 292/1979 var stærð frístundahúsa 

settar skorður, 40 til 50 fermetrar. Nú er algengt að hámarksstærð frístundahúsa sé á bilinu 

120-300 fermetrar og einnig að heimilt sé að reisa gestahús og geymslu á lóðinni. Frá 1998 

hefur fjöldi steinsteyptra frístundahúsa risið í frístundabyggðum hér á landi. Að byggja 

u.þ.b. 50 fermetra timburhús á punktundirstöðum hefur önnur umhverfisáhrif og minna 

rask en að byggja t.d. 150 fermetra steinhús á steyptum sökkli. Ef frístundabyggð er skoðuð 

í samhengi við umhverfisáhrif, náttúruvernd og afturkræfni framkvæmda, þá skiptir 

efnisnotkun og gerð sökkla og byggingar máli, ásamt sjónrænum áhrifum, landnotkun 

frístundahússins, frágang á fráveitu o.fl.  

Mannvirkjalög nr. 160/2010 hafa almenn markmið varðandi eftirlit, öryggi, hönnun 

umhverfi og aðgengi fyrir alla. Í lögunum er ekki minnst sérstaklega á frístundabyggðir, 

þannig að sömu kröfur eru um þær eins og aðrar byggingar. 



41 

4 Umhverfisréttur og önnur stefnumörkun stjórnvalda 

er tekur til náttúruverndar  

4.1 Umhverfisréttur 

Í upphafi ritsins Hvítbók um íslenska náttúruvernd, í kaflanum Grundvöllur íslenskrar 

löggjafar um náttúruvernd, kemur fram að fyrstu lög um náttúruvernd eru lög nr. 48/1956 

um náttúruvernd (Hvítbók, 2011). Í 6. kafla ritsins kemur fram að unnið hefur verið að 

þróun og útfærslu meginreglna umhverfisréttar á undanförnum áratugum. Einnig kemur 

fram að margar þeirra voru settar fram í Ríó-yfirlýsingunni (Hvítbók, 2011) þar á meðal 

reglan um samþættingu umhverfissjónarmiða, reglan um fyrirbyggjandi aðgerðir, 

varúðarreglan (kjarni hennar er sá að ekki skuli láta óvissu um afleiðingar tiltekinna 

athafna eða athafnaleysis koma í veg fyrir að gripið sé til fyrirbyggjandi aðgerða. 

(Umhverfisstofnun, 2013)), greiðslureglan og reglan um mat á umhverfisáhrifum.  

4.2 Stefnumótun í náttúruverndarlögum og reglugerð um 

náttúruvernd 

Í lögum um náttúruvernd nr. 48/1956 sem voru fyrstu heildstæðu lögin um náttúruvernd 

hér á landi, er í fyrsta kafla farið yfir inntak náttúruverndar og hvernig sé heimilt að friðlýsa 

skv. lögunum. Einnig er farið yfir náttúruspjöll og náttúrulýti af mannavöldum og hvernig 

verjast megi þeim og í 3. gr. að sýna þurfi varúð svo að náttúru landsins sé ekki spillt að 

óþörfu. Í öðrum kafla í 6. gr. er fjallað um aðgang almennings að náttúru landsins. 

Stjórn náttúruverndarmála réðst skv. lögunum af Náttúruverndarráði sem skyldi skipað 7 

mönnum og þrem varamönnum. Einnig var kveðið á um nauðsyn náttúruverndarnefnda í 

hverju sýslufélagi og var sýslumaður hvers svæðis formaður þeirra nefnda. Með 

skipulagslögum nr. 31/1978 voru öll sveitarfélög gerð skipulagsskyld, svo þau voru það 

ekki á þeim tíma sem ofangreind náttúruverndarlög tóku gildi. Því má gera ráð fyrir að 
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náttúruverndarráð og náttúruverndarnefndir hafi haft áhrif á uppbyggingu frístundahúsa ef 

hætta var á að þau yllu náttúruspjöllum. Í ofangreindum lögum komu fram heimildir um 

friðlýsingar, en friðlýsingar skv. lögum takmarka skipulagsheimildir sveitarfélaga. Ekki er 

minnst á aðgengi almennings meðfram ám, sjó og vötnum í ofangreindum lögum. 

Í lögum nr. 47/1971 um náttúruvernd, sem tóku við af fyrrgreindum lögum, kom fram í 

fyrstu grein að tilgangur laganna sé að stuðla að samskiptum manna og náttúru, þannig að 

ekki spillist að óþörfu líf eða land, né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft. Í lögunum kom 

fram að Náttúruverndarráð hafi með höndum framkvæmdir í náttúruverndarmálum. Einnig 

kom fram í ofangreindum lögum í 20. gr. sú regla: 

að eigi megi setja byggingar, girðingar né önnur mannvirki á sjávarströnd né vatnsbakka og árbakka, 

þannig að hindri frjálsa umferð fótgangandi manna. 

Þetta er sama ákvæði um aðgengi almennings að vatnsbakka, árbakka og sjávarströnd og 

kom fram í skipulags- og byggingarreglugerðum sjá ofangreint. Í 21. gr. sömu laga kom 

fram að í óheimilt væri að byggja sumarbústaði án leyfis sveitarstjórnar. Þar kemur fram að 

sveitarstjórn skuli, áður en leyfi er veitt, leita umsagnar náttúruverndarnefndar héraðsins og 

að menntamálaráðuneytið setji með reglugerð nánari ákvæði um leyfi til byggingar 

sumarbústaða og ákveður þar meðal annars, að Náttúruverndarráð skuli jafnan gefa umsögn 

um staðsetningu og skipulag sumarbústaðahverfa. Sbr. ofangreint hefur með lögunum verið 

reynt að hafa yfirlit yfir byggingu sumarhúsa áður en almenn skipulagsskylda varð. 

Í reglugerð nr. 205/1973 um náttúruvernd kom einnig fram að yfirvöld vildu hafa ramma 

utanum uppbyggingu frístundabyggða. Í 20. gr. reglugerðarinnar segir orðrétt: 

Óheimilt er að byggja sumarbústað án leyfis sveitarstjórnar. Í umsókn um leyfi til að byggja 

sumarbústað skal gerð grein fyrir staðsetningu húss eða húsa, gerð og útliti, t. d. hvort það er byggt úr 

steini eða tré, hver litur þess verði, og öðru því er veruleg áhrif hefur á það, hvernig húsið fellur að 

umhverfinu.  

Í ofangreindri reglugerð sagði einnig að sveitarstjórn skyldi jafnan leita álits 

náttúruverndarnefndar áður en bygging sumarbústaðar væri leyfð. Enn fremur kom fram í 

21. gr. að, ef byggja ætti sumarbústaðahverfi skyldi skipulagsuppdráttur af fyrirhuguðu 

hverfi, auk þeirra atriða, er í 20. gr. gæti, fylgja umsókn til sveitarstjórnar og þar kæmi fram 

að sveitarstjórn skyldi ávallt leita umsagnar Náttúruverndarráðs um beiðnir, er varða 
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byggingu sumarbústaðahverfa. Með ofangreindum lögum og reglugerð nr. 205/1973 var 

komið í lög að leita skildi umsagnar Náttúruverndarráðs (seinna Náttúruvernd ríkisins og 

nú Umhverfisstofnun) þegar áætlaðar væru frístundabyggðir í skipulagsáætlunum. 

Í 22. gr. reglugerðarinnar kemur fram orðrétt:  

Sveitarstjórn skal binda leyfi til að byggja sumarbústað þeim skilyrðum, að fylgt sé fyrirmælum hennar 

um staðarval og gerð húss eða húsa og að gætt sé fyrirmæla heilbrigðisyfirvalda um frágang á 

vatnsgeymum, olíugeymum, salernum og um meðferð hvers konar úrgangs, er valdið getur mengun 

eða verið til óprýði. 

Einnig kemur fram í 23. gr. að ekki yrðu liðnar óleyfisframkvæmdir og ljóst er að með 

ofangreindri reglugerð er kominn afar skýr rammi um frístundabyggðir. Þrátt fyrir þennan 

ramma í reglugerð nr. 205/1973 um náttúruvernd eru enn óskráð frístundahús og fjallasel á 

Íslandi. Sjá nánar viðtöl við skipulagsfulltrúa aftar í ritgerðinni. 

Í lögum nr. 93/1996 um náttúruvernd kemur ekki fram stefnubreyting varðandi 

málaflokkinn frístundabyggðir. 

Í gildandi lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd, eru eftirfarandi greinar sem fjalla um atriði 

er snerta framkvæmdir utan þéttbýlis, þ.m.t. frístundabyggðir: Í 23. gr. laganna er fjallað 

um það að óheimilt er að setja niður girðingu á vatns- ár eða sjávarbakka þannig að hindri 

umferð gangandi manna. Í 33. gr. laganna er fjallað um það að leita skal umsagnar 

Umhverfisstofnunar við gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana og við verulegar breytingar 

á þeim og við úrskurð um mat á umhverfisáhrifum þegar það á við. 35. gr. fjallar um að 

vegir og mannvirki skuli falla sem best að svipmóti landsins. 36. gr. fjallar um að ræktun 

skuli falla sem best að heildarsvipmóti landsins og 37. gr. fjallar um að eftirfarandi 

jarðmyndanir og vistgerðir njóti sérstakrar verndar og skuli forðast röskun þeirra eins og 

kostur er: 

eldvörp, gervigígar og eldhraun, stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m
2
 að stærð eða stærri,  mýrar og flóar, 3 

hektarar að stærð eða stærri, fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður, 

100 m
2
 að stærð eða stærri og sjávarfitjar og leirur. 

Einnig segir í greininni að leita skuli umsagnar Umhverfisstofnunar og 

náttúruverndarnefnda áður en veitt er framkvæmda- eða byggingarleyfi, sbr. 27. og 43. gr. 
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skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997, til framkvæmda sem hafa í för með sér röskun 

ofangreindra jarðmyndana og vistkerfa nema fyrir liggi aðalskipulag samþykkt eftir 

gildistöku laganna. Í 38. gr. kemur fram að leyfi þarf hjá Umhverfisstofnun fyrir 

framkvæmdum ef hætta er á að friðlýstum náttúruminjum verði spillt. Lög nr. 44/1999 um 

náttúruvernd hafa verið stórt skref fram á við hvað varðar ákvæði um verndun 

náttúruminja.  

Hér hafa þeir þættir í umhverfisrétti sem gert er ráð fyrir að hafi haft mest áhrif á 

uppbyggingu frístundabyggða, verið raktir. Ákvæði er kemur fyrst fram í 

náttúruverndarlögum frá 1971 um að ekki skuli framkvæma á ár-, vatns- eða sjávarbakka 

og ekki skuli hindra aðgang almennings meðfram ám, sjó og vötnum, sýnir áherslu á 

náttúruvernd og einnig á almannarétt,umferðarrétt þ.e. rétt almennings til að njóta þess að 

fara um þessi sömu svæði og það er atriði sem áfram er lögð áhersla á, bæði í nýrri 

náttúruverndarlögum og skipulagsreglugerð. Í ofangreindri reglugerð um náttúruvernd er 

athyglisvert að í 20. gr. er hugað að útliti og litavali frístundahúsa og hvernig það muni 

falla að umhverfinu. Þegar sú reglugerð var unnin hefur verið hugað að umhverfisáhrifum 

frístundabyggða og hvernig mætti lágmarka þau með staðsetningu efnisvali o.s.frv. Það má 

segja að í þessu tilliti hafi reglugerðin verið framsækin.  

http://www.althingi.is/lagas/138b/1997073.html
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Mynd 9. Girðing við frístundalóð er nær út í Þingvallavatn. Mynd tekin 24. júlí 2013(KSJ). 

4.3 Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og lög um 

mat á umhverfisáhrifum áætlana 105/2006 

Árið 2000 voru núgildandi lög nr. 106/2000 lög um mat á umhverfisáhrifum samþykkt. Í 

viðaukum ofangreindra laga er að finna lista yfir annars vegar framkvæmdir sem alltaf eru 

matsskyldar og hins vegar framkvæmdir sem kunna að hafa umtalsverð umhverfisáhrif og 

þarf að tilkynna til Skipulagsstofnunar. Í fyrstu gr. í viðauka 2 í ofangreindum lögum segir 

að framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli sem taka til stærra 

landsvæðis en 20 ha. séu framkvæmdir er kunni að hafa umtalsverð áhrif í för með sér og 

því þurfi að tilkynna framkvæmdina til Skipulagsstofnunar. Skv. upplýsingum frá 

Skipulagsstofnun hefur verið horft á þetta ákvæði þannig að það nái einungis yfir þegar 
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ræktað land væri tekið til endurskipulagningar, ekki þegar ósnortið land er tekið t.d. undir 

frístundabyggð. Enn hefur ekki reynt á ofangreint atriði (Skipulagsstofnun 2013). 

Í lögunum um mat á umhverfisáhrifum áætlana nr. 105/2006 kemur fram að markmið 

þeirra laga er að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og 

jafnframt að stuðla að því að við áætlanagerð sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða. Í 

umhverfismati áætlana felst að áhrif áætlana á umhverfið eru metin, gerð er 

umhverfisskýrsla þar sem matið kemur fram og umhverfisskýrsla og tillaga að áætlun eru 

kynnt fyrir almenningi og samráð haft. En það hefur verið bent á það að jafnvel eftir að lög 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 tóku gildi hafi ákvarðanir um landnotkun verið 

teknar áður en umhverfismat viðkomandi áætlunar var unnið. Einar Jónsson komst að 

þessu í meistaraprófsritgerð sinni „Umhverfismat á skipulagsáætlunum. Ávinningur af 

innleiðingu“, en þar segir: 

Það er nokkuð afdráttarlaus niðurstaða viðmælenda að í reynd hafi umhverfismatið í mörgum tilfellum 

komið mjög seint inn í skipulagsvinnuna í þeim aðalskipulögum sem gengið hafa allt ferlið frá því 

lögin um UMÁ tóku gildi. Viðmælendur orðuðu þetta oftar en ekki á þann hátt að þetta væri allt of 

mikið eftirámat. (Einar Jónsson 2011) 

Ef ákvarðanir um landnotkun eru teknar áður en umhverfismat áætlunar er unnið, þá er 

ekki verið að taka ákvarðanir út frá því hvernig komast megi hjá neikvæðum 

umhverfisáhrifum.  

Einnig er vert að benda á að þegar umhverfisáhrif skipulagsáætlana eru metin, þá eru áhrif 

t.d. áætlunar um frístundabyggð gjarnan sett upp í töflu. Þá fá efnahagsleg áhrif 

áætlunarinnar plús og einnig áhrif um félagslega velferð fá plús. Þarna birtast tveir plúsar í 

töflunni, því efnahagslegur ávinningur er augljós, þar sem jarðareigandi selur lóðir eða 

leigir, og betri stoðir eru innan viðkomandi samfélags fyrir viðskipti og þjónustu þar sem 

viðskiptavinum fjölgar. Plúsinn fyrir áhrif á félagslega velferð fæst með rökum um aukna 

þjónustu og menningartengda starfsemi. Þá er mínusinn sem kemur í töfluna vegna 

neikvæðra áhrifa á náttúruminjar í minnihluta á móti tveimur plúsum og útkoman er í plús 

og því auðveldara að rökstyðja röskun á náttúruminjum. Þessi útkoma hallar mjög á 

náttúruminjar. Því er erfitt að sjá hvernig sjálfbær þróun með sínar 3 meginstoðir geti nýst 

við að vernda sérstæðar náttúruminjar og vistkerfisheildir óraskaðar þegar um er að ræða 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/141a/2006105.html&leito=l%F6g%5C0um%5C0umhverfismat%5C0%E1%E6tlana#word6
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/141a/2006105.html&leito=l%F6g%5C0um%5C0umhverfismat%5C0%E1%E6tlana#word6
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/141a/2006105.html&leito=l%F6g%5C0um%5C0umhverfismat%5C0%E1%E6tlana#word6
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/141a/2006105.html&leito=l%F6g%5C0um%5C0umhverfismat%5C0%E1%E6tlana#word6
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áætlanir um frístundabyggðir. Eins og staðan er í dag, þá er friðlýsing eina vernd fyrir 

náttúruminjar gegn röskun. 

4.4  Sjálfbær þróun 

Hugtakið sjálfbær þróun hefur haft mikil áhrif á umræðu um náttúruvernd, en það er 

spurning hve mikil áhrifin hafa verið í raun. Tilurð hugtaksins verður ekki rakin hér, en 

sem dæmi þá byggja samningurinn um Evrópusambandið (ESB) og samningurinn um 

Evrópubandalagið (EB) m.a. á meginreglunni um sjálfbæra þróun (Aðalheiður 

Jóhannsdóttir, 2004). Í 18. mgr. 2. gr. núgildandi skipulagslaga nr. 123/2010 er sjálfbær 

þróun skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Sjálfbær þróun: Þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum kynslóða til að 

mæta þörfum sínum. 

Sjálfbær þróun tekur til þriggja meginstoða: efnahagsvaxtar, félagslegrar velferðar og 

jafnaðar og umhverfisverndar (Umhverfisráðuneytið, 2002). Í þessu felst að sókn eftir 

efnahagslegum gæðum verður að haldast í hendur við vernd umhverfisins. (Skipulagslög 

nr. 123/2010). 

Íslensk yfirvöld hafa ákveðið að stefna að sjálfbærri þróun í landinu. 

(Umhverfisráðuneytið, 2002). Í ágúst 2002 var gefið út af umhverfisráðuneytinu ritið 

Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020. Í því riti 

koma fram eftirfarandi markmið (bls. 37) varðandi náttúruvernd:  

Viðhaldið verði fjölbreytileika tegunda og vistgerða – Forðast verði eins og kostur er að skerða frekar 

votlendi, birkiskóga og önnur lykilvistkerfi Íslands. – Unnið verði að endurheimt votlendis og annarra 

mikilvægra vistkerfa þar sem slíkt er talið mögulegt. 

Ofangreind markmið eru einnig í endurtekinni stefnumörkun stjórnvalda frá 2006: Velferð 

til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Áherslur 2006 – 2009. 

(Umhverfisráðuneytið 2006). Hér er um að ræða ítrekun á 37. gr. og 39. gr. laga nr. 

44/1999 um náttúruvernd. 



48 

4.5 Samþættingarreglan 

Í aðfaraorðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES) er sérstaklega vísað til 

þess að samningsaðilar einsetji sér að varðveita, vernda og bæta umhverfið og að nýta 

náttúruauðlindir af varúð og skynsemi, einkum á grundvelli meginreglunnar um sjálfbæra 

þróun og við mótun nýrra reglna verði strangar kröfur lagðar til grundvallar (Aðalheiður 

Jóhannsdóttir 2004). Einnig segir í 1. og 2. mgr. 73. gr. EES samningsins sem er í 

fylgiskjali með lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 að: 

Aðgerðir samningsaðila á sviði umhverfismála skulu byggjast á eftirtöldum markmiðum: a.að 

varðveita, vernda og bæta umhverfið; b. að stuðla að því að vernda heilsu manna; c. að tryggja að 

náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og skynsemi. 

Aðgerðir samningsaðila á sviði umhverfismála skulu grundvallaðar á þeim meginreglum að girt skuli 

fyrir umhverfisspjöll, áhersla sé lögð á úrbætur þar sem tjón á upphaf sitt og bótaskylda sé lögð á þann 

sem mengun veldur. Kröfur um umhverfisvernd skulu vera þáttur í stefnu samningsaðila á öðrum 

sviðum.  

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið hefur meginmál 

EES-samningsins lagagildi hér á landi. (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2004). Ofangreindar 

málsgreinar virðast ekki mikið nýttar til stuðnings umhverfisvernd þegar umhverfisáhrif 

áætlana og framkvæmda eru metin.   

4.6  Náttúruminjaskrá 

Í 38. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd kemur eftirfarandi fram: Leyfi 

Umhverfisstofnunar þarf til að framkvæma þar sem hætta er á að spillt verði friðlýstum 

náttúruminjum. Leita skal umsagnar og tilkynna Umhverfisstofnun um framkvæmdir þar 

sem hætta er á að spillt verði öðrum náttúruminjum á náttúruminjaskrá.  

Samkvæmt lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd eru náttúruminjar eftirfarandi: a. 

Náttúruverndarsvæði b. Lífverur, búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi sem eru á 

náttúruminjaskrá, sbr. 67. gr. Á heimasíðu Umhverfisstofnunar er Náttúruminjaskrá og í 

formála segir: Í náttúruminjaskrá eru upplýsingar um friðlýstar náttúruminjar, 

náttúruminjar sem friðlýsa skal samkvæmt náttúruverndaráætlun og aðrar náttúruminjar 

http://eldri.ust.is/media/fridlystsvaedi/Island,_fridlysingakort_mars_06.pdf
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þ.e. landsvæði, náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi sem rétt 

þykir að vernda. Umhverfisstofnun (fyrst Náttúruverndarráð, síðan Náttúruvernd ríkisins), í 

samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands og hlutaðeigandi náttúrustofur og 

náttúruverndarnefndir hafa séð um undirbúning og öflun gagna fyrir náttúruminjaskrá. 

Samkvæmt lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd hefur ríkið forkaupsrétt að svæðum á 

náttúruminjaskrá og það varð skylda að fá umsögn frá Umhverfisstofnun, ef framkvæma 

átti á svæði á náttúruminjaskrá eins og fram hefur komið. Eitt af nýmælum í fyrrnefndum 

lögum nr. 44/1999 voru fyrirmæli um að umhverfisráðherra skyldi eigi síðar en á fimm ára 

fresti láta vinna náttúruverndaráætlun fyrir landið allt og leggja fyrir Alþingi. Í 66. gr. 

laganna er kveðið á um efni náttúruverndaráætlunar og þar kemur fram að við gerð 

náttúruverndaráætlunar skuli taka m.a. taka tillit til nauðsynjar á endurheimt vistgerða og 

ósnortinna víðerna.  

4.6.1 Friðlýst svæði; þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti, fólkvangar og tegundir og 

búsvæði 

Í lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd er í 50. gr. fjallað um flokka friðlýstra náttúruminja 

og þar er listi yfir flokkana sem eru: Þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti á landi, friðlýstar 

lífverur, búsvæði, vistgerðir og vistkerfi og fólkvangar. Í 53. gr. sömu laga er einnig farið 

yfir friðlýsingar annarra náttúruminja á landi. Í náttúruminjaskrá kemur fram að reglur um 

friðlýst svæði eru mismunandi og fara eftir markmiðum friðlýsingar, eðli svæðisins og 

samkomulagi við hagsmunaðila. Auk þess eru svæði friðlýst með sérlögum 

(Náttúruminjaskrá 2013). Á Íslandi hafa verið friðlýst 109 svæði skv. lögum um 

náttúruvernd og fer fjölgandi. Á Suðurlandi, þeim hluta landsins sem hér er til umfjöllunar 

eru 8 friðlönd, 7 náttúruvætti og fólkvangur. Einnig eru 2 svæði friðlýst með öðrum hætti 

þ.e. Þingvellir sem er þjóðgarður og friðland við Gullfoss. Alls eru 78 önnur svæði á 

náttúruminjaskrá á Suðurlandi. Á landinu öllu eru hátt á fimmta hundrað svæði á 

náttúruminjaskrá, þegar öll svæði eru með talin. Í lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 

kemur fram í 28. gr. að Umhverfisstofnun hefur umsjón með náttúruverndarsvæðum nema 

annað sé tekið fram í lögum. Leyfi Umhverfisstofnunar þarf fyrir öllum framkvæmdum á 

friðlýstum svæðum. Eins og fram hefur komið eru friðlýst svæði einu svæðin þar sem 

skipulagsvald sveitarfélaga nær ekki til. 
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4.7 Náttúruverndaráætlun 

Samkvæmt 65. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd skal umhverfisráðherra eigi sjaldnar 

en á fimm ára fresti láta vinna náttúruverndaráætlun fyrir landið allt og leggja fyrir Alþingi. 

Umhverfisstofnun skal í samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands, náttúrustofur og 

hlutaðeigandi náttúruverndarnefndir sjá um undirbúning og öflun gagna vegna 

áætlunarinnar. Í náttúruverndaráætluninni skulu vera sem gleggstar upplýsingar um 

náttúruminjar, þ.e. náttúruverndarsvæði og lífverur, búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi, 

sem ástæða þykir til að friðlýsa (Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd). Markmiðið með 

náttúruverndaráætlun er að fá heildstæða sýn yfir verðmæt náttúrufyrirbæri á Íslandi og 

koma upp skipulögðu neti friðlýstra svæða. Þann 28. maí 2004 var samþykkt ályktun um 

náttúruverndaráætlun 2004 – 2008 um að á næstu 5 árum skyldi unnið að friðlýsingu 15 

mismunandi svæða. Áætlunin tók til 7 fuglasvæða, tveggja þjóðgarða þ.e. tillögur um 

stækkun, stofnun þjóðgarðs og fimm svæða þar sem eru sjaldgæfar plöntutegundir, sérstætt 

gróðurfar og jarðfræðiminjar. Á náttúruverndaráætlun 2009 – 2013 eru 13 mismunandi 

svæði og 162 tegundir plantna, mosa og fléttna og hryggleysingja. Friðlýsing svæða er 

langhlaup sem tekur tíma þar sem samráð þarf að vera og samþykki landeigenda. 

4.8 Stefnumörkun um varðveislu votlendis  

Stjórnvöld hafa markað þá stefnu (Umhverfisráðuneytið, 2002 ) að votlendi á Íslandi skuli 

ekki verða fyrir frekari röskun, og stefna skuli að endurheimt votlendis. 

(Umhverfisráðuneyti, 2002). En hvernig er votlendi skilgreint? Í 1. gr. Ramsarsamnings um 

votlendi sem Ísland er aðili að segir orðrétt:  

Í samþykkt þessari teljast til votlenda hvers konar mýrar, flóar, fen og vötn, bæði náttúruleg og tilbúin, 

varanleg og óvaranleg, með kyrru vatni eða rennandi, fersku, hálfsöltu eða söltu, og þar á meðal sjór 

allt að sex metra dýpi. 

Stór hluti af votlendi Íslands hefur verið þurrkaður upp. Í ritinu Íslensk votlendi sem gefin 

var út af Háskólaútgáfunni árið 1998, og var ritstýrt af Jóni S Ólafssyni, kemur fram í 

greininni Röskun votlendis á Suðurlandi, að með rannsóknum hafi verið reynt að meta 

heildarútbreiðslu votlendis á láglendi Suðurlands frá Ölfusi í vestri og Markarfljóti í austri í 

byrjun 20. aldar (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 1998). Er áætlað að votlendi þar hafi þá 
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verið 1.100 ferkílómetrar. Nú mælist votlendi þar 26,7 ferkílómetrar, sem þýðir að um 97% 

af votlendi þessa svæðis hafi verið raskað. Í öðrum landshlutum hefur votlendi einnig verið 

raskað (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 1998). Í ritinu Velferð til framtíðar Sjálfbær þróun í 

íslensku samfélagi stefnumörkun til 2020, kemur eftirfarandi fram: „Áfram verði leitast við 

að endurheimta votlendissvæði, sem ræst hafa verið fram einkum á þeim svæðum þar sem 

framræsla votlendis hefur verið hlutfallslega mest“ (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

Mikilvægi votlendis felst ekki síst í því að mestur hluti íslensku fuglafánunnar byggir 

afkomu sína að einhverju leyti á votlendi a.m.k. hluta ársins. Eins og fram kemur í 

greininni Þýðing votlendis fyrir fugla eftir Guðmund A. Guðmundsson í bókinni Íslensk 

Votlendi, lifa 35 tegundir af þeim 44 tegundum fugla er hér dveljast yfir vetrartímann, í 

votlendi eða u.þ.b. 80 % (Guðmundur A. Guðmundsson, 1998). Einnig kemur þar fram að 

af 72 tegundum varpfugla hérlendis eru 30 tegundir algerlega bundnar votlendissvæðum til 

varps eða fæðuöflunar á varptíma (Guðmundur A. Guðmundsson, 1998). Þessi samantekt 

sýnir þýðingu votlendis t.d. fyrir fugla og vegna þess er mikilvægt að forðast það að áætla 

frístundabyggðir eða aðrar framkvæmdir á óröskuðu og framræstu votlendi.  

4.9 Stefnumörkun um varðveislu upprunalegs birkiskógar  

Það er stefna stjórnvalda að vernda náttúrulega birkiskóga (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

Flatarmál upprunalegra birkiskóga nú er áætlað um 1.200 ferkílómetrar en er talið hafa 

verið 25.000 – 30.000 ferkílómetrar við landnám. Þetta þýðir að útbreiðsla birkiskóga nú er 

5% af því sem hún var við landnám. Í dag þekja náttúrulegir birkiskógar 1,2 % af landinu. 

(Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga, 2007). Í lögum um náttúruvernd nr.44/1999 

kemur fram að vernda skuli birkiskóga en þar segir í 39. gr: Vernd skóga og annarra 

gróðursamfélaga. 

Ráðherra getur í samráði við ráðherra er fer með málefni landbúnaðar ákveðið friðunar- og 

uppgræðsluaðgerðir til að vernda skóga og önnur gróðursamfélög. Umhverfisstofnun skal ásamt 

Landgræðslu ríkisins vinna að gróðurvernd og hafa eftirlit með ástandi gróðurs. 

Til þess að skóglendi þar sem upprunalegt birki vex fái að standa óraskað er m.a. mikilvægt 

í framtíðinni að leggja áherslu á að frístundabyggðir rísi í grennd við upprunalega 
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birkiskóga, í stað þess að frístundabyggðir séu skipulagðar inni á skógasvæðinu. Þá nýtast 

ósnortnir skógarnir til útivistar og náttúruskoðunar og halda verndargildi sínu.  

4.10 Hverfisvernd 

Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er hverfisvernd skilgreind á eftirfarandi hátt: Ákvæði í 

svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um vernd á sérkennum eldri byggðar, annarra 

menningarsögulegra minja eða náttúruminja. Í sömu reglugerð gr. 6.3. i kemur fram að 

hverfisverndað svæði er svæði þar sem sveitarstjórn hefur sett ákvæði um hverfisvernd til 

að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, náttúruminjar, 

landslag eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis, án þess að um 

friðun sé að ræða samkvæmt öðrum lögum. Hverfisvernd er leið sveitarstjórnar til þess að 

sýna sínar áherslur um verndun.  

4.11 Menningarstefna í mannvirkjagerð 

Fáum blandast hugur um mikilvægi þess að framkvæmdir í dreifbýli falli vel að 

umhverfinu. Árið 2007 gaf Menntamálaráðuneytið út ritið Menningarstefna í 

mannvirkjagerð, stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist, og þar er sett fram eftirfarandi 

stefna um framkvæmdir á viðkvæmum svæðum í dreifbýli:  

Við hönnun, skipulag og byggingarframkvæmdir á viðkvæmum stöðum, svo sem lítt snortinni náttúru 

eða landslagi menningarminja, skal viðhafa sérstaka aðgæslu sem tryggi að sjónrænt yfirbragð hins 

manngerða umhverfis rýri sem minnst hlut náttúrunnar í heildarmyndinni. 

Einnig kemur fram í sama riti eftirfarandi um sambýli manns og náttúru: 

Stjórnvöld bera ríka ábyrgð á því hvernig hið manngerða umhverfi þróast og vex og eru í einstakri 

stöðu til að hafa áhrif til góðs og leggja áherslu á tillitssemi við náttúrulegt landslag og viðkvæma staði  

Þessi stefna stjórnvalda er snýr að fagurfræðinni kom fram rúmu ári fyrir efnahagslegt hrun 

er varð á Íslandi árið 2008. Það þarf ekki að fjölyrða um mikilvægi ofangreindra markmiða 

og tilmæla. Það er vandasamt að standa að framkvæmdum í ósnortinni náttúru. Hvað 

varðar frístundabyggðir er mikilvægt að skilmálar um litaval, þakhalla, stærðir og 

heildarfrágang séu settir, og taki mið af umhverfinu. Stefna sumra sveitarfélaga hefur verið 
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að finna frístundasvæðum samastað á tilteknu svæði en dreifa þeim ekki um of. Þegar litið 

er yfir víðfeðm frístundasvæði þá virðist fjöldinn það mikill á sumum svæðum að 

heppilegra hefði verið að skilja eftir ósnortin svæði milli frístundabyggðanna svo komist 

væri hjá þéttbýlisyfirbragði. Við skipulag frístundasvæða er algengt að hafa kröfu í 

skilmálum um að allir bústaðir á svæðinu snúi eins. Sum slíkra svæða hafa yfir sér einsleitt 

yfirbragð þegar allar lóðir eru fullbyggðar og spurning hvort slíkir skilmálar séu ásýnd 

svæðisins til framdráttar. 

4.12  Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir þá stefnumörkun stjórnvalda er leitast við að takmarka eða koma í 

veg fyrir að framkvæmt sé á náttúruminjasvæðum. Lög, reglugerðir og ýmis opinber 

stefnumörkun hefur verið sett af augljósum vilja til að vernda náttúruminjasvæði og 

lykilvistgerðir. Friðlýsingar eru til að halda náttúruminjasvæðum sem eru einstök á  

svæðis-, lands- og heimsvísu að mestu ósnortnum enda eru allar framkvæmdir 

leyfisskyldar á slíkum svæðum. Annars konar stefnumótun s.s. um verndun upprunalegra 

birkiskóga, votlendis o.þ.h. er viðleitni til að sporna við röskun slíkra vistgerða. Ef 

forsendur eru ekki skýrar í aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags um verndun svæða þá er 

lítið sem kemur í veg fyrir framkvæmdir annað en friðlýsingar. Skipulagsvaldið er hjá 

sveitarfélögunum og ef sveitarstjórn kýs að samþykkja deiliskipulag þar sem gert er ráð 

fyrir framkvæmdum á svæði sem geymir náttúruminjar sem ekki eru friðlýstar þá getur 

sveitastjórnin það. 
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5 Frístundahús á Suðurlandi 

Í þessum kafla verður farið yfir fjölda frístundahúsa innan sveitarfélaga á Suðurlandi sem 

eru fokheld eða lengra komin í byggingu. Einnig er farið yfir þær áætlanir um uppbyggingu 

frístundahúsa sem fram koma í gildandi aðalskipuskipulagsáætlunum í sömu 

sveitarfélögum. 

5.1 Yfirlit 

Í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna á Suðurlandi koma fram ýmsar upplýsingar um 

frístundabyggðir og áætlanir um frístundabyggðir innan þeirra, s.s landnotkun og fjöldi. 

Sveitarfélögin eru alls 15. Innan tveggja þeirra er lítið um frístundabyggðir. Það eru 

Hveragerði, þar sem ekki er gert ráð fyrir frístundabyggð innan sveitarfélagsins og 

Vestmannaeyjabær. Liðlega helmingur allra frístundabyggða á Íslandi er í hinum þrettán 

sveitarfélögunum. Farið var yfir þær upplýsingar er fram koma í gildandi aðalskipulögum 

ofangreindra sveitarfélaga er varða frístundabyggðir til að fá yfirlit yfir málaflokkinn í 

hverju sveitarfélagi. Með því að skoða áætlanir um frístundabyggðir innan þessara 

sveitarfélaga og bera landnotkunina við þau lög, reglugerðir og aðra stefnumörkun 

stjórnvalda var hægt að greina hvort samrýmanleiki sé þarna á milli. Eftir greiningu 

gildandi aðalskipulaga voru síðan valin af handahófi fimm samþykkt deiliskipulög nokkuð 

stórra frístundabyggða sem voru skipulögð eftir 2000 og landnotkun þeirra greind nánar. 

Eins og að ofan greinir voru frístundahús á Suðurlandi u.þ.b. 6364, fokheld eða lengra 

komin í byrjun árs 2013. Í flestum sveitarfélögum á Suðurlandi er leyfilegt að reisa 1 – 3 

frístundahús á hverri jörð án þess að það lóðir þeirra séu deiliskipulagðar. Þar af leiðandi 

eru inni í heildartölunni, frístundahús sem ekki eru í deiliskipulagðri frístundabyggð. Það er 

mikilvægt að í skipulagsáætlunum hvort sem það eru aðalskipulög eða deiliskipulög, komi 

fram gerð þess lands sem áætlað er að nýta fyrir t.d. frístundabyggð. Á þessu er mikill 

misbrestur, sumar áætlanir tiltaka mjög skýrt gerð þess lands, sem áætlun nær yfir, aðrar 

gera það mjög óskýrt eða ekki.  
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5.2 Ásahreppur  

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 31 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Einhver þessara húsa gætu verið á 

landbúnaðarsvæðum bújarða. Sveitarfélagið er láglent sunnan og vestan til og 

afréttarsvæðið er fremur flatlent með ávölum bungum. (Gísli Gíslason o.fl., 2011) 

Gróðursæld er á láglendinu og má segja að það sé nær algróið graslendi og votlendissvæði. 

(Gísli Gíslason o.fl., 2011). Í sveitarfélaginu eru á annan tug sumar- og orlofshúsasvæða á 

samtals u.þ.b. 130 ha svæði þar sem eru um 110 lóðir. (Gísli Gíslason o.fl., 2011). Svæðin 

skiptast á 10 jarðir og eru frá 2 ha til 20 ha að stærð.  

Í sveitarfélaginu eru 2 svæði á náttúruminjaskrá og 3 hverfisvernduð svæði og það eru ekki 

frístundabyggðir í og við þau svæði. Frístundasvæði F2 er við lækinn Steinslæk og F6 er 

við bakka Þjórsár. 2 frístundasvæði eru áætluð á framræstu landi. Það mun því hafa áhrif á 

votlendi ef áætlanir um frístundabyggðir í Ásahreppi ganga eftir. 

5.3  Bláskógabyggð 

Bláskógabyggð varð til sem sveitarfélag 9. júní 2002 við sameiningu þriggja sveitarfélaga, 

Biskupstungnahrepps, Laugardalshrepps og Þingvallahrepps. Ekki hefur verið unnið 

aðalskipulag fyrir sveitarfélagið Bláskógabyggð en á heimasíðu Skipulagsstofnunar eru 

samþykkt aðalskipulög fyrir sveitarfélögin þrjú sem mynda Bláskógabyggð. Samkvæmt 

upplýsingum er fengust frá Fasteignaskrá í febrúar 2013 voru þá 1866 frístundahús fokheld 

eða lengra komin í sveitarfélaginu. 

Þingvallasveit: Í aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004 – 2016 kemur fram um 

uppbyggingu frístundabyggðar í sveitarfélaginu, að á árunum 1931 - 1940 voru byggð 4 

frístundahús, síðan hefur uppbygging haldið áfram og árið 2003 voru þau orðin 500. Einnig 

kemur fram að bátaskýli voru 76 árið 2003. Í greinargerð aðalskipulagsins segir að 

uppbygging frístundabyggða við Þingvallavatn hafi alltaf verið umdeild, sérstaklega 

uppbygging þeirra innan þjóðgarðsins og áhrifasvæðis hans. ( Pétur H. Jónsson o.fl.2005) 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/sudurland/asahreppur/
http://www.samband.is/sveitarfelogin/sudurland/blaskogabyggd/
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Árið 2005 voru sett lög um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess nr. 85/2005. 

Tilgangur laganna eins og segir í fyrstu grein er að stuðla að verndun lífríkis Þingvallavatns 

og vatnasviðs þess. Einnig segir í 3ju grein að innan verndarsvæðisins sé óheimilt að gera 

nokkuð það sem getur spillt vatni eða mengað það, bæði yfirborðsvatni og grunnvatni. 

Lögin og reglugerð um framkvæmd verndunar vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns nr. 

650/2006 eru afar skýr um umgengni við Þingvallavatn og innan verndarsvæðis þess og 

gerðar eru kröfur um meira en tveggja þrepa hreinsun á frárennsli. Skv. skipulagsfulltrúa 

sveitarfélagsins eru meir en tveggja þrepa hreinsun við fráveitu tveggja frístundahúsa 

verndarsvæði Þingvallavatns í dag. 

Þingvellir voru friðlýstir með lögum 2004, en lög um þjóðgarð voru sett 1939. Innan 

þjóðgarðs sem er friðlýst svæði eru 103 bústaðir á u.þ.b. 79 ha svæði og auk þess eru innan 

vatnasviðs Þingvallavatns 390 bústaðir á 243 ha svæði. Utan vatnasviðs voru árið 2003, 

452 bústaðir á 328,3 ha svæði. Í aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-2016 er áætlun um 

117,5 ha fyrir frístundabyggð í landi Miðfells, Mjóaness og Skálabrekku auk 100 ha í 

Stíflisdal. Áætlað frístundasvæði í Stíflisdal er innan svæðis nr. 134 á náttúruminjaskrá, 

Laxárvogur og Laxá í Kjós, Kjósarhreppi. Miðfell, Mjóanes og Skálabrekka eru inni á 

hverfisvernduðu svæði. Í lögum um verndun Þingvalla nr. 59/1928 segir m.a:  

Frá ársbyrjun 1930 skulu Þingvellir við Öxará og grenndin þar vera friðlýstur helgistaður allra 

Íslendinga.  

Athygli vekur þegar gengið er um þjóðgarðinn á Þingvöllum að nokkrir bústaðir hafa lóðir 

að vatni og ekki er gert ráð fyrir aðgengi almennings meðfram vatninu á þeim lóðum. 

Einnig vekur athygli að lóðir flestra ofangreindra bústaða sem eru samtals 15 eru girtar í 

Þingvallavatn ofan, sem stangast á við lög um náttúruvernd nr. 47/1971, og lög um 

náttúruvernd nr. 44/1999, skipulagsreglugerð nr. 318/1985, nr. 400/1998, og nr. 90/2013 og 

byggingarreglugerð nr. 177/1992. Ofangreind frístundahús eru flest frá því fyrir miðja 

síðustu öld, en mörg þeirra hafa verið endurbyggð á síðustu árum. 

Laugardalshreppur: Í aðalskipulagi Laugardalshrepps 2000 – 2012 kemur fram að 

sumarhúsabyggð hafi vaxið jafnt og þétt í Laugardalnum síðan á 5. áratugnum. Einnig 

kemur fram að sumarhúsahverfi eru á flestum bújörðum í hreppnum. Fjöldi frístundahúsa í 

Laugardalshreppi voru u.þ.b. 450 árið 1999 og á annað hundrað óbyggðar lóðir. Einnig 
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kemur fram í umfjöllun um frístundabyggð að ekki liggi fyrir samþykkt deiliskipulag nema 

fyrir lítinn hluta af frístundabyggðunum. (Pétur H. Jónsson o.fl. 2001) Frístundabyggðir í 

Laugardalshreppi eru að stórum hluta skipulagðar og byggðar upp á svæðum sem eru vaxin 

náttúrulegu birkikjarri.  

Biskupstungnahreppur: Í aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000 – 2012 kemur fram 

að árið 1998 voru alls 564 sumarbústaðir í Biskupstungnahreppi. Einnig kemur fram að 

lóðum fyrir frístundabyggð hafi þá farið fjölgandi og eru flestir bústaðirnir í landi Brekku, 

Efri Reykja, Miðhúsa, Syðri Reykja og Úthlíðar. (Pétur H. Jónsson o.fl.2001) 

5.4 Flóahreppur 

Flóahreppur varð til 10. júní 2006 þegar Villingaholtshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, og 

Hraungerðishreppur sameinuðust. Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í 

febrúar 2013 voru þá 86 frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu  

Villingaholtshreppur: Í aðalskipulagi Villingaholtshrepps 2006 - 2018, er tafla yfir 

svæði fyrir frístundabyggð í áætluninni. Í áætlun eru 262 bústaðir á svæði sem er 431 ha. 

Við gerð aðalskipulagsins voru tiltölulega fá frístundahús í sveitarfélaginu eða alls 16 og 1 

veiðihús. Í Villingaholtshreppi myndi votlendi og einnig ræktað land skerðast ef áætlanir 

um frístundabyggðir ganga eftir. 

Gaulverjabær: Í aðalskipulagi fyrrum Gaulverjabæjarhrepps 2003 – 2015 kemur fram að 

sumarhús voru á alls 6 jörðum við gerð þess. Ef áætlanir ganga eftir verða frístundabyggðir 

á 12 jörðum innan Gaulverjabæjarhrepps, þá er miðað við að fjöldi frístundahúsa verði 180 

– 240 á alls 180 ha svæði. Frístundabyggðasvæði í Gaulverjabæ eru áætluð á ræktuðu 

landi, mólendi, mýrlendi og framræstu mýrlendi. Í töflu í aðalskipulaginu kemur fram að 

við gerð þess höfðu þegar farið 3 ha votlendis undir frístundabyggð. (Oddur Hermannsson). 

Ef áætlanir ganga eftir, munu 116 ha votlendis eða framræsts votlendis skerðast við 

uppbyggingu frístundahúsa í Gaulverjabæjarhreppi.  

Hraungerðishreppur: Í Hraungerðishreppi voru árið 2003 alls 30 frístundahús, auk 2ja 

veiðihúsa. Í samþykktu aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003 – 2015 eru áætlanir um 
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frístundabyggðir settar í töflu og þar kemur fram að áætlanir um frístundabyggð eru á alls 

578 ha svæði og þar af er gert ráð fyrir 106 ha frístundabyggð eingöngu á framræstu landi 

þ.e. votlendi og 188 ha á landi sem eru að hluta framræst votlendi og hluta mólendi. 78 ha 

eru að hluta framræst votlendi og að hluta tún. Einnig eru áætlaðir 152 ha af frístundabyggð 

á hrauni í bland við mólendi.( Pétur H. Jónsson o.fl.) Í aðalskipulaginu frá 2003 eru því 

áætlanir um að skerða votlendi og hraunlendi. 

5.5 Grímsnes- og Grafningshreppur 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 2611 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu.  

 

Mynd 10. Mynd fengin úr Aðalskipulagi Grímsnes og Grafningshrepps 2008 2020. Myndin 

sýnir uppbyggingu frístundahúsa í sveitarfélaginu frá 1940 - 2006. 

Í greinargerð aðalskipulags Grímsnes og Grafnings 2008 – 2020 kemur fram að fyrstu 

sumarhúsin í Grímsnesi risu í lok 3. áratugar. All nokkur sumarhús risu á 4., 5. og 6. 

áratug, en það var ekki fyrr en á 7. áratug sem veruleg uppbygging hófst í sveitarfélaginu.  

Einnig kemur fram í greinargerðinni að fyrstu sumarhúsabyggðirnar risu í og við 

Þrastaskóg, og að þar eru þéttustu sumarhúsabyggðirnar í dag. Í greinargerðinni segir einnig 

um vinsældir svæðisins: (Pétur H. Jónsson o.fl.) 
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á þessu svæði eru jarðlög yngri en á öðrum svæðum í sveitarfélaginu og því er hraun – og 

kjarrlandslag meira ríkjandi, sem e.t.v. hefur verið lykillinn að aðdráttarafli svæðisins.  

Í aðalskipulagi Grímsnes og Grafningshrepps 2008 – 2020 er gert ráð fyrir mikilli aukningu 

frístundabyggða, en í sveitarfélaginu hefur átt sér stað hröð uppbygging frístundabyggða frá 

um 1990. Núverandi frístundabyggð og áætluð frístundabyggð í Grímsnes- og 

Grafningshreppi er innan 99 svæða á 50 jörðum þannig að innan margra þessara jarða eru 

fleiri en ein frístundabyggð, og ná áætlanir yfir 12.145 ha skv. aðalskipulaginu. (Pétur H. 

Jónsson o.fl.200). Í fyrrgreindu aðalskipulagi kemur fram að af frístundasvæðum eru alls 

63,5 ha áætluð á svæði sem er hverfisverndarsvæði, vatnsverndarsvæði og svæði á 

náttúruminjaskrá. Alls 584 ha eru á svæði þar sem er ósnortin náttúra, landslag með 

verndargildi (svæði er njóta sérstakrar verndar skv. 37. grein laga um náttúruvernd nr. 

44/1999). Alls eru 3161,5 ha frístundabyggðar áætlaðar á mólendi, melum og graslendi. 

Alls 1407 ha af áætluðu frístundasvæðum eru á svæði sem eru blanda af 

hverfisverndarsvæði, svæði á náttúruminjaskrá og landslagi með verndargildi (svæði er 

njóta sérstakrar verndar skv. 37. grein laga um náttúruvernd nr. 44/1999). Önnur svæði 

hafa einhvers konar verndarsvæði að hluta innan svæðanna, nema á 255 ha. Af tölunum 

sem hér hafa komið fram má sjá að nú þegar hafa verið byggð frístundasvæði og í 

framtíðinni munu frístundabyggðir rísa á svæðum með hverfisvernd og á svæði á 

náttúruminjaskrá ásamt svæðum með jarðmyndunum og vistgerðum er njóta sérstakrar 

verndar skv. 37. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999, ef áætlanir ganga eftir. 

5.6 Hrunamannahreppur 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 326 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 

2003 - 2015 er áætlun um frístundabyggðir uppá 488 hektara með samtals 477 til 548 

frístundahúsum. Í texta aðalskipulagsins kemur ekkert fram um landnotkun frístundasvæða 

innan sveitarfélagsins. Af uppdrætti má ráða að frístundabyggðir eru flestar smáar og 

dreifast um sveitarfélagið.  
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5.7 Hveragerðisbær 

Ekki er gert ráð fyrir sumarhúsum eða annarri frístundabyggð innan sveitarfélagsins, en 

samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 4 

frístundahús fokheld eða lengra kominn í sveitarfélaginu. 

5.8 Mýrdalshreppur 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 48 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í aðalskipulagi Mýrdalshrepps 

2012 – 2028 kemur fram að á skipulagstímabilinu er áætlað að frístundahúsum fjölgi í 120 

á 194 ha svæði. Flest eru svæðin í fjallsrótum s.s. Fellsmörk. Alls 14,5 ha votlendis eða 

framræsts votlendis myndu skerðast skv. áætlunum. 

5.9 Rangárþing eystra 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 336 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í gildandi aðalskipulagi 

Rangárþings eystra er gert ráð fyrir u.þ.b. 500 frístundahúsum á samtals 526-620 ha. 

Stærstu frístundabyggðirnar eru m.a. á Langanesi við Rangá Eystri alls 84 hektarar á 

mólendi. Í Múlakoti eru alls 109 ha á framburði Markarfljóts. Aðrar frístundabyggðir eru 

smærri og dreifðar í Fljótshlíð og undir Eyjafjöllum. Yfirleitt eru ofangreindar byggðir 

skipulagðar á mólendi eða uppgræddum jökulframburði og á landbúnaðarlandi. 

5.10 Rangárþing ytra 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 467 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í samþykktu aðalskipulagi 

Rangárþings ytra 2010 – 2022 kemur fram að núverandi lóðir og áætlaðar frístundalóðir 

eru alls 1528 á alls 3350 ha svæði. Í sveitarfélaginu eru 64 svæði undir frístundabyggð. 

Eins og fram kemur í greinargerð aðalskipulagsins eru flest frístundasvæðin við 
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hálendisjaðarinn og eru mörg svæðin í og við hraunjaðar. Sum svæðin eru á eldhrauni, 

jafnvel kjarrivöxnu, en oft er hraunið mjög sandorpið. 

5.11 Skaftárhreppur 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 144 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í Skaftárhreppi eru áætlanir um 

frístundabyggð á 465 ha lands, skv. aðalskipulagi Skaftárhrepps 2010 – 2022, inní þessu 

eru þegar byggðir bústaðir. Í Hrífunesi eru áætlanir um 258 ha á svæði þar sem vex 

náttúrulegur birkiskógur.  

5.12 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Fasteignaskrá í febrúar 2013 voru þá 164 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í aðalskipulagi Skeiða- og 

Gnúpverjahrepps 2004 – 2016 kemur fram að á Skeiðum eru áform um 

frístundabyggðauppbyggingu á alls 23 jörðum, þar af eru 9 jarðir þar sem engin 

uppbygging hefur enn átt sér stað. Í Gnúpverjahreppi voru þegar aðalskipulagið tók gildi 

stakir bústaðir á velflestum jörðum, en einnig voru þar skipulagðar frístundabyggðir á alls 5 

jörðum samtals u.þ.b. 164 hús, og var lítill hluti byggður við gildistöku skipulagsins. Í 

sveitarfélaginu eru áform um uppbyggingu og þegar byggð svæði á alls 1400 hekturum og 

er landnotkun byggðanna ýmist tún, mólendi, engjar, framræst land eða kjarrlendi. 

5.13 Sveitarfélagið Hornafjörður 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 121 

frístundahús fokhelt eða lengra komið í sveitarfélaginu. Í sveitarfélaginu Hornafjörður hafa 

verið staðfestar í deiliskipulagi lóðir fyrir 123 frístundahús. Þegar höfðu verið byggð 86 

frístundahús þegar aðalskipulag Sveitarfélagins Hornafjörður 1998 – 2018 tók gildi, en nýtt 

aðalskipulag fyrir sveitarfélagið er í vinnslu. Áætlanir eru um að fjölga bústöðum í 

Stafafelli á landi sem er allt kjarri vaxið. 
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5.14 Sveitarfélagið Árborg 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Fasteignaskrá í febrúar 2013 voru þá 27 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í tillögu að endurskoðuðu 

aðalskipulagi Árborgar kemur fram að frístundabyggð er norðan Ölfusár. Einnig er 

frístundabyggð austast á Stokkseyri og við Skipavatn, við Skjóldali og Fremra 

Kotleysuvatn. Á Eyrarbakka er Völlur, frístundabyggð austan Eyrarbakkavegar í landi 

Stóru Sandvíkur. Stök frístundahús eru á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu einkum austan 

Stokkseyrar og í nágrenni Sandvíkur. Ekkert kemur fram um stærðir eða landnotkun 

þessara frístundabyggða, en á þessum svæðum er að mestu grösugt flatlendi. 

5.15 Sveitarfélagið Ölfus 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Fasteignaskrá í febrúar 2013 voru þá 125 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í Sveitarfélaginu Ölfusi eru flest 

frístundahús staðsett í Ölfusborgum, en það svæði byggðist á árunum 1964 – 1975. Í 

aðalskipulagi sveitarfélagsins eru markmið um að frístundabyggðir séu ekki stærri en 25 ha 

innan hverrar jarðar. Samt sem áður er gert ráð fyrir 40 ha frístundasvæði á jörðinni Hraun. 

Einnig er veiðihús í sveitarfélaginu og þar eru 3 bústaðir inni á svæði á náttúruminjaskrá 

við Hlíðarvatn. Nýjar áætlanir ná yfir 249 hús á 189 ha svæði. Þar af eru áætlanir um 76 ha 

af frístundasvæði á framræstu votlendi. 

5.16 Vestmannaeyjar 

Samkvæmt upplýsingum er fengust frá Þjóðskrá Íslands í febrúar 2013 voru þá 8 

frístundahús fokheld eða lengra komin í sveitarfélaginu. Í aðalskipulagi 

Vestmannaeyjabæjar er gert ráð fyrir 68 frístundahúsum á 36,7 ha svæði. Frístundabyggðin 

í Eyjum skiptist á 4 svæði. Eitt svæðið er eingöngu ætlað fyrir frístundabyggð, hin svæðin 

eru með blandaða notkun frístundabyggðar, íbúðabyggðar og opins græns svæðis. Áætlaðar 

frístundabyggðir liggja að hverfisvernduðu svæði. (Ofanleitishrauni).  
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5.17 Samantekt 

Þegar gildandi aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga á Suðurlandi eru skoðaðar kemur í ljós 

að fyrirhugaðar eru víðáttumiklar frístundabyggðir umfram þær sem nú þegar eru 

uppbyggðar eða í uppbyggingu. Á Suðurlandi eru nú 6364 frístundahús og ef reiknað er 

með að u.þ.b. 1,5 hektari lands fari að meðaltali undir hverja lóð ásamt vegi og 

leiksvæðum, þá taka þessi hús yfir tæplega 10.000 ha. Í Landsskipulagsstefnu 2013 – 2024 

sem ekki hefur verið samþykkt kemur fram á bls. 44 eftirfarandi um frístundabyggðir: 

Samkvæmt gildandi aðalskipulagsáætlunum eru að minnsta kosti 43 þúsund hektarar lands skilgreindir 

sem svæði undir frístundabyggð á landsvísu, þar af tæpir 26 þúsund hektarar lands á Suðurlandi. 

 

Í gildandi aðalskipulögum sveitarfélaganna á Suðurlandi kemur fram að fráteknir eru 1.396 

ha af framræstu landi eða votlendi fyrir frístundabyggðir. Einnig kemur fram að 5.591,3 ha 

af landi vöxnu upprunalegu birkikjarri er frátekið fyrir frístundabyggðir ef áætlanir ganga 

eftir. Alls eru 5.632,3 ha af svæði með nútímahrauni og svæðum þar sem eru vistgerðir og 

jarðmyndanir er njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 

frátekin fyrir frístundabyggðir. Af hverfisvernduðum svæðum eru alls 594,5 ha fráteknir í 

ofangreindum sveitarfélögum fyrir frístundabyggðir. Alls eru 590 ha af svæðum á 

náttúruminjaskrá, 79 ha af friðlýstum svæðum og 361 ha á vatnsverndarsvæði/vatnasviði 

Þingvallavatns frátekin fyrir frístundabyggðir. Þetta þýðir að alls eru 14.244,1 ha af 

náttúruminjasvæðum og vatnsverndarsvæðum frátekin fyrir frístundabyggðir. Alls eru 

7.103,5 ha af svæðum þar sem eru tún, mói, gras og melur frátekin fyrir frístundabyggðir. 

Það skal tekið fram að í þessari samantekt eru einungis reiknuð saman svæði sem eru 

tilgreind hvað varðar stærðir og landnotkun í ofangreindum aðalskipulagsáætlunum. Einnig 

er vert að minna á að í aðalskipulagsáætlunum er mikill munur á því frá áætlun til áætlunar, 

hve vel er gerð grein fyrir upprunalegu ástandi lands innan sveitarfélagsins. Því má með 

réttu gera ráð fyrir að náttúruminjasvæðin séu víðtækari sem fara undir landnotkunina 

frístundabyggð ef aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga á Suðurlandi ganga eftir. Þess ber að 

geta að umfjöllun um frístundabyggðir er afar mismunandi milli aðalskipulaga. Einnig sést 

á gildistíma ofangreindra aðalskipulaga að mislangt er síðan aðalskipulagsáætlanir 

sveitarfélaganna á Suðurlandi voru unnar og þær ná yfir mislöng tímabil.  



64 

Þess má geta að mögulega eru innan gildandi aðalskipulaga áætlanir um frístundabyggðir 

langt umfram það sem ætla má að verði byggt og aðeins hluti fyrirhugaðra frístundabyggða 

hefur verið deiliskipulagður. Í Landsskipulagsstefnu 2013- 2024 er umræða um þennan þátt 

og þar kemur eftirfarandi fram á bls. 44 

Stefna um fjölda og stærð svæða fyrir frístundabyggð í aðalskipulagi virðist í megindráttum taka mið 

af framboði af slíkum svæðum og óskum landeigenda fremur en raunverulegri eftirspurn eða 

markvissri stefnu sveitarstjórnar. Miðað við núverandi fjölda frístundahúsa og þróun sl. 10 ára bjóða 

frístundabyggðarsvæði í aðalskipulagi upp á margfalt fleiri lóðir fyrir frístundahús en eðlilegt er að 

reikna með að byggist upp á næstu áratugum. Spurning sem vaknar er hvort skynsamlegra sé fyrir 

sveitarfélögin að halda við markaða stefnu eða vega og meta í stærra samhengi hvort draga eigi úr   

 

Þarna er bent á að ástæða sé til fyrir sveitarfélög að endurskoða áætlanir um 

frístundabyggðir. Ef það væri gert gæfist tími til að stilla saman strengi varðandi 

náttúruvernd og landnotkun og meta hvort hægt væri að skapa sátt um landnotkun 

frístundabyggða og náttúruminjar. T.d. einhvers konar viðmið um hve mikinn hluta 

náttúruminja s.s. hraunsvæðis/birkikjarrs/votlendis á einni jörð ætti að leyfa framkvæmdir 

á og hve stóran hluta væri æskilegt að skilja eftir ósnortinn.  

6 Landnotkun nokkurra frístundabyggða á Suðurlandi 

skoðuð nánar  

Eftir vangaveltur um hvar skyldi bera niður við val á frístundabyggðum til þess að skoða og 

greina nánar, var ákveðið að velja stórar frístundabyggðir sem voru samþykktar árið 2000 

eða eftir það, því þá höfðu lög um náttúruvernd nr. 44/1999 tekið gildi. Í Grímsnes og 

Grafningshreppi hefur uppbygging frístundabyggða verið mest í einu sveitarfélagi á 

Suðurlandi og þar eru í dag alls 2611 frístundahús fokheld eða lengra komin. Því var 

ákveðið að greina landnotkun tveggja stærri frístundabyggða sem voru samþykktar annars 

vegar 2003 og 2005 þ.e. Miðborgir og Farborgir sem eru samliggjandi í landi Miðengis í 

Grímsnes og Grafningshreppi og hins vegar frístundabyggð í landi Syðri Brú vestan 

Búrfells.  
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6.1 Frístundabyggðir: Miðborgir og Farborgir 

Þessi frístundabyggðasvæði eru í austurjaðri aðal kjarna frístundabyggða í sveitarfélaginu 

en það svæði nær frá Álftavatni – Sogi, suður með Hvítá, austur með mörkum Arnarbælis 

og Stóru Borgar og norður að Búrfelli. Deiliskipulag Miðborga var samþykkt í sveitarstjórn 

Grímsnes- og Grafningshrepps þann 20. ágúst 2003. Frístundabyggðin Miðborgir er eins og 

fram kemur í greinargerð deiliskipulagsins skipulögð á grófu grónu hrauni, alls er svæðið 

62 ha að stærð og lóðir eru 56, frá 5,500 m² að stærð upp í 12.100 m² að stærð. Gróðurinn á 

svæðinu er mosi og lyng, lávaxið birkikjarr, grös og víðibrúskar. Stór hluti lóða Miðborga-

svæðisins er þegar byggður, og er svæðið að taka breytingum vegna uppbyggingar, bæði 

hvað ásýnd varðar en einnig er gróðurfarið að breytast. Frístundahúsin eru flest nokkuð stór 

og gróður kringum húsin hefur tekið breytingum, birki og víðir eru ekki lengur einu 

trjátegundirnar er vaxa á svæðinu. 

 

Mynd 11. Myndin er tekin frá Biskupstungnabraut í norður yfir frístundasvæðið Farborgir. 

Myndin er tekin 24. júlí 2013 (KSJ) 



66 

Frístundabyggðin Farborgir var samþykkt í sveitastjórn Grímsnes- og Grafningshrepps 

þann 15. júní 2005, en gert var ráð fyrir frístundasvæðinu í aðalskipulagi Grímsnes- og 

Grafningshrepps 2002 – 2014. Svæðið sem frístundabyggðin nær yfir er alls 63 ha, og lóðir 

fyrir frístundahús eru alls 58. Í greinargerð er fylgir á uppdrætti frístundabyggðarinnar 

kemur fram að svæðið er gróið og gróft hraun. Gróðurfar er það sama og á Miðborga-

svæðinu enda eru þessi svæði fyrir frístundabyggðir samliggjandi. Einnig kemur fram í 

greinargerð að lóðirnar eru 5,400 m² - 12,100 m² að stærð, og að gert er ráð fyrir rotþró á 

hverri lóð. Hámarksstærð húsa er 150 m² skv. skilmálum. Hús eru farin að rísa á lóðum 

Fjarborgar, og eru þau fremur stór líkt og á Miðborgarsvæðinu. Gróður er lítið farinn að 

breytast á svæðinu enn sem komið er. 

Þegar svæðið sem Miðborgir og Fjarborgir eru skipulögð á er skoðað kemur í ljós að 

ofangreind frístundasvæði liggja í beinu framhaldi af frístundabyggðunum í Þrastaskógi. 

Fyrir austan Fjarborgir (sem er eystri byggðin) tekur við eldri frístundabyggð sem nær 

alveg að Seyðishólum. Þar af leiðandi er svæðið frá Sogsbrúnni að Seyðishólum meðfram 

Biskupstungnabraut að miklu leyti frátekið undir frístundabyggð. Þrastarskógur og 

umhverfi hans er eitt vinsælasta frístundasvæði landsins.  

Náttúruminjar: Þótt birki- og víðikjarrið í landi Miðengis sé ekki í gróskumesta kantinum, 

hvorki hvað varðar þéttleika né stærð trjáa, er þarna samt sem áður verið að byggja inn í 

upprunalegan birkiskóg, en bæði stefnumörkun stjórnvalda og lög um náttúruvernd mæla 

gegn því að slíkum svæðum sé raskað.  

Aðgengi almennings: Í lögum um náttúruvernd er ákvæði um að almenningi sé heimil för 

um landið. Enn eru leiðir um Miðborgir og Fjarborgir opnar, svo hægt er að aka/ganga um 

götur frístundasvæðisins. Á eldri svæðum í Þrastaskógi eru leiðir inn í svæðin með læstum 

hliðum, en gönguhlið eru opin. 

Gert er ráð fyrir ofangreindum frístundabyggðum í landi Miðengis í aðalskipulagi 

Grímsnes og Grafnings 2002 – 2014. Þar af leiðandi hefur ekki verið leitað umsagnar 

Umhverfisstofnunar skv. eftirfarandi í 37.gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd: Leita skal 
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umsagnar Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefnda áður en veitt er framkvæmda- eða 

byggingarleyfi til framkvæmda sem hafa í för með sér röskun jarðmyndana og vistkerfa 

skv. 1 mgr. nema fyrir liggi aðalskipulag samþykkt eftir gildistöku laga þessara þar sem 

umsögn skv. 33. gr. liggur fyrir. 

Niðurstaðan er sú að eftir árið 2000 var samþykkt deiliskipulag fyrir frístundabyggð á 

landi, sem er þakið grófu nútímahrauni og vaxið birkikjarri.  

6.2 Frístundabyggð Syðri Brú  

Þriðja frístundabyggðin sem er skoðuð nánar er í landi Syðri Brúar og nær deiliskipulag 

frístundabyggðarinnar yfir 140 ha. Deiliskipulagið var samþykkt 2. febrúar 2005. 

Frístundabyggðin nær yfir alls um 100 ha skv. greinargerð deiliskipulagsins og 40 ha fara 

undir opið svæði til sérstakra nota þ.e. útivist og golfvöll. Í greinargerð deiliskipulagsins 

segir jafnframt: Skipulagssvæðin eru tvö. Austan þjóðvegar er 128 ha svæði sem afmarkast 

af jarðarmörkum Efri og Syðri Brúar mót norðri og Ásgarðslands mót suðri og mót vestri 

af mýrlendi austan við þjóðveg 36 og Brúará. Minna svæðið sem er um 40 ha liggur vestan 

við þjóðveg 36. Að austan afmarkast það af línu sem liggur í um 100 m fjarlægð vestan við 

þjóðveg 36, af Markarlæk mót suðri og 50-75 m frá Soginu að vestan og liggur 50 – 100 m 

sunnar en Brúará. Svæðið er sem sagt milli Búrfells og Sogsins. Í greinargerð 

deiliskipulagsins kemur fram um náttúrufar að svæðið einkennist af litríkum mosaþembum, 

lyngmóa og framræstu beitarlandi. Einnig kemur fram að rætur Búrfells séu vaxnar 

lágvöxnu kjarri. Þetta er staðfest í upplýsingum frá gróðurkortagerð vistfræðideildar 

Náttúrufræðistofnunar Íslands, þar segir að eftirfarandi tegundir og séu á svæðinu: 

moslendi með grösum og runnum, lyngtegundir s.s beitilyng, bláberjalyng, krækilyng, 

beitilyng og sortulyng. Víðimói er tiltekinn á frístundasvæðinu í Syðri Brú og gras- og 

blómlendi er mikið á svæðinu þ.e. grös og grös með smárunnum. Votlendi er á svæðinu 

gróið mýrarstör og stinnastör, og einnig er framræst votlendi. Ræktaðar spildur eru á milli. 

Í umsögn Umhverfisstofnunar frá 3. ágúst 2004 (sjá viðauka 3a) kemur fram að ofangreint 

svæði nær inn á svæði á náttúruminjaskrá þar sem frístundabyggðin liggur meðfram 

Soginu. Einnig kemur þar fram að svæðið er hluti af svæði á Náttúruverndaráætlun 2004 – 

2008 þar sem lagt er til að svæðið verði verndað sem búsvæði. Í umsögninni er fjallað um 
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nauðsyn aðgengis almennings meðfram Soginu og gróðurfar svæðisins og talið æskilegt að 

á frístundasvæðinu verði plantað trjáplöntum sem eiga uppruna sinn í íslensku 

plöntuflórunni. Í umsögninni kemur fram að gróðurfar svæðisins einkennist af 

landbúnaðarafnotum og að mestu sé um gras og mólendi að ræða. Ekki er minnst á votlendi 

það sem fram kemur í upplýsingum frá Náttúrufræðistofnun né þá framræsluskurði sem eru 

á svæðinu. 

Niðurstaðan er sú að á frístundasvæði að Syðri Brú er votlendi, valllendi og mólendi og 

kjarr í hlíðarfæti Búrfells. Samkvæmt stefnumörkun stjórnvalda er stefnt að því að raska 

ekki votlendi á Suðurlandi frekar en orðið er, og stefnt er að því að raska ekki 

lykilvistgerðum eins og birkikjarri. 

 

Mynd 12. Frístundabyggð á Syðri Brú. Framræsluskurðir sjást ekki á myndinni, en 

votlendi er mikið á svæðinu og tjarnir sjáanlegar. Mynd tekin 23. júlí 2013 (KSJ) 
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6.3 Frístundabyggð: Svínhagi / Heklubyggð 

Fjórða frístundabyggðin sem er skoðuð nánar er í Rangárþingi ytra, nánar tiltekið í landi 

Svínhaga. Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Svínhaga var samþykkt 22. janúar 2004. 

Jörðin Svínhagi er staðsett suð-vestur af Heklu, í Hekluhrauni. Gróður á svæðinu er 

samkvæmt upplýsingum frá gróðurkortagerð vistfræðideildar Náttúrufræðistofnunar 

Íslands, grös og þursaskegg, mosi með þursaskeggi og smárunnum, mosi með smárunnum, 

uppgræðsla með grösum, deiglendi með hrossnál og vingli, grös með smárunnum þ.e. 

valllendi og fjalldrapamói. Farið var á staðinn og svæðið skoðað og ljóst er að mest af 

hraunsvæðinu er sandorpið, en inn á milli eru stakstæðar hraunmyndanir sem mikilvægt er 

að vernda. Niðurstaðan er sú að í landi Svínhaga er samþykkt deiliskipulag 

frístundabyggðar þar sem er nokkuð um nútímahraun vaxið ýmsum gróðri, en mest af 

hrauninu á svæðinu er sandorpið. Skv. náttúruverndarlöggjöf Íslands sem hefur verið rakin 

hér er stefnt að því að raska ekki nútímahrauni. Ef vel tekst til með áframhaldandi 

uppbyggingu á frístundalóðum í landi Svínhaga, þá verða framkvæmdir á sandorpnu 

hrauni, en heildstæðum hraunmyndunum hlíft. 

 Mynd 13. Frístundasvæðið í landi Svínhaga. Fallegar hraunmyndanir og birkikjarr í bland 

við sandorpið hraun.Mynd tekin 17. júlí 2013 (KSJ) 
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Leitað var umsagnar Umhverfisstofnunar varðandi ofangreinda deiliskipulagstillögu sjá 

viðauka 4.a. Í umsögn Umhverfisstofnunar dags. 19. febrúar 2004 kemur fram að hraunið á 

svæði deiliskipulagstillögunnar sé sandorpið og er verndargildi skv. 37. gr. laga nr. 

44/1999 um náttúruvernd því ekki talið vera fyrir hendi og því ekki gerðar athugasemdir á 

þeim grundvelli. Í umsögninni er tekið undir þann þátt tillögunnar að byggð og 

framkvæmdir eru ekki áætlaðar of nálægt Rangá ytri og Selsundslæk. Eins og fram kemur á 

meðfylgjandi mynd sem var tekin í júlí í fyrra hefur náttúrulegt birki og hraun að einhverju 

marki ekki horfið undir sand. 

6.4 Frístundabyggð Efstidalur við Laugarvatn 

Fimmta frístundabyggðin sem var skoðuð, er í landi Efstadals. Deiliskipulag 

frístundabyggðarinnar tók gildi árið 2002. Frístundabyggðin í Efstadalsskógi er á 34 ha 

svæði sem er gróið birkikjarri og nær yfir 62 frístundalóðir. Í deiliskipulaginu er gert ráð 

fyrir töluverðum ruðningi á upprunalega birkinu vegna vega, húsa, göngustíga og grisjunar. 

Í skipulagsskilmálum kemur fram að aðeins er leyfilegt að rækta trjátegundir af íslenskum 

uppruna s.s. birki, reyni, víðitegundir o.þ.h. á svæðinu sem er jákvætt. Frístundabyggðin í 

Efstadal tekur við í beinu framhaldi af eldri frístundabyggð. Samfelld frístundabyggð er í 

austanverðum birkivöxnum hlíðarfæti Efstadalsfjalls.  

Ekki var leitað umsagnar Umhverfisstofnunar við tillögu að deiliskipulagi ofangreindrar 

frístundabyggðar í Efstadalsskógi. Gert er ráð fyrir frístundabyggði á 82 ha svæði í landi 

Efstadals sem vaxið er birkikjarri í aðalskipulagi Laugardalshrepps 2000 – 2012. 

Niðurstaðan er sú að í landi Efstadals er deiliskipulögð frístundabyggð sem var samþykkt 

2002, á svæði þar sem er upprunalegur birkiskógur. Almenningur hefur aðgengi að 

svæðinu, hlið eru á einstaka lóðum.  
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6.5 Viðtöl við skipulagsfulltrúa á Suðurlandi 

Um leið og safnað var efni um ofangreindar frístundabyggðir og farið í vettvangsferðir um 

Suðurland var haft samband við skipulags-, byggingar- og umhverfisfulltrúa á Suðurlandi. 

Tilgangurinn var sá að fá álit þeirra á rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Alls átti ég 

samtöl við fimm af skipulags-, umhverfis- og byggingarfulltrúum á Suðurlandi. Viðtölin 

voru tekin í ágúst 2013 en ekki náðist í alla vegna sumarfría. Einn af þeim 

skipulagsfulltrúum sem rætt var við er skipulagsfulltrúi fyrir alls sex af þeim 

sveitarfélögum sem eru á Suðurlandi, þ.e. Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshrepp, 

Flóahrepp, Hrunamannahrepp, Gnúpverjahrepp og Ásahrepp. Einnig er sami skipulags- og 

byggingarfulltrúi í bæði Skaftárhreppi og Mýrdalshreppi. Alls náðist því í skipulags-, 

byggingar- og/eða umhverfisfulltrúa sem starfa í tíu sveitarfélögum á Suðurlandi. 

Í samtali við skipulagsfulltrúa á Suðurlandi um það hvers vegna frístundabyggðir í 

landshlutanum væru áætlaðar á náttúruminjasvæði og þar með ekki nægur samrýmanleiki 

milli stefnumörkunar stjórnvalda og landnotkunar frístundabyggða komu fram nokkur 

mismunandi atriði í svörum þeirra. Einn af skipulagsfulltrúunum taldi mikilvægt að ríkið 

gæfi umsagnir sem ættu við alveg tiltekin svæði þegar krafist er verndunar 

(Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi, 2013). Að mati skipulagsfulltrúans þyrftu umsagnir að vera 

nákvæmari og skilgreina mikilvægustu svæðin sem nauðsynlegt er að vernda 

(Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi, 2013). Að mati skipulagsfulltrúans nýtist of almenn 

umsögn ekki þeim aðilum innan sveitarstjórna sem vilja halda í náttúruminjar. Að tala um 

að ekki megi skerða hraun, án þess að vísa beint í sérstakt svæði nýtist ekki að hans mati. 

Þess vegna m.a. hefur það þróast að mati skipulagsfulltrúans að ekki er nægilegur 

samrýmanleiki milli laga og reglugerða varðandi landnotkun, og hinnar eiginlegu 

landnotkunar frístundabyggða (Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi, 2013). 

Einnig kom fram í samtali við skipulagsfulltrúa á Suðurlandi, að krafa um jafnræði væri 

ein ástæða þess að áfram þróast frístundabyggðir á náttúruminjasvæðum. Þá er átt við 

jafnræði milli jarðaeigenda innan hvers sveitarfélags. Á síðustu áratugum síðustu aldar 

voru víðáttumiklar frístundabyggðir skipulagðar og byggðar á náttúruminjasvæðum. Þessar 

samfelldu frístundabyggðir eru aðallega á Suðurlandi og í Borgarfirði. Vegna þessara 

frístundasvæða sem oft eru fleiri en eitt innan sömu jarðarinnar telja sveitarstjórnir erfitt að 
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neita öðrum jarðareigendum í dag um að skipuleggja og byggja upp frístundabyggðir á 

þeirra jörðum og bera jafnræði fyrir sig. Erfitt sé að segja við jarðareiganda, því miður við 

viljum eiga hraunlendið á þínu landi ósnortið. Svo á næstu jörð eru kannski 50 - 100 lóðir á 

sams konar hraunlendi sem voru leigðar út á síðustu öld (Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi, 

2013). Þess má geta að í samtali við starfsmann Skipulagsstofnunar kom fram þessi sama 

ástæða fyrir því að skipulögð eru frístundasvæði á náttúruminjasvæðum þ.e. að gætt væri 

jafnræðis milli jarðareigenda (starfsmaður Skipulagsstofnunar 2013).  

Það voru fleiri atriði sem skipulagsfulltrúar á Suðurlandi bentu á varðandi landnotkun 

frístundabyggða, t.d. bentu þeir á að ríkið sjálft gengi ekki á undan með góðu fordæmi hvað 

varðar frístundabyggð á náttúruminjasvæðum (Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi, 2013). Sem 

dæmi má nefna að innan þjóðgarðsins á Þingvöllum, sem oft er nefndur helgasti reitur 

þjóðarinnar eru 103 frístundalóðir á rúmum 70 hekturum innan jarðanna Gjábakka og 

Kárastaða. Ríkið hefur haft forkaupsrétt að þessum lóðum, en þær eru enn á forræði 

einkaaðila og þar hafa frístundahús verið endurbyggð og þá stærri hús en voru fyrir sem 

hlýtur að tryggja hagsmuni einkaaðila. Einnig má benda á að innan vatnasviðs 

Þingvallavatns eru alls 390 bústaðir á 243 hekturum og þar af eru á ríkisjörðinni Heiðarbær 

I og II, samtals 93 bústaðir á 78,5 hekturum.  

Einnig nefndu skipulagsfulltrúar að stórum jörðum á Suðurlandi hefur í nokkrum mæli 

verið skipt niður í smærri jarðir og spildur, og eigendur hvers jarðarhluta vilja byggja á sínu 

landi. Erfitt sé fyrir sveitastjórn að neita eiganda um að skipuleggja frístundahús á eigin 

spildu (Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi, ágúst 2013). Skipulagsfulltrúinn bætti við að þá sé 

mikilvægt að landeigandinn sé meðvitaður um náttúruminjar á landinu og verndi þær þótt 

framkvæmt sé á spildunni. Skipulagsfulltrúinn taldi umsagnir Umhverfisstofnunar skipta 

miklu máli í þessu samhengi. Sami skipulagsfulltrúi vildi einnig ræða þau ákvæði í 

skipulagsreglugerð og náttúruminjalögum um að engar framkvæmdir séu í innan við 50 m 

fjarlægð frá ám, vötnum og sjó í dreifbýli og að aðgengi almennings sé að svæðunum. 

Skipulagsfulltrúinn taldi að í þessi ákvæði vanti skilgreiningu á ám annars vegar og lækjum 

hins vegar og eftir hverju skuli fara við flokkun þeirra (Skipulagsfulltrúi að Suðurlandi).  

Í samtali við einn skipulagsfulltrúann nefndi hann að í því sveitarfélagi sem hann starfar í 

hafa verið byggðir bústaðir sem hvorki eru til á skipulagi, né skráðir hjá Þjóðskrá Íslands 
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(áður fasteignaskrá). Skipulagsfulltrúinn taldi nokkuð um það innan síns sveitarfélags að 

bústaðir væru reistir án undangengis skipulags eða samráðs við sveitarstjórn. Hann nefndi 

m.a. tuttugu og tveggja bústaða byggð og að yngsta húsið þar væri frá árinu 2000. Einnig 

benti skipulagsfulltrúi á að enn væri verið að reisa fjallasel án leyfis og án deiliskipulags 

m.a. nýlegt dæmi þar sem sel var reist í tóftum sem ekki væri leyfilegt.  

Einnig kom fram í samtali við skipulagsfulltrúa að sveitarfélögin fara með skipulagsvaldið, 

og ef landeigandi kýs að vinna deiliskipulag frístundabyggðar á sinni jörð þá hefur 

sveitarstjórn að mestu unnið með landeiganda og ekki sett stein í götu þeirrar vinnu 

(Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi 2013).  

Varðandi stærð frístundahúsa og efnisval voru skipulagsfulltrúar sammála um það að steypt 

frístundahús væru meira inngrip í náttúrulegt umhverfi en timburhús og framkvæmdirnar 

væru óafturkræfar. 

7 Rannsóknarspurningum svarað 

Í þessum kafla verður eftirfarandi þremur rannsóknarspurningum svarað: 

1) Er landnotkun frístundabyggða á suðurhluta Íslands í samræmi við stefnumörkun 

íslenskra stjórnvalda og sveitarfélaga er birtist í lögum, reglugerðum og annarri 

stefnumótun um náttúruvernd. 

2) Nær stefnumörkun stjórnvalda að hafa áhrif inn í skipulagsgerðina? Ef svo er ekki að 

öllu leyti, er þá hægt að greina hvers vegna það er? 

3) Hefur aðgengi almennings að náttúruminjasvæðum að einhverju leyti takmarkast af 

uppbyggingu frístundabyggða á náttúruminjasvæðum? 

Þegar farið er yfir framangreind deiliskipulög frístundabyggða sem voru samþykkt árið 

2000 og eftir það, kemur í ljós að þrátt fyrir þá löggjöf sem farið var yfir í 4. kafla þessarar 

ritgerðar, er verið að skipuleggja frístundabyggðir á náttúruminjasvæðum. Frístundabyggðir 

hafa verið deiliskipulagðar eftir árið 2000 m.a. á svæðum þar sem vex birkiskógur og þar 
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sem er nútímahraun og votlendi. Þar af leiðandi greinist ekki nægur samrýmanleiki milli 

landnotkunar frístundabyggða og þeirrar stefnumörkunar sem stjórnvöld hafa markað 

varðandi náttúruminjar. Við að skoða gildandi aðalskipulög sveitarfélaga á Suðurlandi fæst 

sama niðurstaða. Þar kemur hreinlega fram í greinargerðum að töluvert votlendi, 

hraunlendi og upprunalegt birkikjarr er á svæðum sem gert er ráð fyrir að fari undir 

frístundabyggðir.  

Nær stefnumörkun stjórnvalda að hafa áhrif inn í skipulagsgerðina? Ef svo er ekki að öllu 

leyti, er þá hægt að greina hvers vegna það er? Ljóst er að stefnumörkun stjórnvalda nær 

ekki að öllu leyti inn í skipulagsgerðina. Sveitarfélögin fara með skipulagsvaldið, og fram 

hefur komið að þegar aðalskipulagstillögur eru unnar innan sveitarfélaganna og ef 

landeigandi kýs að áætla frístundabyggð innan sinnar jarðar og síðan vinna deiliskipulag 

frístundabyggðar á sinni jörð þá hefur sveitarstjórn að mestu unnið með landeiganda og 

ekki sett stein í götu þeirrar vinnu (Skipulagsfulltrúi á Suðurlandi 2013).  

Einnig má segja að yfirleitt hefur ekki verið farið í að breyta tillöguuppdrætti þegar hann 

hefur verið fullunninn og hefur verið sendur umsagnaraðilum, þrátt fyrir að í umsögnum 

hafi komið fram að landnotkun fari ekki saman við stefnumörkun stjórnvalda varðandi 

náttúruminjar.  

Árið 2010 voru samþykkt skipulagslög nr. 123/2010 þar sem kveðið er á um að fyrst skuli 

taka saman lýsingu á skipulagsverkefni þar sem fram komi aðaláherslur og upplýsingar um 

forsendur. Einnig er í nýrri skipulagsreglugerð nr. 90/2013 ákvæði um það sama. Ef slík 

lýsing er vel unnin og forsendum vel lýst þ.e. hvort áætlaðar eru framkvæmdir á 

náttúruminjasvæði ætti að vera auðveldara fyrir almenning og umsagnaraðila að hafa áhrif 

með sínum athugasemdum á áframhald skipulagsvinnunnar. Bent hefur verið á að jafnvel 

eftir að lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana tóku gildi hafi ákvarðanir um 

landnotkun verið teknar áður en umhverfismat viðkomandi áætlunar var unnið. Þetta þýðir 

að ákvarðanir um landnotkun hafa verið teknar án þess að búið væri að meta 

umhverfisáhrifin, þ.e. áður en hið eiginlega skipulagsferli hefst. Þar af leiðandi má telja að 

aðkoma umsagnaraðila að undirbúningi skipulagsvinnu eins og lýsingu skipulagsáætlunar 

sé mikilvæg, því þá er skipulagsgerðin enn á vinnslustigi.  
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Hefur aðgengi almennings að náttúruminjasvæðum að einhverju leyti takmarkast af svo 

víðtækum frístundabyggðum? Þessari spurningu verður að svara játandi. Það er ljóst þegar 

farið er um stór frístundabyggðasvæði á Suðurlandi, en þar eru víðáttumiklar 

frístundabyggðir samliggjandi þ.e. þær hafa verið skipulagðar hlið við hlið t.d. í Grímsnesi 

og fyrir austan Laugarvatn. Þar er mikið land frátekið fyrir landnotkunina frístundabyggð 

og ekkert svigrúm fyrir almenning að njóta útivistar. Bæði er óþægilegt fyrir almenning að 

fara inná svæði sem hefur verið tekið frá fyrir frístundabyggð, og einnig er orðið algengt að 

vegum að frístundabyggðum sé lokað með rafmagnshliði sem einungis handhafar 

svæðanna geta opnað. Þessi hlið eru dýr í rekstri sagði mér frístundahúsaeigandi á 

Suðurlandi en þau loka á þjófa sem fara um svæðin. Um leið er lokað á aðra umferð þ.e. 

almenning sem ekki hefur frístundaaðstöðu á svæðinu. Vegna þessa eru nú stór svæði sem 

vaxin eru upprunalegu birkikjarri svo sem í Þrastaskógi og Úthlíð ekki í boði sem 

útivistarsvæði. Það er því mikilvægt þegar á heildina er litið að gera greiningu á óröskuðum 

landsvæðum þar sem vaxa upprunalegir birkiskógar og velja fegurstu svæðin og vinna að 

friðlýsingu þeirra. Nú þegar hafa slík svæði verið friðlýst, og mikilvægt að haldið sé áfram 

á þeirri braut. Má þar nefna sem dæmi Vatnshornsskóg í Skorradal. 

8 Niðurstöður, samantekt og umræða.  

8.1 Niðurstöður 

Eins og fram kemur í svörum við rannsóknaspurningum er niðurstaða greiningarinnar á 

því, hvort samrýmanleiki sé milli landnotkunar frístundabyggða og stefnumörkunar 

stjórnvalda varðandi náttúruminjar sú, að samrýmanleikinn er ekki nægur. Ljóst er að 

náttúruminjasvæði eru innan þegar framkvæmdra og áætlaðra frístundabyggða og gildandi 

aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga á Suðurlandi endurspegla það.  
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8.2 Umræða 

Hver er ástæða þess að samrýmanleiki er ekki nægur? 

Þrátt fyrir stefnumörkun um náttúruvernd þá virðast þeir sem eiga að gæta þess að sú 

stefnumörkun nái fram að ganga ekki hafa nægilega sterk vopn til þess að ná fram verndun. 

Benda má á að ekki er óheimilt að raska lykilvistgerðum, en stjórnvöld mælast til þess, að 

forðast verði eins og kostur er að skerða frekar votlendi, birkiskóga og önnur lykilvistkerfi 

Íslands. Sama gildir um jarðmyndanir og vistgerðir er falla undir 37. gr. laga um 

náttúruvernd nr. 44/1999, þær njóta sérstakrar verndar og það er mælst til að þeim verði 

ekki raskað ef þess er nokkur kostur. Það er einungis á friðlýstum svæðum sem 

framkvæmdir eru bannaðar nema að leyfi hafi fengist fyrir þeim hjá Umhverfisstofnun. Þar 

af leiðandi geta sveitarstjórnir samþykkt aðal- og deiliskipulög sem gera ráð fyrir röskun 

náttúruminja t.d. með uppbyggingu frístundabyggða. 

Einnig má benda á atriði sem þegar hefur komið fram og það er að mikilvægt sé að ríkið 

gefi umsagnir sem eiga við alveg tiltekin svæði þegar krafist er að svæði verði ekki röskuð. 

Það virðist ekki duga að umsagnir segi að t.d. hraun njóti sérstakrar verndar. Það virðist því 

vera mikilvægt þegar gefnar eru umsagnir um skipulagstillögur þar sem raska á 

náttúruminjum, að umsögnin sé ekki of almenn, því þá nýtist hún ekki sem skyldi þeim 

aðilum innan nefnda og sveitarstjórna er vilja stuðla að náttúruvernd. Það virðist því vera 

svo að umsagnir þurfi að vera afar hnitmiðaðar og ná til sérstakra svæða ef umsagnir eiga 

að gagnast þeim sem vilja stuðla að náttúruvernd innan sveitarstjórna.  

Í gegnum tíðina hefur ásókn væntanlegra frístundahúsaeigenda verið meiri í svæði þar sem 

eru hraun, vatn og skógur. Þetta hefur haft þau áhrif að landeigendur hafa verið áhugasamir 

um að geta boðið upp á frístundalóðir á slíkum svæðum. Einnig er ljóst að hér á landi tekur 

það tíma að rækta skjólbelti og koma sér upp fallegum trjágróðri og því þykir það mikill 

kostur að á frístundalóð séu hraunbollar eða upprunalegt birki sem gefur skjól. Þar af 

leiðandi hafa orðið og eru áætlanir um frístundabyggðir á náttúruminjasvæðum. 

Frístundabyggðir voru skipulagðar á nútímahrauni og á svæðum vöxnu náttúrulegu birki á 

áttunda, níunda og tíunda áratug síðustu aldar. Þessar samfelldu frístundabyggðir eru 

aðallega á Suðurlandi og í Borgarfirði. Þar sem frístundalóðir byggðust upp á 
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náttúruminjasvæðum á síðustu öld hefur skapast krafa um jafnræði milli jarðareiganda. Það 

þýðir að sveitarstjórnir hafa átt erfitt með að neita landeigendum um að áætla 

frístundabyggðir á náttúruminjasvæðum þar sem aðrir landeigendur hafa gert slíkt hið sama 

á síðustu öld.  

Ekki er ólíklegt að ákvæði 37. og 38. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd séu að hluta til 

viðbrögð við þessari uppbyggingu er varð á fyrrgreindu tímabili.  

Eins og bent hefur verið á eru frístundabyggðir á náttúruminjasvæðum innan jarða sem eru 

eign ríkisins. Þannig má benda á að innan þjóðgarðsins á Þingvöllum, sem oft er nefndur 

helgasti reitur þjóðarinnar eru 103 frístundalóðir á rúmum 70 hekturum innan jarðanna 

Gjábakka og Kárastaða. Ríkið hefur haft forkaupsrétt að þessum lóðum, en þær eru enn á 

forræði einkaaðila og hafa verið endurbyggð stærri og meiri hús á lóðum sem liggja alveg 

að Þingvallavatni og gefa ekki færi á aðgengi almennings meðfram Þingvallavatni. Það 

hefur verið í skipulagsreglugerð síðan 1985 að ekki megi koma í veg fyrir aðgengi 

almennings meðfram ám, sjó og vötnum, og í lögum um náttúruvernd frá árinu 1971 eins 

og fram hefur komið í ritgerðinni. Þetta þýðir að ríkið sem setur stefnumörkun um verndun 

náttúruminja er að leigja út lóðir innan þjóðgarðs og þar eru sumar lóðir girtar í vatn fram 

og þannig komið í veg fyrir almannaréttinn. Þarna gengur ríkið gegn eigin stefnumörkun og 

það gefur sveitarstjórnum ekki gott fordæmi. Einnig má benda á að innan vatnasviðs 

Þingvallavatns eru alls 390 bústaðir á 243 hekturum og þar af eru á ríkisjörðinni Heiðarbær 

I og II, samtals 93 bústaðir á 78,5 hekturum.  

Á undanförnum árum hefur mörgum jörðum á Suðurlandi verið skipt niður í smærri spildur 

og nýbýli. Eigendur þessara spildna hafa sótt um og fengið að byggja íbúðarhús og 

frístundahús á sínu eigin lendi, þar sem sveitarstjórnum þykir erfitt að neita eigendum 

spildna um að byggja á eigin landi. Í slíkum tilvikum hafa náttúruminjasvæði átt í hlut, en 

eins og fram kom í viðtölum við skipulagsfulltrúa, hafa umsagnir Umhverfisstofnunar nýst 

vel í að beina framkvæmdum frá náttúruminjasvæðum.  

Það kom á óvart það sem fram kom í viðtölum við skipulagsfulltrúa á Suðurlandi að enn 

eru byggðir bústaðir í óleyfi á Suðurlandi. Miðað við að landið hefur verið skipulagsskylt 

síðan árið 1978 þá vekur það vissulega athygli að óleyfisframkvæmdir skuli líðast á 

landinu. Frístundabyggðir sem byggjast upp í óleyfi fara ekki í gegnum þann skipulagsferil 
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sem ætlast er til og því hefur ekkert eftirlit verið haft með landnotkuninni áður en 

framkvæmdir slíkra svæða fóru af stað.  

Eftir þessa yfirferð situr eftir sú spurning hvort hægt væri að vinna upp eða aðlaga svæði 

sem ekki falla undir þær skilgreiningar um náttúruminjar sem hér hafa verið raktar, og gera 

þau að eftirsóknaverðu landi fyrir frístundabyggðir. Þannig gætu landeigendur gert svæði 

áhugaverð fyrir verðandi frístundahúsaeigendur með landmótun og gróðursetningu.  

Einnig þyrfti að upplýsa landeigendur annars vegar og almenning sem 

kaupendur/leigjendur frístundalóða hins vegar um mikilvægi þess að náttúruminjasvæðum 

sé ekki raskað með framkvæmdum hvort sem það eru frístundabyggðir eða annað. Þannig 

mætti sjá í framtíðinni aukna ásókn væntanlegra frístundahúsaeigenda í að taka við landi 

með gróðuruppbyggingu í huga. Einnig er mikilvægt að hugað sé að húsagerð á 

frístundabyggðasvæðum í framtíðinni. Mikilvægt er að sveitarfélög geri í framtíðinni 

kröfur um byggingaraðferðir, húsagerðir og byggingarefni sem valda sem minnstum 

umhverfisáhrifum og eru að mestu afturkræfar,þ.e. sjálfbær frístundabyggð. 

Hjá þeim þjóðum sem tilheyra Evrópusambandinu gilda reglur svokallaðrar 

búsvæðatilskipunar þ.m.t. ákvæði um Natura 2000 (Natura 2000 network of protected sites 

and the strict system of species protection) sem er net friðlýstra svæða í löndum 

Evróðusambandsins. Sumarið 2010 nánar tiltekið í júní var ég stödd í Oulu-útibúi finnsku 

Umhverfisstofnunarinnar. Í viðtali sem höfundur þessarar MS ritgerðar átti þar við 

starfsmanninn Tuukka Paahtomaa kom fram að ef jarðareigandi í Finnlandi hyggur á 

uppbyggingu frístundabyggðar innan sinnar jarðar þá þarf hann að sækja um leyfi fyrir 

slíku. Í umsóknarferlinu er svæðið sem jarðareigandinn ætlar fyrir frístundabyggð metið 

meðal annars m.t.t. ákveðinna tilskipana Evrópusambandsins (Fuglatilskipun 1979 og 

Búsvæðatilskipun 1992). Hluti af matinu varðar hvort frístundabyggð samrýmist 

stefnumörkun um vernd votlendis, stefnumörkun um vernd gróskumikilla skóga og 

stefnumörkun um vernd stranda. Þá er athugað hvort svæðið falli undir net Natura 2000 

svæða. Ef í ljós kemur að á fyrirhuguðu frístundarbyggðarsvæði eru náttúruminjar eða 

Natura 2000 svæði, þá er uppbygging frístundabyggðar ekki leyfð. Hins vegar fengi 

landeigandi hugsanlega skaðabætur (Tuukka Paahtomaa, 2010). 



79 

Nefna má að í samræmi við ofangreinda umræðu þá er eitt af markmiðunum í drögum 

landsskipulagsstefnu 2013 – 2024 sem unnin var á Skipulagsstofnun það að frístundabyggð 

verði á afmörkuðum svæðum sem ekki njóta verndar eða hafa verndargildi. 

(Landsskipulag, 2012). Drög að landsskipulagsstefnu 2013 – 2024 hafa ekki verið 

samþykkt. Þess ber að geta að landsskipulagsstefna felur í sér stefnu ríkisins í 

skipulagsmálum og almenn sjónarmið til leiðbeiningar við skipulagsgerð, en þingsályktun 

um stefnuna hefur ekki verið samþykkt. 

Í ofangreindum drögum að landsskipulagsstefnu kemur einnig fram það markmið að 

ræktað land og land sem taka má með skömmum fyrirvara til ræktunar vegna framleiðslu á 

matvælum verði ekki undir 6000 ferkílómetrum (Landsskipulag, 2012.). Markmið um 

varðveislu landbúnaðarlands hefur orðið meira áberandi og kemur fram í aðalskipulögum 

nokkurra þeirra sveitarfélaga sem hér eru til umfjöllunar. Þá er gjarnan talað um að 

varðveita gott landbúnaðarland. Að mati skipulagsfulltrúa á Suðurlandi er þarna fram 

komin ný hætta varðandi náttúruminjar. Frá því að náttúruverndarlög nr. 44/1999 voru sett 

og krafist var umsagnar Umhverfisstofnunar ef hætta var á að náttúruminjar yrðu fyrir raski 

vegna framkvæmda hefur verið nokkuð um það að frístundabyggðir væru skipulagðar á 

gömlum/nýjum túnum. En nú með þessi fyrirmæli um að vernda þurfi ræktað land vegna 

fæðuöryggis bæði í drögum að landsskipulagsstefnu og í skipulagslögum, og stefnumörkun 

um að vernda landbúnaðarland í aðalskipulagsáætlunum er enn frekar verið að ýta 

frístundabyggð á náttúruminjasvæði og um leið er túnum haldið til haga. Einnig taldi 

skipulagsfulltrúi á Suðurlandi mikilvægt að landbúnaðarland yrði skilgreint nánar. Ekki sé 

ljóst þegar talað er um landbúnaðarland, hvort einungis sé átt við ræktað land, eða hvort 

einnig sé átt við öll beitarsvæði? 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir löggjöf og stefnumótun er varða uppbyggingu 

frístundabyggða og náttúruvernd. Tilgangurinn var einkum sá að skoða hvort 

samrýmanleiki sé milli landnotkunar frístundabyggða á Íslandi og laga, reglugerða og 

stefnumörkunar stjórnvalda er varða málaflokkinn. Niðurstaðan er sú að það er munur á 

áherslum milli ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að uppbyggingu frístundabyggða og 

náttúruvernd. Sýnt er fram á að almenn stefnumörkun ríkisins kemur ekki í veg fyrir 

uppbyggingu frístundabyggða á náttúruminjasvæðum. Einnig voru sett fram atriði sem eru 

talin vera þess valdandi að ofangreindur samrýmanleiki næst ekki betur.  
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Stjórnvöld hafa markað stefnu um að varðveita fjölbreytileika íslenskrar náttúru, og 

viðhalda aðgengi almennings að henni. Íbúar í þéttbýli vilja eiga þess kost að eiga 

frístundahús á fallegum stöðum í dreifbýli og jarðareigendur eru fúsir til að skipuleggja 

frístundabyggðir á jörðum sínum. Frístundabyggðir eru deiliskipulagðar á svæðum þar sem 

eru náttúruminjar sem skv. lögum og reglugerðum á að varðveita. Það þarf að skapa sátt 

milli verndunar náttúruminja og ásóknar í frístundabyggðir og þannig fá fram 

samrýmanleika milli landnotkunar frístundabyggða og stefnumarka stjórnvalda varðandi 

náttúruminjar. Hér hafa verið dregnar fram nokkrar ástæður þess af hverju samrýmanleiki 

greinist ekki meiri en raun gefur til kynna, milli landnotkunar frístundabyggða og laga og 

reglugerða og annarrar stefnumörkunar stjórnvalda. Í samtölum mínum við 

skipulagsfulltrúa á Suðurlandi kom fram að hver og einn jarðareigandi hafi sínar óskir og 

nær þeim í gegn við undirbúning aðalskipulags, en heildin virðist hins vegar ekki skoðuð 

nánar. Skipulagsvaldið er hjá sveitarfélögunum og það getur verið erfitt að neita einum 

jarðareiganda um að byggja upp frístundabyggð á hans landi þegar nágrannar hans hafa í 

gegnum tíðina deiliskipulagt stór frístundasvæði á þeirra jörðum.  

Einnig er ljóst að stjórnvöld þurfa að ganga fram með góðu fordæmi og hætta að leigja út 

lóðir fyrir frístundahús á ríkisjörðum sem eru innan náttúruminjasvæða. Nauðsynlegt er að 

sveitarfélög, jarðeigendur og ríki komist að samkomulagi um að hlífa svæðum með hátt 

verndargildi og sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 

og að önnur svæði með minna verndargildi verði nýtt fyrir frístundabyggð. Þannig væri 

vissa hjá landeigendum um möguleika á uppbyggingu frístundabyggða, þótt að 

náttúruminjasvæði væru skilin eftir ósnortin. Fyrsta skrefið gæti verið það að gera grein 

fyrir öllum náttúruminjasvæðum innan sveitarfélagsins í aðalskipulagi. Í dag er 

einvörðungu gerð grein fyrir friðlýstum svæðum og öðrum náttúruminjum á 

náttúruminjaskrá og hverfisvernduðum svæðum. Mikilvægt er að allar náttúruminjar er 

falla undir 37. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 ásamt svæðum þar sem vex 

upprunalegur birkiskógur verði einnig sýnd á uppdrætti og gerð grein fyrir þeim í 

greinargerð. Þá myndi aðalskipulag gefa betri og heildstæðari yfirsýn yfir náttúruminjar 

innan tiltekins sveitarfélags, og mögulegt væri að taka frá mikilvægustu 

náttúruminjasvæðin. Uppbygging stórra frístundasvæða hafa orðið til þess að á vissum 

svæðum eru náttúruminjar ekki aðgengilegar almenningi, m.a. vegna girtra svæða og einnig 

eru frístundahúsaeigendur í auknum mæli að setja upp læst hlið við aðkomuvegi, aðallega 
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til að sporna við þjófnaði. Á Íslandi er skipulagsvaldið hjá sveitarfélögunum eins og áður 

sagði og innan sveitarstjórna vegur vilji jarðeigenda þungt. Það er því mikilvægt að það 

náist heildarsátt um að sérstæðustu svæðin með mesta náttúruverndargildið innan þeirra 

jarða sem taka á undir frístundabyggðir verði varðveitt (friðlýst), meðan svæði með minna 

verndargildi fari undir framkvæmdir. Skipulagsfulltrúar á Suðurlandi telja að náttúruvitund 

almennings fari vaxandi, og vonandi mun sú aukna vitund skila sér í sterkum vilja til að 

vernda enn frekar en nú er gert ósnortin og lítt snortin svæði þar sem eru náttúruminjar með 

verndargildi á lands- og jafnvel heimsvísu. 

8.3 Samantekt 

Í þessari ritgerð hefur verið gerð greining á samrýmanleika landnotkunar frístundabyggða 

við stefnumörkun stjórnvalda er varðar náttúruminjar. Með áherslu á Suðurland. Fyrsta 

markmiðið var að gefa yfirlit yfir þróun frístundabyggða á Íslandi og fjölda þeirra. Þar kom 

fram að fjölgun frístundahús var hæg framan af síðustu öld, en þegar komið var í kringum 

1980 fór þeim snar fjölgandi og er fjöldi þeirra yfir tólf þúsund í dag. Frístundahús voru 

smá framan af og aðeins notuð að sumri til en í dag er stærstur hluti þeirra heilsárs hús.  

Annað markmiðið var að framkvæma greiningu á þeim lögum, reglugerðum og 

stefnumótun stjórnvalda sem snerta frístundabyggðir og náttúruminjar og rannsaka hvernig 

landnotkun frístundabyggða samrýmist stefnumótuninni á tilteknum svæðum. Farið var yfir 

skipulagslög og reglugerðir, byggingarreglugerðir og mannvirkjalög, náttúruverndarlög og 

reglugerð um náttúruvernd. Einnig var greind önnur stefnumörkun stjórnvalda er varðar 

frístundabyggðir og náttúruminjar. Í ritgerðinni var síðan gerð úttekt á aðalskipulögum 

sveitarfélaga á Suðurlandi hvað varðar landnotkun frístundabyggða. Að auki voru teknar 

fyrir nokkrar frístundabyggðir sem voru samþykktar eftir 2000 og landnotkun þeirra greind.  

 

Niðurstaðan er sú að á undanförnum árum hafa risið frístundabyggðir á 

náttúruminjasvæðum á Suðurlandi, þrátt fyrir stefnumörkun stjórnvalda þess efnis að 

vernda skuli náttúruminjar við raski og framkvæmdum, þ.e. samrýmanleiki landnotkunar 

frístundabyggða við stefnumörkun stjórnvalda er ekki nægilega mikill. Skipulagsvaldið er 

hjá sveitarfélögunum og er farið yfir nokkur atriði í umræðukafla ritgerðarinnar sem gætu 
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haft áhrif á það hvers vegna stefnumörkun stjórnvalda nær ekki betur að vernda 

náttúruminjasvæði á Suðurlandi. 
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Viðauki 2: Deiliskipulagsuppdráttur af frístundabyggðinni Farborgir í landi 

Miðengis í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
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Viðauki 4: Deiliskipulagsuppdráttur af frístundabyggðinni Heklubyggð í landi 

Svínhaga í Rangárþingi ytra. 
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Viðauki 4 a Umsögn Umhverfisstofnunar um tillögu að frístundabyggðinni 

Heklubyggð í landi Svínhaga 
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Viðauki 5: Deiliskipulagsuppdráttur af frístundabyggðinni í Efstadal í 

Bláskógabyggð. (Áður Laugardalshreppi.) 

 

 

 




