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Abstract 
The inquiry of the study is as follows: What future options are there for small man made 

swimming pools , which have not received a license to operate according to regulation 

814/2010, within health and wellness tourism in Iceland ? The objectives of the study is 

to clarify the legal environment those pools are embedded in and discuss the possibilities 

in using them more specifically in tourism around the country. 

The resources that lay the foundation for the pools, which is the geology of Iceland 

and the geothermal heat, are explored. Concepts and ideas in Health- and Wellness 

tourism are discussed and the legal environment explained. There after research methods, 

procedure and analyses of the data is explained. Quantitative and qualitative methods were 

used, including secondary data analyzing, questionnaire posed to the Public Health 

Authority and an interview with a key person in the legal environment of the pools. The 

conclusions are then introduced and discussed. 

 

The conclusions reveal that regulation 814/2010 does not suit the respective swimming 

pools well and very few of them have licenses or possibilities to get licenses in current 

legislation. In fact they don’t fit in the system as it is. The results are that even though the 

pools are used by the public, including tourists, they are without health inspection and in 

bad condition. Part of the solution could lie in a preliminary draft of regulation regarding 

swimming pools in natural environment, which waits fulfillment in the Ministry of 

Environment. 

 

Keywords: Health and Wellness Tourism, resources, regulations, swimming pools and 

bathing areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Útdráttur 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hverjir eru framtíðarmöguleikar lítilla 

manngerðra sundlauga á Íslandi, sem ekki hafa fengið rekstrarleyfi skv. reglugerð 

814/2010, innan heilsu og vellíðunarferðaþjónustu á Íslandi ? Markmið verkefnisins 

er að skýra stöðu þessara sundlauga í stjórnsýslunni og kanna hvort hugsanlega megi 

nýta þær með markvissari hætti í ferðaþjónustu um land allt. 

 

Í fræðilega hluta verkefnisins er gerð grein fyrir þeirri auðlind sem sundlaugarnar 

byggja á, þ.e. jarðfræði og jarðvarma landsins. Þá er farið yfir helstu skilgreiningar og 

hugmyndir tengdar heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu, og að lokum er kafli þar sem 

gerð er grein fyrir stjórnsýslulegu umhverfi sund- og baðstaða á Íslandi. Að lokinni 

fræðilegri umfjöllun er greint frá rannsóknaraðferðum, rannsóknarferli og greiningu 

gagna. Eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum var beitt, þar sem rýnt var 

í fyrirliggjandi gögn, sendir út spurningalistar og eitt djúpviðtal tekið við lykilaðila í 

stjórnsýslu þessara lauga. Greint  er frá niðurstöðum og þær að lokum ræddar í 

umræðukafla ritgerðarinnar. 

 

Niðurstöður leiddu í ljós að reglugerð nr. 814/2010 er ekki sniðin af þeim 

sundlaugum sem þetta verkefni snýst um og hafa fæstar þeirra starfsleyfi eða 

möguleika á því að fá starfsleyfi samkvæmt gildandi reglum. Í rauninni tilheyra þær 

engum stað innan kerfisins eins og staðan er í dag. Afleiðingin er sú að þó laugarnar 

sé nýttar af almenningi, þar með 

ferðamönnum, eru þær að stórum hluta eftirlitslausar og í slæmu ástandi. Hluti af 

lausninni liggur í drögum að reglugerð um baðstaði í náttúru Íslands sem nú liggja í 

Umhverfis- ráðuneytinu. 

 

Lykilorð: Heilsu og vellíðunarferðaþjónusta, auðlindir, regluverk, sund og 

baðstaðir. 
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1. Inngangur 

BA verkefni mitt er rannsókn á litlum manngerðum sundlaugum á Íslandi. Stór hluti þeirra 

hafa ekki starfsleyfi þar sem þær standast ekki kröfur reglugerðar 814/2010 um hol- 

lustuhætti sund- og baðstaða á Íslandi. Markmiðið með verkefninu er að skoða möguleika 

þessara lauga með tilliti til heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu 

 

Ástæða fyrir vali á efni er sú að ég er alin upp í Þjórsárdal. Stór hluti af bestu minning- 

unum úr æskunni eru sundferðir í Þjórsárdalslaug, þar sem við vinir og fjölskylda eyddum 

löngum tíma í lauginni á góðviðrisdögum. Þjórsárdalslaug var lokað af hálfu Heilbrigðis- 

eftirlits Suðurlands því að vatnið stóðst ekki gæðakröfur. Engin leið virðist vera til þess að 

auka gæði vatnsins nema leggja í það mikla fjármuni til að endurbæta hringrásarkerfi og 

auka þar með gegnumrennsli í gegnum laugina. 

 

Ég hef ferðast víða um landið ásamt því að starfa sem leiðsögumaður. Á ferð minni hef ég 

notið góðs af því að baða mig í fjölmörgum sundlaugum landsins, hluti af þeim laugum eru 

yfirgefin mannvirki þar sem engin rekstur er lengur. Einn námsáfangi í Ferðamálafræði       

á Háskólanum á Hólum var heilsuferðaþjónusta. Námskeiðið var mjög áhugavert og þar 

spruttu upp spurningar sem höfðu áhrif á efnisval verkefnisins. Þær voru þess eðlis að miða 

við hraðan vöxt í heilsuferðaþjónustu á heimsvísu, aukinn fjölda ferðamanna til landsins og 

gnægð jarðhita hér á landi því velti ég því fyrir mér hvort að hér sé vannýtt auðlind í heilsu- 

og vellíðunarferðaþjónustu á Íslandi sem gæti átt mikla möguleika í framtíðinni. Við 

vinnslu verkefnisins var gengið út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Hverjir eru framtíðarmöguleikar lítilla manngerðra sundlauga á Íslandi, sem ekki hafa 

fengið starfsleyfi skv rg. 814/2010, innan heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu á Íslandi? 

 

Árið 1936 urðu sund og leikfimi að skyldubundnum námsgreinum í grunnskólum á landinu, 

sund var kennt á þeim stöðum þar sem því var viðkomið (Jón Pálsson, 1948:1). Af þessari 

ástæðu og þeirri staðreynd að hér er á landi er jarðhiti, hófst mikil uppbygging á sundlaugar- 

mannvirkjum víða á landinu, sem skýrir að hluta fjölda þeirra. Sundlaugar voru voru mun 

minni á þessum tíma og teljast frumstæðar í dag miða við þá þróun sem hefur verið á 

uppbyggingu á sundlaugum landsins, sem margar minna á skemmtigarða með tilheyrandi 

pottum og rennibrautum. Það eru þessar litlu ungmennafélagslaugar, víða á landinu, sem 

ég beini athyglinni að í þessu verkefni. 
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Á meðfylgjandi myndum má sjá dæmi um sundlaugar eins og verkefnið fjallar um. 
 

 

 

 
 

Mynd 1.1. Sundlaugin í Þjórsárdal. 
 

 
 

Mynd 1.2. Sundlaugin í Arnarfirði. 
 

 
 

Mynd 1.3. Krossneslaug í Norðurfirði. 
 

 
 

1.2 Tilgangur og gildi 
 
Vöxtur í ferðaþjónustu hefur verið mikill hér á landi undanfarin ár og greinin skilar okkur 

nú stærstum hluta í erlendra gjaldeyristekna (Ferðamálastofa, 2014a). Heilsu- og 

vellíðunarferðajónusta er vaxandi hliðargrein innan ferðaþjónustunnar sem talin er eiga 

mikla framtíðarmöguleika hér á landi, vegna ómengaðs lofts, fjölbreytileika náttúrunnar og 

ekki síst jarðhitans og nýtingarmöguleika hans (Huijbens, 2010:8). Tilgangur verkefnisins 

er að vekja athygli á þeim tækifærum sem jarðhitinn og fleiri þættir í íslensku náttúrufari  

og samfélagsgerð býður uppá, í uppbyggingu á heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu. Mikil- 

vægt er við þróumst í takt við þau tækifæri sem birtast í þessari vaxandi atvinnugrein. 
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Tilgangurinn verkefnisins er einnig að að benda á þau miklu verðmæti sem liggja vannýtt í 

sundlaugarmannvirkjum víða um land og eru að drabbast niður og fá ekki starfsleyfi hjá 

heilbrigðiseftirlitinu. Að mati höfundar liggja tækifæri í þessum sundlaugum á sviði heil- 

su- og vellíðunarferðaþjónstu. Laugarnar eru oft staðsettar í fallegu umhverfi, utan þéttbý- 

lis þar sem möguleiki er á að flétta saman náttúruupplifun og eftirspurn ferðamanna eftir 

ákveðinni þjónustu, í þessu tilfelli heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu. Það er mikilvægt að 

við nýtum okkur þær auðlindir sem við búum að við uppbyggingu ferðaþjónustu, án þess 

að gengið sé of nærri fjölförnum og viðkvæmum áfangastöðum ferðamanna, meðan aðrir 

staðir eru vannýttir. 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 
 
Í upphafi ritgerðarinnar eru auðlindinni gerð skýr skil þ.e. heita vatninu, í þeim tilgangi að 

leggja áherslu á sérstöðu hennar miðað við önnur svæði í heiminum og sýna fram á að hér 

sé auðlind sem er mikilvæg til þess að opna ný tækifæri í þróun og uppbyggingu á sviði 

heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu. Í tengslum við það er umfjöllun um baðmenningu fyrr 

og nú, sem og um læknisfræðilegt gildi baða. Þar næst er fræðileg umfjöllun um heilsu-  

og vellíðunarferðaþjónustu, ásamt samantekt og greiningu á reglugerð um hollustu- 

hætti á sund- og baðstöðum. Því næst er greint frá rannsókn þessa verkefnis og fjallað um 

niðurstöður hennar, þar sem sundlaugar landsins eru skoðaðar og rýnt í ástæður þess að 

fyrrgreind tegund sundlauga hefur ekki starfsleyfi. Að lokum er umræða þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar í samhengi við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. 
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2. Jarðhiti, baðmenning og lækningar 

Til þess að skilja þá auðlind sem jarðhitinn er, er mikilvægt að kynna sér jarðfræði landsins. 

Helsta aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem koma hingað til lands er stórbrotin náttúra  

Sérstöðu hennar má meðal annars rekja til jarðfræðinnar. Í kjölfar Eyjafjallagossins árið 

2010 varð sprenging í komu ferðamanna til landsins, svo virtist sem áhugi fólks á Íslandi 

hafi kviknað. Margir vildu koma til þessarar eldfjallaeyju, sem hafði haft tímabundin áhrif 

á líf fjölda einstaklinga út um allan heim, þegar þúsundum flugferða var aflýst í kjölfar 

gossins. Jarðfræði er mikilvægur þáttur í kynningu Íslands fyrir ferðamenn og skýrir það 

sem fyrir augu ber í landslaginu. Hún skýrir einnig upptök jarðvarmans, sem er okkar helsta 

náttúruauðlind og undirstaða þeirrar sundlaugarmenningar sem hér þrífst. 

 

Ísland stendur á flekaskilum (rekbelti). Rekbeltið gengur þvert í gegnum landið, frá 

Reykjanesi í suðvestri til Öxarfjarðar í norðaustri. Flekar jarðarinnar skiptast í 6 hluta, en 

þeir eru 100 km þykkir og og fljóta á deighvelinu, og er mestöll eldvirkni jarðar innan 

þessara rekbelta. Einkenni á flekaskilum eru opnar sprungur, eldgos, mikill jarðvarmi og 

jarðskjálftar. Önnur skýring mikillar eldvirkni hér á landi er sú að Ísland er staðsett fyrir 

ofan heitan reit. Þeir eru nokkrir í heiminum en sá öflugasti er staðsettur undir Íslandi, 

nánar tiltekið í Grímsvötnum í Vatnajökli. Ísland má þakka honum tilvist sína, ef ekki væri 

fyrir hann væri Ísland staðsett langt undir yfirborði sjávar, en heiti reiturinn heldur landinu 

beinlínis uppi með varmastreymi frá miðju jarðar. Uppstreymið er kallað möttulstrókur 

(Jóhann Í. Pétursson og Jón G. Jónsson, 2004: 28-29). Þessu uppstreymi og flekaskilunum 

sem ganga í gegnum landið má þakka þá auðlind sem jarðvarminn er. 

 

Skilgreining Orkustofnunar á jarðhita er eftirfarandi: „Frumorka jarðvarma er sú orka sem 

losnar úr jarðhitavökva á leið hans úr upphafsástandi í viðmiðunarástand.” (Ingimar G. 

Haraldsson & Jón Ketilsson, 2010: 10). Íslandi skiptist í háhita- og lághitasvæði. Háhita- 

svæði eru tengd gosbeltinu og eru 200°c heit á 1000 metra dýpi. Lághitasvæði tilheyra eldri 

gosstöðvum og eru utan eldvirku beltanna á virkum gossvæðum en hitastig þeirra er undir 

150°C á 1000 metra dýpi. Jarðhiti á lághitasvæðum er nýttur í upphitun sundlauga,      

híbýli fólks og gróðurshúsa. Lekt jarðvegsins, eða það hversu sprungið bergið er, sem og 

hitastig bergsins, ræður legu lághitasvæðanna. Því heitara sem bergið er því hraðar rís hit- 

inn upp á yfirborð jarðar. Háhitasvæðin eru hinsvegar alltaf tengd eldstöðvum (Þór Þórðar- 

son og Ármann Höskuldsson, 2002:12). Á mynd 2.1 má sjá hvar há- og lághitasvæðin 

liggja á landinu. 

 

Í þessum kafla hafa jarðfræði og jarðhita verið gefin góð skil. Leitast hefur verið við skýra 

auðlindina út í þeim tilgangi að leggja áherslu á hana og þá ótakmörkuðu uppsprettu sem 

hún rekur uppruna sinn til. Í ferðamálafræðinni er lögð áhersla á að þjóðir byggi aðdrát- 

tar-afl sitt á þeim auðlindum sem hvert land býr að. Jarðvarminn hér á landi, ætti því að 

vera tækifæri til enn frekari uppbyggingar á sviði heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu hér á 

landi og styrkja þar með greinina. 
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Mynd 2.1 Háhita- og lághitasvæði á Íslandi. 

(Hrefna Kristmannsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2008.10). 
 

2.1 Baðmenning 

Elstu heimildir um jarðhita og heilsuböð er að finna allt að 3000 árum fyrir Krist í Tyrklandi, 

Mexíkó, Ítalíu og Kína. Rómverjar ferðuðust oft langa vegu í heilsufarlegu tilliti og til að 

njóta afslöppunar, oft upp til fjalla eða að sjávarsíðunni. Algengt var að á þessum stöðum 

væri heitt vatn sem nýtt var til baða (Smith & Puzco, 2019: 22). Talið er að rómversk 

baðmenning hafi borist til Norðurlandanna með víkingum og pílagrímum og Íslendingar 

hafi fljótlega eftir að land byggðist nýtt sér jarðhitann til baða (Jón Þorsteinsson, 2005: 

617). 

 

Á Íslandi eru heimildir um nýtingu jarðhitans frá því á 13. öld, böðin áttu að lina gigtar- 

verki og voru ekki síður stunduð til skemmtunar og í afþreyingarskyni. Til eru leifar af 

fornminjum sem gefa greinilega til kynna að þar hafi fólk nýtt sér jarðhitann, uppgröftur 

í Reykholti sýnir að þar hafi verið gömul hitaveita, líklega gufuveita. Fjölmargar leifar 

sjást víða um landið þar sem jarðhitinn hefur verið nýttur s.s. gömul ketil- eða þvottahús 

og sauðfjárþvottahús (Hrefna Kristmannsdóttir, 2008:10). Í Sturlungu og Biskupa sögum er 

ritað um baðferðir landsmanna og talið er að hreinlæti hafi verið í hávegum haft á söguöld. 

Margt bendir hinsvegar til að með kristni hafi margar laugar drabbast niður, ekki þótti til 

siðs að stunda böð á þeim tíma. Snorralaug er einna frægust lauga frá landnámsöld, kennd 

við Snorra Sturlusson. Talið er að Snorri hafi sjálfur hlaðið laugina og stendur hún enn í dag 

í upprunalegri mynd. Jón Þorsteinsson (2005) gigtarlæknir telur að Egill Skallagríms-      

son hafi þjáðst af gigt og notað sér böð í lækningarskyni. Víðar er minnst á laugar í Íslend- 

inga sögum. Talið er að fólk hafi trúað því að sumar laugar hafi búið við yfirnáttúrulegum 

lækningarmætti og í heimildum er m.a. getið um Vígðarlaug á Laugarvatni og Krosslaug í 

Lundareykjadal (Jón Þorsteinsson, 2005: 617-618). Baðmenning Íslendinga á sér því sterka 

hefð og er stór félagslegur þáttur í lífi almennings og hefur verið svo frá örófi alda
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Sundmenning Íslendinga er einstök á heimsmælikvarða, eins og áður er getið, og um 160 

sundlaugar eru í rekstri á Íslandi, langflestar hitaðar upp með jarðhita. Sundmenning hefur 

þróast yfir í það að vera félagsleg afþreying fyrir stóran hluta þjóðarinnar. Flest sveitar- 

félög bjóða upp á útisundlaugar sem mörgum erlendum gestum finnst furðurlegt, sem og 

að aðsókn sé svo mikil sem raun ber vitni. Margir gera sér þó ekki grein fyrir að hér er um 

að ræða tiltölulega heitar laugar eða um 37°c og þar að auki er hefð fyrir nokkrum heitum 

pottum með mismunandi hitastigi. Til að hita upp sundlaug af meðalstærð þarf jafn mikinn 

varma og til að hita upp 80-100 íbúðarhús (Hrefna Kristmannsdóttir og Sigríður Halldórs 

dóttir, 2008: 30). Oft eru sundlaugar niðurgreiddar af sveitarfélögum, sem sýnir best hvað 

þær eru mikilvægur þáttur í lífi Íslendinga. 

  

 

Mynd 2.2 Sundlaugar á Íslandi árið 2008. Rauðir hringir tákna jarðhitalaugar 

en fjólubláir tákna laugar sem nýta raforku, olíu eða sorp til upphitunar. 

(Ingimar G. Haraldsson og Jónas Ketilsson 2010:28). 

 

 
2.2 Saga og nýting jarðhitans 

 
Fátt hefur sennilega breytt íslensku samfélagi jafn mikið og tilkoma hitaveitunnar og 

nýting jarðhitans til upphitunar húsa, en í fyrstu var hann aðallega nýttur til þvotta og baða 

(Landsvirkjun, 2014). Með honum gat almenningur tileinkað sér jarðhitann til þrifa og var 

þrifnaður þar með ekki lengur bara lúxus yfirstéttarinnar (Hrefna Kristmannsdóttir og 
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Sigríður Halldórsdóttir, 2008: 30). Upphaf jarðhitanotkunar á Íslandi til upphitunar húsa 

má rekja til lagnakerfis sem var leitt frá þvottalaugunum í Laugardal. Boraðar voru holur 

eftir heitu vatni í nágrenninu og vatnið leitt í Austurbæjarskóla, sundlaug og 60 íbúðarhús 

í austurhluta Reykjavíkur (Orkustofnun, 2006: 12). Áður en hitaveitan kom til sögunar 

voru hús á Íslandi hituð upp með innfluttum kolum og olíu, en það veldur loftmengun. 

Nýting jarðhitans var því ekki aðeins bylting í lífsháttum Íslendinga, heldur jók lífsgæði 

almennt með betri loftgæðum (Hrefna Kristmannsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2008:10 ). 

 

Þegar olíuverð hækkaði á áttunda áratugnum hófst jarðhitaleit af fullri alvöru hér á landi   

og menn fóru að opna augun fyrir þeirri orku sem við búum að og nýta hana í ýmislegt, þar 

á meðal í sundlaugar og böð. Kynding með jarðhita er vistvænn orkugjafi og trónir Ísland 

í efsta sæti hvað varðar notkun á sjálfbærri orku, en jarðhiti er flokkaður sem sjálfbær orka 

samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu. Á Íslandi eru um 160 sundlaugar og um 130 þeirra, 

eða um 89%, eru hitaðar upp með jarðvarmavatni. Engin þjóð státar af fleiri úti- og 

almenningssundlaugum miðað við höfðatölu en Íslendingar. Sundlaugarferðir hafa aukist 

mikið á síðustu árum og reiknað er með að hver Íslendingur fari í sund sextán sinnum á ári 

að meðaltali (Orkustofnun, 2006: 23). Það er því rík sundlaugarmenning á Íslandi. Á mynd 

2.2. má sjá skiptingu á nýtingu jarðvarmans hér á landi og eins og sjá má eru spila sund- 

laugar veigamikinn þátt í nýtingunni. 

 

Mikilvægi hugtök í ferðaþjónustu í dag eru sjálfbærni og umhverfisvitund. Ferðamenn   

í dag eru oft á tíðum mjög vel upplýstir og vilja leggja sitt af mörkum með því að velja 

áfangastaði þar sem stjórnvöld leggja áherslu á umhverfisvitund. Sífellt algengara er að 

ferðamenn geri kröfur um að ferðaþjónustufyrirtæki sé með umhverfisvottun. Sjálfbær 

orkunotkun Íslendinga hefur því jákvæð áhrif á greinina og gefur landinu jákvæða 

ímynd 

 
 

Mynd 2.3 Nýting jarðvarmans hér á landi 

(Ingimar G. Haraldsson og Jónas Ketilsson 2010:28). 
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. 

2.3 Læknisfræðilegt gildi baða 
 
Til eru fornar heimildir fyrir því í Íslendinga sögum, Sturlunga sögu og Biskupa sögu að 

jarðhiti hafi, auk baða, verið notaður í lækningaskyni. Böð eru talin auka almenna vellíðan 

og minnka áhrif streituhormóna í blóði. Samkvæmt Muryn og Spellman (1995) hefur 

heitt vatn heildræn áhrif á líkamann, minnkar álag, stress. Styrkir ónæmiskerfið og hefur 

því góð áhrif bæði á líkama og sál (Hrefna Kristmannsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 

2008:11). 

 

Mikill fjöldi sundlauga hér á landi er talinn efla hreyfingu og er sund, í 30 mín. á dag, talið 

minnka líkur á hjarta og æðasjúkdómum, ristilkrabbameini, stoðkerfissjúkdómum, þung- 

lyndi og öðrum geðsjúkdómum. Hreyfing eflir lífsgæði og heilbrigði almennt. Heitir pottar 

stuðla að almennri vellíðan og ánægju, og hafa jákvæð áhrif á ónæmiskerfi líkamans. Heit 

böð eru mikilvæg varðandi þrifnað, böð hreinsa húðina, fjarlæga óhreinindi og bakteríur 

sem skilar sér í minnkandi útbreiðslu sjúkdóma (Hrefna Kristmannsdóttir & Sigríður 

Halldórsdóttir, 2008: 21). 

 

Ekki er talið að böð lækni sjúkdóma en þau geta með fyrirbyggjandi aðgerðum slegið á 

sjúkdómseinkenni. Heit böð örva húðina og bæta blóðflæði um hana, en húðin er stærsta 

líffæri mannsins og eitt af aðal hreinsitækjum líkamans. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

heitt vatn getur linað verki og hentar vel fyrir gigtarsjúklinga (Ólafur G. Björnsson, 2000: 

13). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að böðun í salti eða súru vatni (sjó) reynist vel við 

húðsjúkdómum tengdum exemi eða psoriasis (Hrefna Kristmannsdóttir & Sigríður Hall- 

dórsdóttir, 2008:21). 

 

Einn mesti skaðvaldur á ónæmiskerfið er streita. Streita er útbreitt mein á Vesturlöndum, 

það sem einkennir lífshætti Vesturlandabúa er hraður lifnaðarháttur sem veldur streitu   

og sýna rannsóknir að lífstílssjúkdómar eru að verða helsta dánarorsök á 21. öldinni með 

tilheyrandi kostnaði í heilbrigðiskerfinu sem skattgreiðendur þurfa að borga fyrir. Framboð 

heilsuferðaþjónustu er mikilvægur liður í fyrirbyggjandi aðgerðum til að minnka streitu og 

rannsóknir sýna að böð í vatni minnka streitu ásamt fjölda annarra læknifræðilegra gilda 

heitra baða, eins og þegar hefur komið fram (Náttúrulækningafélag Íslands, 2014). 

 

Árið 1994 vann Orkustofnun í samráði við Útflutningsráð að rannsókn sem snéri að mögu- 

leikum á heilsuferðaþjónustu hér á landi. Lögð var áhersla á flokkun jarðhitavatns með 

eftirspurn markaðarins í huga. Í rannsókninni var íslenskt jarðhitavatn flokkað og greint 

eftir efnisinnihaldi. Niðurstöður skýrslunnar voru á þá leið að mikið vantar upp á rannsóknir 

á mismunandi gerðum grunnvatns og efnasamsetningu þess, ásamt því að könnun á læknis- 

fræðilegu gildi þess væri ábótavant. Notað var flokkunarkerfi Þýska heilsusambandsins 

ásamt flokkunarkerfi frá Japan. Flokkunarkerfið byggist á styrk efna í vatninu (Hannes 

Hjálmarsson, Helga Túlinius, Hrefna Kristmannsdóttir, Ólafur G. Björnsson og Steinunn 
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Hauksdóttir, 2000:3). Ekki liggja fyrir sannanir á því að efnagerð vatnsins hafi afgerandi 

áhrif á heilsugildi þess í læknisfræðilegu skyni, en það er engu að síður mikilvægt í sam- 

bandi við markaðsetningu að geta sýnt fram á viðurkennd flokkunarkerfi á vatnsgæðum og 

efnasamsetningu, í líkingu við það sem finna má í öðrum löndum (Hrefna Kristmannsdóttir 

& Sigríður Halldórsdóttir, 2008: 14-22). 

 

Lækningalegt gildi baða er margþætt og ættu því allir að njóta góðs af því að stunda þau.  

Í sundlaugum landsins heyrir maður oft eldra fólk tala um að daglegar heimsóknir í sund- 

laugarnar hjálpi því til að halda líkams- og geðheilsu. Þegar kemur að heilsu- og 

vellíðunarþjónustu, þá getur hún verið dýr. Erlendis er ekki óalgengt að aðgengi að upp- 

lýsingum varðandi læknisfræðilegt gildi hverrar meðferðar sé til á þessum stöðum. 

Rannsóknir á sviðinu er mikilvægur þáttur í uppbyggingu á greininni svo hægt sé að veita 

faglega þjónustu. 
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3. Heilsu- og vellíðunarferðaþjónusta 

Í þessum kafla er farið í skilgreiningar á hugtökunum heilsu- og vellíðunarferðaþjónusta  

svo lesandinn öðlist innsýn í helstu tegundir afþreyingu innan hennar. Fjöldi skilgreininga 

hafa verið settar fram á heilsu- og vellíðunar ferðaþjónustu í gegnum tíðina og hugtakið   

því verið nokkuð óljóst. Til þess að afmarka efnið og setja það í samhengi við það umhverfi 

sem við búum í, er sérstaklega lögð áhersla á heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu á Norður- 

löndunum. 

 

Erlendum ferðamönnum hefur fjölgað að meðaltali um 16,4% á milli ára síðustu tíu árin, 

árið 2013 komu 781.000 farþega hingað til lands í gegnum flugstöð Leifs Eiríkssonar 

(Ferðamálastofa, 2014b). Í 4500 manna úrtaki erlendra ferðamanna þetta ár, kom í ljós að 

79% ferðamanna nýttu sér heilsutengda ferðaþjónustu á Íslandi og 76% náttúrutengda 

ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 2014c). Miðað við eftirspurn ætti aukið framboð á sviði 

heilsu- og ferðaþjónustu hér á landi, að lofa góðu og vera tækifæri í vöruþróun og atvinnu- 

sköpun. Laugarnar sem hér um ræðir eru oft á fallegum stöðum úti í náttúrunni og það ætti 

því skapa kjöraðstæður fyrir sterka náttúrupplifun fyrir ferðamenn. 

 

Lífstíll á Vesturlöndunum hefur breyst mikið á þessari og síðustu öld. Nokkrar lýðfræði- 

legar breytur hafa áhrif á lifnarðarhætti okkar; efnahagur, lífstílsbreytingar og hækkandi 

aldur (Huijbens, 2010:18). Við lifum hraðar, margir vinna langan vinnudag og í dag búa 

flestir jarðarbúar í borgum. Þessir þættir hafa leitt til aukins kvíða og álags sem getur leitt til 

ýmissa alvarlegra sjúkdóma. Ástandið er alvarlegt og orðið stórt heilsufarslegt vandamál 

með tilheyrandi kostnaði fyrir heilsbrigðiskerfið. Það eru því án efa þessir þættir sem hafa 

áhrif á aukna eftirspurn eftir heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu, eða eins og Smith og  

Puzco lýsa svo vel: 

 

Það er ekki bara aukinn áhugi fólks um sína eigin heilsu, líkamlega, félagslega   

og andlega í daglegu lífi, heldur er fólk tilbúið að ferðast langa vegu til að upplifa 

mismunandi möguleika á afþreyingu í heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu (Smith 

og Puczko, 2010 8, þýðing höfundar). 

 

Segja má að Ísland sé jaðarsvæði í ferðaþjónustu á heimsvísu og því ekki í alfaraleið. En 

á móti koma miklir möguleikar til þess að efla heilsu og vellíðan á ferðalagi, sem samkvæmt 

Smith og Puczko verður stöðugt eftirsóknarverðara (Smith og Puczko, 2009: 69). Mögu- 

leikarnir byggja fyrst og fremst á auðlindum landsins; náttúrunni, veðurfarinu og þeim 

jarðvarma sem hér er og ætti að geta höfðað til ferðamanna sem stunda heilsusamlegan 

lífsstíl og náttúrutengda ferðaþjónustu, hvort heldur sem er til að bæta heilsu eða til 

afþreyingar. 
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3.1 Skilgreining á heilsuferðaþjónustu 

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á hugtakinu „heilsu“ er eftir- 

farandi: „Stig algerrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en ekki bara fjar- 

vera sjúkdóma eða hrumleika.“ (Smith og Puzco, 2010:40). Í þessari skilgreiningu er 

vellíðunarhugtakið notað enda ekki skörp skil sem skilja á milli og það getur verið erfitt að 

greina á milli þeirra. Heilsuferðaþjónusta snýr þó skv. skilgreiningu Müller og Kaufmann 

(2000), um lækningu á sjúkdómum eða endurhæfingu eftir sjúkdóma og má segja að það 

endurspegli stöðuna innan greinarinnar í þýskumælandi löndum Evrópu (Smith og Puczko, 

2009: 105-107). IUTO, alþjóðleg ferðamálasamtök, leggja svipaðan skilning og Müller og 

Kaufman í skilgreiningu á heilsuferðaþjónustu, áhersla er lögð á framboð og auðlind hvers 

lands, sérstaklega með tiliti til loftlags og veðurs (Smith og Puczko, 2010: 3). Víða á land- 

inu þar sem sundlaugarnar eru staðsettar eru kjöraðstæður til að þróa heilsuferðaþjónustu, 

þar eru allir þættir sem taldir eru mikilvægir í heilsuferðaþjónustu; auðlindin (jarðhiti), 

hreint loft og ekki spillir stórkostleg náttúra fyrir. Á mynd 3.1 má sjá skilgreiningu Smith 

og Puczko á heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu 

 
 

 
 

Mynd 3.1. Skilgreining á hugtökum í Heilsuferðaþjónustu. (Smith og Puczo, 2009:7) 

 

Heilsustofnun NFLÍ í Hveragerði er gott dæmi um meðferðarstofnun á sviði heilsuferða- 

þjónustu á Íslandi, þar sem boðið er upp á meðferðir af ýmsu tagi og endurhæfingu eftir 

aðgerðir eða sjúdóma. Af þessu að dæma er því megin áhersla í heilsuferðaþjónustu 

einhverskonar lækning þó svo að aðrir þættir séu teknir með í reikninginn. Það væri 

spennandi fyrir Ísland að leggja meiri áherslu á heilsuferðaþjónustu. Bláa Lónið hefur un- 

nið að vöruþróun og er með heilsulind þar sem sjúklingar með húðvandamál geta skráð 

sig inn, kísillinn er spennandi efni sem væri hægt að þróa enn meira í lækningum. Heilsu- 

stofnunin í Hveragerði er heilsulind og sérhæfir sig í endurhæfingum sjúklinga eftir veikindi. 

Vellíðunarferðaþjónusta fellur þó betur betur að þessu verkefni, þar sem umhverfið er oft 

ákjósanlegt fyrir útivist og blandaða afþreyingu. 
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3.2 Skilgreining á vellíðunarferðaþjónustu 
 
Dunn (1959) var einn af þeim fyrstu til að skilgreina „vellíðan“ sem lýsingu á heilsufars- 

ástandi. Hugtakið samanstendur af þremur órjúfanlegum þáttum; líkama, huga og anda. 

Félagslegir, menningarlegir og andlegir þættir eru allir mikilvægir til þess að jafnvægi náist 

á öllum sviðum (Smith og Puczko, 2010:5). Skilgreining á hugtakinu er flókið samspil 

margra þátta, í raun er hugtakið ekki eingöngu huglægt fyrirbæri heldur er það einnig 

blanda af hlutlægum ytri þáttum sem hægt er að mæla, t.d. lífskjörum og lifnaðarháttum 

fólks (Huijbens, 2010:16). Í skilgreiningu Muller og Kaufmann (2000), er vellíðunar- 

ferðaþjónusta hliðargrein á heilsuferðaþjónustu og stuðlar að vellíðan almennt (Smith og 

Puczko, 2010: 4). 
 

Eftirspurn eftir vellíðunarferðaþjónustu byggist á fólki sem lifir heilbrigðum lífstíl, vill 

viðhalda honum og er tilbúið að ferðast gagngert til þess. Lífstílsbreytingar spila stóran 

þátt í aukinni eftirspurn eftir vellíðunarferðaþjónustu. Hún er táknræn fyrir að hver 

einstaklingur taki ábyrgð á sínu eigin lífi með vali á afþreyingu sem stuðlar að jákvæðum 

heilbrigðum breytingum í lífinu og eru þar teknir inn líkamlegir, andlegir og félagslegir 

þættir (Smith og Puczko, 2010: 6). 
 

Ímynd Norðurlandanna er heilbrigður lífstíll og gott velferðarkerfi. Lífstíllinn einkennist 

af fjölbreyttu framboði af afþreyingu í útivist og skíðaíþróttum. Vatnsböð og gufuböð eru 

einnig stór hluti af vellíðan í þessum löndum, sér í lagi í Finnlandi og á Íslandi (Smith og 

Puzco, 2010: 6). Aðrir þættir eru heilbrigt mataræði, stórbrotin náttúra og framandi menn- 

ing. Þessir þættir falla vel að skilgreiningum um vellíðunarferðaþjónustu, hugtakið er því 

mjög vítt og snertir marga fleti. 
 

Umhverfi þar sem vellíðunarferðaþjónusta fer fram, er talinn mikilvægur þáttur í vali 

ferðamanna á áfangastað. Samkvæmt rannsóknum þá skorar náttúruupplifun hátt í 

könnunum, afskekkt svæði eru talin hafa forskot í aðdráttarafli og eru gjarnan tengd 

vellíðunarferðaþjónustu. Það þykir kostur að ekki sé fyrir mikill fjöldi ferðamanna og  

á staðnum ríki friði og ró. Í dreifbýlisferðaþjónustu, sem er angi innan vellíðunarferða- 

þjónustu, eru þessar áherslur mikilvægar og viðleitni til þess að fræðast um náttúruna 

einnig mikilvægur þáttur. Samkvæmt Li og Cai (2009) er persónuleg og vingjarnleg 

þjónusta í vinalegu umhverfi þáttur sem einnig skiptir máli. Svæðin þar sem laugarnar 

standa falla undir ofanverðar kröfur hvað varðar umhverfi, þau eru oft á tíðum úr alfara- 

leið. Ekki er óalgengt að þær standi í firði þar sem jafnvel er bara einn sveitabær. 

Fjölskyldur sem hafa búið á stöðunum kynslóð eftir kynslóð eru sérfræðingar í sögu 

svæðisins. Það væri gaman ef heimamenn hefðu aðkomu að uppbyggingu á ferðaþjónustu 

og hægt væri að samtvinna þessa tvo þætti (Pesonen og Kompula, 2010: 151) 
 

Mikið hefur verið talað um þær hvatir sem liggja að baki ferðalögum. Áhugaverðar kenn- 

ingar Botton (2003) snúast um að ferðamenn séu í leit að sínu æðra sjálfi, því að komast úr 

hversdaglegu umhverfi og finna sterka upplifun. Einangruð svæði sem áður þóttu 

óaðlaðandi og jafnvel hættuleg eða ögrandi hafa hlotið nýja ímynd með rómantískum blæ. 
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Sífellt fleiri sækja í slíka staði, þörfin liggur í djúpstæðri löngun til þess að vera einn í 

náttúrunni og fá tækifæri að kynnast sjálfum sér uppá nýtt þar sem ekkert áreiti er fyrir í 

þeim tilgangi að finna sjálfan sig (Sharpley og Depson, 2010: 58-59). 

 

Forsenda þess að hér geti orðið góður grundvöllur fyrir uppbyggingu á heilsu og vellíðunar- 

ferðaþjónustu, eru sterkir innviðir samfélagsins. Eftirfarandi þættir eru taldir vera mikil- 

vægir og jafnframt vera til staðar hér á landi, sem eykur möguleika okkar á þessu sviði: 

Ómengað ferkst loft, gnægð af ómenguðu neysluvatni, innlend framleiðsla á ferskri 

matvöru, góð tæknivædd heilbrigðisþjónusta, löng hefð fyrir notkun jarðhita í heilbrigðis- 

skyni, fjöldi sundlauga í hverju sveitarfélagi, góðar samgöngur og þjónustustig almennt, 

alþjóðaflugvöllur og gott framboð af afþreyingu (Hrefna Kristmannsdóttir, 2010: 9). Þessir 

þættir ásamt öllum þeim sem rætt hefur verið í þessum kafla gefa greininni möguleika til 

uppbyggingu á sviðunu, í raun er mesta furða að hér á landi sé ekki fjölbreyttara framboð af 

heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu. 
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4. Stjórnsýslan og reglugerð um 
hollustuhætti á sund- og baðstöðum 

Í þessum kafla verður farið yfir þær reglur sem gilda um sund- og baðstaði á Íslandi. 

Markmiðið er að varpa ljósi á það lagalega umhverfi sem umræddar sundlaugar eru stað- 

settar í. 

 

Ísland skiptist í tíu heilbrigðiseftirlitssvæði og er hvert heilbrigðiseftirlit sjálfstætt starfandi 

stjórnvald. Á hverju svæði er starfandi heilbrigðisnefnd, sem er pólitískt skipuð nefnd á 

vegum sveitarfélaganna, og starfa heilbrigðisfulltrúar í umboði hennar. Heilbrigðisfulltrúar 

hafa umsjón með reglugerðum, m.a. á hollustuháttum á baðstöðum, starfsleyfum og eftirliti. 

Heilbrigðiseftirlit gefur m.a. út starfsleyfi eða svokallað starfsleyfi fyrir allar sundlaugar  

í landinu. Heilbrigðieftirlit starfa undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar og Matvæla- 

stofnunar sem eiga að hafa umsjón með að eftirliti sé sinnt (Umhverfisstofnun, 2014). 

 

Samkvæmt reglugerð nr. 814/2010, 3. gr. II. kafla um hollustuhætti á sund- og baðstöðum, 

eru sundlaugar skilgreindar sem laugar, sem notuð er til sundiðkunar þar sem hitastig er 

27°C – 29°C. Laugum er skipt í flokka eftir gerð hreinsibúnaðar og miðlun klórs: 

 

A flokkur: Laugar með opið eða lokað hringrásarkerfi, fullkominn hreinsibúnað, 

sjálfvirka stjórnun og gát á notkun hleypiefna, klórskömmtun og sýrustigi, svo og 

síritun upplýsinga um klór og sýrustig. Endurnýjun vatns er fyrirfram ákvörðuð   

og ræðst af rúmmáli, hitastigi og gerð laugar. Laugarvatn er forhitað í laugum með 

lokuðu hringrásarkerfi áður en því er hleypt út í laugina. Yfirfleytirennur/-ristar 

skulu vera á a.m.k. tveimur þriðja hluta af ummáli nýrra og endurbyggðra lauga 

óháð lögun laugar. 

 

B flokkur: Laugar með opið hringrásarkerfi þar sem vatni er dælt í gegnum hreinsi- 

búnað en hitastigi vatnsins er haldið við með því að bæta stöðugt við heitu vatni 

beint frá veitu eftir kælingu niður í a.m.k. 55°C. Umframvatni sem við það skapast 

er hleypt beint í útrennsli. Stjórnun klórmagns og sýrustigs er ónákvæm og síritun 

upplýsinga um klór og sýrustig er ekki til staðar. 

 

C flokkur: Laugar án hreinsibúnaðar. Vatn er tekið beint úr veitu eftir kælingu 

niður í a.m.k. 55°C og leitt í laug og þaðan í útrennsli. Stýring á klórmagni og 

sýrustigi er jafnan ekki með sjálfvirkum hætti. (Reglugerð um hollustuhætti 

á sund- og baðstöðum nr. 814/2010, 3. gr.) 

 

Markmið reglugerðar 814/2010 er að stuðla að öryggi baðgesta í sundlaugum landsins. Í 

16. gr. VI. kafla segir að vatn í laugum þurfi að standast örverufræðilegar kröfur sem gerðar 

eru til neysluvatns. Kaflinn snýr að heilnæmi vatnsins og því hvernig skuli sótthreinsa 
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og hreinsa baðvatn með klór. Sjúkdómar geta borist með baðvatni ef ekki er hugsað nógu 

vel um heilnæmi vatnsins. Algengustu sjúkdómar eru sýkingar í slímhimnu. Eitt dæmi 

er til hér landi þar sem talið var að um hópsýkingu hefði orðið af völdum bakteríunnar 

P.aeruginosa sem hafi valdið eyrnabólgum í börnum. Erlendis hafa komið upp hópsýkingar 

á baðstöðum vegna noroveirunnar sem veldur niðurgangi (Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða, 

2009:2). 

 

Rekstaraðili eða eigandi ber lagalega ábyrgð ef eitthvað fer úrskeiðis, það er því mikilvægt 

að það sé farið eftir gildandi reglugerðum og að þær séu skýrar fyrir rekstaraðilum, sam- 

ræmi sé á verklagi á milli sundstaða í landinu og upplýsingagjöf skilvirk ef eitthvað kemur 

upp á svo af því megi læra. Drukknun er algeng dauðaorskök í sundlaugum, reglugerðin og 

öryggisþættir eru mikilvægir til þess að reyna að koma í veg fyrir það. 

 

Samkvæmt reglugerð um hollustuhætti á sundstöðum skulu vera á öllum sund- og bað- 

stöðum neyðaráætlun, viðbragðsáætlun og öryggisreglur. Í sama kafla eru gerðar kröfur um 

gæslu og að einn aðili sinni eingöngu því hlutverki og sé með stöðuga yfirsýn yfir sundstað. 

 

Hægt er að fara fram á undanþágu hjá heilbrigðiseftirlitum um notkun annarra efna eða 

aðferða til hreinsunar en klórs. Í viðauka I með reglugerðinni eru gerðar kröfur um afkasta- 

getu og hreinsun lauga. Örverurannsóknir skulu gerðar reglulega og skulu sýnin standast 

gæðakröfur, sýrustig þarf að vera innan ákveðinna marka og endurnýja þarf ákveðið magn 

vatnsins innan uppgefinna tímamarka. 

 

Hér hefur verið gert ítarlega grein fyrir reglugerð nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund- 

og baðstöðum. Kröfur reglugerðarinnar eru strangar og ástæðan er sú að hún á að verja 

öryggi almennings. Í þessu verkefni er meðal annars verið að skoða hvernig litlar mann- 

gerðar sundlaugar á Íslandi hafi möguleika á því að standast þessar kröfur skv. reglugerð- 

inni. Flestar þessara sundlauga eru flokkaðar í C flokk, þar sem þær hafa ekki fullbúinn 

hreinsibúnað, viðmiðunartölur á vatninu eru engu að síður þær sömu og því erfiðara fyrir 

þær að standast kröfur um heilnæmi vatnsins. 
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5 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum byggjast fyrst og fremst á tveimur rannsóknar- 

hefðum. Þessar rannsóknarhefðir eru megindlegar rannsóknir (e. quantitative research) 

og eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research) (Berg, 2009: 3). 

 

Eigindlegum aðferðum er beitt ef ætlunin er að grafast fyrir um hvaða merkingu eða 

skilning fólk leggur í ákveðna hluti. Slíkar rannsóknir byggjast m.a. á viðtölum við hópa 

eða einstaklinga um ákveðið málefni eða fyrirbæri. Rýnihópaviðtöl, einstaklingsviðtöl og 

rýning fyrirliggjandi gagna falla undir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Fyrirliggjandi gögn 

eru t.d. skýrslur, fræðilegar greinar, lagatextar og bækur (Berg, 2009: 27). Aldrei er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum sem fengnar eru með þessum hætti, þær eru einungis ætluð til að 

fá dýpri innsýn inn í viðfangsefnið. Í þessu verkefni var stuðst við fyrirliggjandi gögn,     

þar með talið fræðilegar greinar sem við komu rannsóknarverkefninu, ásamt opinberum 

gögnum, m.a. reglugerð 814/2010 um hollustuhæti á sund- og baðstöðum og skýrslur um 

efnið. Tekið var viðtal við sérfræðing Umhverfisstofnunar, þar sem notuð var hálf stöðluð 

viðtalsaðferð (e. semistandardized interview). Í þeirri aðferð eru hafðar til hliðsjónar 

spurningar til að styðjast við í viðtalinu, en gefið svigrúm til að umræðan fari út fyrir þann 

ramma sem spurningarnar gefa (Berg, 2009:105). 

 

Megindlegar aðferðir í félagsvísindum byggjast á því að safna tölulegum gögnum, t.d. með 

spurningarlistum sem lagðir eru fyrir úrtak þess hóps sem ætlunin er að alhæfa um.     

Þessar aðferðir henta vel til að fá yfirlit um tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur 

en henta síður ef ætlunin er að ná fram djúpri þekkingu um eitthvað ákveðið eða afmarkað. 

Rannsóknir með megindlegum aðferðum taka yfirleitt styttri tíma en eigindlegar aðferðir 

og algengt er að hægt sé að reikna niðurstöður út í reikniforriti (Berg, 2009: 3). Í þessu 

verkefni voru sendar út staðlaðar spurningar með tölvupósti til allra heilbrigðiseftirlits- 

svæða á landinu (sjá viðhengi 1). Niðurstöðurnar eru töluleg gögn sem nauðsynlegt var að 

greina . Ekki fengust svör við öllum spurningum sem lagðar voru fyrir heilbrigðisfulltrúana 

og því ekki hægt að alhæfa útfrá niðurstöðunum. 

 

5.1 Verkferli 
 
Verkefnið var unnið á tveimur tímabilum. Það fyrra í apríl 2014 og það seinna frá júní 

til september 2014. Ástæða þess var fyrst og fremst sú að illa gekk að afla gagna frá 

heilbrigðiseftirlitum landinu og ekki fyrirséð að hægt væri að ljúka verkefninu nema 

niðurstöður í þeim efnum myndu liggja fyrir. 

 

Hugmyndin að rannsóknarverkefninu var alltaf ljós í huga mér, þ.e. að fá yfirsýn yfir stöðu 

þessara litlu skemmtilegu sundlauga sem leynast út um allt land. Útfærslan á verkefninu var 

hins vegar löng fæðing og var ferli sem var unnið í þrepum. Vinnan hófst með því að gerð 

var rannsóknaráætlun og rannsóknarspurning mótuð út frá efnistökum verkefnisins.     

Þegar komnar voru hugmyndir að rannsóknarspurningu og þar með nálgun viðfangsefnis, 
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hófst viðamikil þekkingarleit um viðfangsefnið, m.a. með öflun fræðilegra heimilda og 

opinberra gagna. Að því loknu hófst annar hluti verkefnisins sem snéri að því að afla tölu- 

legra gagna frá heilbrigðiseftirlitum á landinu. Mótaðar voru spurningar fyrir embættin til 

þess að fá yfirsýn um ástand lauganna (sjá viðhengi 1). Hringt var í öll heilbrigðiseftirlit 

á landinu og verkefnið kynnt fyrir þeim og þau beðin um að svara spurningum sem yrðu 

sendar til þeirra í tölvupósti. Viðbrögð starfsmanna við beiðninni voru mjög misjöfn, ekki 

virtust allir vera jafn áhugasamir um verkefnið. Tilgangurinn með spurningunum var að 

biðja þau að gera grein fyrir fjölda lauga innan hvers embættis, fá upplýsingar um flokkun 

lauganna skv. reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum, hvaða laugar hefðu ekki 

starfsleyfi og hverjar voru ástæður fyrir því. Þegar niðurstöður lágu að mestu fyrir hófst 

greining gagnanna í þeim tilgangi að fá heildræna sýn á stöðu mála. Aðferðarfræði í 

greiningu, var að telja saman heildarfjölda sundlauga í hverju umdæmi fyrir sig, aðgreina 

sundlaugar frá sem höfðu ekki starfsleyfi, ef upp voru gefnar ástæður fyrir því, voru þær 

skráðar. Að þessu loknu var tekin saman heildarniðurstaða þar sem öll umdæmi voru tekin 

með í reikninginn og niðurstaða fengin með þeim hætti. 

 

Til að hægt væri að svara rannsóknarspurningunni var mikilvægt að öll gögn lægju fyrir. 

Svör frá heilbrigðiseftirlitum við spurningum sem sendar voru í tölvupóstum voru af mis- 

jöfnum toga og ekki fengust svör við öllum spurningum. Gögnin gáfu því ekki fulla mynd 

af ástandinu en aftur á móti góða innsýn í stöðu mála t.d. hvað varðar eftirlitsskyldur starfs- 

manna heilbrigðiseftirlitanna skv. reglugerð 814/2010 um sund- og baðstaði og innsýn í 

reglugerðina sjálfa. Aðstæður á svæðum þar sem laugarnar eru staðsettar eru einnig afar 

misjafnar og skýrir að hluta niðurstöður rannsóknarverkefnisins. 

 

Tekið var viðtal við sérfræðing hjá Umhverfisstofnun sem hefur yfirumsjón með reglugerð 

um hollustuhætti á sund- og baðstöðum. Í lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 

7/1998, sem reglugerðin um sundstaði byggir á, kemur fram að Umhverfisstofnun hafi 

yfirumsjón með heilbrigðiseftirliti og skuli sjá til þess að framkvæmd eftirlits sé með 

svipuðum hætti á öllu landinu (Lög um hollustuhætti á hollustuhætti og mengunarvarnarnir 

nr. 7/1998). Tilgangur viðtalsins var að fá dýpri innsýn í málefnið og ræða hugsanlegar 

úrlausnir um framtíð sundlauganna. Viðtalið tók einn og hálfan tíma og voru spurningar 

hafðar til hliðsjónar. Spurningar voru sendar til viðmælanda tveimur dögum fyrir viðtalið 

svo að hann gæti undirbúið sig fyrir það. Viðtalið var tekið upp í hljóðupptöku á farsíma. 

Við gagnaúrvinnslu var viðtalið skrifað niður og unnið úr því í samræmi við markmið og 

rannsóknarspurningu verekfnisins. Niðurstöður úr greiningum rannsóknargagna má sjá í 

næsta kafla ritgerðarinnar. 
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6. Niðurstöður 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarverkefnisins út frá þremur þáttum; 

fyrirliggjandi gögnum, spurningakönnun meðal heilbrigðiseftirlits og viðtali við sérfræðing 

á Umhverfisstofnun. Niðurstöður úr svörum heilbrigðiseftirlita á landinu eru bornar saman 

við eftirlitsskýrslu frá Umhverfisstofnun og niðurstöður úr viðtali við fulltrúa Umhverfis- 

stofnunar. Einnig er farið í drög að reglugerð um baðstaði í náttúru Íslands. 

 

6.1 Rýning fyrirliggjandi gagna 
 
Hér verður farið í reglugerð 814/2010 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum og eftirlits- 

skýrslu frá Umhverfisstofnun og rýnt í hvaða þættir það eru sem helst hamla nýtingu 

lauganna, þ.e. lítilla manngerðra lauga sem tileyra flestar C flokki. Í kafla fjögur hefur 

reglugerðinni verið gerð skýr skil, og hér verður því aðeins greint frá niðurstöðum grein- 

ingar á þeim þáttum sem áhrif hafa á framtíðarmöguleika sundlauganna. 

 

Ljóst er, eftir rýningu reglugerðarinnar og eftirlitsskýrlsu Umhverfisstofnunar, sem og af 

svörum heilbrigðiseftirlitsins sem greint verður frá í næsta kafla, að þær laugar sem falla 

undir C flokk eiga síst möguleika á því að vatn standist gæðakröfur reglugerðar um örveru- 

fræðilegt gildi vatnsins. Ástæðan er sú að í slíkum laugum eru ekki gerðar kröfur um að 

stýring klórmagns og mælingar á sýrustigi séu með sjálfvirkum hætti. Aðstæður eru mjög 

mismunandi eftir sundlaugum, gerð þeirra og staðsetningu og hefur það áhrif á örveru- 

fræðilega stöðu vatnsins. Fleiri þættir spila inn í hvað varðar heilnæmi vatnsins, jarðhita- 

vatn er misnunandi eftir svæðum, fjöldi gesta í laug og vatnsrennsli í gegnum laugarnar. 

 

Ekki virðist lausn í sjónmáli fyrir laugar í flokki C sem ekki standast kröfur reglugerðar- 

innar, nema breyta þeim í A eða B flokk með tilheyrandi hreinsibúnaði og stýringu klór- 

magns. Í reglugerð 814/2010 eru gerðar kröfur um afkastagetu hreinsibúnaðar og hreinsun 

lauga. Krafan kallar á að mjög fullkominn hreinsibúnaður sé til staðar, sem er afar kostnaðar- 

samur. Hann samanstendur m.a. af dælum sem stjórna vatnsrennsli í gegnum laug og efna- 

stjórnstöð sem hreinsar vatnið. Kostnaður fyrir stórar sundlaugar við kaup á búnaði er  

u.þ.b. níu miljónir. Ódýrasti búnaður fyrir litlar laugar eru tæplega þrjár milljónir (Eggert 

Gíslason, sölustjóri S. Hermanns, munnleg heimild, 12. september 2014). Þessi krafa 

reglugerðarinnar um dýran búnað er þáttur sem hamlar mjög rekstrarmöguleikum fyrir aðila 

sem hafa áhuga á að nýta sundlaugarnar í uppbyggingu ferðaþjónustu á viðkomandi 

svæðum. 

 

Gæsla er mikilvægur þáttur er kemur að öryggi sundstaða og er eitt af skilyrðum reglugerð- 

arinnar fyrir starfsleyfi. Á þeim stöðum þar sem aðgengi er erfitt, laugin er úr alfaraleið 

og gestafjöldi er óútreiknanlegur getur verið kostnaðarsamt að hafa starfsmann á fullum 

launum. Þetta er því hamlandi þáttur í rekstri þessara lauga. 
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Sumarið 2013 var farið af stað með verkefni á vegum Umhverfisstofnunar, um eftirlit á 

sund- og baðstöðum með starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum um land allt. Tilgangurinn var 

að kanna stöðu ýmissa öryggisþátta innra eftirlits sem og kanna heilnæmi baðvatns. Öll 

heilbrigðiseftirlitin tóku þátt í verkefninu og samtals voru 123 sundlaugar í úrtakinu og 

sýni tekin úr þeim öllum. Niðurstöður voru eftirfarandi: 

 

A – laugar 85% sundlauga stóðust örverufræðilegar kröfur um heilnæmi vatns. 

B – laugar 70,4 % sundlauga stóðust örverufræðilegar kröfur um heilnæmi vatns. 

C – Laugar 64,7% stóðust örverufræðilegar kröfur um heilnæmi vatns. 

 
Niðurstaðan leiðir í ljós að þær laugar sem rætt er um í verkefninu eiga síst möguleika 

á því að standast örverufræðilegar kröfur skv. regluverð nr. 814/2010, þegar ekki er til 

staðar fullbúinn hreinsibúnaður og klórstjórnun virðast vera minni möguleikar á að vatnið 

haldist heilnæmt (Umhverfisstofnun, 2013). Vert er að undirstrika að margar af þeim laugum 

sem verið er að fjalla um í þessu verkefni hafa ekki starfsleyfi og eru því ekki með í 

niðurstöðunum úr skýrslu Umhverfisstofnunar. 

 

6.1.1 Drög að reglugerð um baðstaði í náttúru Íslands 
 
Nú verður farið í helstu þætti í drögum að baðstöðum í náttúru Íslands. Í þeim er laugum 

skipt upp í fjóra mismunandi flokka: 

 

1. flokkur: Baðstaðir þar sem formlegur rekstur fer fram. Aðsókn baðgesta 

reglubundin yfir allt árið. Baðstaðir í 1. flokki eru starfsleyfisskyldir. 

 

2. flokkur: Baðstaðir þar sem er óformlegur rekstur fer fram. Aðsókn baðgesta 

getur verið reglubundin eða mismunandi eftir árstíðum. Baðstaðir í 2. flokki eru 

starfsleyfisskyldir. 

 

3. flokkur: Baðstaðir þar sem ekki er um rekstur að ræða. Aðsókn baðgesta getur 

verið reglubundin eða mismunandi eftir árstíðum. 

 

4. flokkur: Aðrir baðstaðir sem ekki falla í 1., 2. eða 3. flokk (Drög að reglugerð 

um laugar í náttúru Íslands, Umhverfisráðuneytið 2013). 

 

Áhersla er á að skoða þætti í drögunum sem skilja þau frá reglugerð 814/2014, um holl- 

ustuhætti á sund- og baðstöðum. Sérstaklega eru kannaðir þættir sem gætu opnað tækifæri 

á nýtingu þeirra lauga sem hér um ræðir í þágu almennings. 

 

Markmið með drögunum um baðstaði í náttúru Íslands, er, líkt og í reglugerðinni, að 

tryggja heilnæmi baðvatns og öryggi gesta. Kröfurnar sem þar eru settar fram, m.a. 

varðandi tíðni sýnatöku, taka þó tillit til gestafjölda og umfangs starfseminnar og drögin 

gefa því aukið svigrúm. Þá er slegið af kröfum um laugargæslu, og kröfur um viðmiðunar- 

gildi vatnsins hefur lækkað. 
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Viðmiðunargildin eru unnin upp úr reglugerðum frá Norðurlöndunum og Evrópuríkjum, 

niðurstöðum úr rannsóknum á baðvatni og áhrifum þess á baðgesti. Þá er horft til leiðbein- 

inga frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) og Umhverfisstofnunar Evrópu.Slegið er af 

kröfum í reglum Evrópusambandsins í íslensku drögunum, m.a. til þess að aðlaga drögin 

að gerð jarðhitavatns hérlendis. (Katrín Hilmarsdóttir, munnleg heimild 21. ágúst 2014). 

 

Sá þáttur sem skiptir sköpum í drögunum, er að þar eru ekki gerðar kröfur um hreinsi- 

búnað. Þetta gefur stöðum eins og Bláa lóninu, sem er á undanágu hjá heilbrigðiseftirliti 

sem náttúrulaug, möguleika á fullu starfsleyfi. Gerð vatnsins í Bláa lóninu er reyndar 

einstök, engir gerlar þrífast þar og því engin þörf á hreinsibúnaði. Þess háttar vatn er ekki í 

þeim sundlaugum sem hér er fjallað um, en engu að síður breytir þetta stöðu þeirra til 

batnaðar. Í drögunum er sú krafa að kortleggja hverja einustu laug, hvort sem hún er 

manngerð eða tilvist hennar af náttúrunnar hendi. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun 

haldi utan um slíka skráningu. Skýrt er kveðið á um ábyrgðaraðila lauganna. Ef að land- 

eigandi framselur eða leigir laug á hans landi skal gerður samningur um að rekstraraðili ber 

ábyrgði á öllu sem viðkemur kröfum reglugerðarinnar. Ef enginn rekstraraðili er fyrir hendi 

ber landeigandi alfarið ábyrgð. Allar upplýsingar um heilnæmi vatns og niðurstöður úr 

sýnatökum verða gerðar aðgengilegar almenningi á netinu og á sundstöðunum. Á stöðum 

þar sem er enginn rekstur, eru gestir á eigin ábyrgð að sögn Katrínar og vakin yrði athygli 

þeirra á því (Katrín Hilmarsdóttir, munnleg heimild, 21. ágúst 2014). 

 

Þessi drög að reglugerð um baðstaði í náttúru Íslands, gætu aukið möguleika fyrir þær 

laugar sem verkefnið fjallar um og sem nú falla undir flokk C í reglugerð um sundstaði. 

Þar hafa þær ekki mikla möguleika til þess að fá starfsleyfi, og þær sem það hafa eru á 

undanþágu. Að mati Katrínar er möguleiki á að ná gerlafjölda undir viðmiðunarmörk með 

því að auka gegnumrennsli í laugunum (Katrín Hilmarsdóttir, sérfræðingur Umhverfis- 

stofnunar, munnleg heimild, 21. ágúst 2014). Viðmiðunargildum um heilnæmi vatnsins 

hefur verið lækkað og eiga því C laugar meiri möguleika á því að fá starfsleyfi. 

 
6.2 Niðurstöður frá heilsbrigðiseftirlitum 

 
Hér verður greint frá niðurstöðum spurninga sem sendar voru til heilbrigðiseftirlita í landinu. 

Þetta er mikilvægur hluti rannsóknarverkefnisins og ætlað að gefa innsýn í stöðu mála á 

laugum sem ekki hafa fengið starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum, en flestar þær laugar sem 

fjallað er um í þessu verkefni hafa ekki starfsleyfi. Kannaðar eru helstu ástæður fyrir því. 

 

Heilbrigðiseftirlit í Reykjavík og á Höfuðborgarsvæðinu 

Umdæmið hefur eftirlit með 18 sundlaugum. Allar eru þær með starfsleyfi. 

 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 

Alls eru 28 sundlaugar á skrá hjá eftirliti Suðurlands, þar af 23 með gild starfsleyfi. Fimm 

sundlaugar eru án starfsleyfis. Ekki voru gefnar frekari upplýsingar af hálfu embættisins. 
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Heilbrigðiseftirlit Reykaness 

Á Reykjanesi eru átta sundlaugar á skrá hjá heilbrigðiseftirlitinu og allar með starfsleyfi.   

Í umdæminu eru þó fjórar sundlaugar lokaðar og án starfsleyfis, starfsmanni, sem rætt var 

við, var ekki kunnugt um ástæður þess. 

 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 

Í Hafnarfirði og Kópavogi eru 13 sundllaugar með gild starfsleyfi, engar frekari upplýs- 

ingar fengust um laugarnar. 

 

Heilbrigðiseftirlit Austfjarða 

Á Austfjörðum eru ellefu sundlaugar á skrá hjá heilbrigðiseftirlitinu. Af þeim eru fjórar án 

starfsleyfis, í þessu tilfelli voru gefnar upp ástæður og fylgja þær hér með, hver laug er 

merkt með tölustaf til aðgreiningar. 

 

1 – laug: Lokuð, vatn stóðst ekki gæðakröfur. 

2 – laug: Ekki grundvöllur fyrir rekstri, laugin eru ekki staðsett á hitaveitusvæði. 

3 – laug: Athugasemd vegna skorts á gæslu og kröfur gerðar um að henni yrði lokað 

í kjölfarið. 

4 – laug: Rekstarörðugleikar. 

 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 

Alls eru 16 sundlaugar með starfsleyfi á starfsvæði Heilgbrigðiseftirlits Norðurlands 

Vestra. Einni hefur verið lokað þar sem vatnið stóðst ekki gæðakröfur. Laugin er skráð 

sem C laug. 

 

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra 

Á Norðurlandi eystra eru níu laugar með starfsleyfi. Ein uppfyllti ekki kröfur um gæslu og 

húsnæði, hún var í flokki C og var því ekki veitt starfsleyfi. 

 

Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis 

Á Kjósarsvæði eru sex laugar eru á skrá, allar hafa þær starfsleyfi. 

 

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja 

Alls eru átta sundlaugar með starfsleyfi á starfsvæði Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja. 

Athyglisvert er að Bláa lónið er listað upp sem náttúrulaug skv. starfsmanni heilbrigiðs- 

eftirlitsins og vekur það spurningar þar sem ekki er til nein reglugerð um náttúrulaugar á 

Íslandi. Sundlaugar án starfsleyfis á svæðinu eru samtals fjórar, ekki voru gefnar upp 

ástæður fyrir því. 

 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 

Í umdæminu eru 16 laugar á skrá. Alls eru fjórar laugar lokaðar, þær falla allar undir 

C flokk. Ástæðan sem upp er gefin varðar öryggismál. 
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Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 

Á Vesfjörðum eru á skrá 17 sundlaugar með starfsleyfi. Fimm þeirra eru án starfsleyfis, 

ástæður eru eftirfarandi: 

 

A – laug: Eignarhald óljóst. 

B – laug: Aðgengi að laug mjög erfitt, engir vegir liggja að henni og aðeins hægt að 

komast að henni í bát. Skila þarf vatnssýni á rannsóknarstofu 24 klst. eftir 

sýnatöku. Þessi laug er mikið notuð af almenningi. Heilbrigðiseftirlit  

getur af þessum ástæðum ekki haft neitt eftirlit með lauginni. 

C – laug: Vatn stenst ekki gæðakröfur. 

D – laug: Vatn stenst ekki gæðakröfur. 

E – laug: Vatn stenst ekki gæðakröfur. 

 
Frá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða bárust örverufræðilegar niðurstöður varðandi heilnæmi 

vatnsins. Í viðauka I við reglugerð 814/2010 um örverurannsóknir segir að taka eigi tíu 

sýni af vatninu yfir rekstrartíma og viðmiðunargildi á heildargerlafjölda við 37°C eru 5oo 

heildargerlafjöldi í 100 ml, hámark reiknast með 1000 heildarfjöldagerlar í 100 ml. Gerðar 

eru kröfur um að 90% sýna séu undir hámarki. 

 

Fimm laugar í C flokki eru með starfsleyfi, niðurstöður úr sýnatökum fylgdu með í svari í 

tölvupósti frá umdæminu. Þar eru tvær laugar þar sem 80% sýna stenst viðmiðunarmörk á 

heildargerlafjölda, ein laug stenst viðmiðunarmörk í 88% tilfella, ein laugin sýnir að 70% 

sýna standast viðmiðunarmörk, í þeirri síðustu standast aðeins 22% sýna viðmiðunarmörk 

skv. reglugerðinni (Heilbriðgiseftirlit Vestfjarða, 2013). 

 

Heildarniðurstöður frá heilbrgiðiseftirlitum eftir landshlutum á fjölda lauga án starfsleyfis 

og ástæður, ef að þær voru gefnar upp: 

 

Rekstarörðugleikar: 3 tilfelli 

Öryggisreglur ekki uppfylltar: 4 tilfelli 

Ástæður ekki gefnar upp: 9 tilfelli 

Eignarhald ókunnugt: 1 tilfelli 

Erfitt aðgengi: 1 tilfelli 

Vatnssýni stóðust ekki örverufræðilegar kröfur: 5 tilfelli 

 

Hluti af þeim laugum sem verkefnið fjallar um eru þessar laugar, þ.e. laugar sem ekki eru 

með fullbúin hringrásarkerfi og eru barn síns tíma með frumlegan búnað. Í mörgum til- 

fellum rennur vatn í þær beint úr náttúrlegri uppsprettu, rennsli er hægt og tekur langan 

tíma að endurnýja vatnið í laugunum. Flestar af þessum laugum eru ekki með fullbúin 

hreinsibúnað og því flokkaðar sem C laugar hjá heilbrigðiseftirlitum, vatnsgæði standast 

ekki kröfur um heilnæmi skv. reglugerð, þær eru utan alfaraleiðar og aðsókn erfitt og því 

hverfandi grundvöllur fyrir rekstri á forsendum reglugerðar um hollustuhætti og öryggi á 

sundstöðum. Stór hluti þeirra er því án starfsleyfis. 
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Mynd: 6.1. Heildarfjöldi sundlauga eftir umdæmum og fjöldi lauga án starfsleyfis. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Mynd 6.2. Ástæður sem gefnar voru upp frá Heilbrigðiseftirlitum um laugar án starfsleyfis. 
 

 

 

 

6.3 Niðurstöður úr viðtali við sérfræðing Umhverfisstofnunar 
 

Eftir að hafa greint niðurstöður úr svörum heilbrigðiseftirlitanna, var tekið viðtal við 

sérfræðing hjá Umhverfisstofnun, Katrínu Hilmarsdóttur. Í viðtalinu voru niðurstöður úr 

rannsóknarverkefninu ræddar og ígrundaðar hugsanlegar úrlausnir fyrir litlu manngerðu 

laugarnar sem ekki hafa staðist kröfur reglugerðarinnar og eru því án starfsleyfis. Ræddar 

höfðu verið niðurstöður svara frá heilbrigðiseftirlitum í gegnum síma áður en viðtalið fór 

fram og Katrín var því vel inni í mörgum þáttum verkefnisins. 
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Samkvæmt Katrínu hefur það alltaf verið vandamál að ná vatninu heilnæmu í laugum sem 

falla undir C flokk í reglugerðinni. Margar þeirra eru nú komnar til ára sinna, viðhald hefur 

verið lítið og þær byrjaðar að drabbast niður. Stór hluti vandamálsins er að sögn Katrínar, 

að engin lög eru til á Íslandi um náttúrulaugar, en undir þann flokk gætu þær mögulega 

fallið á þeim forsendum að vatn renni beint í gegnum þær úr náttúrulegri uppsprettu og 

óskað sé eftir að engin hreinsun á baðvatni fari fram. Í reglugerð nr. 814/2010 er 

skilgreining á náttúrulaug: „...laug gerð af náttúrunnar hendi eða úr einföldu mannvirki, þar 

sem böð eru stunduð og vatn ekki meðhöndlað með sótthreinisefnum, geislun eða öðrum 

hætti.“ (Reglur um hollustuhætti á sund og baðstöðum nr. 814/2010). Þær laugar            

sem hér um ræðir falla ekki undir þessa skilgreiningu á náttúrulaugum þar sem þær geta 

varla talist „einföld mannvirki“. Eins og staðan er í dag falla þær því undir reglugerð 

nr. 814/2010, án þess þó að hafa mikla möguleika til þess að uppfylla þau skilyrði fyrir 

starfsleyfi sem þar eru sett fram. Hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu liggja drög að 

reglugerð um náttúrulaugar og bindur viðmælandi minn vonir við að þau. Telur Katrín  

að með þeim muni nýtingarmöguleikar lauganna sem verkefnið fjallar um aukast. Óljóst 

sé hinsvegar hvenær eða hvort sú reglugerð muni líta dagsins ljós, unnið hafi verið að 

reglugerð allt frá árinu 1999 og núverandi drög voru afhent ráðuneytinu í maí árið 2013. 

 

Skýringar Katrínar á því hvers vegna heilbrigðiseftirlitin í landinu virðast taka svo misjafn- 

lega á málum sundlauga í sínu umdæmi eru þær að um sé að ræða flókið samspil ýmissa 

þátta. Fyrst og fremst ber að nefna að ekki er enn til regluverk fyrir náttúrulaugar sem 

heilbrigðiseftirlit getur viðhaft eftirlit samkvæmt, s.s. með framkvæmd ákvæða o.fl. 

Landinu er skipt í eftirlitssvæði og skal heilbrigðisnefnd starfa á hverju svæði, heilbrigðis- 

eftirlit eru því sjálfstætt starfandi á hverju svæði og upplýsingagjöf, m.a. varðandi ástand 

sundlauga, sé þ.a.l. algerlega undir þeim komið. Eftirlit virðist mismunandi eftir svæðum  

og mismunandi kröfur eru á rekstraraðila um að loka sundlaugum ef einhverjir þættir 

standast ekki kröfur skv. reglugerð. Annar þáttur sem skiptir máli er að ef ekki er sótt um 

starfsleyfi hjá heilbrigðiseftirlitinu, þá er ekkert sem eftirlitið geti gert varðandi það. Starfs- 

menn hafi eingöngu heimild til að hafa afskipti af laugum ef sótt hefur verið um starfsleyfi. 

Þó er heilbrigðiseftirliti heimilt að fara í tilfallandi eftirlit þegar aðstæður krefjast (skv. 

reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002, byggt á lögum nr. 7/1998), s.s. með starfsemi og 

rekstri sem ekki er starfsleyfisskyldur, og hefur sú heimild verið nýtt m.t.t. ábyrgðaraði- 

la sundstaða sem ekki hafa starfsleyfi eða falla utan reglugerðarinnar. Það er mjög skýrt  

í reglum, að ef enginn sækir um starfsleyfi hafa heilbrigðiseftirlit ekki heimild til neinna 

aðgerða. Reglugerð er þó ekki nógu skýr varðandi þessar tilteknu laugar og er afleiðingin 

sú að ósamræmi myndast í túlkun á milli heilbrigðiseftirlita. Flókið eignarhald á laugunum 

gerir málið enn snúnara. Það sé áhyggjuefni stjórnvalda, sbr. Katrín, því að reglugerðin 

nefnir engan ábyrgðaaðila á meðan ekki er skrifað út starfsleyfi fyrir aðila sem koma að 

laugunum. 

 

Katrín nefnir að það eru fleiri hundruð heitar laugar víða á landinu, bæði af náttúrunnar 

hendi og manngerðar. Aðgengi sé misjafnt eftir svæðum, sem og gerð lauganna, rennsli 

í þær, jarðvegur og náttúrufar mismunandi. Því sé í raun eðlilegt að ástæður lokana og 
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athugasemdir heilbrigðiseftirlita séu mismunandi á milli svæða. Inn í þetta komi eignar- 

réttur lands sem laugarnar standa á sem sé með afar mismundi hætti. 

 

Staðan lítur því ekki vel út fyrir litlar manngerðar laugar á landinu. Katrín bindur vonir 

sínar við drög að reglugerð um baðstaði í náttúru Íslands/náttúrulaugar, sem eins og fyrr 

segir liggja í ráðuneytinu. Hún telur að starfsmenn hafi haft í huga þessar laugar við gerð 

þeirrar (Katrín Hilmarsdóttir, munnleg heimild, sérfræðingur Umhverfisstofnunar, 21. 

ágúst 2014). Drögin verða ekki rædd frekar í þessu verkefni þar sem þau gilda ekki um 

litlar manngerðar laugar eins og staðan er í dag. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ekki til mikilla framtíðarmöguleika fyrir laugar sem 

falla undir flokk C í reglugerðinni um sund- og baðstaði, þ.e. laugar án hreinsibúnaðar. 

Niðurstöður úr svörum heilbrigðiseftirlita gefa ef til vill ekki nægilega skýra mynd af 

ástandinu þar sem engar skýringar fylgdu of stóru hlutfalli svara af hverju þær voru ekki 

með starfsleyfi. Niðurstöður eftirlitsverkefnis Umhverfisstofnunar gáfu þó nokkuð skýr svör 

um örverufræðilegt ástand C lauga og lofa þær niðurstöður ekki góðu fyrir framtíð þessara 

lauga. Sýnatökur úr C laugum frá Vestfjörðum gefa einnig til kynna að þær laugar eigi 

erfiðast uppdráttar af öllum flokkum. Katrín bendir á að stærsta vandamálið við laugum       

í C flokki sé að ná vatninu heilnæmu. Ef að ofanverðar niðurstöður eru bornar            

saman, eru þær allar á þann veg að laugar í C flokki séu þær laugar sem síst er hægt að nota 

í þágu almennings, með löglegum hætti. 
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7. Umræður 

Hér verður verkefnið skoðað í heild sinni og farið yfir hvaða ályktanir má draga af 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Færð eru rök fyrir mikilvægi verkefnisins í stærra samhengi 

og ræddir framtíðarmöguleikar sundlauganna í heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu. 

 

Síðan land var numið á Íslandi hafa tvær atvinnugreinar skipt sköpum fyrir þjóðina; land- 

búnaður og sjávarútvegur. Aðeins á nokkrum árum hafa orðið miklar breytingar í íslensku 

samfélagi. Stóriðja og ferðaþjónusta standa nú jafnfætis sjávarútvegi sem helstu útflutnings- 

greinar landsins. Komið hefur fram að hátt prósentuhlutfall ferðamanna nýtir sér sund- 

laugar til afþreyingar og fjölsóttasti ferðamannastaður landsins er Bláa lónið, en starfsemi 

þess fellur undir heilsuferðaþjónustu. Þá má ekki gleyma fjölda sundlauga á landinu. 

Nýting á jarðhita gegnir því nú þegar mikilvægu hlutverki í ferðaþjónustunni. 

 

Miða við gnægð jarðhita hér á landi og langa hefð fyrir nýtingu auðlindarinnar eru því allar 

forsendur fyrir því að hér ætti að geta orðið enn frekari uppbygging í greininni en er í dag. 

Vatnsmeðferðir hafa verið nýttar í aldaraðir í heilsuskyni og þær eru hornsteinn í heilsu- og 

vellíðunarferðaþjónustu. Aðrir mikilvægir þættir eru einnig til staðar fyrir uppbyggingu; 

ótakmarkað magn af fersku grunnvatni, góðar samgöngur, gott heilbrigðiskerfi með tækni- 

væddri sjúkrahúsþjónustu, ómengað loft, staðbundin framleiðsla á ferskri matvöru, góðar 

aðstæður til að stunda fjölbreytt framboð í útivist, mikill fjöldi almenningssundlauga og 

víðfeðm svæði þar sem ekki er mikið af fólki fyrir (Hrefna Kristmannsdóttir, 2010:1).   

Þetta tekur Edward Huijbens (2010) undir í skýrslu um tækifæri í heilsu- og vellíðunar- 

ferðaþjónustu á Mývatnssvæðinu. Niðurstöður skýrslunnar eru að Ísland eigi mikið erindi 

inn í heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu, vegna gnægðar jarðhita, fjölda sundlauga á öllu 

landinu, sem oft eru staðsettar í stórkostlegri umhverfi. Horft er til framtíðar í greininni 

og að uppbygging hennar geti orðið til þess að ferðaþjónusta geti þrifist hér á landi allt árið 

í kring. Aðal aðdráttarafl er jarðhitinn og náttúran (Huijbens, 2010:5). Í ritgerð Gunnþóru 

Ólafsdóttur um heilsusamlegt gildi gönguferða í óbyggðum á Íslandi, eru tekin viðtöl 

við fólk sem fór í gönguferðir í óbyggðum Íslands. Niðurstöður voru á þann veginn að 

viðmælendur töldu að það að dvelja í óbyggðum hefði heilsusamlegt gildi, þeir kæmu til 

baka tvíefldir frá stressi nútímans, dvölin hefði verið andstaðan við borgarlífið. Ferðin hafi 

hjálpað þeim að ná tengingu við hið innra sjálf, en sú tenging hefði verið rofin. Stærsti 

þáttur í upplifun og heilunargildi ferðarinnar var stórkostleg náttúra (Gunnþóra Ólafsdóttir, 

2011:22). Í þessu verkefni hefur verið fjallað um læknisfræðileg áhrif baða og mikilvægi 

þess að byggja upp ferðaþjónustu á þeim auðlindum sem fyrir eru í hverju landi. Á Íslandi 

er auðlindin jarðhitinn, nýting hans er sjálfbær og hún er því ótakmörkuð. 

 

Skýring á auknum vinsældum í heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu á heimsvísu eru án efa 

þau að þjóðfélög í hinum vestræna heimi hafa gengið í gegnum hraðar samfélagsbreytingar 

á skömmum tíma. Aldur fer hækkandi. Breytt samfélagsgerð kallar á breytta lífshætti og 

fólk er orðið mun meðvitaðra um heilsuna. Það er m.a. af þessum ástæðum sem að fólk 

sækist meira í að ferðast, í þeim tilgangi að bæta lífstílinn. Heilsu- og vellíðunarferða- 
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þjónustan lofar því góðu þegar horft er til viðskiptatækifæra og gæti verið þáttur í efnahag- 

slegum ávinningi fyrir aðila sem horfa til greinarinnar (Hjalager, A. Konu, H. Huijben, 

E. Björk, P. Flagestad, A. Nordinm S. og Tuohino, A. 2011: 9). Ef vel á að ganga í ferða- 

þjónustunni, verður hún hins vegar að bregðast hratt við innri breytingum á samfélaginu, 

nýrri eftirspurn og tækifærum. 
 

Höfundur telur að það séu mikil tækifæri í sveitasundlaugum sem leynast víða á landinu. 

Í þessu verkefni eru þær taldar falla vel að hugmyndum um uppbyggingu á sviði heilsu- og 

vellíðunarferðaþjónustu. Þær eru að sjálfsögðu á töluvert ólíku stigi en t.d. starfsemi Bláa 

lónsins sem fellur undir heilsuferðaþjónustu. Þær eru frumstæðar að gerð, margar komnar 

til ára sinna og í niðurníðslu. Margar hafa þær þó sinn sjarma, staðsetning þeirra er 

einstök og hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þær gætu mætt mikilvægum þörfum 

nútímamannsins til að komast í frið og ró á afskekktum stöðum á Íslandi, til þess að hlaða 

batteríin. En allt hefur sinn upphafspunkt, eins og margir Íslendingar þekkja er Bláa lónið 

affall úr háhita orkuverinu á svæðinu, og einhverjir hugdjarfir einstaklingar byrjuðu að 

baða sig þar fyrir tilviljun. Hér er ég ekki að segja að markmiðið sé að gera allar sund- 

laugarnar af sömu gerð og starfsemi Bláa lónsins, en grunnstoðin jarðhitinn er samt sem 

áður til staðar á þessum svæðum og er grundvöllurinn fyrir laugunum. Tækifærin gætu 

verið þau sömu með mismunandi útfærslum í hugmyndum að uppbyggingu. 
 

Til gamans nefni ég dæmi af ferð; flogið á Hornstrandir að vetri til, í Reykjafjörð þar sem 

er lítil manngerð sundlaug. Afreying: hugleiðsluflot undir dansandi norðurljósum, skíða- 

ganga, böð, fjallgöngur, snjósleðaferð upp á Drangaöjkul, kajak í firðinum o.s.frv. 
 

Þetta myndi geta verið dæmi um afþreyingu sem er í takt við strauma og stefnur í heilsu- 

og vellíðunarferðaþjónustu í dag (Anne – Mette Hjalanger o.fl., 2011:9). Sérstaða áfang- 

staðarins er mikil og mundi líklega höfða til ferðamanna ef marka má þær heimildir sem 

hér hefur verið vísað í. Mörg sóknarfæri felast í að hefja uppbyggingu þar með viðskiptum 

sem gætu eflt ferðaþjónustu á svæðinu, verið atvinnuskapandi fyrir heimamenn og skapað 

gjaldeyristekjur fyrir svæðin sem laugarnar eru á. 
 

Það sem takmarkar möguleika þessara lauga er lagalegt umhverfi þeirra. Eins og fram 

hefur komið eru heilbrigðiseftirlit á landinu sjálfstætt starfandi stjórnvald. Viðhorf þeirra til 

þeirra sundlauga sem verkefnið fjallar um skipta því sköpum. Niðurstöður rannsóknar- 

verkefnisins leiddu í ljós að ósamræmi gætir í verkferlum og ákvörðunum út frá því hvar á 

landinu laug er staðsett. Það getur leitt til ójafnræðis og ósanngirni í ákvörðunum embættis- 

manna á milli svæða fyrir rekstraraðila sundlauganna. Ef að sundlaugar uppfylla ekki 

ákvæði reglugerðar 814/2010 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum fá þeir ekki starfs- 

leyfi og starfsmenn heilbrigðiseftirlitanna hafa ekki umboð til að sinna eftirliti eða bregðast 

við á annan hátt. Reglugerðin er fyrst og fremst sniðin að sundlaugum með fullkominn 

hreinsbúnað og klórstýringu og þeim stöðum sem standast kröfur reglugerðarinnar og hafa 

fengið starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum. Almenningur og ferðamenn njóta svo sannarlega 

góðs af þessum sundlaugum um allt land og er það af hinu góða. Þessum litlum mann- 

gerðum laugum, sem ekki standast kröfur reglugerðarinnar og ekki eru búnar dýrum 
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hreinsibúnaði, er erfitt að finna stað í kerfinu. Í mörgum tilfellum hefur almenningur not af 

þessum laugum en ekki neinn aðgang að upplýsingum um raunverulega stöðu mála, t.d. 

eru engar upplýsingar um heilnæmi vatnsins gefnar upp sem gestir gætu skoðað í öryggis- 

skyni. Þá er engin gæsla í laugunum og þær halda áfram að drabbast niður. 
 

Í drögum að reglugerð um baðstaði í náttúru Íslands eru margir þættir sem gætu stuðlað  

að jákvæðum breytingum í umhverfi þeirra sundlauga sem verkefnið fjallar um. Með 

drögunum er reynt að stuðla að því að sundlaugar sem nú falla í flokk C í reglugerð 

814/2010, geti flokkast sem baðstaðir í náttúru Íslands (Katrín Hilmarsdóttir, sérfræðingur 

hjá Umhverfisstofnun, munnleg heimild, 21. Ágúst 2014). Samkvæmt tillögum í þessum 

drögum sem Umhverfisstofnun hefur sent ráðuneytinu á að lækka viðmiðunargildi vatnsins, 

gera tilslökun varðandi tíðni sýnatöku og kröfu um gæslu minni lauga. Ekki eru gerðar 

kröfur um fullbúin hreinsibúnað í drögunum. Líkt og fram kemur í inngangskafla 

ritgerðarinnar er rannsóknarspurning verkefnisins þessi: Hverjir eru framtíðarmöguleikar 

lítilla manngerðra sundlauga á Íslandi, sem ekki hafa fengið starfsleyfi skv. rg. 814/2010, 

innan heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu á Íslandi? Svarið við spurningunni er ekki ein- 

hlýtt. Tækifærin eru tilstaðar, en það eru ýmis ljón á veginum.Að mati höfundar gæti 

lausnin legið í drögunum sem liggja í Umhverfisráðuneytinu um baðstaði í náttúru Íslands. 

Drögin að reglugerðinni hafa hinsvegar ekki enn verið samþykkt, og ber því að taka með 

fyrirvara. Umhverfisstofnun hefur sýnt málaflokknum áhuga og hefur vilja til þess að finna 

þessum sundlaugum stað í kerfinu. . Stjórnvöld hafa hins vegar sett málaflokkinn aftarlega í 

forgangsröðun í langan tíma og virðast þ.a.l. ekki gera sér grein fyrir mikilvægi hans, sér 

í lagi í tengslum við uppbyggingu í ferðaþjónustu. Að mati höfundar hafa þessar sundlaugar 

einfaldlega ekki fengið þá athygli sem þau verðskulda frá stjórnvöldum, þær eru vannýtt 

auðlind, búa yfir merkilegri sögu og hefð og í huga margra Íslendinga eru þær verðmætur 

menningararfur. 
 

 
 

Mynd 7.1 Seljavallalaug. 
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Lokaorð 

Í verkefninu hafa verið færð rök fyrir því að á Íslandi geti orðið uppbygging í heilsu- og 

vellíðunarferðaþjónustu og ræddir möguleik lítilla manngerðra sundlauga á þeim vettvangi. 

Til þess að þessar sundlaugar nýtist á löglegan hátt fyrir almenning, þarf viðhorfsbreytingu 

af hálfu hins opinbera. Núgildandi reglugerð gefur ekki svigrúm fyrir starfsleyfi til handa 

þessum laugum og þær eru því sem næst eftirlitslausar. Almenningur, þar með taldir 

ferðamenn, nýtir þær engu að síður. Það er slæmt ef slys verða og ekki er skýrt í reglu- 

verkinu hver ber ábyrgð. Það er því mikilvægt að finna lausn á málinu. 

 

Tillögur að lausn gætu verið þær að tekið væri tillit til þeirra í regluverkinu með t.d. ein- 

hvers konar tilslökun í reglugerðum. Forsendurnar væru þær að hér sé um menningar- 

minjar að ræða sem byggja á sjálfbærri auðlind og sérstöðu landsins. Að auki er uppgangur 

í heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu á heimsvísu, eins og ítrekað hefur komið fram í rit- 

gerðinni, og það skapar tækifæri til nýsköpunar á því sviði. Hugsanlega þyrfti að takmarka 

aðgengi að laugunum eða fjölda gesta sem má sækja þær hverju sinni, til þess að vatnið 

í þeim sé viðunnandi með tilliti til örverufjölda. Þá þarf að bæta upplýsingagjöf til almenn- 

ings varðandi ástand vatnsins og öryggismál. Þar sem gæslu verður ekki við komið, væri 

gestum bent á að þeir væru þar á eigin ábyrgð. Þetta gæti orðið að veruleika ef að drög að 

reglugerð um baðstaði í náttúru Íslands yrðu að gildri reglugerð og lausnin er því í sjónmáli. 

Stjórnvöld þurfa hins vegar að taka skrefið til fulls til þess að drögin komist í gildi og setja 

aukin fjárframlög til rannsókna og uppbyggingar á þeim áfangastöðum þar sem laugarnar 

standa. Ef þetta yrði að veruleika gæti átt sér stað uppbygging á sviðinu sem skapar störf 

fyrir heimamenn og tryggir svæðunum möguleika á efnahagslegri uppbyggingu, ásamt 

því að stuðla að betri dreifingu ferðamanna á landsvísu og auka ferðamannastraum hér 

á landi yfir vetrartímann. Ísland hefur alla burði til þess að verða leiðandi í heilsu- og 

vellíðunarferðaþjónustu í framtíðinni, en til þess þarf að nýta þau tækifæri sem blasa við 

og hafa trú á greininni. 
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Viðhengi: 1 

Eftirfarandi eru spurningarnar sem sendar voru út á heilbrigðiseftirlitin: 

 

1. Getið þið vinsamlega listað allar sundlaugar í ykkar umdæmi (með og án starfs- 

leyfis) 

 

2. Hefur einhver sundlaug í ykkar umdæmi ekki starfsleyfi ? 

 

3. Ef svarið er jákvætt get ég fengið flokkun á þeim laugum sem ekki eru með 

starfsleyfi (A, B eða C) og helstu ástæður ? 

 

4. Ef að ástæður fyrir lokun lauga sýndu að vatnssýni voru yfir viðmiðunarmörkum, 

get ég fengið tölur um hversu hátt yfir mörkum þær voru ? 


