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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um þróun frístundabyggða og stjórnsýslulegar áskoranir vegna 

breytinga á hagnýtingu frístundahúsa.  

Markmið þessarar rannsóknar er þríþætt. Í fyrsta lagi er markmið hennar að greina 

þá stjórnsýslulegu þætti sem hafa með beinum og óbeinum hætti haft áhrif á þá þróun 

sem hefur orðið á annars vegar skipulagi frístundabyggða og hins vegar hagnýtingu 

frístundahúsa frá því þær komu fyrst fram á sjónarsviðið. Í öðru lagi er markmið 

rannsóknarinnar að bera kennsl á þá þætti í þróun frístundabyggða og breytinga á 

hagnýtingu frístundahúsnæðis sem eru líklegir til að skapa vandamál og/eða 

stjórnsýslulegar áskoranir sem sveitarfélög þurfa að takast á við og leysa. Í þriðja lagi er 

það markmið rannsóknarinnar að vekja upp almenna umræðu um skipulag 

frístundabyggða og þróun hagnýtingar frístundahúsa til framtíðar litið, hvort stjórnvöld 

séu nægjanlega vel í stakk búin til að takast á við áskoranir sem tengjast málefnum 

frístundabyggða miðað við núverandi stjórnsýslukerfi.  

Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum og er tilviksrannsókn. 

Gagnasöfnun og nálgun viðfangsefnis rannsóknarinnar hvílir að mestu leyti á skriflegum 

gögnum á borð við lög og reglugerðir, greinargerðir og öðrum lögskýringargögnum sem 

tengjast skipulagi og stjórnsýslu frístundabyggða. Einnig voru tekin viðtöl við 

forsvarsmenn tveggja sveitarfélaga í uppsveitum Árnessýslu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru flestar áskoranir vegna þróunar 

frístundabyggða og breytinga á hagnýtingu frístundahúsnæðis snúa að skipulagsvaldi 

sveitarfélaga, sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga annars vegar og einstaklinga hins vegar, 

utan að komandi lagasetningu og takmörkuðum tekjuöflunarleiðum sveitarfélaga. Flestar 

eiga áskoranirnar rætur sínar að rekja til þess að fólk hefur ólíkar þarfir og sýn á það hvað 

það vill gera með sitt eða sín frístundahús, þar á meðal taka upp fasta búsetu eða ákveða 

að leigja frístundahúsið út til ferðamanna, en allar breytingar á hagnýtingu frístundahúsa 

hafa bein og óbein áhrif á stjórnsýslu sveitarfélaga, þar með talið á gerð áætlana fyrir 

þjónustuþörf og útfærslu þjónustu, sem og þróun landnotkunar og nýtingu auðlinda á 

borð við neysluvatn. 

 

Lykilorð: Frístundabyggð, frístundahús, frístundaíbúi, stjórnsýsla, skipulag.  
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Formáli 

Verkefni þetta er 30 eininga lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu með 

sérhæfingu í umhverfis- og auðlindarétti frá Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi er Eva Marín Hlynsdóttir, lektor við Stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands. Vil 

ég þakka henni kærlega fyrir góða leiðsögn og hvatningu þegar á þurfti að halda. 
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1 Inngangur 

Einstaklingar hafa löngum átt fleiri en eitt heimili til að hafast reglulega við á en þangað til á 

síðustu árum og áratugum var það aðeins á færi efnameiri manna. Auðveldari samgöngur, 

sveigjanlegra fyrirkomulag vinnu og vinnutíma auk betri heilsu og fjárhagslegt svigrúm á efri 

árum hefur gert það að verkum að almenningur er orðinn mun hreyfanlegri en áður og áhugi 

einstaklinga á að eignast annan samastað en einungis sitt fasta heimili hefur aukist jafnt og 

þétt á síðustu árum og áratugum. 

Á Íslandi hefur þróunin verið á sama veg. Fyrstu sumarhúsin litu hér dagsins ljós á fyrstu 

áratugum 20. aldarinnar og síðan hefur þeim fjölgað jafnt og þétt. Í dag eru skráð í 

fasteignaskrá rúmlega 13.000 frístundahús, en þar af er meira en helmingur á Suðurlandi. 

Stærstu frístundahúsabyggðir landsins er jafnframt að finna í uppsveitum Árnessýslu, það er í 

Grímsnes- og Grafningshreppi, Bláskógabyggð og Hrunamannahreppi, en frístundahúsum fer 

ört fjölgandi í flestum sveitarfélögum á Suðurlandi og reyndar á landinu öllu. 

Samhliða stöðugri fjölgun frístundahúsa hefur hagnýting þeirra smátt og smátt þróast frá 

því að vera afdrep fjölskyldunnar yfir hásumarið og stöku sinnum um helgar eða í lengri fríum 

á öðrum árstímum, í að vera annað heimili hennar eða jafnvel gististaður í útleigu til 

ferðamanna allan ársins hring. Einnig eru vísbendingar um að ásókn í fasta búsetu í 

frístundabyggðum sé að aukast. Hefur þessi þróun átt sér stað þrátt fyrir skýrt afmarkaðan 

tilgang frístundabyggða í skipulagslögum og skipulagreglugerð. 

Frístundabúseta er um margt sérstök enda ber hún bæði einkenni ferðamennsku og 

fastrar búsetu. Þessi sérstaða getur skapað margvísleg stjórnsýsluleg vandamál og áskoranir 

sem eru einkennandi fyrir slíka búsetu, enda getur verið erfiðleikum bundið að staðsetja hana 

innan stjórnsýslunnar. Viðfangsefni þessa meistaraverkefnis er að varpa ljósi á ofangreinda 

þróun frístundabyggða og breytingar á hagnýtingu frístundahúsa og bera kennsl á þær 

áskoranir og ákvarðanir sem sveitarstjórnir standa frammi fyrir vegna þeirrar þróunar. 
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2 Markmið, aðferðafræði og mikilvægi rannsóknar 

Frístundahúsum fer sífellt fjölgandi hér á landi og í mörgum sveitarfélögum er mikið landsvæði 

skipulagt fyrir frístundabyggðir. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á svokölluðum 

„second home tourism“, hér kallað frístundabúseta, og áhrifum slíkrar ferðamennsku/búsetu 

á samfélag og umhverfi. Frístundabúseta er um margt sérstök enda ber hún bæði einkenni 

ferðamennsku og fastrar búsetu. Breytingar á nýtingu frístundahúsa frá því sem var gert ráð 

fyrir þegar frístundabyggðir voru upphaflega skipulagðar, geta haft ýmiskonar afleiðingar fyrir 

sveitarfélagið sem þær eru í og skapað fjölda áskorana og vandamála sem stjórnvöld verða að 

finna leiðir til að leysa. 

2.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Fyrra markmið hennar er að greina þá 

stjórnsýslulegu þætti sem hafa með beinum og óbeinum hætti haft áhrif á þá þróun sem hefur 

orðið á annars vegar skipulagi frístundabyggða og hins vegar hagnýtingu frístundahúsa frá því 

þau komu fyrst fram á sjónarsviðið. Seinna markmið rannsóknarinnar er að bera kennsl á þá 

þætti í þróun frístundabyggða og breytinga á hagnýtingu frístundahúsnæðis sem eru líklegir til 

að skapa vandamál og/eða stjórnsýslulegar áskoranir sem sveitarfélög þurfa að takast á við og 

leysa.  

Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvaða hlutverki gegna frístundabyggðir og frístundahús í nútíma samfélagi? 

2. Hvaða stjórnsýslulegu þættir hafa með beinum eða óbeinum þætti haft áhrif á þróun 

skipulags frístundabyggða og hagnýtingar frístundahúsa í gegnum tíðina? 

3. Hverjar eru, ef einhverjar, helstu áskoranir sveitarfélaga sem rekja má til þróunar 

frístundabyggða og breytinga á hagnýtingu frístundahúsa? 

4. Hvernig eru sveitarfélög í stakk búin til að takast á við vandamál og stjórnsýslulegar 

áskoranir sem geta leitt af þróun frístundabyggða og breytinga á hagnýtingu 

frístundahúsa miðað við núverandi laga- og reglugerðaumhverfi og stjórnsýsluhætti? 

2.2 Aðferðafræði 

Eitt af megin markmiðum rannsóknar þessarar er, eins og áður segir, að bera kennsl á þá þætti 

við þróun skipulags og hagnýtingu frístundabyggða sem gætu skapað vandamál eða áskoranir 
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fyrir stjórnsýslu sveitarfélaga hér á landi. Áskoranir eru í þessu samhengi skilgreindar sem tilvik 

þar sem gildandi löggjöf, hagsmunir einstaklinga og stjórnsýsluframkvæmd sveitarfélaga 

rekast á og skapa aðstæður sem örðugt getur reynst fyrir stjórnsýsluna að leysa úr með þeim 

verkfærum sem hún hefur yfir að ráða. 

Til að geta borið kennsl á þessar mögulegu áskoranir er nauðsynlegt að rýna í það laga og 

reglugerðaumhverfi sem varðar stjórnsýslu frístundabyggða hér á landi. Í fyrsta lagi var skoðað 

hvernig skipulagsmálum á Íslandi er háttað og hvernig umgjörð og málsmeðferð skipulagsmála 

hefur þróast í gegnum tíðina. Í framhaldinu var saga og þróun frístundabyggða skoðuð og í 

gegnum breytingar á skipulags- og byggingalöggjöfinni hér á landi til að geta greint tengsl á 

milli stjórnsýslulegra ákvarðana og þess hvernig frístundabyggðir fara smám saman að breyta 

um yfirbragð. Í þriðja lagi var leitast við að varpa skýrara ljósi á sérstöðu frístundabyggða hvað 

varðar stjórnsýslulega stöðu þeirra einstaklinga sem þar dvelja miðað við stöðu þeirra sem 

hafa skráð lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. Í þeim tilgangi voru skoðuð ýmis laga- og 

reglugerðaákvæði sem með einhverjum hætti varða annars vegar réttindi og skyldur 

umráðamanna lóða í frístundabyggðum og hins vegar takmarkanir á athafnafrelsi í 

frístundabyggðum. 

Til að setja þróun frístundabyggða hér á landi í samhengi við þróun frístundabúsetu 

erlendis og svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með, var valið að gera 

tilviksrannsókn með tveimur sveitarfélögum í uppsveitum Árnessýslu, það er Bláskógabyggð 

og Grímsnes- og Grafningshreppi. Þessi sveitarfélög voru valin vegna þess að innan þeirra er 

að finna einhverjar elstu og stærstu frístundabyggðir landsins með samtals 4.811 frístundahús, 

eða rúmlega 71% af öllum sumarhúsum á Suðurlandi og rúmlega 36% af öllum skráðum 

frístundahúsum á landinu í heild. Þá eiga sveitarfélögin það sameiginlegt að hlutfall fastra íbúa 

er töluvert lægra en hlutfall frístundaíbúa. Í ljósi þessa var talið líklegt að þessi sveitarfélög 

myndu endurspegla viðfangsefni rannsóknarinnar hvað best af þeim sveitarfélögum á 

Suðurlandi sem kom til greina að skoða í rannsókninni. Skoðaður var sá kostur að skoða einnig 

eitt sveitarfélag með fáar frístundabyggðir og öfugt hlutfalli íbúa og frístundaíbúa miðað við 

Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshrepp. Það var hins vegar ekki talið þjóna tilgangi 

rannsóknarinnar, þar sem markmið rannsóknarinnar er að bera kennsl á stjórnsýslulegar 

áskoranir vegna frístundabyggða, en ekki að bera saman sveitarfélög innbyrðis. 
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Rannsókn þessi byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum og er tilviksrannsókn. 

Tilviksrannsókn er rannsóknaraðferð sem gerir rannsakandanum kleift að nota margskonar 

gagnasöfn sem tryggir að hann fær tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá mörgum hliðum, 

þar á meðal frá sjónarhóli þess sem rannsóknin beinist að. Slík nálgun er oftar en ekki er 

nauðsynlegt til að geta sett niðurstöður viðkomandi rannsóknar í stærra samhengi en annars 

væri mögulegt. Tilviksrannsókn hentar því vel til að öðlast dýpri skilning á flóknum 

viðfangsefnum með margar víddir (Baxter og Jack, 2008). Þá var einnig litið til þess að flestar 

þær erlendu rannsóknir og fræðigreinar sem skoðaðar voru vegna gagnaöflunar fyrir þessa 

rannsókn byggðu á tilviksrannsóknum. 

Í þessu verkefni er grunnur tilviksrannsóknarinnar tvíþættur. Annars vegar byggir hún á 

skriflegum heimildum úr meðal annars erlendum tilviksrannsóknum og fræðigreinum 

byggðum á þeim, íslenskum laga- og reglugerðatextum, greinargerðum með lögum og 

reglugerðum og öðrum lögskýringargögnum, skipulagsáætlunum, samþykktum og opinberum 

talnagögnum. Hins vegar byggir hún á viðtölum við einstaklinga sem talið var að þekktu hvað 

best til viðfangsefnis rannsóknarinnar, það er hvernig stjórnsýslu varðandi frístundabyggðir 

almennt er háttað. Bæði viðtölin byggðu á sömu lykilspurningum sem endurspegluðu efni 

rannsóknarspurninganna sem lagt var upp með og þeirra skriflegu gagna sem þegar hafði verið 

aflað. Að öðru leyti voru viðtölin opin til að viðmælandi gæti komið á framfæri þeim 

upplýsingum, skoðunum og vangaveltum sem snéru að viðfangsefninu og honum fannst skipta 

máli og gat rannsakandi spurt nánar út í þau atriði eftir þörfum. Bæði viðtölin voru hljóðrituð 

og síðan skrifuð upp. 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem rannsóknin byggir á var staða 

frístundabyggða innan sveitarfélaganna tveggja skoðuð annars vegar í samhengi við þróun 

skipulagslöggjafarinnar og annarra laga og reglugerða sem að einhverju leyti snerta á 

málefnum frístundabyggða og hins vegar í samhengi við þann fræðilega grunn sem rannsóknin 

byggir á og niðurstöður úr viðtölum við viðmælendur. Greindar voru þær áskoranir og 

vandamál sem fylgt geta frístundabúsetu og er í niðurstöðum fjallað sérstaklega um hverja 

áskorun og/eða vandamál fyrir sig. 

2.3 Gagnaöflun 

Þrátt fyrir að frístundabyggðir hafi verið byrjaðar að myndast hér á landi á þriðja og fjórða 

áratug síðustu aldar, þá hafa þær fremur lítið verið rannsakaðar. Því er takmarkað hvað er til 
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af aðgengilegum skriflegum heimildum um frístundabyggðir á Íslandi, aðrar en þær sem er að 

finna í greinargerðum og fylgiskjölum með lögum, reglugerðum, samþykktum, 

skipulagsáætlunum og öðrum opinberum gögnum. 

Það, hversu takmarkaður aðgangur er að skriflegum heimildum sem byggja á rannsóknum 

á íslenskum frístundabyggðum, gerir það að verkum að gagnasöfnun og nálgun viðfangsefnis 

þessarar rannsóknar hvílir að mestu leyti á skriflegum gögnum. Þrátt fyrir að ýmsar 

takmarkanir séu almennt á slíkri gagnasöfnun, þá var það mat höfundar að til að öðlast dýpri 

skilning á þeim áskorunum og vandamálum sem stjórnvöld standa frammi fyrir í dag vegna 

þróunar frístundabyggða og breytinga á nýtingu húsnæðis í slíkum byggðum, hafi verið 

mikilvægt og í raun nauðsynlegt að rýna vel í þróun þess laga- og reglugerðaumhverfis sem 

snertir slíkar byggðir, fyrst og fremst vegna þess að allar ákvarðanir stjórnvalda varðandi 

landnotkun og uppbyggingu tiltekinna svæða eru byggðar á grunni heimilda í skipulagslögum 

og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Því má leiða að því líkum að þróun landnotkunar og 

uppbyggingar frístundabyggða sé nátengd þróun löggjafarinnar sem um málefnið fjallar. Auk 

þess er í greinargerðum og öðrum lögskýringargögnum oft að finna upplýsingar um 

samfélagslegar aðstæður sem og um ástæður og tilgang lagasetningar á hverjum tíma sem 

geta varpað skýrara ljósi á hvers vegna þróunin varð á þennan veg en ekki einhvern annan. 

Í tilviksrannsókninni voru tekin rúmlega klukkustundarlöng viðtöl við annars vegar 

sveitarstjóra Bláskógabyggðar og hins vegar oddvita sveitarstjórnar Grímsnes- og 

Grafningshrepps. Valið var að ræða við forsvarsmenn sveitarfélaganna, þar sem álitið var að 

stöðu sinnar vegna hefðu þeir besta yfirsýn yfir þau fjölmörgu málefni sem snerta 

frístundabyggðirnar í viðkomandi sveitarfélögum, auk þess sem þeir myndu þekkja best 

umgjörð stefnumörkunar og stjórnsýslu varðandi þessar byggðir. Til greina kom að taka einnig 

viðtöl við skipulags- og byggingafulltrúa uppsveita Árnessýslu, en þegar búið var að skrifa upp 

og greina viðtölin við forsvarsmenn sveitarfélaganna var ekki talin sértök þörf á því, þar sem 

þeirra starfssvið snertir aðeins lítinn hluta stjórnsýslunnar sem varðar frístundabyggðir 

almennt. 

2.4 Mikilvægi rannsóknar 

Eins og áður hefur komið fram, þá hafa frístundabyggðir og málefni tengd frístundabúsetu og 

frístundaíbúum lítið verið rannsökuð hér á landi. Þetta er hins vegar áhugavert viðfangsefni 

sem snertir samfélagið á margan hátt. Mjög skiptar skoðanir eru á því meðal bæði leikinna og 
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lærðra hvort frístundabúseta sé samfélaginu til góðs eða ills, burt séð frá því hvort sem hún er 

í skipulögðum frístundabyggðum, í dreifbýli eða sem hluti af íbúabyggð í þéttbýli. Hér á landi 

er frístundabúseta að langmestu leyti bundin við skipulagðar frístundabyggðir og því er 

mikilvægt að skoða þróun þeirra í gegnum tíðina með gagnrýnum augum og spyrja sig hvort 

hún sé í samræmi væntingar og þarfir bæði einstaklinganna sem velja að eiga athvarf í 

frístundabyggðum og samfélagsins í heild. 

Mikilvægi rannsóknarinnar endurspeglast fyrst og fremst í því að ekki hefur áður verið 

tekið saman með sambærilegum hætti málefni frístundabyggða og þær stjórnsýslulegu 

áskoranir sem upp geta komið vegna sérstöðu þeirra innan hins hefðbundna stjórnsýslukerfis, 

sem hugsanlega er ekki nægjanlega vel í stakk búið til að takast á við margar þessara áskorana. 

Þessi samantekt getur þannig þjónað sem grundvöllur fyrir nauðsynlega umræðu um það 

hvort endurskoða þurfi viðteknar stjórnsýsluvenjur þannig að stjórnsýslan verði meira í takti 

við og betur búin til að takast á við þarfir samfélags sem sífellt verður hreyfanlegra og 

fjölbreyttara. 

2.5 Uppbygging rannsóknar 

Rannsókn þessari er skipt í sjö kafla. Í fyrsta og öðrum kafla er fjallað almennt um 

rannsóknarefnið og tilefni rannsóknarinnar, farið yfir markmið rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningar, aðferðafræði og gagnasöfnun. 

Í kafla 3 er fjallað um frístundabúsetu almennt og ýmis stjórnsýsluleg, samfélagsleg, 

efnahagsleg og umhverfisleg vandamál, áskoranir og áhrif sem slík búseta getur haft í för með 

sér. Því næst er farið yfir helstu lög og reglugerðir sem snúa að skipulagi landnotkunar og tengsl 

þeirra við þróun landnotkunar í frístundabyggðum og breytingar á hagnýtingu frístundahúsa 

hér á landi. Í kafla 4 er fjallað um íslenskan skipulagsrétt, þróun hans og réttarheimildir. Í 5. 

kafla er fjallað þróun frístundabyggða hér á landi eins og hún sést í gegnum breytingar á 

ákvæðum skipulags- og byggingalöggjafar, sérstöðu frístundabyggða miðað við aðra 

landnýtingarflokka sem skilgreindir eru í skipulagsreglugerð, meðal annars hvað varðar 

réttindi og skyldur umráðamanna lóða í frístundabyggðum, beinar og óbeinar takmarkanir 

athafnafrelsi í frístundabyggðum, hlutverk félaga í frístundabyggðum og skyldur sveitarfélaga 

varðandi frístundabyggðir. 

Í kafla 6 er kastljósinu beint að þeim ýmsu stjórnsýslulegu, samfélagslegu, efnahagslegu 

og umhverfislegu áskorunum og vandamálum sem frístundabyggðir hafa skapað hér á landi. 
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Tekin eru sem dæmi tvö sveitarfélög í uppsveitum Árnessýslu, sem bæði eiga það sameiginlegt 

að hafa helgað frístundabyggðum stóran hluta alls landsvæðis síns og að hafa mun fleiri 

frístundaíbúa en fasta íbúa. Í kafla 7 eru dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

ásamt umræðum og lokaorðum. 
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3 Heima er þar sem ég halla mér – Vandinn við að eiga fleiri en eitt heimili 

Það, að einstaklingar og fjölskyldur eigi fleiri en eitt heimili til að hafast reglulega við í er síður 

en svo nýtt af nálinni. Hins vegar hefur það ekki verið á færi almennings fyrr en núna á allra 

síðustu árum og áratugum. Auðveldari samgöngur, sveigjanlegra fyrirkomulag vinnu og 

vinnutíma auk betri heilsu og fjárhagslegt svigrúm á efri árum eru meðal þeirra þátta sem hafa 

leitt til þess að fólk almennt er meira á hreyfingu á milli staða en áður og áhugi þess á því að 

eiga annan samastað en einungis sitt fasta heimili hefur að sama skapi aukist jafnt og þétt 

(Müller og Hall, 2003). 

Þessar samfélagsbreytingar undangenginna áratuga hafa leitt til ýmissa áskorana, jafnt 

samfélagslegra, efnahagslegra, umhverfislegra sem stjórnsýslu- og skipulagslegra, sem erfitt 

getur verið að bregðast við í kerfi sem hannað er fyrir það staðbundna en ekki það breytilega 

(Hall, 2015). 

3.1 Íbúi eða ferðamaður – Annað hvort eða bæði? 

Það eru margir og ólíkir hagsmunahópar, staðbundnir og utanaðkomandi, sem stjórnsýslan 

þarf að taka tillit til þegar kemur að því að skipuleggja og útdeila gæðum tiltekins lands. Á 

síðustu árum og áratugum hefur enn einn hagsmunahópurinn bæst við í flóru þeirra sem fyrir 

voru, en það eru einstaklingar sem kjósa að eignast tímabundið aðsetur í öðru sveitarfélagi 

eða landi en því sem þeir hafa fasta búsetu. 

Frístundahús (e. second home) hafa í gegnum tíðina verið rannsökuð frá sjónarhóli ýmissa 

fræða, svo sem landfræði, félagsfræði, hagfræði, mannfræði auk skipulagsfræða, og þær 

fjölbreyttu aðferðir sem notaðar hafa verið við rannsóknirnar endurspegla þau áhrif sem 

frístundabúseta getur haft á búsetu, landslag, fjölskyldulíf, náttúru, auðlindir, loftslag, innviði, 

ferðaþjónustu og efnahag bæði staðbundið og á landsvísu (Skak og Bloze, 2016). 

Margbreytileiki viðfangsefnisins endurspeglast einnig í því að fjölmörg hugtök hafa verið 

notuð til að reyna að lýsa þessum ört stækkandi hópi með sem gleggstum hætti. Þar sem 

hópurinn ber einkenni bæði íbúa og ferðanna, hafa komið fram hugtök eins og „næstum því 

ferðamaður“ (e. marginal tourist), „allt að því íbúi“ (e. semi-permanent migrant) og 

einstaklingur með margskipta búsetu (e. multiresident), án þess að samstaða hafi náðst um að 

nota eitt þessara hugtaka frekar en annað. Líklega er það vegna þess að ekkert þeirra nær 

fyllilega að henda reiður á því hvað raunverulega felst í þessum hreyfanleika einstaklinga á 

milli margra heimila og þá sérstaklega hvað varðar annars vegar efnahagsleg og samfélagsleg 
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áhrif hreyfanleikans á viðkomandi sveitarfélög og hins vegar réttarstöðu viðkomandi 

einstaklings gagnvart þeim samfélögum sem hann dvelst reglulega í (Müller og Hall, 2003). 

Þessi hagsmunahópur er að mörgu leyti ólíkur öðrum hagsmunahópum sem dvelja á og 

nýta tiltekið svæði eftir sínum þörfum. Sumir fræðimenn segja að einstaklingarnir innan þessa 

hóps séu hvorki íbúar né ferðamenn í því samfélagi sem þeir kjósa að dveljast reglulega í. Þeir 

séu ekki íbúar því þeir hafi ekki fasta búsetu á svæðinu, þrátt fyrir að eiga þar fasteignir, og 

njóta ekki sömu réttinda þar og íbúar þess. Þeir séu heldur ekki eiginlegir ferðamenn því þeir 

dvelji bæði of oft og of lengi á svæðinu í einu til þess að sú skilgreining eigi vel við, auk þess 

sem þeir dvelja þar í eigin húsnæði sem venjulegir ferðamenn gera ekki (Müller og Hall, 2003). 

Þar að auki standa frístundahús utan hins hefðbundna ferðamannaiðnaðar; þau eru ekki 

fyrirtæki og tengjast hvorki ferðaþjónustu né markaðsstarfsemi á viðkomandi svæði með 

beinum hætti, auk þess sem þau búa almennt ekki til ný varanleg störf eða annan beinan 

efnahagslegan ávinning en þann sem hlýst af viðskiptum með þau eða vegna uppbyggingar 

þeirra (Alipour et. al, 2016; Müller og Hall 2003). 

Að sama skapi má halda því fram að einstaklingur sem tilheyrir þessum tiltekna 

hagsmunahópi sé í reynd bæði íbúi og ferðamaður á svæðinu. Hann er íbúi einmitt af því að 

hann á eða hefur umráðarétt yfir fasteign þar, dvelur þar langdvölum, hefur að vissu leyti fest 

þar rætur og tengst staðnum tilfinningaböndum, jafnvel í gegnum kynslóðir fyrri eigenda og 

hefur þar af leiðandi margra sömu hagsmuna að gæta og íbúar með fasta búsetu. Hann er 

samt á sama tíma ferðamaður á svæðinu, fyrst og fremst vegna þess að hann á sitt fasta heimili 

í öðru sveitarfélagi, en einnig vegna þess að hann dvelur þar yfirleitt aðeins í frítíma sínum, 

sinnir þar áhugamálum og nýtur afþreyingar sem þar er boðið uppá, á meðan dvöl íbúa er 

samfelld og óháð áðurnefndum breytum (Blondy et al., 2014). 

3.2 Tvípóla hugmyndir um hreyfanleika og krafan um eitt heimili 

Í flestum vestrænum löndum, og þá sérstaklega í Evrópu, gerir stjórnsýslan ráð fyrir því að hver 

einstaklingur eigi aðeins eitt heimili og að allir þurfi að eiga heima á vísum stað. Flest öll 

opinber kerfi sem veita íbúum ríkis eða sveitarfélags tiltekin réttindi, eins og kosningarétt eða 

almannatryggingar, og/eða leggja á þá skyldur, eins og skattheimtu, eru tengd við fasta búsetu 

einstaklings í einu tilteknu húsi, auk þess sem hagtölur sem nýttar eru við stefnumótun 

stjórnvalda og stjórnun lands og gæða, byggja á samskonar skráningum (Hall, 2015). 

Einstaklingum er því gert að skrá búsetu sína á tiltekinn stað, burt séð frá því hversu oft, hve 
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lengi eða í hvaða tilgangi viðkomandi dvelst þar, þannig að stjórnvöld eigi auðveldara með að 

ná til þeirra og, eins og sumir vilja meina, stjórna þeim (Müller og Hall 2003). 

Skilin á milli þess sem kallað er lögheimili einstaklingsins og annarra heimila hans í öðrum 

sveitarfélögum eða löndum eru sífellt að verða óskýrari og hafa í raun lítið sem ekkert með 

það að gera hvar viðkomandi upplifir sig vera „heima“. Í sumum tilvikum eru frístundahús 

keypt sérstaklega til þess að búa til grundvöll fyrir varanlegar breytingar á lífstíl í samræmi við 

sveigjanlegra vinnuumhverfi og í öðrum tilfellum hafa þau gengið mann fram af manni í 

nokkrar kynslóðir (Müller og Hall, 2003). Auk þess getur það að eiga frístundahús verið leið til 

þess að bæta upp eitthvað sem skortir þar sem viðkomandi hefur fasta búsetu, t.d. ef 

viðkomandi býr í þéttbýlu hverfi án aðgangs að grænum svæðum eða einka garði, þá getur 

lítið sumarhús í dreifbýli uppfyllt þörf hans fyrir að komast í snertingu við náttúrulegra 

umhverfi (Skak og Bloze, 2016). 

Müller og Hall (2003) og fleiri fræðimenn hafa því sett spurningamerki við hina 

hefðbundnu skiptingu á milli fastar búsetu annars vegar og frístundabúsetu hins vegar, 

aðallega vegna þess að þeim einstaklingum sem kjósa fremur þann lífsstíl að flakka á milli 

mismunandi dvalarstaða í stað þess að eiga eitt fast heimili fer sífellt fjölgandi. Þá hafa 

breytingar á fyrirkomulagi vinnu leitt til þess að margir eru ekki lengur háðir því að búa í 

nágrenni við vinnustað sinn, sem aftur leiðir til þess margir einstaklingar eiga þess kost að 

dvelja jafnlengi eða jafnvel lengur á öðrum stöðum en þeim þar sem þeir eru skráðir til heimilis 

og þá ekki endilega eingöngu í tengslum við frítíma. 

Í ljósi þess að sífellt fleiri einstaklingar eiga og ferðast reglulega á milli margra heimila 

innan ólíkra stjórnsýslueininga, er skiptingin á milli fastar búsetu annars vegar og 

frístundabúsetu (e. second home tourism) hins vegar í raun tilbúningur sem einvörðungu er 

notaður í stjórnsýslulegum tilgangi. Kerfið þvingar einstaklinga til að ákveða að eitt tiltekið 

húsnæði sem þeir eiga eða hafa umráð yfir sé þeirra aðal heimili í stað þess að taka mið af 

hreyfanleika þeirra, en hvorki nýting húsnæðis í tíma og rúmi né hvatinn á bakvið þá nýtingu 

er nóg til að geta greint fyllilega á milli ferðamennsku (e. tourism), tímabundinna flutninga (e. 

migration) milli dvalarstaða og fastrar búsetu (e. residence). Það hvort tiltekið hús er skilgreint 

sem lögheimili eða til tímabundinnar dvalar, er því algjörlega undir viðkomandi eiganda eða 

umráðamanni sjálfum komið, en ákvörðunin um að skrá lögheimilið sitt á einum stað en ekki 

öðrum getur byggst á mörgum ólíkum þáttum, bæði praktískum og persónulegum, eins og til 
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dæmis hvar viðkomandi borgar lægstu skattana, í hvaða röð hann eignaðist eða fékk 

umráðarétt yfir viðkomandi húsum, hvar honum líður best eða hvar hann dvelur mestan hluta 

ársins. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að meirihluti fasteignaeigenda og umráðamanna 

húsnæðis gerir sér ekki fyllilega grein fyrir mögulegum afleiðingum þessarar ákvörðunar 

(Müller og Hall, 2003). 

Hefðbundin sýn stjórnsýslunnar á hugtökin heimili (e. home) annars vegar og búsetu (e. 

residence) er því að mörgu leyti orðin úrelt því að einstaklingar eru enn þá álitnir óhreyfanlegir 

(e. static) í stað þess að hún reikni með hreyfanleika þeirra og möguleikanum á að þeir geti átt 

mörg heimili og/eða aðsetur innan mismunandi stjórnsýslueininga, það er sveitarfélaga eða 

landa, samtímis (Müller og Hall 2003). Hins vegar er það, eins og áður hefur komið fram, 

viðtekin venja víðast hvar í hinum vestræna heimi að stjórnsýslan á hverjum stað byggi 

ákvarðanir sínar og athafnir varðandi íbúa sína á upplýsingum um skráningu lögheimilis þeirra 

(Hall, 2015). Ef að frístundaíbúar (e. second home owners) í tilteknu húsnæði eru ekki 

jafnframt skráðir með lögheimili sitt í öðru húsnæði ekki bara í sama landi heldur í sama 

sveitarfélagi, eru allar líkur á að stjórnsýslan taki ekki tillit þeirra við skráningu íbúa og í raun 

útiloki þá frá þátttöku í samfélagslegum verkefnum sem þeir með réttu ættu að fá að koma að 

sem þýðingarmikill hagsmunahópur (Kietäväinen et al., 2016). 

Lýðfræðilegar aðferðir við að safna upplýsingum um fjölda íbúa byggja flestar á þeirri 

frekar einföldu nálgun að aðeins tvær breytur hafi áhrif á íbúafjölda innan tiltekins svæðis á 

hverju tilteknu tímabili, annars vegar náttúrulegar breytingar innan svæðisins, það er fæðingar 

og andlát, og hins vegar fólksflutningar til og frá svæðinu. Stærsti gallinn við þessa nálgun er 

sá, að hún nær ekki yfir tímabundnar sveiflur á fólksfjölda innan svæðisins innan hins valda 

tímabils, hvort sem þær eru af völdum náttúrulegra breytinga, fólksflutninga, ferðamanna eða 

annars konar umferðar fólks. Það þýðir að yfirleitt er litið fram hjá fjölda frístundaíbúa á 

svæðinu þó þeir hafi jafnvel dvalið þar meirihlutann af tímabilinu sem er til skoðunar (Müller 

og Hall, 2003). 

Tölur um íbúafjölda eru, þrátt fyrir ofangreint, mjög mikilvægar og gagnlegar í svo mörgu 

tilliti. Þær gera stjórnvöldum meðal annars kleift að fylgjast með og mögulega hafa áhrif á 

íbúaþróun, auk þess sem íbúafjöldi og spár um þróun íbúafjölda eru þungamiðja pólitískrar 

stefnumörkunar á mörgum sviðum. Sú stjórnsýslulega venja að telja frístundaíbúa til 

ferðamanna en ekki til íbúa í sínu dvalarsveitarfélagi (e. host municipality), getur hins vegar 
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haft ófyrirséðar afleiðingar fyrir staðbundið lýðræði, flæði fjármagns milli stjórnsýslueininga 

(ríkis og sveitarfélaga) og staðbundnar ákvarðanir stjórnvalda sem byggja á upplýsingum um 

íbúafjölda, svo sem framboð og framkvæmd almannaþjónustu (Müller og Hall 2003; Hall, 

2015). 

Það að velja sér eitt lögheimili takmarkar til dæmis réttindi frístundaíbúans til að taka þátt 

í sveitarstjórnar- og íbúakosningum við það sveitarfélag sem hann á lögheimili í. Hann getur 

þannig hvorki boðið sig fram né kosið í sveitarstjórnarkosningum í dvalarsveitarfélaginu. 

Frístundaíbúinn, sem borgar skatta í bæði lögheimilissveitarfélaginu og dvalarsveitarfélaginu, 

er þannig að mörgu leyti útilokaður frá lýðræðislegum leiðum til að hafa áhrif á málefni sem 

hann varðar í dvalarsveitarfélaginu, auk þess sem aðgengi hans að ýmis konar opinberri 

þjónustu þar, eins og til dæmis heilsugæslu, getur verið takmarkaður vegna fastrar búsetu 

hans í öðru sveitarfélagi. Hins vegar hefur lögheimilisskráning í öðru sveitarfélagi ekki áhrif á 

rétt hans til að gera athugasemdir við skipulagstillögur og kæra ákvarðanir um landnotkun sem 

geta varðað hagsmuni hans (Müller og Hall, 2003; Kietäväinen et al., 2016). 

Það að frístundaíbúar eru ekki taldir með sem íbúar dvalarsveitarfélagsins, þrátt fyrir að 

dvelja þar langdvölum og nota þá þjónustu sem þar er boðið uppá, getur haft ýmis áhrif á 

stjórnsýslu sveitarfélagsins. Á þetta sérstaklega við þau sveitarfélög þar sem skráðir íbúar eru 

miklum mun færri en þeir einstaklingar sem dveljast þar tímabundið og eiga eða hafa 

umráðarétt yfir fasteign. Ef frístundaíbúar eru hvergi skráðir í opinber gögn, þá geta stjórnvöld 

aðeins gróflega áætlað fjölda þjónustuþega innan sinna stjórnsýslumarka og þörf þeirra fyrir 

þjónustu. Allar sveiflur í fjölda frístundaíbúa auka enn á vanda stjórnvalda við að áætla 

framboð á þjónustu á hverjum tíma, auk þess sem aldurssamsetning frístundaíbúanna og 

dvalarlengd getur einnig haft ýmis vandamál í för með sér (Müller og Hall, 2003). Rannsóknir 

hafa sýnt að meðalaldur frístundaíbúa hærri en meðalaldur þeirra sem hafa fasta búsetu á 

svæðinu auk þess eru frístundaíbúar sem komnir eru á eftirlaunaaldur líklegri til að dvelja 

lengur í frístundabústöðum sínum en þeir sem yngri eru, en hvoru tveggja eykur eftirspurn 

eftir heilsutengdri þjónustu og afþreyingu (Kietäväinen et al., 2016). 

Þá eru upplýsingar um íbúafjölda oftar en ekki grundvöllur ýmissa ákvarðana í efri lögum 

stjórnsýslunnar, til að mynda varðandi það hvernig staðið skuli að því að deila sameiginlegum 

skatttekjum úr ríkissjóði aftur út til sveitarfélaganna, uppbygging innviða eins og heilsugæslu 

og almenningssamgangna og fleira því um líkt. Fámenn sveitarfélög með fjölda frístundaíbúa 
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bera þar yfirleitt skarðan hlut frá borði, en bera samt kostnað vegna þessara tímabundnu íbúa 

sem þau verða að ná inn fyrir með einhverjum ráðum. Því verður það að teljast eðlilegt að 

sveitarfélög sækist eftir því, bæði leynt og ljóst, að fjölga íbúum sínum, til dæmis með því að 

fá frístundaíbúa til að flytja lögheimili sitt í dvalarsveitarfélagið. Slíkt leysir hins vegar engan 

vanda ef málið er skoðað í stærra samhengi, því eftir situr lögheimilissveitarfélagið fyrrverandi 

með sárt ennið, færri íbúa, of viðamikla innviði og lægri skatttekjur til að halda þeim við 

(Müller og Hall, 2003). 

Í stjórnsýslukerfi samtímans er þannig alltaf einhver sem tapar í keppninni um íbúana. Það 

væri því til mikilla bóta að vinna að því að innleiða stjórnsýslukerfi sem tekur tillit til 

hreyfanleika einstaklinga og leyfir þeim að eiga fleiri en eitt heimili. Til að ná því markmiði þarf 

annars vegar að skilgreina ferðamennsku og tímabundna fólksflutninga á annan hátt en út frá 

hinu venjubundna tvípólaða sjónarhorni stjórnsýslunnar að annað hvort er viðkomandi 

einstaklingur bara ferðamaður eða bara íbúi, og hins vegar að skoða það með gagnrýnum 

augum hvernig hægt er að safna upplýsingum um opinberan og raunverulegan íbúafjölda 

stjórnsýslueininga með öðrum og skilvirkari hætti en nú er gert (Müller og Hall, 2003). 

3.3 Samfélagsleg, efnahagsleg og umhverfisleg áhrif frístundabúsetu 

Frístundaíbúar eru, eins og áður hefur komið fram, samtímis bæði íbúar og ferðamenn á 

tilteknu svæði. Vegna þessarar sérstöðu sinnar eru þeir oft miðpunktur umræðu um það hvort 

frístundabúseta sé böl eða blessun fyrir viðkomandi sveitarfélag og það eru mjög skiptar 

skoðanir á því meðal fræðimanna hvort frístundabúseta hafi í raun og veru í för með sér 

jákvæðan ábata fyrir sveitarfélög almennt. 

3.3.1 Samfélagsleg og efnahagsleg áhrif 

Viðhorf til frístundabúsetu er ólíkt eftir löndum og jafnvel sveitarfélögum innan sama lands. 

Þó að mjög sveitarfélög sækist eftir því að laða til sín þá einstaklinga sem velja að eiga fleiri en 

eitt heimili, þá virðast þau oft illa búin til að takast á við mögulegar afleiðingar þess. 

Frístundabúseta hefur ekki aðeins í för með sér stjórnsýslulegar áskoranir varðandi 

samfélagslegt samspil á milli heimamanna annars vegar og frístundaíbúa hins vegar, heldur 

líka hvað varðar pólitíska málsvara (e. political representation), ábyrgð og réttindi (Hall, 2015). 

Lokaðir gluggar og tóm rúm er ímynd sem gjarnan er tengd við frístundabúsetu og vísar til 

þess viðhorfs að frístundaíbúar séu ekki heimamenn þó þeir eigi hús á staðnum, enda séu þeir 
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oftar en ekki fjarverandi (Blondy et al., 2014). Sumir líkja fjölda frístundaíbúa á tilteknum 

svæðum við innrásarher sem leiðir til óvelkominna breytinga á samfélaginu með dvöl sinni þar, 

meðal annars hnignunar staðbundinna gilda og hefða (Alipour et al. 2014). Þá eru byggðir sem 

hafa glímt við langvarandi fólksfækkun oft álitnar óviljug fórnarlömb aukinnar 

frístundabúsetu, því að á móti hverri fasteign sem seld er til utanaðkomandi einstaklings sem 

hefur ekki í hyggju að taka upp fasta búsetu á staðnum, er venjulega fjölskylda sem hefur 

ákveðið að flytja í burtu til frambúðar (Müller, Hall, 2003). 

Hækkun húsnæðisverðs og aukin stéttarskipting, félagsleg fjarlægð, misskipting gæða, 

möguleg skattaundanskot og almenn togstreita milli heimamanna og frístundaíbúa sem meðal 

annars á rætur sínar að rekja til þess að þeir sem eiga frístundabústaði eru oft efnaðri en 

heimamenn, er algengt efni umræðna um málefni frístundabúsetu (Blondy et al. 2014; Müller 

og Hall, 2003). Einnig hefur mikið verið rætt um að frístundabúseta skekki rekstrargrundvöll 

ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu, þar sem þau verða af tekjum vegna þess að viðkomandi 

aðilar hafa aðgang að sínu eigin húsnæði og nota því ekki gisti- og veitingastaði á svæðinu, auk 

þess sem margir frístundaíbúar velja að leigja út frístundabústaði sína til ferðamanna og/eða 

vina og vandamanna þegar þeir eru ekki sjálfir að nota þá (Blondy et al. 2014; Skak og Bloze, 

2016). 

Enn eitt dæmið um neikvætt viðhorf gagnvart aukinni frístundabúsetu birtist í andstæðum 

sjónarmiðum heimamanna, sem byggja lífsviðurværi sitt og tilveru á tiltekinni hagnýtingu 

ákveðinna svæða, og framkvæmdaaðila, sem leitast við að hámarka fjárhagslegt verðmæti 

fjárfestinga sinna með því að auka sífellt við nýtingu þeirra og ýta þannig undir þá þróun að 

tiltekin svæði breytist úr því að vera framleiðslusvæði (e. production area) í neyslusvæði (e. 

consumption area), oft gegn vilja íbúanna. Fyrir þá væri ákjósanlegri staða að þróunin skilaði 

efnahagslegum og samfélagslegum ávinningi fyrir samfélagið í heild, en ekki aðeins 

fjárhagslegum ávinningi í vasa fárra útvaldra (Alipour et al., 2016). 

Þá geta andstæð sjónarmið íbúa annars vegar og frístundaíbúa hins vegar varðandi 

staðbundna uppbyggingu og þróun landnýtingar valdið núningi, þar sem þeir fyrrnefndu eru 

oft jákvæðir gagnvart efnahagslegri uppbyggingu á meðan þeir síðarnefndu vilja frekar 

viðhalda núverandi ástandi og leggja oft mikið á sig við að halda í óspjallaða ímynd svæðisins. 

Samt sem áður geta hagsmunir íbúa og frístundaíbúa að mörgu leyti farið saman í þessu tilliti, 
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enda sýna báðir hóparnir tryggð við sitt svæði og tengjast því tilfinningaböndum (Blondy et al., 

2014). 

Í Finnlandi hafa verið gerðar tilraunir í nokkrum sveitarfélögum til að koma á virkum 

samráðsvettvangi milli íbúa og frístundaíbúa í gegnum sérstakar sveitarstjórnarnefndir (e. 

Communal District Committee), þar sem bæði íbúar og frístundaíbúar eiga sæti og geta haft 

áhrif á ákvarðanatöku og framkvæmdir innan sveitarfélagsins. Reynslan hefur hins vegar verið 

sú að frístundaíbúar eru hikandi við að taka þátt í slíku starfi, hverjar svo sem orsakirnar fyrir 

því eru, en líklegt er að það hafi áhrif hversu lítið þeir virðast taka þátt í viðburðum og 

samfélagsathöfnum almennt (Kietäväninen et al. 2016). 

Þrátt fyrir að viðhorf til frístundabúsetu geti almennt verið fremur neikvætt, þá geta 

sveitarfélög séð sér hag í að leitast við að auka hana innan sinna sveitarfélagamarka. Með fleiri 

frístundahúsum má gera ráð fyrir auknum skatttekjum, annars vegar vegna innheimtu 

fasteignaskatts af eignum og hins vegar vegna þess að líklegt er að staðbundinn rekstur gangi 

betur með fleiri notendum auk þess sem fjárfestingar í byggingariðnaði tengdum uppbyggingu 

fasteigna í eigu frístundaíbúa geta skilað sér í nýjum störfum. Á móti kemur að frístundabúseta 

kostar sveitarfélögin einnig sitt, sérstaklega í formi aukinnar uppbyggingar innviða og framboði 

á þjónustu, jafnvel að því marki að auknar skatttekjur vegna frístundabúsetu ná rétt svo að 

halda í við aukin kostnað hennar (Müller og Hall, 2003; Skak og Bloze, 2016). 

3.3.2 Umhverfisleg áhrif 

Frístundabústaðir á lögbýlum, í þorpum og bæjum úti á landsbyggðinni eru oftar en ekki 

húsnæði sem þegar hefur verið byggt og var áður notað til fastrar búsetu. Umhverfisáhrif 

slíkrar frístundabúsetu eru því yfirleitt minni og jákvæðari en ef um væri að ræða byggingar 

og/eða byggðir sem sérstaklega væru reistar fyrir frístundabúsetu. Það er vegna þess að allir 

innviðir eru þegar til staðar en minna notaðir en áður, auk þess sem eigendur húsnæðisins 

leggja einnig sitt af mörkum til sjálfbærrar þróunar með því að halda við húsnæði sem annars 

myndi enda í niðurníðslu í byggð sem færi hnignandi vegna viðvarandi fólksfækkunar. 

Frístundaíbúar kaupa líka gjarnan frístundabústaði á svæðum sem eru auðug af náttúrulegum 

gæðum og eru því líklegir til að leggjast gegn hverskonar athöfunum og framkvæmdum sem 

gætu haft áhrif á eða breytt umhverfinu. Þannig leggja þeir sitt á vogarskálarnar við verndun 

umhverfisins og uppbyggingu samfélagsins frekar en að ýta undir hnignun þess (Long og 

Hoogendoorn, 2013). 
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Þetta á þó ekki við á svæðum sem eru sérstaklega byggð upp með frístundabúsetu í huga, 

en umhverfisáhrif slíkra byggða eru yfirleitt töluverð og óafturkræf. Á þetta sérstaklega við um 

byggðir sem rísa á svæðum með mikið afþreyingargildi og/eða á viðkvæmum svæðum sem 

henta ekki vel fyrir uppbyggingu og myndu undir venjulegum kringumstæðum haldast óbyggð 

og náttúruleg (Long og Hoogendoorn, 2013; Alipour et al. 2016). Kristín S. Jónsdóttir (2015) 

komst meðal annars að því í meistaraverkefni sínu að enn er verið að samþykkja uppbyggingu 

frístundabyggða hér á landi á svæðum sem lögum samkvæmt ættu að njóta sérstakrar verndar 

og þannig vera hlíft við raski. 

Framkvæmdaaðilar vanmeta oft eða hunsa jafnvel viljandi þau umhverfisáhrif sem 

framkvæmdir þeirra á slíkum stöðum kunna að hafa í för með sér vegna möguleikans á skjótum 

fjárhagslegum hagnaði. Uppbygging frístundasvæða krefst einnig aukinnar uppbyggingar á 

öðrum sviðum, svo sem vegakerfi, veitukerfi og aðstöðu til að veita ýmissa þjónustu sem er 

nauðsynleg bæði fyrir svæðið í heild sinni og til að geta tekið á móti fleiri frístundaíbúum (Long 

og Hoogendoorn, 2013). Aukin uppbygging innviða og fjölgun frístundaíbúa getur svo gert 

svæðið enn meira aðlaðandi fyrir enn fleiri frístundaíbúa og ferðamenn, en þó er það svo að 

flest svæði geta aðeins tekið við ákveðnum fjölda slíkra gesta áður umhverfislegum og 

samfélagslegum þolmörkum þess er náð og svæðið fer að láta á sjá (Blondy et al., 2014). 

Frístundabúseta er í eðli sínu háð því að það umhverfi sem hún á sér stað í sé sjálfbært, en 

festir frístundaíbúar virðast hvorki gera sér grein fyrir því að þeir geti átt og eigi hlutdeild í 

hnignun umhverfisins í kringum þá, né heldur virðast þeir átta sig á því til hvaða ráðstafana 

þeir geta gripið til til að lágmarka þau umhverfisáhrif sem þeir sannanlega geta haft einhverja 

stjórn á. Þá eru umhverfisáhrif frístundabúsetu ekki aðeins staðbundin, heldur eru þau líka að 

einhverju leyti tilflutningur á umhverfisáhrifum frá lögheimilissveitarfélagi frístundaíbúanna 

(Long og Hoogendoorn, 2013). 

Helstu umhverfisáhrifin vegna frístundabústaða á skipulögðum frístundasvæðum koma til 

í fyrsta lagi vegna þess að mjög oft er frístundabústöðum valinn staður á óröskuðum svæðum 

sem eru viðkvæm vegna náttúrulegra aðstæðna, svo sem í nálægð við vötn, ár og læki, í 

skóglendi, hrauni eða öðru viðkvæmu landslagi. Í öðru lagi nota frístundaíbúar óvenju mikið af 

vatni miðað við venjulega notkun heimamanna, en margir þeirra eru með heita potta eða litlar 

sundlaugar við hús sín og nota þeir þess vegna miklum mun meira vatn í frístundabústöðum 

sínum en þeir myndu gera á þeirra aðalheimili. Í þriðja lagi fylgir dvöl þeirra oftar en ekki mikið 
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magn af óflokkuðu sorpi, en fæstir frístundaíbúa hugsa um að flokka sorpið sitt jafnvel þótt 

aðstaðan sé til staðar. Þá fellur einnig til mikið magn af skólpi sem þarf að meðhöndla með 

einhverjum hætti áður en því er veitt út í viðtaka. Í fjórða lagi tengjast umhverfisáhrifin aukinni 

umferð bíla til og frá svæðinu sem getur haft í för með sér bæði loft- og svifryksmengun (Long 

og Hoogendoorn, 2013). 

3.4 Hagnýting frístundahúsa – griðastaður fjölskyldunnar eða fjárfestingarkostur? 

Algengt er að fólk tengi hughrif eins og „hvíld og friður“, „tilbreyting“ og „slaka á“, „komast í 

burtu frá ys og þys daglega lífsins“, „andleg upplyfting“, „rómantík“ og „einfalt líf í náttúrunni“ 

við það að eiga frístundahúsnæði (Alipour et al., 2016). Flestir frístundaíbúar sækjast eftir því 

að auka lífsgæði sín með þeim gæðum sem náttúran og friðsælt umhverfi bjóða og búa þannig 

til andlega fjarlægð á milli vinnutíma og frítíma (Kietäväinen et al. 2016), en það eru þó ýmsir 

hvatar sem leiða til þess að hagnýting frístundahúsa getur verið með ýmsu öðru móti. 

Vegna þess að frístundabúseta er að verða stöðugt algengari, þá er mjög mikilvægt fyrir 

þá sem annast skipulag landnotkunar og almenningsinnviða, sveitarstjórnir, 

ferðaþjónustuaðila, byggingaraðila og aðra hagsmunaaðila að vita hvaða hvatar liggja að baki 

eftirspurninni eftir bæði föstu heimili og frístundabústað. Auknar tekjur leiða yfirleitt af sér 

meiri eftirspurn eftir húsnæði, þar með talið frístundahúsnæði eins og sumarhúsum, íbúð í 

þéttbýli eða hlutdeild í samnýtingarhúsnæði (e. time-share arrangement) og það eru margar 

ástæður fyrir því að einstaklingur ákveður að koma sér upp fleiri heimilum en einu (Skak og 

Bloze, 2016). 

Þær þrjár helstu eru „uppbót“ (e. compensation), „aldursstig“ (e. life cycle) og „auður“ (e. 

affluence). Með „uppbót“ er átt við að einstaklingur ákveður að eignast frístundabústað til að 

bæta upp fyrir eitthvað sem skortir þar sem viðkomandi hefur fasta búsetu, til dæmis 

húsnæðið er lélegt eða staðsetning slæm, öryggi ábótavant eða mikil þrengsli, en rannsóknir 

hafa sýnt að einstaklingar sem búa á mjög þéttbýlum svæðum eru líklegri en aðrir til að eiga 

fleiri en eitt heimili. Með „aldursstigi“ er átt við að kaup á öðru heimili tengist því á hvaða aldri 

viðkomandi er. Slík kaup eru oftast ákveðin sem fjárfesting til framtíðar eða sparnaður sem oft 

er hluti af áætlunum viðkomandi einstaklings um starfslok, en bæði kaupin sjálf og notkunin 

hefst oftast löngu áður en viðkomandi nær eftirlaunaaldri. Með „auði“ er átt við fjárhagslega 

stöðu viðkomandi einstaklings eða fjölskyldu á hverjum tíma og getu til að fjárfesta og 

fjármagna neyslu til bæði lengri og skemmri tíma litið, en langskólagengið miðaldra fólk er 
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líklegra en annað fólk til að eiga fleiri en eitt heimili. Þá er ótalin ein mikilvæg en mögulega 

vanmetin ástæða fyrir eignarhaldi á frístundabústað, en það er að einstaklingar og fjölskyldur 

geta hafa fengið sitt annað heimili í arf (Skak og Bloze, 2016). 

Þrátt fyrir að flestir komi sér upp öðru heimili til þess að nota það í eigin þágu, þá eru líka 

margir hvatar sem geta leitt til þess að einstaklingar ákveða að leigja frístundabústaðinn sinn 

út til ferðamanna. Helstu hvatarnir tengjast þeim sömu þáttum og hafa áhrif á það hvort 

einstaklingurinn vill og getur eignast annað heimili, það er annars vegar aldur eigandans og 

hins vegar eigið fé fjölskyldunnar, en ungar fjölskyldur með lítið eigið fé hafa mikla tilhneigingu 

til að leigja út frístundabústaðinn sinn. Þá eru þeir sem eiga fleiri en einn frístundabústað 

einnig líklegri til að leigja út bústaði sína, en þar getur verið um að ræða fjárfesta sem þurfa 

ekki að nota húsin sjálfir heldur halda þeim vegna viðskiptalegra hagsmuna. Hins vegar eru 

eldri borgarar og þeir sem hafa hæstu tekjurnar ólíklegastir til að leigja öðrum frístundabústaði 

sína, líklega vegna þess að þeir nota bústaðina meira en yngra fólkið gerir (Skak og Bloze, 

2016). 

Helsti gallinn við almenna útleigu frístundabústaða til ferðamanna er hins vegar sá, að hún 

byggist á kerfi sem er að stórum hluta ólögmætt. Ólögmæti leigu í gegnum deilihagkerfi á borð 

við AirBnB tengist annars vegar lagaákvæðum um að skammtímaleiga sé háð opinberum 

leyfum og hins vegar ákvæðum skipulagsáætlana og annarra samþykkta sem sveitarfélög hafa 

gert sem takmarka skammtímaleigu til dæmis við ákveðin svæði, við ákveðin fjölda húsnæðis 

og/eða fjarlægðir á milli húsnæðis innan ákveðins svæðis, og/eða fjölda skipta sem heimilt er 

að leigja tiltekið húsnæði innan tiltekins tímabils. Stjórnvöld hafa ríkar ástæður til þess að setja 

slíkar takmarkanir á útleigu frístundabústaða, bæði til þess að tryggja gæði, hollustu og öryggi 

slíkra staða með reglulegu eftirliti og til að koma í veg fyrir ónæði og spjöll af völdum stöðugs 

straums ferðamanna á svæðum sem almennt eru ætluð til annara nota en atvinnustarfsemi í 

tengslum við ferðaþjónustu. Að auki fer þessi starfsemi að miklu leyti fram á svarta 

markaðinum, þannig að ferðamenn sem nýta sér þessa tegund gistingar geta komið sér hjá því 

að greiða skatta sem lagðir eru á hefðbundna gistiþjónustu og á meðan þeir sem veita 

þjónustuna verða sér ekki út um leyfi til að geta stundað hana löglega verða stjórnvöld af 

skatttekjum vegna hennar (Guttentag, 2015). 

Ýmis fleiri rök hafa verði færð gegn því að heimila skammtímaleigu húsnæðis til 

ferðamanna. Þau felast helst í því að slíkt athæfi geti haft áhrif til hækkunar á húsnæðisverði í 
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vinsælum hverfum, takmarki framboð á húsnæði í langtímaleigu, skapi ónæði og ýti almennt 

undir óánægju meðal íbúa, skekki samkeppnisstöðu annarra gististaða í nágrenninu 

(Guttentag, 2015). Lewyn (2016) heldur því hins vegar fram að þrátt fyrir ýmsa ágalla á kerfinu, 

þá sé það samfélagslega hagkvæmt að leigja út rými sem annars væri ónotað og að 

skammtímaleiga húsnæðis til ferðamanna í gegnum vefsíður eins og AirBnB hafi ekki teljandi 

áhrif á framboð húsnæðis í langtímaleigu. Fæstir vilji tapa eigin notum af viðkomandi húsi með 

því að leigja það til lengri tíma þannig að það væri hvort eð er aldrei í boði til langtímaleigu. 

Hins vegar, með því að leigja það til skamms tíma í einu væri viðkomandi að skapa verðmæti 

bæði fyrir sig, leigjandann og nær samfélagið. Eigandinn fær auka tekjur fyrir sig til að standa 

straum af kostnaði við að eiga húsnæðið og leigjandinn greiðir lægra verð fyrir gistinguna en 

getur í staðinn eytt meiri fjármunum í eitthvað annað á svæðinu þannig að samfélagið hagnast 

á því að viðkomandi kom þangað. Hins vegar muni enginn hagnast ef húsnæðið stæði autt og 

ónotað. 

Í sama streng taka Skak og Bloze (2016) sem benda á að útleiga á frístundahúsnæði gegnir 

orðið veigamiklu hlutverki innan ferðaþjónustunnar í Danmörku þar sem meira en helmingur 

gistinátta erlendra ferðamanna er skráður í slíka gistingu, en vinsælar bókunarsíður á borð við 

AirBnB.com gera það auðvelt fyrir frístundahúsaeigendur að leigja frístundahúsið sitt út til 

ferðamanna án mikils tilkostnaðar og umstangs. Auk þess geti útleiga frístundahúsa til 

ferðamanna jákvæð ytri áhrif á nær samfélagið, til dæmis með því að skapa árstíðabundin störf 

í ferðaþjónustu. 

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um frístundabúsetu og þá sérstöðu sem frístundaíbúar hafa sem 

hvorki ferðamenn né íbúar í því sveitarfélagi hvar þeir eiga fasteign sem þeir dvelja reglulega 

í. Einnig var fjallað um það hvernig breytingar á ytri aðstæðum geta leitt til þess að hópar fólks 

verða hreyfanlegri en áður og gerð var grein fyrir þeim vanda sem sú stjórnsýslulega venja að 

allir skuli velja sér og skrá eitt lögheimili skapar, bæði fyrir sveitarfélögin og frístundaíbúana. 

Þá var farið yfir helstu áhrif frístundabúsetu á samfélag, efnahag og umhverfi 

dvalarsveitarfélagsins og gerð stuttlega grein fyrir þeim hvötum sem liggja að baki 

ákvörðuninni um að eignast frístundahús og að lokum var fjallað um það hvers vegna fólk 

ákveður að leigja frístundahúsið sitt út til ferðamanna og kosti þess og galla. 
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4 Um skipulag, skipulagsrétt og þróun skipulagslöggjafar á Íslandi  

Hugtakið skipulag er margslungið fyrirbæri sem erfitt getur verið að skilgreina. Í Íslenskri 

Orðabók (2007) er skipulag skilgreint regla, fast form, reiða, koma skipulagi á, fyrirkomulag, 

skipan eða tilhögun. Segja má að sú athöfn að skipuleggja, sé að hanna rökræna atburðarás 

eða áætlun sem mun leiða til þess að tilteknu yfirlýstu markmiði eða markmiðum verði náð. 

Allt sem mannkynið tekur sér fyrir hendur er háð einhverskonar skipulagi. Við skipuleggjum 

hvar við erum, hvað við gerum og hvenær. Þar af leiðir að allar athafnir eiga sér tiltekna 

staðsetningu og krefjast þannig tiltekinnar landnotkunar (Hall, P., 2002). Að sama skapi mótast 

umhverfi mannsins af athöfnum hans, en umhverfið er hins vegar ekki óþrjótandi auðlind. Því 

er mikilvægt að hægt sé með einhverjum hætti tryggja hagkvæma og skynsamlega nýtingu 

umhverfisins, vernda landslag, náttúru og menningarvermæti og koma í veg fyrir ofnýtingu og 

umhverfisspjöll (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

4.1 Stjórnun lands og gæða – Uppbygging samfélaga og skipulag umhverfis 

Land er helsta auðlind hvers samfélags og skilvirk stjórnun þeirrar auðlindar er undirstaða 

velferðar íbúanna (Williamson et al., 2010). Drue (2015) segir að allir einstaklingar sem hafast 

við á tilteknu svæði hafi hagsmuna að gæta hvað varðar landnotkun og athafnir á því svæði. 

Hagsmunirnir eru ólíkir eftir því annars vegar hvaða þjóðfélagshópum einstaklingarnir tilheyra 

og hins vegar virkni þeirra í efnahags- og samfélagslegum athöfnum, því að á hinum kapítalíska 

markaði er staður (e. place) bæði ákveðin gæði sem hægt er að hagnast á með viðskiptum og 

raunverulegur staður sem fólk nýtir í ákveðnum tilgangi, til dæmis heldur heimili, vinnur, sækir 

þjónustu og nýtur frístunda. 

Það sem hins vegar skilur einna helst á milli ólíkra staðbundinna hagsmunahópa (e. local 

actors) er viðhorf þeirra til staðarins sem þeir dvelja á og þeirra gæða sem staðurinn getur 

veitt þeim. Sumir hafa mestan áhuga á viðskiptalegu gildi (e. exchange value) landsins, enda 

þurfa þeir persónulega ekki endilega að varðveita eða viðhalda notagildi landsins til að geta 

hagnast umtalsvert á viðskiptum með það. Þeir sem meta viðskiptalegt gildi lands meira en 

notagildi þess tengjast stöðum yfirleitt ekki tilfinningaböndum, eru líklegri en aðrir til að reyna 

að hafa áhrif á pólitíska stefnumótun í kringum landnotkun og tala þá gjarnan fyrir „Laissez-

faire“ regluverki þar sem reglur eru einfaldari og færri takmarkanir á athafnafrelsi. Aðrir leggja 

meira upp úr notagildi (e. use value) landsins og nýta það til síns lífsviðurværis og velferðar, til 

tímabundinnar dvalar í frístundum og tómstundaiðkunar og leitast við að vernda landið og 
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notagildi þess, til dæmis með því að tala fyrir strangara regluverki sem getur hjálpað þeim við 

að ná fram markmiðum sínum um tiltekna þróun eða verndun. Flestir eru hins vegar 

einhversstaðar mitt á milli þessara tveggja póla, því þeir geta notið góðs af bæði viðskiptum 

með land og nýtingu þess, þar með talið verndun, án beinna viðskiptalegra hagsmuna (Drue, 

2015). 

Samband einstaklinga og lands er síbreytilegt og í stöðugri þróun vegna utanaðkomandi 

hvata, eins og sjálfbærrar þróunar, þéttbýlismyndunar, hnattvæðingu, efnahagslegra umbóta, 

virkri umhverfis- og auðlindastjórnun, tækniframfara og samgöngubóta, sem veldur stöðugri 

togstreitu á milli landsins og umhverfisins annars vegar og hagsmuna og athafna 

einstaklinganna hins vegar (Williamson, 2000). Án skilgreinds umráða- eða eignaréttar yfir 

landi og náttúruauðlindum er erfitt að byggja upp öruggt samfélag, koma á skipulagi 

landnýtingar og skapa skilyrði til uppbyggingar og framþróunar, bæði efnahagslegrar og 

samfélagslegrar (Williamson et al., 2010) og má því til sanns vegar færa að skipulag 

landnotkunar sé grundvöllur friðsamlegrar uppbyggingar samfélags og forsenda 

efnahagslegrar farsældar (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

Hubert van Lier (1998), segir að skipulag landnotkunar í sinni einföldustu mynd snúist um 

það í fyrsta lagi að ákveða framtíðarlandnotkun tiltekins svæðis, í öðru lagi að bæta eiginleika 

svæðisins með tilliti til fyrirhugaðrar notkunar og síðast en ekki síst að koma reglu á stjórnun 

hins nýja ástands. Margbreytileiki viðfangsefnis skipulagsáætlana endurspeglast hins vegar 

mjög skýrt í þeirri staðreynd að efni þeirra getur auðveldlega orsakað togstreitu og árekstra 

milli ríkra hagsmuna almennings og hagsmuna einstaklinga, enda eru skipulagsáætlanir 

bindandi ákvarðanir sem geta bæði útilokað tiltekna landnotkun til ófyrirsjáanlegrar framtíðar 

og/eða hindrað að öðrum lögmætum markmiðum en þeim sem ákvörðunin beinist fyrst og 

fremst að verði náð (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

Skipulag landnotkunar snýst því meira um þróun en endanlega útkomu. Það er í eðli sínu 

stjórntæki fyrir mjög flókið kerfi samfélagslegra, umhverfislegra og efnahagslegra þátta hins 

manngerða umhverfis. Það hefur margar víddir og margvísleg markmið, sem oft á tíðum er 

erfitt að samþætta og eru stundum með öllu andstæð hvert öðru, og það krefst 

yfirgripsmikillar þekkingar og skilnings á ýmsum sviðum svo búa megi til skipulag sem nær að 

uppfylla þarfir samfélagsins á hverjum tíma. Grunnmarkmið formlegs skipulags landnotkunar, 

bæði þéttbýlis og dreifbýlis, snýst þannig alltaf um að henda reiður á og forgangsraða ólíkum 
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þörfum hinna ýmsu hópa og skapa þannig grundvöll fyrir staðbundna uppbyggingu athafna og 

landnýtingar sem er á einhvern hátt betri en það mynstur sem myndi skapast án alls skipulags 

(Hall. P, 2002). Stjórnun lands og gæða (e. land governance) felst jafnframt í því bera kennsl á 

sífellt flóknara samspil réttinda, takmarkana, ábyrgðar og áhættu ólíkra hagsmunaaðila sem 

fylgir yfirráðum yfir landi og auðlindum, stýra þessum þáttum með ábyrgum hætti og miðla á 

milli aðila eftir því sem aðstæður breytast (Williamson, 2000). 

Stjórnun lands og gæða gegnir þannig lykilhlutverki í að halda jafnvægi á milli hagnýtingu 

umhverfis annars vegar og athafna manna hins vegar og snýst í grundvallaratriðum um 

sambandið á milli fólksins í samfélaginu, landsins sem það byggir og kerfisins, það er þeirra 

stofnana, pólitísku stefnumótunar, lagaramma og verkferla, sem landi, fasteignum og 

náttúruauðlindum er stjórnað í gegnum. 

4.2 Skipulagsréttur 

Skipulag landnýtingar krefst þess að leikreglur séu skýrar og öllum ljósar. Í því felst meðal 

annars að aðilar máls séu sammála um tiltekin grundvallaratriði sem bundin skulu í lögum og 

varða tilgang, hlutverk og ábyrgð hvers aðila fyrir sig þegar kemur að gerð skipulags. 

Skipulagsréttur er eitt af kjarnasviðum umhverfisréttar en almennt er litið svo á að 

skipulagsréttur sé sjálfstætt réttarsvið innan hans. Helstu einkenni skipulagsréttar eru að 

annar aðili réttarsambandsins er handhafi opinbers valds og jafnræði ríkir ekki á milli aðila þar 

sem reglurnar byggja mikið til á einhliða boðum og bönnum. Þá teljast umræddar reglur 

fremur varða almannahagsmuni en hagsmuni einstaklinga, jafnvel þótt einstaka úrræði og 

ákvarðanir geti haft áhrif á tiltekna einstaklingshagsmuni, eins og eignayfirráð og atvinnufrelsi, 

og mögulega haft í för með sér bótaskyldu (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). Þá er ótalið það 

einkenni íslensks skipulagsréttar, að þrátt fyrir að ríkar kröfur séu gerðar til rökstuðnings 

ákvarðana sem skipulagsáætlanir byggjast á, þá „ræðst efni skipulagsáætlana fyrst og fremst 

af pólitískri stefnumörkun viðkomandi sveitarfélags, sem ber að hafa sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi, landsskipulagsstefnu, eins og hún kann að eiga við, sem og ýmsum lögmæltum 

skipulagsskilyrðum og -sjónarmiðum“ (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017, bls. 36). 

4.2.1 Meginreglur skipulagsréttar 

Skipulagsréttur byggir á tveimur meginreglum sem einkenna réttarsviðið umfram önnur 

réttarsvið. Þær eru annars vegar meginreglan um þrönga túlkun skipulagsáætlana og hins 
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vegar meginreglan um samræmingu. Auk þessara tveggja meginreglna, eru meginreglur bæði 

umhverfisréttar og stjórnsýsluréttar mikilvægar stoðir sem framkvæmd skipulagsréttar hvílir 

á (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

Meginreglan um þrönga túlkun skipulagsáætlana 

Meginreglan um þrönga túlkun skipulagsáætlana byggir á sjónarmiðum um fyrirsjáanleika, 

stöðugleika og öryggi, enda er skipulag bindandi ákvörðun fyrir bæði almenning og stjórnvöld. 

Þar sem skipulagi er almennt ætlað að gilda til langs tíma og nýting lands og uppbygging 

mannvirkja er byggð á forsendum sem koma fram í skipulagsáætlunum, verður almenningur 

að geta treyst því að ákvæði skipulags haldi og þeim verði ekki breytt nema ríkar ástæður liggi 

að baki. Á sama tíma verður að gæta þess að tekið sé tillit til ríkra hagsmuna einstaklinga, 

fasteignaeigenda og framkvæmdaraðila. Að ná fram jafnvægi á milli almannahagsmuna og 

einstaklingsbundinna hagsmuna kallar á að gildandi skipulagsáætlanir og breytingar á þeim 

séu túlkaðar þröngt, að farið sé með breytingartillögu eins og um að um nýja skipulagsáætlun 

sé að ræða leiki vafi á því hvort breytingin er óveruleg eða ekki, og að breytingatillögur séu 

rökstuddar, einkum og sér í lagi ef einfaldari málsmeðferðarreglum á borð við 

grenndarkynningu er beitt (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

Meginreglan um samræmingu 

Meginreglan um samræmingu byggir á forgangsreglunni um rétthæð réttarheimilda innbyrðis 

(lex superior) sem gerir það að verkum að samræmi verður að vera á milli mismunandi 

skipulagsstiga. Þannig verður deiliskipulag að vera í samræmi við ákvæði aðalskipulags og 

aðalskipulag verður að vera í samræmi við svæðisskipulag sé það til staðar, en 

landsskipulagsstefnu annars. Jafnframt þarf að vera samræmi á milli skipulagsáætlana og 

byggingar- og framkvæmdaleyfa sem sveitarstjórnir gefa út (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

4.2.2 Meginreglur umhverfisréttar 

Umhverfisréttur snýst um þær réttarreglur sem lúta að og hafa áhrif á sjálfbæra nýtingu 

náttúruauðlinda, mögulega verndun umhverfis og hafa að markmiði að koma í veg fyrir 

varanlega hnignun þess. Ákvarðanir um landnotkun gegna þannig lykilhlutverki þegar um er 

að ræða umhverfis- og náttúruvernd, bæði hvað varðar að setja henni ákveðnar skorður en 

einnig til að tryggja henni nægjanlegt rými til að umhverfi og náttúruauðlindir hvorki skerðist 

né hljóti skaða af. Að sama skapi, þar sem ákvarðanir um landnotkun eru eitt af megin 
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viðfangsefnum skipulagsréttar, eru meginreglur umhverfisréttar um samþættingu (sjálfbæra 

þróun), fyrirbyggjandi aðgerðir og lausn við upptök, varúðarreglan og greiðslureglan 

mikilvægar stoðir skipulagsréttar (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2008). 

4.2.3 Meginreglur stjórnsýslulaga 

Margar af meginreglum sveitarstjórnarlaga og stjórnsýsluréttar gegna veigamiklu hlutverki 

varðandi málsmeðferð, undirbúning ákvarðana og úrvinnslu erinda er varða skipulagsmál, 

enda eru skipulagsáætlanir bindandi áætlanir stjórnvalda um markmið þeirra og ákvarðanir 

varðandi framtíðarnotkun lands þar sem í þeim kemur fram „að hvers konar framkvæmdum 

er stefnt og hvernig þær falli að landnotkun á tilteknu svæði.“ (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 

2017, bls. 107). Þær eru þannig einnig forsenda allra leyfisveitinga vegna framkvæmda og 

mannvirkjagerðar innan viðkomandi sveitarfélags (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2008). Í flestum 

tilvikum eru skipulagsáætlanir því taldar til almennra stjórnvaldsfyrirmæla, enda er eitt 

einkenni þeirra að þær binda alla að lögum, sveitarfélög, stofnanir, lögaðila og einstaklinga, en 

ekki aðeins þá sem búa og/eða stunda atvinnu á því svæði sem skipulagsáætlunin nær til. Þó 

geta deiliskipulagsáætlanir talist til stjórnvaldsákvarðana í ákveðnum tilvikum, það er að segja 

þegar þær ná aðeins til stakrar lóðar, mjög afmarkaðs svæðis undir tiltekna atvinnustarfsemi 

og/eða beinast beint og milliliðalaust að tilteknum einstaklingi eða fámennum hópi aðila 

(Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

Í skipulagslögum nr. 123/2010 er lögð mikil áhersla á vandaða málsmeðferð við gerð 

skipulagsáætlana enda getur efni skipulagsáætlana í mörgum tilfellum óhjákvæmilega haft í 

för með sér miklar takmarkanir á mögulegri landnotkun tiltekinna svæða um ófyrirsjáanlega 

framtíð. Við undirbúning skipulagsáætlana og breytinga á þeim skipta til að mynda 

jafnræðisreglan, meðalhófsreglan og lögmætisreglan miklu máli við að finna jafnvægi á milli 

réttar einstaklinga og lögaðila annars vegar og hagsmuna heildarinnar hins vegar. Í 

skipulagslögum eru jafnframt ítarlegar málsmeðferðarreglur sem ætlað er að tryggja 

réttaröryggi og samráð við almenning við meðferð skipulagsmála. Ber þar að nefna meðal 

annars reglur sem varða kynningar og opinberar auglýsingar á skipulagstillögum, upplýsingar 

um og aðgang að gögnum, rétt til athugasemda, kæruheimildir og tímafresti. Þessar 

málsmeðferðarreglur skipulagslaga byggja á og útfæra tilteknar almennar og óskráðar 

meginreglur stjórnsýsluréttar, það er rannsóknarregluna, andmælaregluna, regluna um 

upplýsingarétt málsaðila og málshraðaregluna (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 
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4.3 Þróun skipulagslöggjafar á Íslandi 

Fyrsta vísinn að formlegu skipulagi landnotkunar á Íslandi má rekja til síðari hluta 18. aldar. Í 

tilskipun 17. nóvember 1786 um réttindi kaupstaða á Íslandi, er að finna ákvæði þess efnis að 

„hús skuli byggð sundurlaus og eigi sett þjettara en svo, að dálítill garður geti verið umhverfis 

hvert hús.“ (Guðmundur Hannesson, 1916, bls. 16). Í tilskipun 13. júní 1787 um verslun eru 

embættismenn svo brýndir til þess að hvetja fólk í sjávarplássum til hreinlætis og sjá til þess 

að „fiskiverin“ fái heilnæmt og gott vatn, að viðlagðri refsingu ef það væri ekki virt 

(Guðmundur Hannesson, 1916). 

Rúmlega hálfri öld síðar, eða þann 29. maí 1839 var gefið út opið bréf um stofnun 

byggingarnefndar í Reykjavík. Nefndinni var falið meðal annars að úthluta án endurgjalds 

hverjum sem vildi byggja hæfilega stórum lóðum fyrir hús og garð. Þá var nefndinni falið það 

verkefni að ákveða hvar götur og óbyggð svæði ættu að vera og auk þess ákveða húsalínur 

meðfram götum. Kveðið var á um lágmarks fjarlægð milli húsa og að iðnaðarhúsnæði sem 

brunahætta gæti stafað af skyldi byggt á afskekktum stöðum. Jafnframt var kveðið á um að 

menn skyldu láta af hendi land sem væri nauðsynlegt til breikkunar á götum gegn greiðslu úr 

bæjarsjóði, auk þess sem afla þurfti samþykkis byggingarnefndar fyrir öllum nýbyggingum sem 

og breytingum og endurbótum á eldra húsnæði. Síðar voru stofnaðar byggingarnefndir á 

Akureyri og Ísafirði á grunni samskonar opinna bréfa og gefið var út fyrir Reykjavík 

(Guðmundur Hannesson, 1916). 

Frá síðari hluta 19. aldar þróast skipulagslöggjöfin hratt. Í samþykkt um stjórn 

bæjarmálefna í Reykjavík frá 9. október 1872 er bæjarstjórn veitt heimild til að leggja götur til 

almenningsafnota sem og ráða fyrirkomulagi ræsa og afrennslis. Með lögum nr. 17/1901 var 

veitt heimild til að setja Reykjavíkurkaupstað byggingarsamþykkt þar sem fjallað væri um öll 

byggingarmál kaupstaðarins. Í samþykktinni, sem var staðfest þann 7. september 1903, var að 

finna ýmis nýmæli, þar á meðal ákvæði um að skylt sé að senda byggingarnefnd uppdrætti í 

tvíriti af fyrirhuguðum byggingum og ákvæði um nýtingarhlutfall lóða og staðsetningu húsa 

innan þeirra (Guðmundur Hannesson, 1916). Með setningu laga nr. 19/1905 um 

byggingarsamþykktir, var síðan heimilað að gera byggingarsamþykktir fyrir alla löggilta 

verslunarstaði á Íslandi. Helsta nýmælið í ofangreindum lögum var ákvæði sem skyldaði 

byggingarnefndir og bæjarstjórnir til að láta gera uppdrætti af verslunarstöðum þar sem gerð 

væri grein fyrir meðal annars staðsetningu gatna og opinna svæða eins og byggingarnefnd 
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hafði ákveðið hana. Þar með var eiginleg skipulagsskylda fyrst fest í sessi (Guðmundur 

Hannesson, 1916). 

4.3.1 Lög nr. 55/1921 um skipulag kauptúna og sjávarþorpa 

Árið 1921 voru fyrstu almennu skiplagslögin sett, það er lög nr. 55/1921 um skipulag kauptúna 

og sjávarþorpa. Byggðu þau að stórum hluta á riti Guðmundar Hannessonar, Um skipulag 

bæja, sem kom út árið 1916. Guðmundur þessi samdi frumvarp að fyrstu skipulagslögunum 

sem lagt var fram á Alþingi árið 1917, en sambærileg löggjöf var þá hvergi til á 

Norðurlöndunum. Frumvarpið var lengi í meðförum þingsins og var það endurskoðað af 

Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Geir G. Zöega í samráði við Guðmund áður en það var svo loks 

samþykkt sem lög á fyrsta ríkisráðsfundi sem haldinn var á Íslandi þann 27. júní árið 1921. 

Kváðu lögin meðal annars á um á um gerð skipulagsuppdrátta fyrir öll kauptún og sjávarþorp 

með 500 eða fleiri íbúa (Sigríður Kristjánsdóttir, 2017). Með lögum nr. 64/1938 um breytingu 

á lögum nr. 55/1921 um skipulag kauptúna og sjávarþorpa var viðmiðið um fjölda íbúa á 

skipulagsskyldum svæðum lækkað úr 500 íbúum í 200 íbúa en jafnframt var gert ráð fyrir því 

að heimilt væri að miða við að reglur laganna tækju til kauptúna og sjávarþorpa með færri en 

200 íbúa sem og sveitaþorpa eða orkuvers ef hreppsnefnd eða skipulagsnefnd þætti sérstök 

ástæða til (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

4.3.2 Skipulagslög nr. 19/1964 

Árið 1964 tóku gildi ný skipulagslög nr. 19/1964. Þar var mælt fyrir um skipulagsskyldu allra 

kaupstaða, kauptúna og þorpa með 100 íbúa eða fleiri. Í reglugerð nr. 217/1966 um gerð 

skipulagsáætlana var síðan fjallað nánar um útfærslu skipulags á tveimur skipulagsstigum, það 

er aðalskipulagi, sem tók yfir skipulagsskyldan stað í heild sinni og kvað almennt á um 

meginatriði varðandi þróun byggðar, og deiliskipulagi sem að jafnaði tók yfir hluta hins 

skipulagsskylda staðar og kvað nánar á um í einstökum atriðum um notkun og uppbyggingu 

tiltekins svæðis innan aðalskipulagsins. 

Með breytingarlögum nr. 31/1978 var skipulagsskyldan færð yfir á öll sveitarfélög og 

kveðið á um að „allar byggingar ofanjarðar og neðan og önnur mannvirki, sem áhrif hafa á útlit 

umhverfisins, aðrar en byggingar á lögbýlum“ skyldu byggð í samræmi við skipulagsuppdrætti 

sem samþykktir væru að viðkomandi sveitarstjórn og skipulagsstjóra ríkisins. Jafnframt var 

kveðið á um að sveitarfélög skyldu láta gera skipulagsuppdrætti af öllum þéttbýlisstöðum með 
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50 eða fleiri íbúa auk þeirra staða sem skipulagsstjórnum þótti líklegt að þéttbýli myndi 

myndast. 

4.3.3 Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 

Allt landið varð ekki skipulagsskylt fyrr en með skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997. Í 

þeim lögum var að finna fjölmörg önnur en ekki síður mikilvæg nýmæli. Samkvæmt þeim var 

yfirumsjón með skipulagsmálum á landsvísu á forræði umhverfisráðherra með aðstoð 

Skipulagsstofnunar. Skipulagsstjórn ríkisins var lögð af og ábyrgð á gerð skipulagsáætlana var 

formlega færð yfir til sveitarfélaganna. 

Í fyrsta sinn voru í skipulagslögum skilgreindar þrjár mismunandi gerðir skipulagsáætlana, 

það er svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag, en fram að því var þessa stigskiptingu 

skipulagsáætlana aðeins að finna í skipulagsreglugerðum, fyrst í skipulagsreglugerð nr. 

217/1966 og síðar í skipulagsreglugerð nr. 318/1985. Með nýjum skipulagslögum voru gerð 

skarpari skil á milli skipulagsstiganna þriggja en gert var í fyrrnefndri reglugerð þar sem meðal 

annars var gert ráð fyrir að aðalskipulag gæti náð yfir ákveðið þéttbýli, eitt sveitarfélag að hluta 

eða heild eða tvö eða fleiri sveitarfélög. Í lögunum var hins vegar kveðið á um að aðalskipulag 

næði aðeins yfir eitt sveitarfélag. Var öllum sveitarfélögum í landinu gert vinna annars vegar 

aðalskipulag fyrir allt land innan sinna marka og hins vegar deiliskipulag fyrir þau svæði þar 

sem framkvæmdir voru fyrirhugaðar (Þingskjal 742 – 425. mál, 2009-2010). 

Jafnframt var sveitarstjórnum gert kleift að taka þátt í gerð svæðisskipulags á láglendi sem 

unnið væri af sérstökum samvinnunefndum tveggja eða fleiri sveitarfélaga um sameiginleg 

hagsmunamál varðandi landnotkun og byggðaþróun. Í lögunum var sett fram í fyrsta sinn 

markmið með gerð skipulagsáætlana, þar á meðal að þær skuli stuðla að sjálfbærri þróun, og 

innleidd annars vegar ákvæði um umhverfismat skipulagsáætlana og hins vegar ákvæði um 

svokölluð framkvæmdaleyfi, sem tóku til annarra meiriháttar framkvæmda en þeirra sem háð 

eru byggingarleyfi. Þá var kynnt til sögunnar ákvæði um grenndarkynningu sem skyldi fara 

fram þegar um væri að ræða annars vegar óverulegra breytingar á deiliskipulagi og hins vegar 

útgáfu leyfa fyrir stakar framkvæmdir á svæðum þar sem samþykkt skipulag er ekki fyrir hendi 

(Þingskjal 742 – 425. mál. 2009-2010). 

Ný lög eyddu þannig bæði ákveðinni óvissu sem ríkt hafði um skipulagsskyldu svæða utan 

óljósra marka sveitarfélaga, og þá sérstaklega þeirra sem lágu að miðhálendinu, sem og óvissu 

um hlutverk og skyldur sveitarfélaga við gerð skipulagsáætlana, en skipulagslög nr. 19/1964 



35 

voru fremur óskýr um það meðal annars hver ætti að gera skipulagsáætlanir þó skipulagsstjórn 

ríkisins hefði þar ákveðið frumkvæðishlutverk (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

4.3.4 Heildarendurskoðun skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 

Árið 2002 var hafist handa við heildarendurskoðun á gildandi skipulags- og byggingalögum nr. 

73/1997 með síðari breytingum. Ákveðið var með tilliti til reynslu af framkvæmd laganna að 

setja þau ákvæði sem vörðuðu skipulagsmál í sérstök skipulagslög og ákvæði um byggingar og 

brunavarnir í sérstök byggingalög. Við endurskoðunina var meðal annars litið til þess að 

skilgreina þyrfti betur mismunandi hlutverk hverrar gerðar skipulagsáætlana fyrir sig til að 

koma í veg fyrir að þær sköruðust. Jafnframt þurfti að tryggja eðlilegt samræmi á milli 

skipulagsstiga og auka annars vegar sveigjanleika og skilvirkni skipulagsferilsins og hins vegar 

kynningu og samráð við almenning og opinbera aðila við gerð skipulagsáætlana. Jafnframt var 

fjallað um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga og þörf á ákvæðum er lutu að almennri 

stefnumörkun á landsvísu auk þess sem hlutverk samvinnunefndar miðhálendisins var skoðað 

og það hvernig ætti að fara með skipulagsákvarðanir á miðhálendinu (Þingskjal 742 – 425. mál, 

2009-2010). 

Í vinnu við samningu frumvarpsins sem varð að skipulagslögum nr. 123/2010 var horft til 

Norðurlandanna og einkenna og þróunar þess skipulagskerfis sem þar er við lýði. Þar hafði 

mikil áhersla verið lögð á sjálfbæra þróun og gagnsæja og lýðræðislega ferla við gerð 

skipulagsstefnu og skipulagsáætlana þar sem víðtækt samráð er haft við alla ákvarðanatöku. 

Slíkt samráð kallar á skýrleika skipulagslöggjafarinnar hvað varðar alla málsmeðferð, þar með 

talið hvaða hlutverki mismunandi aðilar gegna við gerð skipulags og skipulagsstefnu, aðild 

aðila að skipulagsferli skipulagsstefnu og mismunandi skipulagsáætlana, framkvæmd 

kynningar og afgreiðslu skipulagsáætlana, áhrif einstakra skipulagsáætlana gagnvart öðrum 

skipulagsáætlunum og framkvæmdum og síðast en ekki síst á hvaða efnislegum forsendum 

ríkið getur sett fram skipulagsstefnu og gripið inn í skipulagsákvarðanir sveitarfélaga (Þingskjal 

742 – 425. mál, 2009-2010). 

4.4 Skipulagslög nr. 123/2010 

Í skipulagslögum nr. 123/2010 er að finna ýmsar breytingar og nýmæli sem ekki voru til staðar 

í eldri löggjöf og snúa meðal annars að skýrari málsmeðferð, auknu gegnsæi og þátttöku 

almennings, einfaldari stjórnsýslu auk stefnu um sjálfbæra þróun og landsskipulag. 
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Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 eru síðan settar fram nánari reglur um framkvæmd 

skipulagslaga. Í henni er meðal annars kveðið nánar á um landsskipulagsstefnu, gerð 

skipulagsáætlana og lýsingar skipulagsverkefnis, framsetningu og innihald 

skipulagsgreinargerða og skipulagsuppdrátta, meðal annars hvað varðar skipulagsskilmála og 

kvaðir, skilgreina landnotkunarflokka, fjalla um um öryggisforsendur og takmarkanir á 

landnotkun til dæmis vegna náttúruvár, verndar eða mengunar auk þess að útlista heimildir 

sveitarfélaga til að kveða á um útlit og form mannvirkja. 

Í núgildandi skipulagslögum er lögð mikil áhersla á að ábyrgð á skipulagsgerð hvíli á 

sveitarfélögum og jafnframt kveðið er afdráttarlaust á um að skipulagsskyldan nái yfir allt land 

og haf innan sveitarfélagamarka. Hins vegar er það nýmæli í lögunum að ráðherra skuli leggja 

fram tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu sem er lögð til grundvallar við 

skipulagsgerð sveitarfélaganna á öllum skipulagsstigum auk þess sem lagt er upp með að 

skipulagsáætlanir stuðli að sjálfbærri þróun með því að gera sjálfbæra þróun að einu af 

markmiðum skipulagsgerðar (Þingskjal 742 – 425. mál, 2009-2010). 

Lögð er aukin áhersla að almenningur og opinberir aðilar geti komið undirbúningi 

ákvarðana eins snemma og hægt er í skipulagsferlinu, til að mynda með því að hefja vinnu við 

skipulagsgerð almennt með gerð skipulagslýsingar þar sem fram koma upplýsingar um 

forsendur og fyrirliggjandi stefnu skipulagsins sem og áherslur sveitarstjórnar við 

skipulagsgerðina. Þá er lögð rík áhersla á samráð við almenning, hagsmunaaðila og opinberar 

stofnanir og kynningar á meðan málsmeðferð stendur, en öllum er heimilt að gera 

athugasemdir við auglýstar skipulagstillögur, óháð búsetu. Tilgangurinn með ofangreindu 

vinnulagi er að tryggja að skipulagsferlið sé opið og gegnsætt frá upphafi og að samráðsaðilar, 

hagsmunaaðilar og almenningur hafi tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós og koma á 

framfæri athugasemdum sínum við skipulagsgerðina og/eða útgáfu framkvæmda- og 

byggingaleyfa. Þannig er ætlunin vinna við skipulagsgerð og leyfisveitingar verði vandaðri og 

að sveitarstjórnir geti tekið upplýstari ákvarðanir við afgreiðslu slíkra mála (Þingskjal 742 – 

425. mál, 2009-2010). Þá má færa rök fyrir því að með lýðræðislegri þátttöku almennings í 

mótun ákvarðana sem varða náttúruauðlindir og umhverfi, óháð búsetu, skapist meiri sátt um 

ákvarðanirnar sem aftur auki réttmæti þeirra, jafnvel þó að rétturinn til að fá ákvarðanir 

endurskoðaðar hjá dómstólum eða úrskurðaraðilum haldi almennt áfram að vera bundinn við 

lögvarða hagsmuni einstaklings eða tiltekinna hópa (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 
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4.5 Samantekt 

Í þessum kafla voru hugtökin skipulag (e. plannig) og stjórnun lands og gæða (e. land 

administration) skilgreind og gerð grein fyrir því af hverju skipulag og stjórnun lands og gæða 

eru mikilvægir þættir í friðsamlegri uppbyggingu samfélaga. Farið var yfir helstu einkenni, 

réttarheimildir og meginreglur stjórnsýsluréttar og í framhaldinu var stiklað á stóru í þróun 

skipulags og byggingalaga frá því þegar fyrstu skipulagslögin voru samþykkt árið 1921 til 

dagsins í dag. 

  



38 

5 Um frístundabyggðir og frístundahús 

Hugtökin orlofsbústaður, orlofshús, sumarbústaður, sumarhús og frístundahús eru öll notuð 

fyrir sama fyrirbærið; það er stakt hús eða þyrpingu húsa utan þéttbýlis sem eru ætluð til 

tímabundinnar dvalar og sem þurfa ekki að uppfylla skilyrði sem sett eru um íbúðarhús í 

byggingareglugerð. Í viðauka A með skipulagsreglugerð nr. 318/1985 (brottfallin) var þó 

gerður greinarmunur á orlofshúsasvæði annars vegar og sumarbústaðasvæði hins vegar. Þar 

var orlofshúsasvæði skilgreint sem svæði sem úthlutað er félagasamtökum til að reisa 

orlofshús fyrir félagsmenn sína á meðan sumarbústaðabyggð er svæði sem skipulagt er fyrir 

sumarbústaði og lóðum er úthlutað til einstaklinga. Þessi greinarmunur hefur að einhverju 

leyti máðst út og endurspeglar það á vissan hátt þá þróun sem hefur orðið á nýtingu þessara 

mannvirkja í gegnum tíðina. Þannig hefur hugtakið frístundahús tekið að mestu við af 

hugtökunum sumarhús og orlofshús í skipulagsáætlunum sveitarfélaganna, enda 

endurspeglar það betur raunverulega nýtingu slíkra húsa sem ekki er lengur bundin við 

tiltekinn árstíma eins og áður var. 

5.1 Frístundahús, frístundabyggð – skilgreiningar  

Í 1. gr. viðauka við byggingarsamþykkt Mosfellshrepps nr. 146 frá 25. maí 1970 er að finna 

eftirfarandi skilgreiningu á sumarbústað eða sumarhúsi: 

Sumarbústaður skv. samþykkt þessari, er hús, sem aðeins er ætlað til samfelldrar dvalar 
að sumri til, en á öðrum tímum árs aðeins endrum og eins, einkum um helgar. 

Í jarðalögum nr. 65/1976 (brottfallin) er að finna nánast samhljóða skilgreiningu en þar segir 

að sumarbústaður sé „bygging sem reist er til þess að búa í að sumri til og einungis endrum og 

eins á öðrum tímum árs.“ (Þingskjal 614 – 372. mál 2007-2008). Sambærilega skilgreiningu er 

að finna í byggingareglugerð nr. 292/1979 (brottfallin), en þar segir að sumarbústaðir eða 

sumarhús séu í skilningi reglugerðarinnar hús sem aðeins eru ætluð til samfelldrar dvalar að 

sumri en styttri dvalar, svo sem um helgar, á öðrum árstímum. Á síðari tímum hafa þessi 

skilgreindu tímamörk verið að falla út, eins og sjá má í 2. gr. laga nr. 75/2008 um 

frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, en þar er frístundahús skilgreint sem: 

Hús utan þéttbýlis sem aðallega er nýtt til að fólk geti dvalist þar tímabundið til að eyða 
frítíma sínum og þar sem að öðru jöfnu er óheimilt að hafa skráð lögheimili. Mannvirki 
sem stendur á lóð fyrir frístundahús, svo sem geymsla, en er ekki samtengt frístundahúsi, 
er hluti hússins í skilningi laga þessara. 
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Jafnframt kemur fram að mannvirki eins og fjallaskálar, gangnamannaskálar, aðstöðuhús, 

neyðarskýli, kofar og önnur slík mannvirki utan þéttbýlis, sem og mannvirki sem standa utan 

lóða sem ætlaðar eru undir frístundahús í skipulagi eða með samningi, teljast ekki 

frístundahús. Í 1.2.1. gr. byggingareglugerðar nr. 112/2012 m.s.br. er frístundahús einfaldlega 

skilgreint sem „[h]ús utan þéttbýlis sem nýtt er til tímabundinnar dvalar“. 

Löggjöfin er hins vegar ekki að öllu leyti samhljóma hvað varðar skilgreiningar á hugtakinu 

frístundabyggð. Í skipulagslögum nr. 123/2010 er frístundabyggð skilgreind sem „Svæði fyrir 

frístundahús, þ.e. byggð sem ekki er ætluð til fastrar búsetu.“ Í 1.3 gr. skipulagsreglugerðar nr. 

90/2013 er frístundabyggð skilgreind sem „Svæði þar sem tvö eða fleiri frístundahús standa í 

þyrpingu eða nýta sameiginlega tengingu við veg eða veitur. Frístundabyggð er ekki ætluð til 

fastrar búsetu.“ Í gr. 6.2 sömu reglugerðar er svo að finna enn nákvæmari skilgreiningu, en þar 

segir að frístundabyggð sé „Svæði fyrir frístundahús, tvö eða fleiri og nærþjónustu sem þeim 

tengist, þ.m.t. orlofshús og varanlega staðsett hjólhýsi. Föst búseta er óheimil í 

frístundabyggðum.“ 

Ofangreind skilgreining í skipulagsreglugerð nr. 90/2010 rímar ekki að öllu leiti við þá 

skilgreiningu á frístundabyggð sem er að finna í 2. gr. laga nr. 75/2008 um frístundabyggð og 

leigu lóða undir frístundahús, en þar segir að frístundabyggð sé „Afmarkað svæði innan jarðar 

eða jarða þar sem eru a.m.k. 10 lóðir undir frístundahús.“ Enn fremur er lóð undir frístundahús 

skilgreint sem „Skiki lands utan þéttbýlis sem afmarkaður er í samningi eða skipulagi, sem á 

grundvelli sérgreindrar hagnýtingar, auðkenna eða landamerkja getur talist sjálfstæð eind og 

hefur a.m.k. að hluta til verið nýttur undir frístundahús eða heimilt er að reisa slíkt hús þar.“ 

En ef litið er fram hjá því við hvaða fjölda húsa eða lóða skal miða til að um frístundabyggð sé 

að ræða, þá er ljóst að frístundabyggð er afmarkað svæði ætlað til sértækrar landnotkunar, 

þ.e. fyrir frístundahús sem hugsuð eru til tímabundinnar dvalar óháð árstíma en ekki fastrar 

búsetu. 

5.2 Þróun skipulags- og byggingarlöggjafar sem tekur til frístundahúsa og 
frístundabyggða 

Rekja má upphaf sumarhúsabygginga til þriðja áratugar síðustu aldar. Í fyrstu var um að ræða 

stök timburhús eða skúra sem reist voru tiltölulega skammt frá nálægu þéttbýli, meðal annars 

í Tungudal við Ísafjörð, í Hveragerði, á Eyrarbakka, á og við Þingvelli og síðar í Grímsnesi, 

Borgarfirði og víðar. Húsin voru lágreist timburhús, oftast á bilinu 25-40 fermetrar á stærð og 
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byggð af litlum efnum úr því sem til féll, þar með talið kassafjölum og blikki úr sundur skornum 

bensínbrúsum. Þau voru aðeins notuð yfir sumarið, enda oftast lítt einangruð, kynt með kola- 

eða olíueldavélum og án bæði vatns og rafmagns (Auður Ottesen og Inga S. Halldórsdóttir, 

2006). 

Á stríðsárunum jókst ásókn efnameiri manna í að reisa sumarbústaði víða í nágrenni við 

höfuðborgarsvæðið, meðal annars við Þingvallavatn og í Grímsnesi. Til að byrja með voru 

sumarhúsabyggðirnar ekki skipulagðar og yfirleitt var bústöðunum valin staður í kjarri vöxnu 

hrauni eða nálægt vatnsbakka eða strönd (Auður Ottesen og Inga S. Halldórsdóttir, 2006). Í 

reglugerð nr. 217/1966 um gerð skipulagsáætlana er kveðið á um að ef þurfa þykir skuli sýna 

í aðalskipulagi hvar gert er ráð fyrir sumarbústaðahverfum. Í reglugerðinni er jafnframt að 

finna ákvæði um að í aðalskipulagi skuli gera grein fyrir mörkum slíkra hverfa og hvernig 

aðkomu að þeim, vatnsöflun og fráveitu skuli háttað. Þá segir að í deiliskipulagi skuli sýna 

staðsetningu og mörk sumarbústaðalanda, sem og staðsetningu, stærð og gerð sumarbústaða, 

„og sé við það miðað, að ekki verði um ársíbúðir að ræða.“ Miðað var við það að 

sumarbústaðalönd væru að jafnaði ekki minni en 2.500 fermetrar að stærð. 

5.2.1 Fleiri hús, fleiri reglur 

Á næstu áratugum færðist það í aukana að bæði einstaklingar og félagasamtök keyptu eða 

leigðu lóðir af jarðareigendum til að reisa sumarbústaði, bæði staka og í heilum hverfum, en 

möguleikar jarðareigenda til að nýta land sitt fyrir annað en búskap og leigu sumarhúsalóða 

voru þá mun takmarkaðri en þeir eru í dag (Þingskjal 614 – 372. mál, 2007-2008). Upp úr 1970 

fór sumarbústöðum hratt fjölgandi, sértaklega á Vesturlandi og uppsveitum Árnessýslu. 

Byggingarlag sumarhúsanna tók að breytast, meðal annars með tilkomu mænis á þök auk þess 

sem svefnloft urðu algengari, en áfram voru húsin fremur lítil, eða 30-50 fermetrar, og byggð 

úr timbri (Auður Ottesen og Inga S. Halldórsdóttir, 2006). 

Á sama tíma var smám saman farið að setja strangari reglur og skilyrði varðandi stærð og 

frágang lóða, stærð og útlit húsa og aðstöðu í skipulögðum sumar- og orlofshúsabyggðum með 

samþykkt sérstakra viðauka við byggingasamþykktir margra sveitarfélaga. Þessir viðaukar, sem 

samþykktir voru á árunum frá 1970 - 1978, innihéldu ákvæði sem meðal annars tóku á 

staðsetningu sumarhúsa og sumarhúsahverfa, lágmarksstærð lóða, hámarksstærð húsa, 

byggingarefni og umgengni. Flestir þeirra eru nokkuð samhljóða um framangreind atriði, en í 

þeim er meðal annars kveðið á um að sumarhús skuli aðeins reisa þar sem gert er ráð fyrir 
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þeim í aðalskipulagi eða á svæðum sem hreppsnefnd og skipulagsstjórn ríkisins samþykkir. 

Viðauki við byggingarsamþykkt Ölfushrepps nr. 100/1978 sker sig þó úr, en þar er kveðið á um 

að sumarbústaði megi aðeins reisa á landi sem jarðanefnd Árnessýslu metur óhentugt til 

landbúnaðar auk þess sem ekki megi reisa fleiri en þrjá slíka innan marka sömu jarðarinnar. 

Samkvæmt ofangreindum viðaukum áttu lóðir fyrir sumarbústaði að jafnaði ekki að vera 

minni en hálfur hektari, en að lágmarki 2.000 fermetrar ef þær voru staðsettar í 

sumarbústaðabyggðum. Kröfur voru settar um að bústaðir séu ekki staðsettir nær 

lóðarmörkum en 10 metra og ekki nær vegi en 15 metra. Hámarksstærð bústaðar var í almennt 

sett við 45 fermetra, en á svæðum í umsjón félagasamtaka mátti þó byggja allt að 50 fermetra 

hús. Í Biskupstungnahreppi var þó leyfilegt að byggja örlitið stærri hús, en þar var 

hámarksstærð sett við 55 fermetra fyrir hús í eigu einstaklinga og 65 fermetra fyrir hús í 

sumarhúsabyggðum í umsjón félagasamtaka. Sumarhúsin skyldu að jafnaði vera á eini hæð og 

byggð úr timbri eða öðru léttu efni. Þá var eigendum þeirra gert að ganga frá rotþró eða 

annarri fullnægjandi fráveitu, olíugeymi vegna upphitunar, sjá um geymslu sorps og eyðingu 

og/eða brottflutning þess auk þess sem þeim var gert skylt að hlíta þeim reglum sem 

hreppsnefnd kynni að setja varðandi lagningu vatns, fráveitu, rafmagns, síma og annars 

tæknilegs búnaðar. Þá er í viðaukunum að finna ákvæði þess efnis að hreppsnefndir geti sett 

fram skilyrði um samræmt útlit og þök húsa í sumarbústaðahverfum í umsjón félagasamtaka 

og að staðsetning sameiginlegra leiksvæða, gróðurbelti, göngustígar, bílastæði og annað slíkt 

væri sýnt á skipulagsuppdrætti. 

5.2.2 Jarðalög og takmarkanir á ráðstöfun landbúnaðarlands til annarra nota en búskapar 

Með tilkomu jarðalaga nr. 65/1976 voru settar ákveðnar skorður við ráðstöfunarrétt 

jarðareigenda á landi sínu, en tilgangur laganna var annars vegar að tryggja út frá 

þjóðhagslegum sjónarmiðum eðlilega og hagkvæma nýtingu lands utan skipulagðs þéttbýlis 

og hins vegar að tryggja að eignarhald lands og ábúð jarða væri í samræmi við hagsmuni bæði 

sveitarfélaga og þeirra sem stunduðu landbúnað. Í 12. gr. laganna var kveðið á um að ekki 

mætti taka landbúnaðarland til annarra nota nema að lög heimiluðu það eða með samþykki 

ráðherra eftir umfjöllun og samþykki viðkomandi jarðanefndar og sveitarstjórnar. Markmiðið 

með þessu ákvæði var fyrst og fremst að tryggja að byggð héldist í dreifbýlinu og að þær jarðir 

sem hæfar voru til búskapar væru til þess nýttar, en einnig að koma í veg fyrir að bújarðir 
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myndu lenda í höndum svokallaðra jarðabraskara sem ætluðu sér ekki að nýta þær til 

landbúnaðar (Þingskjal 1194 – 783. mál, 2003-2004). 

Óhjákvæmilega takmarkaði þessi ráðstöfun líka aðgengi einstaklinga og félagasamtaka að 

landi fyrir sumarbústaði og sumarbústaðahverfi. Í kjölfarið var gerð breyting á jarðalögunum 

með lögum nr. 37/1982, þar sem ástæða þótti til að taka sérstakt tillit til þarfa stéttarfélaga 

hvað varðar að fá land fyrir orlofshúsahverfi fyrir félagsmenn sína. Það var gert með því að 

útvíkka hlutverk svokallaðra jarðanefnda, sem meðal annars höfðu það hlutverk að gera 

tillögur um „úthlutun landsvæða til félagsræktunar, byggingar sumarbústaða einstaklinga, 

orlofshúsa stéttarfélaga og til almennrar útivistar ef sóst er eftir landi í því skyni “ á þann veg 

að ef stéttarfélag óskaði „eftir landi til reksturs orlofshúsa fyrir félagsmenn, er jarðanefnd rétt 

að heimila slík afnot lands, rýri þau ekki til muna kosti jarðarinnar til landbúnaðar“, jafnvel þótt 

að meginstefnan hafi verið og héldi áfram að vera sú að land mætti ekki taka úr 

landbúnaðarnotum nema með samþykki ráðherra, jarðanefndar og Landnáms ríkisins 

(Þingskjal 380, 217. mál, 1981-1982). 

Lengi vel var þetta staðan, en með lögum nr. 29/2015 um breytingu á jarðalögum nr. 

81/2004 m.s.br. voru heimildir til breytingar á landnotkun á landbúnaðarsvæði rýmkaðar frá 

því sem eldri lög kváðu á um, á þann veg að ekki þarf lengur leyfi ráðherra til að breyta 

landnotkun á landbúnaðarlandi sem er 5 hektarar eða minna, nema um sé að ræða gott 

ræktunarland sem hentar vel til landbúnaðar eða að það teljist mikilvægt vegna 

matvælaframleiðslu vegna legu sinnar. 

5.2.3 Nýjar skipulags- og byggingareglugerðir 

Upp úr 1980 varð æ algengara að geymslur væru byggðar við sumarbústaði, gas varð algengt 

og þar sem aðgengi var að heitu vatni var farið að leiða í húsin heitt vatn og einangra þau 

(Auður Ottesen og Inga S. Halldórsdóttir, 2006). Laga- og reglugerðaumhverfið hélt einnig 

áfram a þróast en þeir viðaukar við byggingarsamþykktir sveitarfélaga sem fjölluðu um 

sumarhús og sumarhúsabyggðir voru felldir úr gildi með byggingareglugerð nr. 292/1979 sem 

sett var samkvæmt byggingarlögum nr. 54/1978. 

Í hinni nýju byggingareglugerð var að finna sérstaka grein um sumarbústaði og 

sumarbústaðalönd, gr. 6.10.4, þar sem fram kemur meðal annars ákvæði um að 

sumarbústaðalönd skyldu að jafnaði ekki vera minni en 2.500 fermetrar eða helmingi minni 

en gert var ráð fyrir í áðurnefndum viðaukum við byggingarsamþykktir. Sömuleiðis var 
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lágmarksstærð lóða í sumarbústaðahverfum, þar sem gert væri ráð fyrir rúmgóðum opnum 

svæðum til almenningsnota, minnkuð um helming frá því sem kveðið var á um í viðaukunum, 

eða niður í 1.000 fermetra. Breytingar varðandi hámarksstærð húsa og byggingarefni voru 

óverulegar, en kveðið var á um það að hús skyldu að jafnaði vera á einni hæð, ekki stærri en 

50 fermetrar í stað 45 fermetrar áður og enn skyldu þau byggð úr timbri eða öðru léttu efni. 

Hins vegar er í reglugerðinni settar í fyrsta sinni kröfur um brunavarnir, meðal annars að 

handslökkvitæki af viðurkenndri gerð skuli vera til staðar í hverjum bústað og að minnsta kosti 

einn opnanlegur gluggi skuli fullnægja kröfum um stærð björgunaropa samkvæmt 

brunamálareglugerð. 

Í skipulagsreglugerð nr. 318/1985 er að finna ákvæði um að þess skyldi gætt að 

sumarbústaðir, orlofsbústaðir og önnur slík mannvirki væru ekki staðsett nær sjó eða 

stöðuvötnum en 50 metra eftir því sem aðstæður leyfðu. Jafnframt kemur þar fram að 

sumarbústaðalönd skyldu að jafnaði ekki vera minni en 2.500 fermetrar að stærð, án tillits til 

þess hvort um væri að ræða einkalönd eða lönd í umsjón félagasamtaka, auk þess sem tiltekið 

er að á orlofs- og sumarbústaðasvæðum þar sem gert væri ráð fyrir rúmgóðum opnum rýmum 

fyrir almenning, geti nýtingarhlutfall verið allt að 0,05. Þá var einnig heimilt samkvæmt 

ákvæðum reglugerðarinnar að setja í byggingar- og skipulagsskilmála svæðisins ákvæði um 

stærð húsa, gerð, hæð, þakform, lit, gerð girðinga, bílastæða og bílageymslna væru þær 

leyfðar. 

Í byggingarreglugerð nr. 177/1992 segir meðal annars um staðsetningu sumarhúsa innan 

lóða: 

Sumarbústaðir skulu þannig staðsettir að þeir séu ekki nær lóðamörkum en 10 m, ekki 
nær sjó, ám og vötnum en 50 m, og ekki nær þjóðvegi (stofnbraut eða þjóðbraut) en 100 
m og ekki nær sýsluvegi en 50 m, nema annað sé ákveðið í skipulagi. 

Þar sem sumarbústaðalóðir liggja að sjó, ám eða 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. 

Þá er gerð krafa um að minnsta kosti tvö bílastæði á hverri lóð nema gert sé ráð fyrir þeim 

annars staðar í skipulagi hverfisins. Í reglugerðinni er gerður greinarmunur á 

sumarbústaðahverfi og orlofsbústaðahverfi, en það taldist vera sumarbústaðahverfi í skilningi 

reglugerðarinnar þar sem fjórir eða fleiri bústaðir væru á sama landi eða samtengdum lóðum. 

Áfram er gert ráð fyrir að húsin séu byggð úr timbri og á einni hæð, en þó er heimilað ef 
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sérstaklega stendur á, að byggja úr öðru efni en timbri. Þá er hámarksstærð færð úr 50 

fermetrum í 60 fermetra og tiltekið að meðal lofthæð sé ekki minni en 2,20 metrar. Þá koma 

fram kröfur annars vegar um að í sumarbústaðahverfum launþega- eða félagasamtaka skuli að 

minnsta kosti einn bústaður hannaður með þarfir hreyfihamlaða í huga, og hins vegar um að í 

þeim sé fullnægjandi hreinlætisaðstaða. Þá er einnig að finna sérstaka grein í reglugerðinni, 

gr. 6.10.7.9, sem kveður á um að þeir bústaðir sem eigendur óska eftir að leigja út skuli uppfylla 

lágmarkskröfur heilbrigðisreglugerðar. 

5.2.4 Uppgangur og hraðar breytingar á regluverki 

Í talnaefni frá Þjóðskrá má sjá að sumarhúsum tók að fjölga mjög hratt á árunum upp úr 1990 

og þá sérstaklega á Suður- og Vesturlandi (sjá mynd 1, bls. 57). Farið er að flytja inn tilbúin 

eininga- og bjálkahús, auk þess sem byggingaverktakar hófu að bjóða fullbúin hús til að flytja 

á byggingarstað. Fulleinangruð heilsárshús sem hægt er að nýta allan ársins hring verða æ 

algengari og flatarmálið eykst úr 50 – 60 fermetrum í allt að 100 fermetra (Auður Ottesen og 

Inga S. Halldórsdóttir, 2006). 

Á svipuðum tíma fer laga- og reglugerðaumhverfið að þróast í þá átt að draga úr 

takmörkunum, til að mynda hvað varðar hámarsstærðir og byggingarefni frístundahúsa, auk 

þess sem farið er að heimila geymslur og bátaskýli innan lóða. Fyrsta skrefið í þessa átt var 

stigið með reglugerð nr. 371/1994 um breytingu á byggingareglugerð nr. 177/1992 með síðari 

breytingum, en með henni eru felldar út takmarkanir á stærð sumarbústaða sem byggðir voru 

á skipulögðum sumarbústaðasvæðum. Í staðinn var sett inn ákvæði um að stærð og 

fyrirkomulag mannvirkja vera ákveðið í skipulagsskilmálum deiliskipulags svæðisins. Fyrir staka 

bústaði þar sem ekki lá fyrir deiliskipulag giltu hins vegar áfram sömu kröfur um hámarksstærð 

og áður, það er 60 fermetrar, en nú var opnað á það að það mætti leyfa stærri bústaði svo 

fremi sem slík leyfisumsókn fengi málsmeðferð samkvæmt skipulagsreglugerð. Áfram var gert 

ráð fyrir að byggingarefni væri timbur, en þó var heimilt að leyfa annað byggingarefni ef 

sérstaklega stæði á. Jafnframt var heimilað að auk sumarbústaðar mætti, ef aðstæður leyfðu, 

einnig reisa allt að 10 fermetra geymslu og allt að 15 fermetra bátaskýli innan lóðar. 

Í byggingareglugerð nr. 441/1998 kemur í fyrsta sinn fram hugtakið frístundahús. Það er 

skilgreint sem hús sem ætlað er til tímabundinnar dvalar auk þess sem tiltekið er að slíkt 

húsnæði þurfi ekki að uppfylla skilyrði sem sett eru um íbúðarhús. Í reglugerðinni er hvorki að 

finna stærðarmörk né takmarkanir hvað varðar val á byggingarefni. Einu kröfurnar sem settar 
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eru fram eru að frístundahús séu hönnuð þannig að þau falli sem best að umhverfinu hvað 

varðar meðal annars útlit, efnis- og litaval, sem er í samræmi við ákvæði skipulagsreglugerðar 

nr. 400/1998. 

Í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 segir meðal annars í gr. 4.11.1 að frístundabyggð sé 

„svæði ætluð fyrir frístundahús, þ.e. byggð sem ekki er ætluð til heilsársbúsetu.“ Þá er tekið 

fram að í deiliskipulagi skuli kveða á um stærð og gerð húsa, byggingarefni og litaval auk atriða 

sem varða gróður, girðingar, bílastæði og sameiginleg svæði, til að mynda leiksvæði og 

móttökustaði fyrir úrgang. Jafnframt er gerð krafa um að þess sé gætt að byggðin „falli sem 

best að umhverfinu, gefi kost á fjölbreyttri útiveru og hindri ekki aðgang að vötnum og 

strandsvæðum eða öðrum svæðum sem sérstök eru vegna náttúrufars og umhverfis“, en 

ákvæði um lágmarksstærð lóða er fellt út. 

5.2.5 Staðan í dag 

Í núgildandi byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum er ekki að finna neinar 

stærðartakmarkanir eða takmarkanir á vali byggingarefnis vegna frístundahúsa. Hins vegar 

kemur fram í grein 6.11.1 að almennar hollustuháttakröfur íbúða gildi um frístundahús en ekki 

rýmiskröfur íbúða, sem þýðir að til að mynda að ekki eru gerðar sömu kröfur til lofthæðar og 

umferðarrýmis innan dyra í frístundahúsum og gert er í íbúðarhúsum. 

Í grein 5.3.2.12 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013, sem fjallar sérstaklega um 

frístundabyggðir, eru settar sambærilegar kröfur og í fyrri skipulagsreglugerðum um 

staðsetningu bygginga innan lóðamarka. Hvergi er hins vegar að finna ákvæði um 

lágmarksstærð lóða fyrir frístundahús þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að heimila megi töluvert 

meira byggingamagn og stærri hús innan lóða en áður. Þá hafa beinar kröfur um að 

frístundahús og frístundahúsahverfi falli sem best að umhverfinu með tilliti til hönnunar, útlits, 

efnis- og litavals verið felldar niður. Í staðinn hafa verið sett fram almenn markmið með gerð 

deiliskipulags þar sem taka skuli mið af „lýðheilsu, fagurfræði, hagkvæmni, vistkerfi og þeim 

arfi sem felst í náttúru, landslagi, sögu og menningu svæðis“, samanber grein 5.1.1. Jafnframt 

þarf skipulag frístundabyggða að taka mið af landsskipulagsstefnu, en í kafla 2.2.1 í 

Landsskipulagsstefnu 2015-2026 sem var samþykkt á Alþingi 16. mars 2016, segir að: 

Við skipulag frístundabyggðar verði almennt miðað að afmörkuðum en samfelldum 
frístundabyggðarsvæðum sem gefi notendum þeirra kost á góðum tækifærum til útiveru 
um leið og gætt er að því að frístundabyggðin skerði ekki mikilvæg eða viðkvæm svæði 
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með tilliti til landbúnaðar eða náttúruverndar. Flokkun landbúnaðarlands, 
landslagsgreining og vistgerðaflokkun verði lögð til grundvallar skipulagsákvörðunum. 

Þar sem allar skipulagsáætlanir sveitarfélaga skulu vera í samræmi við 

landsskipulagsstefnu, þá kemur stefnumótun ríkisstjórnar í landsskipulagsstefnu 

óhjákvæmilega til með að hafa töluverð áhrif á þróun frístundasvæða eins og annarra svæða 

innan sveitarfélaganna þegar til framtíðar er litið. 

5.3 Um réttindi og skyldur umráðamanna lóða í frístundabyggð 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, þá skiptist landið upp í sveitarfélög sem ráða 

sjálf sínum málum á eigin ábyrgð. Sveitarfélög eru þannig sjálfstæð stjórnvöld sem er stjórnað 

í umboði íbúa af lýðræðislega kjörnum sveitarstjórnum. Sveitarstjórnir hafa ýmsum skyldum 

að gegna gagnvart íbúum sveitarfélaganna og ber lögum samkvæmt að veita þeim margþætta 

þjónustu og inna af hendi fjölbreytt verkefni sem varða sameiginlega hagsmuni þeirra. 

Um frístundabyggðir gilda ekki alveg sömu lögmál og ef um hefðbundna íbúabyggð í bæði 

þéttbýli og dreifbýli væri að ræða. Þeir sem hafa umráðarétt yfir lóðum í frístundabyggðum og 

dveljast þar til lengri eða skemmri tíma, teljast ekki til íbúa sveitarfélagsins sem þeir dveljast í 

enda eiga þeir ekki og geta ekki átt lögheimili þar, samanber lög nr. 21/1990 um lögheimili 

m.s.br. Umráðamenn lóða í frístundabyggðum njóta því ekki þeirra réttinda og skyldna sem 

fylgja skráningu lögheimilis, en það er þó ekki þar með sagt að þeir séu með öllu réttlausir 

innan viðkomandi sveitarfélags. Það má fremur segja að þeir búi við takmarkaðan rétt til 

þeirrar þjónustu sem sveitarfélög eru skyldug til að veita og breytir þá engu hvort umrædd lóð 

er eignarlóð eða leigulóð. Þá er athafnafrelsi umráðamanna lóða í frístundabyggð settar 

ákveðnar skorður í Skipulagslögum nr. 123/2010 auk þess sem ýmsir lagabálkar og reglugerðir 

settar samkvæmt þeim geta haft í för með sér ákveðnar takmarkanir sem ekki eru í gildi annars 

staðar, og má þar nefna að mörk fyrir leyfilegan hávaða eru strangari í frístundabyggðum en í 

íbúabyggð, samanber ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða. 

5.3.1 Réttur til skráningar lögheimilis í frístundabyggðum 

Ein stærsta takmörkunin á hagnýtingu frístundahúss í frístundabyggð felst í því að slíkt 

húsnæði er samkvæmt gildandi löggjöf ekki ætlað til fastrar búsetu heldur aðeins 

tímabundinnar dvalar. Af því leiðir að einstaklingum er óheimilt að skrá lögheimili sitt í 

frístundahúsi sem staðsett er í skilgreindri frístundabyggð í aðalskipulagi sveitarfélags, jafnvel 

þó hægt sé að jafna dvöl þeirra í slíku húsnæði til fastrar búsetu og þrátt fyrir að 
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meginmarkmið skráningar lögheimilis „sé að endurspegla raunverulega og rétta búsetu 

einstaklinga og þar með ákvarða réttarstöðu þeirra og skyldur gagnvart hinu opinbera“ 

(Þingskjal 459 – 345. mál, 2017-2018). 

Samkvæmt lögum nr. 21/1990 um lögheimili er við það miðað að lögheimili einstaklings 

sé bundið við tiltekið hús við tiltekna götu eða á tilteknum stað, í nafngreindu húsi eða á 

sveitabæ sem er staðfang, nema þess sé ekki kostur. Í þeim tilfellum þar sem einstaklingur 

getur ekki skráð lögheimili sitt í íbúðarhúsnæði, til dæmis vegna þess að hann er heimilislaus 

eða húsnæðið sem hann býr í er ekki eða fæst ekki skráð sem íbúðarhúsnæði, þá er 

viðkomandi skráður hjá Þjóðskrá með lögheimili í því sveitarfélagi sem hann býr í en 

óstaðsettur í hús, enda ákvarði Þjóðskrá búsetu hans geri hann það ekki sjálfur, samanber 6. 

mgr. 4. gr. laganna. 

Lögheimili manns er skilgreint í 1. gr. ofangreindra laga sem: 

[...] sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu. Maður telst hafa fasta búsetu á þeim stað 
þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur 
heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann er ekki fjarverandi um stundarsakir 
vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika. 

Í 3. mgr. sömu greinar kemur hins vegar fram að dvöl í húsnæði í skipulagðri frístundabyggð 

sé ekki ígildi fastrar búsetu, nema lög eða stjórnvaldsfyrirmæli heimili slíka búsetu. 

Þessi takmörkun á rétti einstaklinga til að skrá lögheimili sitt í húsnæði í skipulagðri 

frístundabyggð er þó tiltölulega ný af nálinni, því fyrir 1. janúar 2007 var það í raun heimilt án 

þess að sveitarfélög eða umráðamenn lóða í frístundabyggðum almennt gerðu sér grein fyrir 

því. Má það rekja til þess að Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu í dómi sínum frá 14. apríl 

2005 í máli nr. 474/2004, að eigandi og íbúi frístundahúss í Bláskógabyggð hefði í raun heimild 

til þess að skrá lögheimili sitt þar, enda hefðu einstaklingar stjórnarskrárvarinn rétt samkvæmt 

4. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar til að ráða búsetu sinni að ef það stangaðist ekki á við lög og 

þeir hefðu að einkarétti yfirráð yfir þeim stað sem þeir vildu búa á. 

Forsendur dómsins voru meðal annars þær að ekki hefði verið hægt að vísa til tiltekinna 

ákvæða hvorki skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 né öðrum lögum, sem takmörkuðu 

rétt einstaklinga til skráningar lögheimilis í frístundahúsum á svæðum sem skilgreind væru fyrir 

slíka notkun í skipulagi sveitarfélags og/eða kæmu í veg fyrir búsetu í húsnæði nema að það 

fullnægði tilskyldum kröfum um frágang og búnað. Því gætu ákvæði í samþykktu skipulagi 
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sveitarfélags ekki ein og sér takmarkað rétt einstaklinga til að skrá lögheimili sitt í því húsnæði 

þar sem þeir hafa raunverulega búsetu í skilningi laga um lögheimili, jafnvel þótt það sé 

staðsett á svæði sem skipulagt fyrir frístundabyggð, enda skorti þar lagastoð 

(Hæstaréttardómur í máli nr. 474/2004, Þingskjal 221 – 220 mál, 2006-2007). 

Að óbreyttum lögum hefðu afleiðingar ofangreinds dóms getað orðið þær að ekki aðeins 

væri grafið undan skipulagsvaldi sveitarfélaga með því að leyfa frjálst val á búsetu innan marka 

þess, heldur væri einnig vegið að rekstrargrundvelli þeirra og sjálfsákvörðunarrétti til að 

forgangsraða verkefnum og ákvarða útfærslu þeirrar þjónustu sem þau veita vegna þess að 

þjónustuhlutverk sveitarfélaga gagnvart eigendum frístundahúsa yrði að taka miklum 

breytingum sem leiða myndu af sér mikinn kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Að auki yrði 

réttur þeirra aðila sem þegar hefðu reist sér sumarhús í skipulögðum frístundabyggðum fyrir 

borð borinn, þar sem þeir hefðu réttmætar væntingar, byggðar á grundvelli skipulagsskilmála, 

til þess að þar yrði landnotkun með tilteknum hætti til lengri framtíðar, það er frístundabyggð 

með takmarkaðri búsetu en ekki heilsársbúsetu margra einstaklinga (Þingskjal 221 – 220 mál, 

2006-2007). 

Í kjölfar dómsins og áskorana sveitarfélaga og samtaka þeirra um endurskoðun á lögum 

nr. 21/1990 um lögheimili til að koma í veg fyrir að hægt væri að skrá lögheimili í skipulagðri 

frístundabyggð, skipaði félagsmálaráðherra starfshóp sem falið var að fara yfir tengsl 

lögheimilislaga við ákvæði annarra laga og reglugerða sem höfðu að geyma fyrirmæli um 

skyldur sveitarfélaga gagnvart íbúum sínum, kröfur til mannvirkja og skipulag búsetu, enda var 

svo litið á að dóm Hæstaréttar væri ekki hægt að skilja þannig hann kæmi í veg fyrir að hægt 

væri að setja lög sem myndu gera sveitarfélögum kleift að framfylgja samþykktu skipulagi. Var 

það mat starfshópsins að takmörkun á skráningu lögheimilis í húsnæði í skipulagðri 

frístundabyggð hefði bæði réttmætan tilgang og væri einnig nauðsynleg í þágu 

almannahagsmuna (Þingskjal 221 – 220. mál, 2006-2007). 

Með lögum nr. 149/2006 um breytingu á lögum um lögheimili, nr. 21/1990, með síðari 

breytingum, og skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, með síðari breytingum, var því 

tekið fyrir þann möguleika að einstaklingar gætu skráð lögheimili sitt í húsnæði í skipulagðri 

frístundabyggð og hafa einstaklingar og fjölskyldur ekki getað skráð lögheimili sitt í 

frístundahúsi í frístundabyggð eftir 1. janúar 2007. Lagasetningin raskaði þó ekki skráningu 

lögheimilis í slíku húsnæði sem gerð var fyrir þann tíma en í ákvæði til bráðabirgða er settur 
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sá fyrirvari að ef viðkomandi einstaklingur eða fjölskylda hans, það er sambýlismaki og 

ólögráða börn þeirra, flytur úr húsnæðinu, þá geta aðrir ekki óskað eftir skráningu lögheimilis 

þar, enda falli sá réttur niður við flutninginn. 

Í kjölfar þingsályktunar frá 7. september 2016 skipaði samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra í júní 2017 starfshóp um undirbúning endurskoðunar núgildandi laga 

nr. 21/1990 um lögheimili með því markmiði meðal annars að leyfa hjónum að eiga sitt hvort 

lögheimilið. Jafnframt taldi ráðherra nauðsynlegt að endurskoða lög um tilkynningar til 

aðsetursskipta samhliða endurskoðun á lögum um lögheimili, enda löggjöfin komin til ára 

sinna og miklar tækniframfarir og samfélagsbreytingar orðið gildistíma laganna sem kölluðu á 

slíkt (Þingskjal 459 – 345. mál, 2017-2018). 

Þann 22. desember 2017 skilaði starfshópurinn af sér drögum að frumvarpi til laga um 

lögheimili og aðsetur sem var til umsagnar á vef samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins til 

22. janúar 2018. Í drögunum var meðal annars að finna ákvæði sem heimilaði skráningu 

lögheimilis í frístundabyggð að því gefnu að sérstakt samþykki viðkomandi sveitarstjórnar lægi 

fyrir og að skilyrði laga og stjórnvaldsfyrirmæla um íbúðarhæft húsnæði og skipulag væru 

uppfyllt. Jafnframt var skerpt á þeirri heimild að skrá megi einstakling til lögheimilis í 

sveitarfélagi án tilgreinds heimilisfangs, sé ekki hægt að skera úr um rétt lögheimili hans 

samkvæmt ákvæðum laganna, og skal þá miðað við að hann verði skráður til lögheimilis í því 

sveitarfélagi sem hann dvaldi í síðast í þrjá mánuði samfellt. 

Rök starfshópsins fyrir því að setja ákvæði sem heimilaði lögheimilisskráningu í 

frístundabyggð í frumvarpsdrögin, voru meðal annars þau að vegna almennrar húsnæðiseklu 

í landinu og þeirrar staðreyndar að margir hafi byggt heilsárshús sem í frístundabyggðum væri 

ástæða til að skoða sérstaklega hvort tilefni væri til að víkka heimildir til skráningar lögheimilis 

í slíku húsnæði. Jafnframt væru of margir einstaklingar skráðir með lögheimili í sveitarfélagi en 

óstaðsettir í hús. Slík skráning gæti verið óheppileg einkum vegna skipulags lögbundinnar 

þjónustu sveitarfélaganna en einnig vegna öryggissjónarmiða því mikilvægt væri að vitað væri 

um búsetu fólks, til dæmis ef vá bæri að höndum. Þá var einnig litið til þess að fyrir 1. janúar 

2007 var heimilt að skrá lögheimili í frístundahúsum, samanber áðurnefndan dóm Hæstaréttar 

í máli nr. 474/2004. Ekki var talið heppilegt að veita almenna heimild til skráningar lögheimilis 

í slíku húsnæði líkt og áður var, og því lagði starfshópurinn til að heimild til ákvörðunar um 

lögheimilisskráningu yrði í höndum sveitarfélaganna sjálfra, hvort heldur sem er hvert í sínu 
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lagi eða undir Sambandi íslenskra Sveitarfélaga, enda fylgi þau ákvæðum laga (Þingskjal x – x. 

mál, 2017-2018). 

Fjórtán umsagnir bárust um frumvarpsdrögin, þar á meðal frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, Samtökum sveitarfélaga á Suðurlandi, Grímsnes- og Grafningshreppi, 

Umhverfis- og tæknisviði uppsveita Árnessýslu, Reykjavíkurborg og Skipulagsstofnun sem öll 

lögðust gegn ofangreindu ákvæði, enda gildi þau rök enn í dag sem færð voru fyrir því á sínum 

tíma að heimila ekki skráningu lögheimilis í húsnæði í skipulögðum frístundabyggðum. Því var 

umrætt ákvæði fellt út úr því frumvarpi til laga um lögheimili og aðsetur sem lagt var fyrir á 

Alþingi þann 6. mars 2018 (Þingskjal 459 – 345. mál, 2017-2018) og er enn í meðförum þingsins 

þegar þetta er ritað. Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi til laga um lögheimili og aðsetur 

verður því áfram óheimilt að skrá lögheimili sitt í húsnæði í skipulagðri frístundabyggð. 

Hins vegar koma hvorki ákvæði skipulagslaga né laga um lögheimili í veg fyrir að 

einstaklingar ákveði að setjast að í húsnæði í frístundabyggð, enda taka ákvæði bæði 

núgildandi laga um lögheimili og frumvarps til þeirra laga sem ætlað er að leysa þau af hólmi, 

aðeins til lögheimilisskráningar, en ekki því hvar viðkomandi einstaklingur raunverulega hefur 

fasta búsetu og heldur heimili sitt. Þá er hvergi að finna í núgildandi löggjöf heimildir eða 

úrræði, hvorki til að takmarka dvöl þeirra í frístundahúsi í skipulagðri frístundabyggð né beita 

þá þvingunarúrræðum dveljist þeir „of lengi“ í slíku húsnæði, svo fremi sem búseta þeirra þar 

teljist ekki ógna öryggi þeirra. Að sama skapi getur núgildandi löggjöf heldur ekki komið í veg 

fyrir það, að þeir sem hafa fjárfest í húsnæði í frístundabyggð í góðri trú og með réttmætum 

væntingum um að húsnæðið þar yrði aðeins nýtt í frístundum, þurfi að sætta sig við það að 

hluti þess sé nýtt til heilsársbúsetu (Þingskjal 221 – 220. mál, 2006-2007). 

5.3.2 Réttur til lögbundinnar þjónustu og til að hafa áhrif á stjórnun og stefnumótun 
dvalarsveitarfélags 

Eins og fram kemur hér að ofan, þá er skráning lögheimilis forsenda þess að hægt sé að ákvarða 

réttarstöðu einstaklings og skyldur hans gagnvart hinu opinbera, þar með talið 

sveitarfélögunum. Þar sem ekki er leyfilegt að skrá lögheimili í frístundahúsi, þá er 

umráðamaður lóðar í frístundabyggð ekki íbúi í því sveitarfélagi þar sem viðkomandi lóð er 

staðsett. Hann nýtur því ekki sama réttar til lögbundinnar þjónustu og þátttöku í 

lýðræðislegum ferlum stjórnsýslunnar og ef hann væri íbúi sveitarfélagsins.  
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Lögum samkvæmt ber sveitarfélögum að veita íbúum sínum fjölbreytta þjónustu á sviði 

félagsmála, skólamála og velferðarmála auk þess sem þjónusta á borð við brunavarnir, 

vatnsveitu, sorphirðu, snjómokstur og losun seyru úr rotþróm er einnig á þeirra könnu. Þar 

sem frístundaíbúi getur ekki skráð lögheimili sitt í frístundahúsi í sveitarfélaginu, þá er réttur 

hans til lögbundinnar þjónustu í dvalarsveitarfélaginu bundin við brunavarnir, sorphirðu, losun 

seyru úr rotþróm og aðra almannaþjónustu sem skilgreind er í lögum og er á ábyrgðarsviði 

sveitarfélaga og er ekki bundin við skráningu lögheimilis. Tímabundin dvöl einstaklings í 

dvalarsveitarfélaginu hefur hins vegar ekki áhrif á rétt hans til allrar lögbundinnar þjónustu í 

lögheimilissveitarfélagi sínu. 

Jafnframt eru möguleikar frístundaíbúa til að hafa áhrif á stjórnun og stefnumótun 

dvalarsveitarfélagsins fremur takmarkaðir, enda hafa þeir ekki kosningarétt í öðru sveitarfélagi 

en því þar sem lögheimili þeirra er skráð, samanber 2. gr. laga nr. 5/1998 um kosningar til 

sveitarstjórna. Frístundaíbúar eru þó ekki með öllu útilokaðir frá þátttöku í lýðræðislegum 

stjórnsýsluferlum innan dvalarsveitarfélagsins, því að í 102. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011 kemur fram að sveitarstjórn skuli „leitast við að tryggja íbúum og þeim sem njóta 

þjónustu þess möguleika til að taka þátt í og hafa áhrif á stjórn sveitarfélagsins og undirbúning 

stefnumótunar.“ Samkvæmt lögunum má tryggja slíkt með ýmsum hætti, svo sem með virkri 

upplýsingagjöf um þau málefni og áætlanir sem sveitarfélagið hefur til meðferðar og 

ákvörðunar hverju sinni, samráði við íbúa og aðra hagsmunaaðila á borgarafundum, á 

íbúaþingum og í íbúakosningum, með skipun íbúa- og notendaráða, samstarfi eða annarri 

aðstoð við íbúa sem vinna að málefnum sveitarfélagsins og/eða með því að skipuleggja 

starfsemi sveitarfélagsins eftir staðbundum forsendum. 

Að öðru leyti fjalla greinar X. kafla sveitarstjórnalaga um skyldur sveitarfélagsins til 

samráðs við íbúa þess, en réttur umráðamanna lóða í frístundabyggð til að hafa áhrif á stjórn 

og stefnumótun sveitarfélags er þó tryggður með þrennskonar hætti. Í fyrsta lagi getur 

umráðamaður lóðar í frístundabyggð tekið þátt í þeim borgarafundum sem sveitarstjórn 

ákveður að halda. Ef atkvæðagreiðsla á að fara fram á slíkum fundi, þá hefur umráðamaður 

lóðar í frístundabyggð þar atkvæðisrétt, nema sveitarstjórn telji ástæðu til að gera kjörskrá yfir 

þá sem eiga kosningarétt í sveitarfélaginu samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórna og 

eiga þá þeir einir atkvæðisrétt. Ályktanir og atkvæðagreiðsla á borgarafundi er þó ekki 

bindandi fyrir sveitarstjórnina samanber ákvæði 105. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 
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Í öðru lagi er, eftir atvikum, sveitarstjórn eða sveitarstjóra skylt að bjóðast til að halda 

upplýsingafund með fulltrúum allra félaga í frístundabyggð sem starfandi eru í sveitarfélaginu 

um sameiginleg hagsmunamál sveitarfélags og frístundabyggðar, ef að minnsta kosti 

helmingur félaga í frístundabyggð í viðkomandi sveitarfélagi sameinast um að óska eftir slíkum 

fundi, samanber ákvæði 24. gr. laga nr. 75/2008 um frístundabyggðir og leigu lóða undir 

frístundahús. Sveitarstjórn eða sveitarstjóra er hins vegar ekki skylt að halda slíkan fund oftar 

en einu sinni á hverju ári. 

Í þriðja lagi er umráðamönnum lóða í frístundabyggð tryggður réttur til að hafa áhrif á 

stefnumörkun og ákvarðanir sveitarfélags hvað varðar skipulagsmál og framkvæmdir með 

ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010, en þau skylda sveitarfélög til að hafa samráð við og leita 

eftir sjónarmiðum og tillögum frá jafnt almenningi sem og þeim sem hagsmuna eiga að gæta 

við gerð skipulagsáætlana. 

5.3.3 Réttur til atvinnustarfsemi í frístundabyggðum 

Samkvæmt ákvæðum 6.2 gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 sem fjalla um stefnu um 

landnotkun, þá er frístundabyggð „[s]væði fyrir frístundahús, tvö eða fleiri og nærþjónustu 

sem þeim tengist, þ.m.t. orlofshús og varanlega staðsett hjólhýsi. Föst búseta er óheimil í 

frístundabyggðum.“ Af þessu má draga þá ályktun að samkvæmt skipulagsreglugerð sé 

óheimilt að stunda aðra atvinnustarfsemi innan skilgreindrar frístundabyggðar en þá sem snýr 

beint að þjónustu við frístundahúsin og notendur þeirra, enda er öðrum landnotkunarflokkum 

taldar upp þær athafnir sem heimilar eru innan þeirra. Til að mynda segir að íbúðarbyggð sé 

„svæði fyrir íbúðarhúsnæði og nærþjónustu sem því tengist, auk minniháttar atvinnustarfsemi 

sem samrýmist búsetu eftir því sem nánar er kveðið á um í stefnu skipulagsins.“ 

En málið er þó ekki eins augljóst og ætla mætti, því þrátt fyrir að óheimilt sé að stunda alla 

atvinnustarfsemi í frístundabyggð samkvæmt ákvæðum gildandi skipulagsreglugerðar, þá 

virðist svo vera sem útleiga frístundahúsa í atvinnuskyni hafi lengi verið heimil samkvæmt 

öðrum reglugerðum. Til dæmis eru sumarhús talin upp sem ein tegund gististaða sem 

sýslumaður veitti rekstrarleyfi fyrir samkvæmt í brottfallinni reglugerð nr. 585/2007 um 

veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, með þeirri undantekningu þó að orlofshús 

félagasamtaka voru og eru enn undanþegin slíku leyfi. Jafnframt er að finna ákvæði í 

byggingareglugerð nr. 112/2012 m.s.br. er varða algilda hönnun sem segir að „[þ]ar sem 

frístundahús eru til útleigu í atvinnuskyni eða á vegum félagasamtaka, s.s. stéttarfélaga, skal 
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að minnsta kosti eitt frístundahús af hverjum [tíu]2) sem eru í eigu sama aðila, þó aldrei færri 

en eitt, vera hannað á grundvelli algildrar hönnunar“, sem þýðir að eitt hús af hverjum 10 sem 

ætluð eru til útleigu þarf að uppfylla þarfir hreyfihamlaðra. 

Með lögum nr. 67/2016 um breytingu á lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald m.s.br. og reglugerð nr. 1277/2016 um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald, er búið að takmarka útleigu frístundahúsa við svokallaða heimagistingu eða 

90-daga reglu, en í 2. gr. reglugerðar nr. 1277/2016 um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald kemur fram að allir aðrir gististaðir en heimagisting og orlofsbústaðir 

félagasamtaka skuli vera í samþykktu atvinnuhúsnæði sem ætlað er til þeirra nota sem 

fyrirhuguð eru. Þannig er ekki lengur hægt að leigja frístundahús út í atvinnuskyni. 

Samkvæmt 90-daga reglunni er einstaklingum, en ekki lögaðilum, heimilt að bjóða uppá 

svokallaða heimagistingu í allt að 5 herbergjum eða fyrir allt að tíu gesti á lögheimili sínu 

og/eða í einni annarri fasteign sem hann hefur til persónulegra nota og er í hans eigu, þar með 

talið í frístundahúsi, í samanlagt 90 daga eða þar til ákveðnu tekjuhámarki er náð innan hvers 

almanaksárs. Hvorki þarf að sækja um starfsleyfi til heilbrigðisnefndar né rekstrarleyfi til 

sýslumanns vegna þessarar starfsemi, enda telst hún ekki atvinnustarfsemi í skilningi laganna. 

Viðkomandi er þó gert að skrá heimagistinguna á sérstöku vefsvæði hjá Sýslumanninum á 

höfuðborgarsvæðinu, en við skráninguna er honum úthlutað sérstöku auðkennisnúmeri sem 

honum ber að nota þegar gistingin er auglýst, til að mynda á vefjum eins og Booking.com, 

AirBnB.com og víðar. 

5.3.4 Félög í frístundabyggð og hlutverk þeirra 

Þegar landeigandi óskar eftir því við sveitarfélag að fá að skipuleggja frístundabyggð á landi 

sínu er honum ekki skylt að láta endurgjaldslaust af hendi til sveitarfélagsins það svæði sem 

ætlað er til almannaþarfa samkvæmt deiliskipulagi, s.s. fyrir gatnagerð, opin svæði og leikvelli, 

eins og honum væri skylt að gera væri um byggingalóðir að ræða, enda annist sveitarfélagið 

hvorki gatnagerð né sjái um aðrar sameiginlegar framkvæmdir eða rekstur innan svæðisins, 

samanber ákvæði 39. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sameiginlegar framkvæmdir innan 

frístundabyggða eru þannig ekki á ábyrgð sveitarfélags, nema lög mæli fyrir um annað, heldur 

eru þær eftir atvikum á ábyrgð landeiganda og/eða félags í frístundabyggð. 

Um innbyrðis réttindi og skyldur umráðamanna lóða í frístundabyggðum gilda lög nr. 

75/2008 um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús. Í 17. gr. laganna kemur fram að 
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umráðamenn lóða undir frístundahús, það er eigendur og leigjendur lóða innan 

frístundabyggðar, eru skyldugir til að stofna félag um sameiginlega hagsmuni 

frístundabyggðar. Það er þó ekki skylda að stofna slík félag ef umráðamenn lóða eru fimm eða 

færri, einn og sami aðilinn hefur umráð yfir helmingi lóða í byggðinni eða ef engir eða mjög 

takmarkaðir sameiginlegir hagsmunir eru til staðar. 

Félagssvæði félags í frístundabyggð ræðst almennt af jarðarmörkum, en ef þannig háttar 

til er heimilt að láta afmörkun félagssvæðisins ráðast af sérstökum sameiginlegum 

hagsmunum eða öðrum landfræðilegum mörkum þannig að sama félagið nái til 

frístundabyggða á fleiri en einni jörð eða að fleiri en eitt félag geti starfað innan sömu jarðar. 

Hlutverk félags í frístundabyggð er samkvæmt áður nefndum lögum meðal annars að taka 

ákvarðanir um lagningu og viðhald vega og göngustíga að svæðinu og innan þess, um rekstur 

á sameiginlegum svæðum eins og leiksvæðum og bílastæðum og um uppbyggingu og rekstur 

sameiginlegra aðveitna og fráveitna innan svæðisins. Jafnframt ber félag í frístundabyggð 

ábyrgð á ákvörðunum um gerð og viðhald sameiginlegrar girðingar um svæðið, uppsetningu 

og rekstur sameiginlegra öryggiskerfa sem og ákvarðanir varðandi almennar samskipta- og 

umgengnisreglur innan frístundabyggðarinnar. 

Af ofangreindu má ráða að sveitarfélag ber ekki aðra ábyrgð á ákvörðunum varðandi 

uppbyggingu og umsjón innviða í frístundabyggðum en þá að leggja línurnar hvað þá varðar 

með því að setja viðeigandi skilyrði og skilmála í aðal- og deiliskipulag svæðisins. 

5.3.5 Fyrirkomulag vatnsveitu í frístundabyggðum 

Aðgengi að nægu neysluvatni er grundvöllur þess að hægt sé að búa sér afdrep á tilteknum 

stað, hvort sem það er ætlað til tímabundinnar dvalar eða til fastrar búsetu. Samkvæmt 

Vatnalögum nr. 15/1923 fylgir öllum landareignum réttur til umráða og nýtingar á því vatni 

sem þar er, en auk þess er öllum heimilt að taka vatn til heimilis- og búsþarfa, sunds og baða 

„þar sem landeiganda er meinlaust“. Í 1. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga 

kemur fram að í þéttbýli skal viðkomandi sveitarfélag koma á fót og reka vatnsveitu í þeim 

tilgangi að fullnægja vatnsþörf almennings, heimila og atvinnufyrirtækja. Í dreifbýli er 

heimildum til vatnsöflunar öðruvísi farið. Í Vatnalögum nr. 15/1923 er kveðið á um það, að 

það er á ábyrgð hvers og eins í fyrsta lagi að afla nægjanlegt vatns til heimilis- og búsþarfa fyrir 

sína jörð, í öðru lagi að gæta þess að staðsetja ekki sitt vatnsból þannig að það skerði 

notkunarmöguleika annarra á þeirra eigin vatnsbólum nema hjá því verði ekki komist og í 
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þriðja lagi að veita öðrum aðgengi að nægu vatni hafi þeir ekki aðgengi að vatni innan síns 

lands. 

Ofangreint á einnig við um lóðir innan frístundabyggðar þar sem þær eru sjálfstæðar 

einingar og því ber umráðamaður hverrar lóðar fyrir sig ábyrgð á að afla nægjanlegs vatns fyrir 

sína notkun. Sé hins vegar starfandi félag í viðkomandi frístundabyggð getur það tekið 

ákvörðun um að ráðist skuli í sameiginlegar framkvæmdir vegna vatnsveitu og ber það þá 

ábyrgð á rekstri hennar, en einstakir umráðamenn lóða eru þó ekki skyldugir til að tengjast 

henni. Sömuleiðis er sveitarfélögum heimilt starfrækja vatnsveitu í dreifbýli, þ.m.t. 

frístundabyggðum, þar sem sýnt hefur verið fram á með rannsóknum og kostnaðaráætlunum 

að það sé hagkvæmt, sbr. 1. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. 

5.3.6 Fyrirkomulag fráveitu í frístundabyggðum 

Í reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp er að finna þá meginreglu að koma skuli á 

sameiginlegri fráveitu í hverfum frístundahúsa, þó með þeirri undantekningu að heimilt er að 

nýta önnur fráveitukerfi þar sem lagning safnræsa þykir ekki álitlegur kostur annað hvort 

vegna þess að slíkt fyrirkomulag hefur ekki í för með sér umhverfisbætandi áhrif eða að 

framkvæmdinni fylgi óhóflegur kostnaður. 

Í 6. mgr. 4. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna kemur fram að 

sveitarfélagi er heimilt að koma á fót og starfrækja fráveitu í dreifbýli. Þessi heimild 

sveitarfélags breytist þó í skyldu á þeim svæðum utan þéttbýlis þar sem fjöldi húsa er u.þ.b. 

20 á hverja 10 ha og/eða atvinnustarfsemi felur í sér losun sem nemur u.þ.b. 50 

persónueiningum eða meira á hverja 10 ha, sbr. 3. mgr. sömu greinar. Þó að ofangreint eigi 

við um öll svæði utan þéttbýlis, þar með taldar frístundabyggðir, þá er meginreglan sú að það 

er á ábyrgð, eftir atvikum, landeiganda eða félags í frístundabyggð að koma á fót fráveitu í 

frístundabyggðum eða gera samning við starfandi fráveitu á svæðinu að höfðu samráði við 

sveitarstjórn, sbr. 9. gr. ofangreindra laga. Í sömu grein segir jafnframt að hafi sveitarfélagið 

sjálft skipulagt frístundabyggð á eigin landi, þá ber sveitarfélaginu að koma á fráveitu innan 

hennar. 

5.3.7 Meðhöndlun úrgangs í frístundabyggðum 

Samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs er öll söfnun úrgangs 

innan sveitarfélags á ábyrgð sveitarstjórnar. Sveitarstjórn skal ákveða fyrirkomulag söfnunar 
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og flutnings þess úrgangs sem til fellur í sveitarfélaginu sem og sjá til þess að starfræktar séu 

móttöku- og söfnunarstöðvar fyrir heimilis- og rekstrarúrgang. Sveitarstjórn skal jafnframt 

koma á kerfisbundinni tæmingu annars vegar á seyru úr rotþróm í sveitarfélaginu og hins vegar 

á sorpílátum á vegum sveitarfélagsins og sjá jafnframt til þess að heimilisúrgangur sé fluttur 

frá öllum heimilinum innan sveitarfélagsins. Þó er sveitarstjórn heimilt að ákveða að sækja 

ekki heimilisúrgang á hvert heimili í dreifbýli ef þau setja upp sorpílát á aðgengilegum stað í 

staðinn. 

Söfnun úrgangs og reglubundin tæming seyru úr rotþróm í frístundabyggðum er jafnframt 

í verkahring sveitarfélagsins. Í ofangreindri reglugerð er kveðið svo á um að sveitarstjórn skylt 

að annað hvort setja upp sorpílát í nágrenni frístundabyggða eða staðsetja slíkt ílát þannig að 

þeir sem dvelja í viðkomandi frístundabyggðum eigi auðvelt með að losa sorp sitt í það á leið 

frá þeim, á því tímabili sem þess má vænta að húsin sé almennt í notkun. Þannig er í 

reglugerðinni hvorki er gerð krafa á sveitarfélag um að sorp sé sótt frá hverju frísundahúsi með 

reglubundnum hætti, eins og þeim er skylt að gera fyrir heimili, né að sorpílát sé staðsett við 

frístundabyggðir allan ársins hring. 

5.4 Samantekt 

Í þessum kafla var þróun frístundabyggða og frístundahúsa skoðuð í gegnum breytingar á 

skipulags- og byggingalöggjöfinni. Jafnframt var farið yfir ákvæði ýmissa laga og reglugerða 

sem öll fjalla á einhvern hátt um réttindi og skyldur umráðamanna lóða í frístundabyggðum, 

þar með talið takmarkanir á rétti til skráningu lögheimilis, rétti til að hafa áhrif á stjórn og 

stefnumótun sveitarfélaga, hlutverk félaga í frístundabyggð og fleira. 
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6 Stjórnsýslulegar áskoranir vegna frístundabúsetu, í tilviki Bláskógabyggðar 
og Grímsnes- og Grafningshrepps 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á frístundabúsetu (e. second home tourism) og 

áhrifum hennar á samfélag og umhverfi. Frístundabúseta er um margt sérstök enda ber hún 

bæði einkenni ferðamennsku og fastrar búsetu. Þessi sérstaða getur skapað margvísleg 

stjórnsýsluleg vandamál og áskoranir sem eru einkennandi fyrir slíka búsetu, enda getur verið 

erfiðleikum bundið að staðsetja hana innan stjórnsýslunnar. Áskoranir eru í þessu samhengi 

skilgreindar sem tilvik þar sem gildandi löggjöf, hagsmunir einstaklinga og 

stjórnsýsluframkvæmd sveitarfélaga rekast á og skapa aðstæður sem örðugt getur reynst fyrir 

stjórnsýsluna að leysa úr með þeim verkfærum sem hún hefur yfir að ráða (Hall, 2015). 

Við greiningu þeirra gagna sem fjallað hefur verið um í köflunum hér á undan og á 

viðtölunum við sveitarstjóra Bláskógabyggðar og oddvita Grímsnes- og Grafningshrepps, komu 

í ljós fimm aðgreinanleg en þó samtvinnuð þemu sem hægt er að telja sem áskoranir sem 

sveitarfélög gætu staðið frammi fyrir vegna málefna sem snerta frístundabyggðir sérstaklega. 

Þessi þemu eru a) skipulag landnotkunar frístundabyggða, b) búseta í frístundabyggðum og 

réttur til lögbundinnar þjónustu, c) atvinnustarfsemi í frístundabyggðum, d) samfélagsleg áhrif 

frístundabúsetu og e) umhverfisáhrif frístundabúsetu. Fjallað verður um þessi atriði hvert fyrir 

sig í köflunum hér á eftir. 

6.1 Nokkur orð um Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshrepp 

Samkvæmt fasteignaskrá 31. desember 2017 eru 13.286 frístundahús á Íslandi. Rúmlega 

þriðjung þeirra er að finna í sveitarfélögunum Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppi 

(www.skra.is, skoðað 31.3.2018). 

 

Mynd 1: Fjöldi sumarhúsa á landinu öllu tímabilið 1994-2017 
(https://skra.is/markadurinn/talnaefni/fjoldi-sumarhusa/, skoðað 31. mars 2018) 

https://skra.is/markadurinn/talnaefni/fjoldi-sumarhusa/
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Bláskógabyggð, sem varð til sem sveitarfélag þann 9. júní 2004 þegar yfir fyrrverandi 

Þingvallahreppur, Laugadalshreppur og Biskupstungnahreppur sameinuðust, er 10 stærsta 

sveitarfélag landsins og nær yfir um 3.300 km2 lands. Í sveitarfélaginu er að finna þrjá 

þéttbýliskjarna; Laugarvatn, Reykholt og Laugarás, þar sem rúmlega helmingur íbúa 

sveitarfélagsins hefur búsetu. Íbúar sveitarfélagsins voru 1.115 þann 1. janúar 2018 

(www.hagstofa.is, skoðað 31. mars 2018). Helstu atvinnuvegir eru landbúnaður og 

ferðaþjónusta, en innan marka sveitarfélagsins eru margar af vinsælustu náttúruperlum og 

menningarminjum landsins, þar á meðal Þingvellir, Gullfoss og Geysir, sem draga að sér stóran 

hluta þeirra ferðamanna sem koma til landsins. Þá er ýmiskonar afþreying í boði fyrir 

ferðamenn, svo sem sundlaugar, golfvellir, fjölbreyttar göngu- og reiðleiðir, flúðasiglingar og 

fleira mætti telja. Í sveitarfélaginu eru 109 skilgreindar frístundabyggðir sem samtals ná yfir ná 

yfir um það bil 5.120 ha eða um það bil 1,5% af flatarmáli sveitarfélagsins. Stærsta einstaka 

frístundabyggðin er um 430 ha að stærð (Drög að tillögu að aðalskipulagi Bláskógabyggðar 

2015-2027, í vinnslu, maí 2017). Í fasteignaskrá voru skráð 1.979 frístundahús í sveitarfélaginu 

þann 31. desember 2017 (www.skra.is, skoðað 31.3.2018).  

 

Mynd 2: Fjöldi frístundahúsa í Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi og Hrunamannahreppi 
tímabilið 1994-2017 (https://skra.is/markadurinn/talnaefni/fjoldi-sumarhusa/, skoðað 31. mars 
2018). 

 

Grímsnes- og Grafningshreppur varð til við sameiningu hreppanna tveggja sem það ber 

nafn sitt af árið 1998 og nær yfir um 890 km2 lands. Íbúar voru 479 þann 1. janúar 2018 

(www.hagstofa.is, skoðað 31. mars 2018). Í sveitarfélaginu eru tveir þéttbýliskjarnar; Borg og 

Sólheimar, en þar býr um þriðjungur íbúanna. Hefðbundinn landbúnaður hefur verið á 

undanhaldi síðustu áratugina og þjónusta við ferðamenn og frístundabyggðir tekið yfir, enda 

https://skra.is/markadurinn/talnaefni/fjoldi-sumarhusa/
http://www.hagstofa.is/
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nýtur sveitarfélagið góðs af nálægð við bæði helstu ferðamannasegla landsins og 

höfuðborgarsvæðið sem er allt innan klukkustundar aksturs frá þéttbýliskjarnanum að Borg.  

Í sveitarfélaginu eru alls um 100 frístundabyggðir sem ná yfir um 12.100 ha lands, eða allt 

að 20% af heildarflatarmáli sveitarfélagsins, en stærsta einstaka frístundabyggðin er um 551 

ha (Drög að tillögu að aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2016-2030, í vinnslu 

september 2017). Í fasteignaskrá voru skráð 2.832 frístundahús í sveitarfélaginu þann 31. 

desember 2017 (www.skra.is, skoðað 31.3.2018). 

6.2 Skipulag landnotkunar frístundabyggða 

Samkvæmt núgildandi skipulagslögum nr. 123/2010 er landið allt skipulagsskylt og er það á 

ábyrgð sveitarfélaga að skipuleggja og taka ákvarðanir um landnotkun alls lands innan sinna 

sveitarfélagamarka í samræmi við Landskipulagsstefnu. Skipulagsáætlanir sveitarfélaga eru 

almenn stjórnvaldsfyrirmæli sem koma yfirleitt til framkvæmda á löngum tíma og á grundvelli 

gildra skipulagsáætlana geta sveitarstjórnir, lögaðilar og einstaklingar byggt ákveðin réttindi 

og nýtt tiltekin úrræði. Jafnframt verða sömu aðilar að lúta almennum takmörkunum í 

samræmi við efni skipulagsáætlananna, enda binda þær alla að lögum við gildistöku 

(Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

Ákvarðanir um tiltekið skipulag landnotkunar eru þó hvorki endanlegar né 

óumbreytanlegar, því ýmislegt getur leitt til þess að ákvæði laga og reglugerða, ákvarðanir 

sveitarfélags um skipulag landnotkunar og hagsmunir einstaklinga eða hópa einstaklinga fara 

að stangast á á einhverjum tímapunkti. Afleiðingarnar verða þær að gildandi skipulagsáætlun 

sveitarfélagsins uppfyllir ekki lengur þarfir þessara einstaklinga, hópa eða jafnvel samfélagsins 

í heild, og því þarf viðkomandi sveitarfélag að taka ákvörðun um það hvort og þá með hvaða 

hætti skipulagsáætlanir þess skuli endurskoðar. 

Þegar kemur að skipulagi landnotkunar í frístundabyggðum, þá felst stjórnsýsluleg áskorun 

í því fyrir sveitarfélög að takast á við þróun á notkun frístundahúsa sem er frábrugðin því sem 

stefnt var að í upphafi. Sem dæmi má nefna þegar einstaklingar breyta hagnýtingu á 

frístundahúsi sínu úr því að vera fyrst og fremst afdrep fjölskyldunnar yfir sumartímann og í 

lengri fríum á öðrum árstímum yfir í að vera tímabundið nýtt til útleigu til ferðamanna þegar 

viðkomandi er ekki sjálfur að nota húsið eða að viðkomandi aðili er farinn að halda þar heimili 

að staðaldri. Hvoru tveggja er ekki í samræmi við þá nýtingu frístundahúsa sem lagt var upp 

með þegar frístundabyggðir voru fyrst skipulagðar, samanber skilgreiningar á hugtakinu 
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sumarbústaður í skipulags- og byggingareglugerðum, og hvoru tveggja getur haft áhrif á það 

hvernig sveitarfélög skipuleggja og útfæra skyldubundna þjónustu sína, eins og vatnsveitu, 

fráveitu og sorphirðu, gagnvart notendum. 

Skipulagðar frístundabyggðir innan sveitarfélagamarka Bláskógabyggðar og Grímsnes- og 

Grafningshrepps eru samtals 209 og ná þær yfir um 172 km2 lands. Margar þeirra eru ekki 

fullbyggðar og sumstaðar hefur uppbygging ekki enn hafist. Í drögum að endurskoðun 

aðalskipulagsáætlana hjá bæði Bláskógabyggðar og Grímsnes- og Grafningshrepps er gert ráð 

fyrir því að frístundabyggðir verði áfram skilgreindar sem hreinar frístundabyggðir með þeim 

réttindum og skyldum sem þeim fylgja eins og tilgreint er í lögum. Hins vegar er gert ráð fyrir 

því að þær frístundabyggðir sem ekki hafi byrjað að byggjast upp við lok skipulagstímabilsins 

verði felldar út úr aðalskipulagi nema landeigandi geti sýnt fram á að uppbygging sé að fara af 

stað. 

Í viðtali við sveitarstjóra Bláskógabyggðar kom fram að ekki standi til að breyta landnotkun 

frístundabyggða þannig að fólki yrði heimilt að hafast þar við að staðaldri eða vera með 

umfangsmikla atvinnustarfsemi, því að: 

Það er alveg klárt í aðalskipulagi að með frístundabyggð er ekki verið að búa til nýtt 
þéttbýli. Það er í öðrum tilgangi sem stofnað er til þess. Þéttbýli er annars eðlis og þar er 
sveitarfélagið gerandinn. Sveitarfélagið er venjulegast eigandi lands og er að skipuleggja 
það sem íbúðasvæði. Frístundahúsasvæðin eru einkalóðir og þar er landeigandi að 
skipuleggja á öðrum forsendum. Það er töluverður munur þarna á milli. 

Í viðtali við oddvita Grímsnes- og Grafningshrepps kom jafnframt fram að þótt að 

skipulagsvaldið sé óumdeilanlega hjá sveitarfélaginu, þá væri það undantekningarlaust að 

frumkvæði landeiganda þegar verið væri að breyta landnotkun lands í einkaeigu úr til dæmis 

landabúnaðarlandi í frístundabyggð. Er slík framkvæmd í samræmi við ákvæði 38. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 sem kveður á um að landeiganda eða framkvæmdaraliða sé heimilt 

að óska eftir því við sveitarstjórn að gert sé deiliskipulag fyrir land sitt á hans kostnað. 

Landeigandi eða framkvæmdaraðili þarf jafnframt að óska eftir breytingu á landnotkun í 

aðalskipulagi ef tillaga að deiliskipulagi eða deiliskipulagsbreytingu er ekki í samræmi við 

núverandi landnotkun á deiliskipulagssvæðinu. Einnig þarf leyfi ráðherra til að taka land úr 

landbúnaðarnotum ef umrædd spilda er stærri en 5 ha eða að um sé ræða gott ræktunarland 

sem hentar vel til landbúnaðar eða að það teljist mikilvægt vegna matvælaframleiðslu, 

samanber ákvæði jarðalaga nr. 81/2004 m.s.br. 
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Í máli oddvita Grímsnes og Grafningshrepps kom jafnframt fram að ef það hefði einhvern 

tímann verið inni í myndinni að í framtíðinni ætti að fara að breyta eðli frístundabyggða þannig 

að fólk gæti átt sitt fasta heimili þar eða stundað þar atvinnustarfsemi, þá hefði sveitarfélagið 

aldrei leyft frístundabyggðir svo víða sem raun ber vitni. Hins vegar væri það staðreynd að allt 

annar bragur væri kominn á frístundabyggðirnar en áður var. 

[Árið] 1967, þá mátti sumarhús ekki vera stærra en 40 fermetrar en nú er náttúrulega búið 
ítrekað að breyta [byggingareglugerð], svo var þetta í 60 fermetrum 1994 og núna er þetta 
bara orðið hlutfall af stærð lóða. Ég held að stærsta sumarhúsið hérna í okkar sveit sé 
eitthvað 586 fermetrar og með öllu. […] Og nú eru öll byggingarefni leyfð. Áður voru 
náttúrulega innflutningshöft og þannig að menn notuðu bara allskonar efnivið í þetta, 
þetta náttúrulega var bara byggt af hálfgerðum vanefnum sko. […] En þetta er alveg hætt 
að vera einhver rómantík með gamlan olíulampa og kolaeldavél, það er bara löngu dáið. 
Nú þarftu bæði heitt og kalt vatn og ljósleiðara og rafmagn náttúrulega, annars er þetta 
ekki sumarbústaður. 

Í dag er því mest byggt af svokölluðum heilsárshúsum sem búin eru öllum helstu 

nútímaþægindum, ýmist steypt eða úr timbri. Algengast er að þau séu á bilinu 120-300 

fermetrar að stærð þó einstaka hús geti verið mun stærri, en auk þess er algengt að aukahús 

af ýmsu tagi fylgi, svo sem allt að 40-50 fermetra gestahús, geymsla, skemma, gróðurhús eða 

sambærilegar byggingar. Þá er mjög algengt að nýir eigendur eldri frístundahúsa óski eftir 

heimildum til að annað hvort byggja verulega við þau eða rífa og byggja stærri hús í takti við 

nútímaþarfir. 

Í viðtali við sveitarstjóra Bláskógabyggðar kom fram, að vegna nýlegra breytinga á lögum 

um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald sem gera það að verkum að ekki er hægt að 

endurnýja starfs- og rekstrarleyfi þeirra aðila sem hingað til hafa haft slík leyfi til rekstur 

gististaðar í sumarhúsunum sínum, þá væru landeigendur farnir að óska eftir að breyta 

skipulagi í frístundabyggðum til að koma á móts við breyttar þarfir þessara aðila, til dæmis 

með því að gera hluta þeirra að þjónustusvæði. Pressan væri til staðar því margir væru búnir 

að fjárfesta í lóðum og byrjaðir að byggja upp gististarfsemi sem síðan varð skyndilega óleyfileg 

vegna áðurnefndra breytinga. Spurningin sé hins vegar hvort það sé æskileg þróun eða ekki, 

en það væri samt alltaf á ábyrgð sveitarfélagsins, en ekki landeigandans, að taka endanlega 

ákvörðun um hvort það yrði yfir höfuð leyft að blanda saman verslunar- og þjónustusvæðum 

og frístundasvæðum. Ýmislegt gæti staðið í vegi fyrir því eins og til dæmis afstaða 

Skipulagsstofnunar sem leggst gegn slíkri blöndun landnotkunar í frístundabyggðum, en einnig 

yrði að taka tillit til fólks 
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[…] sem kannski er að kaupa sér frístundahús og ætlar að vera þarna og njóta friðarins og 
annað og svo bara kemur þarna fyrirtæki í bústaðinn við hliðina og þar er alltaf traffík og 
eitthvað slíkt. En á móti kemur að venjulegast eru þetta rúmar og góðar lóðir, þannig að. 
En annars fer þetta bara allt eftir afstöðu fólks. 

Þá er líka til staðar annar vandi vegna skipulagsmála í frístundabyggðum í bæði 

Bláskógabyggð og Grímsnes og Grafningshreppi sem tengist því að margar elstu byggðirnar 

þar eiga upphaf sitt að rekja til þess tíma áður en landið allt varð skipulagsskylt. Þrátt fyrir 

afdráttarlausa skipulagsskyldu sveitarfélaganna samkvæmt núgildandi skipulagslögum, þá eru 

margar frístundabyggðir innan marka sveitarfélaganna beggja enn í dag án gildandi 

deiliskipulags. Að sögn oddvita Grímsnes- og Grafningshrepps geta komið upp ýmis vandamál 

við að gera deiliskipulag í þegar byggðum og rótgrónum frístundabyggðum, meðal annars 

vegna þess að sums staðar voru lóðir rangt mældar þegar þeim var úthlutað í upphafi þannig 

að mikið ósamræmi er á milli stærðar á lóðablaði og raunverulegri uppmældri stærð á 

lóðamörkum. Auk þess standist innviðir oft ekki kröfur núgildandi löggjafar og því erfitt að 

vinna úr því að koma því í ásættanlegt horf, sérstaklega ef um er að ræða meiri eða öðruvísi 

notkun er ráð var fyrir gert í upphafi. 

Eins og Hall (2002) bendir á þá snýst skipulag landnotkunar fremur um þróun en endanlega 

útkomu. Það endurspeglast í þeirri staðreynd að í skipulagslöggjöfinni er gert ráð fyrir því að 

skipulagsáætlanir sveitarfélaga séu endurskoðaðar, með ýmist með reglubundnum hætti eða 

eftir því sem þurfa þykir, til að tryggja að gildandi skipulag endurspegli sem best þarfir 

samfélagsins á hverjum tíma. Hins vegar ber að líta til þess að allir einstaklingar sem hafast við 

á tilteknu svæði hafa hagsmuna að gæta hvað varðar bæði landnotkun og athafnir á því svæði. 

Eru hagsmunir þeirra ólíkir eftir því hvaða þjóðfélagshópum þeir tilheyra, virkni þeirra í 

efnahags- og samfélagslegum athöfnum og eftir því hvort þeir horfi meira til viðskiptalegs gildi 

(e. exchange value) staðar eða notagildis (e. use value) hans (Drue, 2015), en margbreytileiki 

viðfangsefnis skipulagsáætlana sést mjög skýrt á því að efni þeirra getur orsakað árekstra á 

milli ríkra hagsmuna almennings og sérhagsmuna einstaklinga (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 

2017). 

Þar sem skipulagi er almennt ætlað að gilda til langs tíma og nýting lands og uppbygging 

mannvirkja er byggð á þeim forsendum sem koma fram í skipulagsáætlunum, þá er ákvörðun 

sveitarstjórna um að gera breytingar á þegar samþykktu skipulagi ekki einföld. Almenningur 

verður að geta treyst því að ákvæði samþykkts skipulags haldi og að því verði ekki breytt nema 
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ríkar ástæður liggi að baki, en á sama tíma verður að taka tillit til ríkra hagsmuna einstaklinga, 

fasteignaeigenda og framkvæmdaraðila. Að ná fram jafnvægi á milli almannahagsmuna og 

einstaklingsbundinna hagsmuna kallar því á að gildandi skipulagsáætlanir og breytingar á þeim 

séu túlkaðar í samræmi við meginreglu stjórnsýsluréttarins um þrönga túlkun 

skipulagsáætlana (Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2017). 

Þegar þetta er skoðað með tilliti til þeirra breytinga á nýtingu frístundahúsnæðis sem 

hefur orðið undanfarin ár, þá kemur í ljós að um tvíþætta áskorun er að ræða. Annars vegar 

hefur hún með sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga og skipulagsmál að gera, það er tiltekna 

landnotkun á tilteknu svæði sem viðkomandi sveitarfélag getur tekið sjálfstæða ákvörðun um, 

í krafti þess að sveitarfélög fara með ótvírætt skipulagsvald og ráða sjálf málefnum sínum á 

eigin ábyrgð, samanber ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Í þessu samhengi er 

mikilvægt að hafa í huga frístundaíbúar sveitarfélags hafa jafnan rétt á við íbúa þess til að gera 

athugasemdir við auglýstar skipulagstillögur vegna þess að málsmeðferðin er opin öllum, en 

líklegt verður að teljast að lýðræðisleg þátttaka almennings í mótun ákvarðana um landnotkun 

stuðli að meiri sátt um ákvarðanirnar sem aftur eykur réttmæti þeirra. 

Hins vegar snýst áskorunin um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga, það er að þeir ráða sjálfir 

búsetu sinni svo fremi sem það stangast ekki á við lög og að þeir hafi að einkarétti yfirráð yfir 

þeim stað sem þeir vilja búa á, samanber hæstaréttardóm í máli nr. 474/2004. Það, að óheimilt 

sé að skrá lögheimili í húsnæði í frístundabyggð, er því í besta falli aðeins óbein takmörkun á 

flutningi fólks í slíkt húsnæði, enda getur það samkvæmt ákvæðum laga nr. 21/1990 um 

lögheimili skráð lögheimili sitt í því sveitarfélagi sem það kýs án þess að tilgreina heimilisfang 

ef húsnæðið sem það býr í uppfyllir ekki skilyrði laga um íbúðarhúsnæði. Þá geta hvorki ákvæði 

skipulagslaga né laga um lögheimili komið í veg fyrir að einstaklingar ákveði að setjast að í 

húsnæði í frístundabyggð, vegna þess að í þeim er hvergi að finna heimildir eða úrræði, hvorki 

til að takmarka lengd dvalar þeirra í frístundahúsi í skipulagðri frístundabyggð né beita þá 

þvingunarúrræðum dveljist þeir of lengi í slíku húsnæði, svo framarlega sem búseta þeirra þar 

telst ekki ógna öryggi þeirra (Þingskjal 221 – 220. mál, 2006-2007). 

Niðurstaðan er því sú að sveitarfélög hafa lögformlegt verkfæri í skipulagslögum og 

sveitarstjórnarlögum til að takast á við skipulagslega hluta áskorunnar, en þau standa fremur 

ráðalaus gagnvart þeim hluta áskorunarinnar sem snýr að sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins 

og vilja hans til að taka upp heilsársbúsetu í frístundahúsi í frístundabyggð. 
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6.3 Búseta í frístundabyggðum og réttur til lögbundinnar þjónustu 

Frístundabyggðir eru samkvæmt ákvæðum ýmissa laga og reglugerða skilgreind sem svæði 

fyrir frístundahús sem ætluð eru til tímabundinnar dvalar en ekki til fastrar búsetu. Hins vegar 

er hvergi að finna í lögum neinar takmarkanir á því hversu löng dvöl í slíkum byggðum má að 

hámarki vera til að hún geti talist tímabundin. Þá telst dvöl í húsnæði sem staðsett er í 

skipulagðri frístundabyggð, burt séð frá því hversu lengi dvölin stendur yfir, ekki ígildi fastrar 

búsetu samkvæmt ákvæðum laga nr. 21/1990 um lögheimili og eftir 1. janúar 2007 hefur 

skráning lögheimilis í frístundahúsi verið óheimil. 

Meginmarkmið skráningar lögheimilis er „að endurspegla raunverulega og rétta búsetu 

einstaklinga og þar með ákvarða réttarstöðu þeirra og skyldur gagnvart hinu opinbera“ 

(Þingskjal 459 – 345. mál, 148. löggjafarþing 2017-2018). Þar sem ekki er leyfilegt að skrá 

lögheimili í frístundahúsi, þá er umráðamaður lóðar í frístundabyggð ekki íbúi í því sveitarfélagi 

þar sem viðkomandi lóð er staðsett. Hann nýtur því ekki sama réttar og lögheimilisíbúar til 

lögbundinnar þjónustu dvalarsveitarfélagsins, annarrar en þeirrar sem er ekki bundin við 

lögheimili. 

Stjórnsýslulega áskorunin í þessu tilviki felst í rétti einstaklinga til lögbundinnar þjónustu 

og þar eru álitamálin tvö. Þau snúa annars vegar að því hvernig sveitarfélög eigi að standa að 

því að veita þeim þjónustu sem eru skráðir með lögheimili í sveitarfélaginu óstaðsettir í hús, 

en búandi í húsnæði í frístundabyggð þar sem föst búseta er óheimil, og hins vegar að því 

hvernig sveitarfélög geta áætlað þjónustuþörf og útfærslu lögbundinnar þjónustu í 

frístundabyggð vegna brunavarna, meðferðar úrgangs og vatns- og fráveitu þegar engar 

upplýsingar liggja fyrir um fjölda notenda á hverjum tíma. 

Í viðtölum við annars vegar sveitarstjóra Bláskógabyggðar og hins vegar oddvita Grímsnes- 

og Grafningshrepps kemur fram að þeir hafa báðir orðið varir við það að þeim sem kjósa að 

búa í frístundahúsinu sínu allan ársins hring fari fjölgandi og er helst um að ræða fólk sem er 

að nálgast eða er komið á eftirlaunaaldur. Oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps lét í ljós 

ákveðnar áhyggjur vegna þessarar þróunar, og þá sérstaklega hvað varðar að einstaklingar geti 

skráð sig með lögheimili í sveitarfélaginu en óstaðsetta í hús. Í desember 2017 voru 5 aðilar 

skráðir með þessum hætti í Grímsnes- og Grafningshreppi en vitað er að þeir eru allir búsettir 

í frístundahúsunum sínum. Að auki eru þó nokkrir einstaklingar sem búa í frístundahúsum 

sínum að staðaldri en hafa ekki enn sem komið er flutt lögheimilið sitt í sveitarfélagið. Að mati 
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oddvitans er þetta langt í frá æskileg þróun því það væri nokkuð ljóst að sveitarfélagið gæti 

ekki innt af hendi lögbundna þjónustu annars staðar en á lögheimili viðkomandi og þeir sem 

byggju án lögheimilisskráningar í frístundabyggðum ættu ekki rétt á annarri þjónustu 

sveitarfélagsins en þeirri sem almennt er í boði í þar, það er brunavörnum, sorphirðu, 

seyrulosun og eftir atvikum vatnsveitu. 

En menn tala mjög fjálglega um þetta og segja að þetta sé ekkert mál, þessir einstaklingar 
séu fullorðið fólk og þurfi enga þjónustu. Að það sé meira að segja tilbúið til að afsala sér 
þjónustu. En ég segi nú bara að þú gætir nú bara fengið heilablóðfall á morgun og hvað 
ætlar þú svo að gera þegar þú kemur í sumarbústaðinn aftur og þarf heimahjúkrun? Þetta 
er ekkert hugsað alla leið. 

Oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps benti jafnframt á að sveitarfélögum er skylt lögum 

samkvæmt að veita lögbundna þjónustu með sem hagkvæmustum hætti. Þess vegna er stefnt 

að uppbyggingu innan þéttbýlis og reynt að ýta eftir því að í dreifbýli sé byggt sem mest í 

þyrpingum sem næst núverandi stofnlögnum til að hagkvæmt og auðvelt sé að tengja vatns- 

og fráveitu og halda vegalagningu og tengingum inn á stofnvegi í lágmarki. 

Er það í samræmi við ákvæði Landskipulagsstefnu 2015-2016, en þar segir að skipulag 

byggðar skuli stuðla „að sjálfbærri þróun þéttbýlisstaða með þéttri, samfelldri byggð, 

endurskipulagningu vannýttra svæða og eflingu nærsamfélags“ og að í dreifbýli „verði miðað 

að því að styðja og styrkja samfélag viðkomandi byggðarlags með því að beina vexti að þeim 

kjörnum sem fyrir eru. Í dreifbýli tengist fjölgun íbúða fremur búrekstri eða annarri 

staðbundinni landnýtingu eða atvinnustarfsemi.“ 

Bæði sveitarstjóri Bláskógabyggðar og oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps telja að það 

mynda alltaf verða sveitarfélögunum erfitt að veita lögbundna þjónustu til lögheimilisíbúa sem 

halda heimili sitt í frístundabyggðum, meðal annars vegna þess að þær eru oft staðsettar á 

svæðum sem engum myndi, í ljósi landfræðilegra aðstæðna, detta í hug að setja niður 

varanlega íbúabyggð. Jafnframt bendir sveitarstjóri Bláskógabyggðar á að margar 

frístundabyggðirnar eru mörg hundruð hektarar að stærð og því væru vegakerfin í þeim 

stærstu bæði margfalt stærri og lengri en í þéttbýlinu, auk þess sem vegirnir þar væru yfirleitt 

lítið uppbyggðir malarvegir með lítinn burð og sumstaðar nánast bara þröngir slóðar með 

trjágróður til beggja handa. Það væri mjög erfitt að koma við snjómokstri, akstri skólabíla og 

sorphirðu allan ársins hring við slíkar aðstæður og í raun óframkvæmanlegt nema með 

gríðarlegum tilkostnaði. Þá væri líklegast að aðeins mjög lítill hluti frístundahúsaeigenda komi 
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til með að vilja hafa fasta búsetu í sínu frístundahúsi, svo lögheimilisíbúarnir yrðu alltaf á víð 

og dreif inni í þessum rúmlega hundrað frístundabyggðum sem eru skipulagðar víðsvegar í 

sveitarfélaginu. Bara vegna þessa væri þetta útilokað, því að „við kæmumst bara aldrei yfir 

þetta, við eigum fullt í fangi með bara að hérna sinna þéttbýlinu“ (Sveitarstjóri 

Bláskógabyggðar). Það væri jafnframt alveg ljóst að í endurskoðuðu aðalskipulagi 

Bláskógabyggðar er þéttingu byggðar og íbúabyggð stefnt inn í þéttbýlið sem fyrir er. Ekki væru 

uppi neinar hugmyndir um að leyfa nýjum byggðarkjörnum að rísa og því væri alveg útilokað 

að sveitarfélagið færi að veita þessa þjónustu inn í frístundabyggðum. Sveitarstjóri 

Bláskógabyggðar lauk máli sínu með því að segja: 

En þetta verður alltaf erfitt að leysa svona mál svo sómi sé af og mjög erfitt að það sé 
þarna eitthvað svona fljótandi dæmi, ekki gott í neinni stjórnsýslu að opna á einhvern 
svona auka heim því það er ekki til hagsbóta fyrir neinn. […] Allir vilja standa vel að þeirri 
þjónustu sem þeim er skylt að veita, en þetta verður allt dýrara. […] Og það er bara verið 
að fara í kringum lögin, þú getur alveg notað frístundahúsið eins og þú vilt innan þeirra 
marka að þetta er frístundabyggð. Menn þurfa bara að skilja það. 

Hann nefndi hins vegar einnig að það væri álitamál hvort sveitarfélaginu væri stætt á því 

að neita að veita einstaklingi sem er með lögheimili sitt skráð í sveitarfélaginu en býr í 

frístundahúsi lögbundna þjónustu, því það væri alltaf vitað hvar hann byggi þó hann sé skráður 

óstaðsettur í hús. 

Þegar áskorunin um búsetu í frístundabyggðum og rétt til lögbundinnar þjónustu er 

skoðuð nánar sést vel hvað núverandi stjórnsýslukerfi er tvípóla og skapar ólíka réttarstöðu 

einstaklinga eftir því hvar þeir hafa ákveðið að skrá lögheimili sitt. Annars vegar er um að ræða 

lögheimilisíbúa sem hafa fullan rétt á lögbundinni þjónustu sveitarfélagsins og hins vegar 

frístundaíbúa sem hafa aðeins rétt til þeirrar almannaþjónustu sem sveitarfélögum er skylt að 

veita án tillits til fastrar búsetu, þrátt fyrir að dvelja þar langdvölum og stundum lengur en 

sumir lögheimilisíbúar og borga þar bæði fasteignaskatt og viðeigandi þjónustugjöld af 

fasteign sinni eins og hverjir aðrir íbúar. 

Mörkin milli réttinda lögheimilisíbúa annars vegar og frístundaíbúa eru mjög skýr. Hins 

vegar vandast málið þegar kemur að því að þeim hópi einstaklinga sem hefur flutt lögheimili 

sitt í sveitarfélagið en býr í frístundahúsi, sem vegna staðsetningar sinnar í skilgreindri 

frístundabyggð uppfyllir ekki kröfur um skráningu sem íbúðarhúsnæði, og er þess vegna 

skráður óstaðsettur í hús. Þessi hópur á óumdeilanlega rétt á allri þeirri þjónustu sem 

sveitarfélögum er skylt að veita lögum samkvæmt, en á móti kemur að sveitarfélög eru mjög 
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treg til að veita þessa þjónustu inni í frístundabyggðum, því alla jafna er slík þjónusta ekki í 

boði þar, og að breyta því væri fordæmisgefandi. Á móti kemur að það er hægt að vísa í 

fordæmi fyrir því að sveitarfélög hafi veitt og eru enn að veita slíka þjónustu í 

frístundabyggðum þar sem nokkrir einstaklingar fengu á sínum tíma að skrá lögheimili sitt þar, 

og því er ekki víst, með vísun í jafnræðisreglu stjórnsýslulaga, að sveitarfélögin geti haldið 

afstöðu sinni til streitu ef hún yrði kærð. 

Hins vegar er ljóst að núverandi lagaumhverfi veitir sveitarfélögum ekki nægjanlega góð 

verkfæri til að takast á við þennan vanda, vegna þess að það liggur engin refsing við að velja 

sér búsetu í húsnæði sem ekki er skilgreint sem íbúðarhúsnæði og skylda sveitarfélaga til að 

veita lögbundna þjónustu er ótvíræð. Að sama skapi eiga sveitarfélög að veita þessa þjónustu 

með sem hagkvæmustum hætti og það getur verið erfiðleikum bundið þegar búsetan er mjög 

dreifð. 

Íbúafjöldi og spár um þróun íbúafjölda eru þungamiðja pólitískrar stefnumörkunar á 

mörgum sviðum, þar á meðal hvað varðar framboð og útfærslu á lögbundinni þjónustu 

sveitarfélaga. Þá eru upplýsingar um íbúafjölda grundvöllur ýmissa ákvarðana í efri lögum 

stjórnsýslunnar, til að mynda varðandi það hvernig staðið skuli að því að deila sameiginlegum 

skatttekjum úr ríkissjóði aftur út til sveitarfélaganna, uppbyggingu innviða eins og heilsugæslu 

og almenningssamgangna og fleira því um líkt (Müller og Hall, 2003). 

Hins vegar byggja flestar lýðfræðilegar aðferðir við að safna upplýsingum um fjölda íbúa á 

þeirri nálgun að einungis náttúrulegar breytingar, það er fæðingar og andlát, og fólksflutningar 

til og frá svæðinu hafi áhrif á íbúafjölda innan þess á hverju tilteknu tímabili. Stærsti gallinn 

við þessa nálgun er sá, að hún nær ekki yfir tímabundnar sveiflur á fólksfjölda innan svæðis 

innan hins valda tímabils, sem þýðir að yfirleitt er litið fram hjá fjölda frístundaíbúa sem 

dveljast tímabundið á svæðinu (Müller og Hall, 2003). 

Það að frístundaíbúar eru ekki taldir með sem íbúar dvalarsveitarfélagsins getur haft ýmis 

áhrif á stjórnsýslu sveitarfélagsins. Á þetta sérstaklega við um þau sveitarfélög þar sem skráðir 

íbúar eru miklum mun færri en frístundaíbúar, en þau bera yfirleitt skarðan hlut frá borði þegar 

kemur að fjárveitingum úr opinberum sjóðum. Er það bæði vegna þess að skráður fjöldi íbúa 

er miklu lægri en raunverulegur fjöldi notenda og vegna þess að stjórnvöld geta aðeins 

gróflega áætlað raunverulegan fjölda þjónustuþega innan sinna stjórnsýslumarka og þörf 
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þeirra fyrir þjónustu, þar sem upplýsingar um frístundaíbúa eru hvergi skráðar (Müller og Hall, 

2003). 

Í bæði Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppi eru lögheimilisíbúar mun færri en 

frístundaíbúar, sem þýðir að kostnaður við almannaþjónustu eins og brunavarnir, sorphirðu 

og seyrulosun innan sveitarfélagsins er margfalt hærri en ef aðeins væri um lögheimilisíbúa að 

ræða. Vegna þess að mörg frístundahús eru einnig í útleigu til ferðamanna, þá er ljóst að nýting 

frístundahúsa hefur aukist mjög á undanförnum árum. Hins vegar getur það verið 

vandkvæðum bundið fyrir sveitarfélög að finna leiðir til þess að afla tekna á móti auknum 

kostnaði þannig að alls jafnræðis sé gætt. Eins og er, er stjórnsýslukerfið ekki hugsað fyrir 

margfalda búsetu, heldur skilgreinir réttindi einstaklinga út frá einum föstum punkti, það er 

lögheimilinu, sem gerir það að verkum að fjöldi frístundaíbúa er ekki talin með í opinberum 

íbúatölum. Það kemur alltaf til með að gera allar áætlanir sveitarfélaga um þjónustuþörf 

ónákvæmar og leiða til þess að kostnaður verður ýmist of- eða vanmetinn. 

Niðurstaðan hér er því sú að þó að viðteknar venjur við íbúatalningu og skráningu 

lögheimilis þjóni sínum tilgangi í flestu tilliti, þá hafa skapast þær aðstæður í nokkrum 

sveitarfélögum þar sem frístundaíbúar eru margfalt fleiri en lögheimilisíbúar, að kerfið virkar 

frekar hamlandi fyrir stjórnsýsluna í þeim sveitarfélögum og getur mögulega komið í veg fyrir 

að markmiðum um að veita lögbundna þjónustu með sem hagkvæmustum hætti, verði náð. 

6.4 Atvinnustarfsemi í frístundabyggðum 

Í ákvæðum skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er ekki gert ráð fyrir að atvinnustarfsemi sé 

stunduð í frístundabyggðum. Þrátt fyrir það er fjöldinn allur af frístundahúsum auglýstur í 

útleigu til ferðamanna í gegnum vefsíður á borð við airbnb.com, booking.com, bungalo.com 

og fleiri, og er mikill meirihluti þeirra án tilskilinna opinberra leyfa. 

Samkvæmt lögum nr. 67/2016 um breytingu á lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald, sem tóku gildi 1. janúar 2017 og nýrri reglugerð nr. 1277/2016 

um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, var eigendum frístundahúsa heimilað að leigja 

út lögheimili sitt og eina aðra eign í samtals 90 daga á hverju almanaksári, eða þar til tekjur af 

útleigunni hafa náð að hámarki 2 milljónum króna, gegn einfaldri skráningu hjá 

Sýslumanninum á Höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma var tekið fyrir það að hægt væri að reka 

starfs- og rekstrarleyfisskyldan gististað í sumarhúsum þar sem slík starfsemi má aðeins fara 

fram í samþykktu atvinnuhúsnæði, samanber ákvæði 2. gr. ofangreindrar reglugerðar. Það er 
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því ljóst að þeir aðilar sem eru með leyfi fyrir slíkan rekstur í dag, fá þau ekki endurnýjuð þegar 

gildistími núgildandi leyfa rennur út. 

Stjórnsýslulegu áskoranirnar hér eru tvær. Sú fyrri snýr að möguleikum sveitarfélaga til að 

afla tekna á móti kostnaði og felst í því að í frístundabyggðum er stunduð svört útleiga á 

frístundahúsum til ferðamanna, sem sveitarfélög bera óumdeilanlega kostnað af, til dæmis 

vegna meiri úrgangs og aukinnar vatnsnotkunar, en hafa skerta möguleika á að afla tekna á 

móti. Seinni áskorunin snýr að skipulagi landnotkunar og felst í þeim fjölda frístundahúsa sem 

er í útleigu hverju sinni og hvort sveitarstjórnir þurfi að grípa til rástafanna til að koma í veg 

fyrir árekstra milli þeirra sem nýta frístundahús sín með hefðbundnum hætti og þeirra sem 

nýta sín hús til útleigu. 

Í viðtölum við sveitarstjóra Bláskógabyggðar og oddvita Grímsnes- og Grafningshrepps 

kom berlega í ljós andstaða þeirra við það að einstaklingum skuli vera heimilt að leigja út 

frístundahúsið sitt í allt að 90 daga á hverju almanaksári. Báðir lýstu yfir efasemdum með það 

hvernig eftirliti með starfseminni væri háttað og framfylgd þess að viðkomandi hús yrðu ekki 

leigð umfram hina heimilu 90 daga eða 2ja milljón króna tekjuhámark. Taldi sveitarstjóri 

Bláskógabyggðar víst að fólk myndi freistast til að leigja bara eins lengi og það kemst upp með 

og þannig hefði staðan ekkert batnað frá því fyrir breytingu, en markmiðið með nefndri 

breytingu var að koma til móts við þróun í gistiframboði og bregðast við leyfislausri 

gististarfsemi með því að einfalda regluverkið í kringum leyfisveitingar vegna gististaða 

(Þingskjal 731 – 457. mál, 2015-2016). 

Oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps líkti þessari tilhögun við að það sé „bara eins og 

maður megi vera á óskoðuðum bíl af því að maður notar hann bara í 90 daga á ári“ og var mjög 

ósáttur við útleiga frístundahúsa samkvæmt hinni svokölluðu 90 daga reglu teljist ekki 

atvinnustarfsemi, enda getur samfelld útleiga fjölda frístundahúsa haft gríðarleg áhrif á 

kostnað sveitarfélagsins við til dæmis sorphirðu og förgun seyru. 

Við Íslendingar erum náttúrulega svo miklir snillingar að við erum alltaf að rýmka allar 
leikreglur af því að það er svo mikið vesen fyrir fólk að gera eitthvað […] þetta snýst ekkert 
um að þú megir bara gera allt alls staðar bara af því að þér dettur það í hug. Það kemur 
bara alltaf niður á einhverjum. 

Hann benti jafnframt á að það væri töluvert ónæði af þessari starfsemi fyrir aðra 

frístundahúsaeigendur í nágrenninu og að eitthvað væri um að kvartanir væru að berast til 

sveitarstjórnarinnar vegna hennar. Hann hefur áhyggjur af því að 90-daga reglan svokallaða 
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gæti leitt til þess að útleiga frístundahúsa fari úr böndunum, þannig að grípa þurfi til einhverra 

ráðstafanna til að koma í veg fyrir að heilu göturnar, hverfin og jafnvel frístundabyggðirnar 

verði lagðar undir gististarfsemi. 

Vegna hins mikla fjölda frístundahúsa sem er í útleigu til ferðamanna í frístundabyggðum 

í Grímsnes- og Grafningshreppi, ákvað sveitarstjórn að leggja á fasteignaskatt samkvæmt c-

flokki á öll frístundahús sem eru auglýst til útleigu á vefsíðum á borð við airbnb.com, 

booking.com og fleiri, burt séð frá því hvort þau væru í 90- daga reglunni eða ekki. Vísaði 

sveitarfélagið til heimildar í 3. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga um að leggja 

fasteignaskatt á mannvirki sem nýtt væru fyrir ferðaþjónustu. Áður hafði sveitarfélagið lagt á 

samsvarandi fasteignaskatt á frístundahús sem eru með starfs- og rekstrarleyfisskylda 

starfsemi í samræmi við úrskurð yfirfasteignamatsnefndar frá 13. október 2016 í máli nr. 

17/2016, en í málsrökum sveitarfélagsins í því máli var einmitt vísað til sömu heimilda. 

Álagning hærri fasteignagjalda á frístundahús í útleigu samkvæmt 90-daga reglunni var kærð 

til yfirfasteignamatsnefndar og komst hún að því í úrskurði sinum frá 11. desember 2017 í máli 

nr. 9/2017 að slíkt væri sveitarfélaginu óheimilt, enda væri slík útleiga ekki talin 

atvinnustarfsemi í skilningi laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald 

með áorðnum breytingum. Telur oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps að þarna stangist 

lagabókstafurinn á og gerir ráð fyrir að sveitarfélagið muni fara með úrskurðinn lengra til að 

fá endanlega úr þessu álitamáli skorið. 

Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir að Bláskógabyggð hafi ekki farið þessa sömu leið og 

Grímsnes- og Grafningshreppur fór, en telur engu að síður ýmislegt gagnrýnivert við þessa 

breytingu á lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og þá 

sérstaklega hvaða afleiðingar það hafi í för með sér fyrir þá aðila sem voru búnir að fjárfesta 

og koma af stað rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi „sem með einu pennastriki er gerð ólögleg“. 

Telur hann ekki líklegt að þessir aðilar muni hætta útleigu bústaðanna sinna þegar gildistími 

leyfa þeirra er útrunninn, heldur „fer þetta bara allt í svarta útleigu aftur“. 

Þrátt fyrir að flestir komi sér upp frístundahúsi til þess að nota það í eigin þágu, þá eru líka 

margir hvatar sem geta leitt til þess að einstaklingar ákveða að leigja frístundahúsið sitt út til 

ferðamanna. Má þar nefna aldur eigandans og eigið fé fjölskyldunnar, en ungar fjölskyldur 

með lítið eigið fé hafa mikla tilhneigingu til að leigja út frístundahúsið sitt. Þá eru þeir sem eiga 

fleiri en einn frístundabústað einnig líklegri til að leigja út bústaði sína, en þar getur verið um 
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að ræða fjárfesta sem þurfa ekki að nota húsin sjálfir heldur halda þeim vegna viðskiptalegra 

hagsmuna (Skak og Bloze, 2016). 

Ýmis rök hafa verði færð gegn því að heimila skammtímaleigu húsnæðis til ferðamanna. 

Þau felast helst í því að slíkt athæfi skapi ónæði, ýti almennt undir óánægju meðal nágranna 

og skekki samkeppnisstöðu annarra gististaða í nágrenninu (Guttentag, 2015). Einnig hafa 

verið færð rök fyrir því, að þrátt fyrir ýmsa ágalla á kerfinu þá sé það samfélagslega hagkvæmt 

að leigja út rými sem annars væri ónotað. Þannig fái eigandinn auka tekjur fyrir sig til að standa 

straum af kostnaði við að eiga húsnæðið og leigjandinn greiðir lægra verð fyrir gistinguna en 

getur í staðinn eytt meiri fjármunum í eitthvað annað á svæðinu (Lewyn, 2016). Auk þess getur 

útleiga frístundahúsa til ferðamanna haft jákvæð ytri áhrif á nær samfélagið, til dæmis með 

því að skapa árstíðabundin störf í ferðaþjónustu (Skak og Bloze, 2016). Hins vegar fer þessi 

starfsemi að miklu leyti fram á svarta markaðinum, þannig að ferðamenn sem nýta sér þessa 

tegund gistingar geta komið sér hjá því að greiða skatta sem lagðir eru á hefðbundna 

gistiþjónustu og á meðan þeir sem veita þjónustuna verða sér ekki út um leyfi til að geta 

stundað hana löglega verða stjórnvöld af skatttekjum vegna hennar (Guttentag, 2015). 

Útleiga frístundahúsa til ferðamanna er tiltölulega nýtt fyrirbæri hér á landi og þekktist 

ekki fyrr en vefsíður á borð við booking.com, airbnb.com og fleiri komu til sögunnar í lok 

síðasta áratugar. Í nokkur ár hefur það tíðkast í Bláskógabyggð og Grímsnes- og 

Grafningshreppi að heimila útleigu frístundahúsa í atvinnuskyni, en slík starfsemi þurfti bæði 

starfsleyfi heilbrigðisnefndar Suðurlands og rekstrarleyfi frá sýslumanni. Í dag skipta 

bústaðirnir sem eru í útleigu í gegnum leigumiðlanir á veraldarvefnum tugum ef ekki 

hundruðum og fæstir þeirra eru með tilskilin leyfi. Þessi útleiga getur skapað mikinn vanda 

fyrir sveitarfélögin, þar sem álag á alla innviði eykst með meiri notkun og aukinn kostnaður 

fellur á þau vegna úrgangsmeðhöndlunar, brunavarna og vatnsveitu. 

Hins vegar hafa sveitarfélögin afar takmarkaða möguleika á að ná inn tekjum á móti 

auknum kostnaði vegna útleigu frístundahúsa til ferðamanna. Í fyrsta lagi mega sveitarfélögin 

ekki hækka fasteignaskatta á frístundahúsnæði í útleigu nema að þar sé stunduð starfs- og 

rekstrarleyfisskyld ferðaþjónusta, samanber ákvæði laga nr. 4/1995 um tekjustofna 

sveitarfélaga og úrskurði yfirfasteignamatsnefndar í málum nr. 17/2016 og nr. 9/2017. Í öðru 

lagi þá fá sveitarfélögin engar útsvarstekjur af starfseminni vegna þess að eigendurnir eru 

ýmist einstaklingar eða lögaðilar sem eiga lögheimili í öðrum sveitarfélögum. Í þriðja lagi eiga 



72 

sveitarfélög í erfiðleikum með að áætla þjónustuþörf frístundasvæðanna með nægjanlega 

nákvæmum hætti þannig að álögð þjónustugjöld vegna sorphirðu, losunar seyru úr rotþróm 

og vatnsveitu verði í samræmi við kostnað, þar sem hvorki eru til skráningar yfir fjölda 

frístundaíbúa né fjölda ferðamanna sem kaupa gistingu í frístundahúsum, þannig að hætta er 

á kostnaður vegna þjónustunnar verði hærri en innheimt þjónustugjöld. 

Önnur áskorun felst í þeim vanda sem getur skapast þegar of mörg hús í sömu götu eða 

sama hverfi eru í útleigu, en slíkt getur haft í för með sér töluvert ónæði fyrir aðra frístundaíbúa 

og skapað togstreitu og ágreining á milli þeirra sem vilja halda hagnýtingu landsins óbreyttri 

og þeirra sem vilja nota það í viðskiptalegum tilgangi. Því gæti reynst nauðsynlegt fyrir 

sveitarfélög að bregðast við og grípa inn í þróunina, til dæmis með takmarkandi ákvæðum í 

deiliskipulagi. Það er hins vegar óljóst hversu mikil áhrif það hefði, þar sem fólk sem stundar 

útleigu frístundahúsa án tilskilinna leyfa, er þegar að ganga gegn ákvæðum annarra laga. 

Hér er niðurstaðan sú að sveitarfélög og þau verkfæri sem þau hafa til að bregðast við 

áskorunum vegna atvinnustarfsemi í frístundabyggðum eru takmörkunum háð, annars vegar 

vegna þess að ákvæði í skipulagsáætlunum duga skammt til að koma í veg fyrir svarta 

atvinnustarfsemi í frístundabyggðum og hins vegar vegna þess að sveitarfélög hafa takmörkuð 

úrræði til að afla tekna á móti auknum kostnaði við ýmsa lögbundna þjónustu. 

6.5 Samfélagsleg áhrif frístundabúsetu 

Samfélagsleg áhrif frístundabúsetu geta falist í hækkun húsnæðisverðs, aukinni 

stéttarskiptingu og misskiptingu gæða, óvelkomnum samfélagsbreytingum, félagslegri 

fjarlægð og almennri togstreitu milli íbúa og frístundaíbúa. Þá getur neikvætt viðhorf gagnvart 

frístundabúsetu birtist í andstæðum sjónarmiðum annars vegar íbúa og framkvæmdaaðila og 

hins vegar íbúa og frístundaíbúa, varðandi staðbundna uppbyggingu og landnýtingu. Neikvætt 

viðhorf til frístundabúsetu er algengara þar sem fjöldi frístundaíbúa er meiri en fjöldi íbúa og 

þar sem miklar samfélagsbreytingar hafa orðið í kjölfar aukinnar frístundabúsetu (Alipour et 

al., 2016; Blondy et al. 2014; Müller og Hall, 2003). 

Stjórnsýslulega áskorunin hér felst í því að finna jafnvægi á milli ólíkra hagsmunahópa 

þegar kemur að skipulagningu landnotkunar og uppbyggingu svæða fyrir frístundabyggðir. 

Í Bláskógabyggð ná frístundabyggðir yfir um 1,5% alls lands innan sveitarfélagsins, en í 

Grímsnes- og Grafningshreppi eru um 20% af öllu landi innan sveitarfélagsins ætlað fyrir 
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frístundabyggðir. Á meðan landbúnaður heldur áfram að vera aðalatvinnugrein 

Bláskógabyggðar, þá hefur landbúnaður verið á undanhaldi í Grímsnes- og Grafningshreppi í 

mörg undanfarin ár og þjónusta við frístundabyggðir tekið yfir. Hins vegar er það stefna beggja 

sveitarfélaga samkvæmt tillögum að aðalskipulagi að bæta ekki mikið við þegar skipulögð 

frístundasvæði, heldur frekar stefna á að fullbyggja þau sem fyrir eru og fella út úr skipulagi 

þau svæði þar sem engin uppbygging hefur orðið á gildistíma skipulagsáætlana. 

Í samtölum við sveitarstjóra Bláskógabyggðar og oddvita Grímsnes- og Grafningshrepps 

kom ekki fram neikvætt viðhorf til frístundabúsetu. Báðir aðilar tóku það fram að 

frístundaíbúar héldu sér mest fyrir sig og væru ekki áberandi í samfélaginu, þó þeir vissulega 

væru að nýta sér þá þjónustu sem er í boði í sveitarfélögunum eins og sundlaugar, golfvelli og 

verslanir. Þá væru frístundaíbúar almennt ekki þátttakendur í samfélagslegum verkefnum eða 

viðburðum. Í máli sveitarstjóra Bláskógabyggðar kom fram að sveitarfélagið gæfi út fréttabréf 

með því sem væri efst á baugi og það sent til þeirra frístundaíbúa sem óskuðu eftir því. 

Jafnframt væri vefsíða sveitarfélagsins virk og þar hefðu allir aðgang að upplýsingum um 

viðburði og verkefni sem væru á döfinni. Hann sagði jafnframt að það væri að aukast að 

frístundaíbúar kæmu á og tækju þátt í íbúafundum og tók fram að það væri gleðiefni. Að öðru 

leyti héldi sveitarfélagið að minnsta kosti árlega fundi með forsvarsmönnum félag í 

frístundabyggð til að fara sérstaklega yfir málefni frístundabyggðanna. 

Samkvæmt Alipour et al. (2016) þá er algeng uppspretta neikvæðra viðhorfa íbúa til 

frístundabyggða þegar framkvæmdaaðilar ýta, oft gegn vilja íbúanna, undir þá þróun að 

tiltekin svæði breytist úr því að vera framleiðslusvæði í neyslusvæði. Framkvæmdaðailar eru 

þarna að leitast við að hámarka fjárhagslegt verðmæti fjárfestinga sinna, en verða um leið til 

þess að svæðið verður sjálft að neysluvarningi. Í Grímsnes- og Grafningshreppi má sjá skýr 

merki um að notkun lands hefur smám saman þróast frá því að vera framleiðslusvæði í að vera 

neyslusvæði, þar sem landbúnaður er á undanhaldi og viðskipti með og þjónusta við 

frístundalóðir hefur tekið yfir. Þrátt fyrir það virðist viðhorf íbúa og sveitarstjórnar til 

frístundabyggða almennt vera jákvætt, sem er öfugt við það sem niðurstöður rannsókna sem 

gerðar hafa verið víða um heim hafa gefið til kynna. Hins vegar kemur ekki á óvart að 

frístundaíbúar haldi sig til hlés og taki lítið þátt í samfélaginu sem þeir dvelja í, en það er í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna. 
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Hér er niðurstaðan sú að þrátt fyrir mikil áhrif frístundabyggða á landnotkun í 

sveitarfélögunum, þá eru áhrif þess á samfélagið ekki neikvætt, að minnsta kosti enn um sinn. 

Sú stefna að reyna að fullnýta þegar skipulagðar frístundabyggðir í staðinn fyrir að taka meira 

land undir slíka landnotkun, er líkleg til að styðja við jákvætt viðhorf til frístundabyggða, en 

spurningin er hvort miklar breytingar á hagnýtingu frístundahúsnæðis frá því sem upphaflega 

var gert ráð fyrir, geti haft neikvæð áhrif þar á.  

6.6 Umhverfisáhrif frístundabúsetu 

Þó að flestir tengi hughrif eins og hvíld, slökun, frið og ró úti í guðs grænni náttúrunni við dvöl 

í frístundahúsi, þá er raunveruleikinn sá að frístundabúseta hefur nær undantekningarlaust 

einhver umhverfisáhrif í för með sér og notendur frístundabyggða eru ekki endilega 

meðvitaðir um raunveruleg umhverfisáhrif sín (Long og Hoogendoorn, 2013).  

Í fyrsta lagi geta frístundabyggðir haft neikvæð og óafturkræf umhverfisáhrif í för með sér 

vegna þess að þeim er oft valin staður á óröskuðu svæði sem er viðkvæmt vegna 

náttúrufarslegra aðstæðna (Kristín Salóme Jónsdóttir, 2015). Í öðru lagi fylgja frístundabúsetu 

umhverfisáhrif í formi neyslu á vatni, en frístundaíbúar nota yfirleitt mikið meira vatn en 

heimamenn á svæðinu. Í þriðja lagi felast umhverfisáhrifin í miklu magni af óflokkuðu sorpi og 

fráveitu sem getur raskað viðkvæmum viðtaka. Í fjórða lagi leynast umhverfisáhrif 

frístundabúsetu í uppbyggingu vegakerfis og aukinni umferð til og frá svæðinu sem getur haft 

í för með sér loft- og svifryksmengun (Long og Hoogendoorn, 2013). 

Stjórnsýslulega áskorunin sem felst í umhverfisáhrifum frístundabúsetu snýr fyrst og 

fremst að því hvernig sveitarfélög skipuleggja frístundabyggðir, innviði þeirra og þjónustu með 

tilliti til sjálfbærrar þróunar, þannig að umhverfisáhrif uppbyggingarinnar eru lágmörkuð. 

Frístundabyggðir í Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppi eru samtals 209 og ná 

yfir alls 172 ferkílómetra. Margar þeirra eru staðsettar á viðkvæmum svæðum sem njóta 

verndar samkvæmt náttúruverndarlögum; við vötn, ár, í hrauni og í skóglendi. Alls eru skráð 

4.814 frístundahús í sveitarfélögunum báðum, en skipulagðar lóðir eru a.m.k. tvöfalt fleiri. 

Byggðirnar eru hins vegar ekki allar samfelldar og misjafnt hvernig og hversu hratt þær hafa 

byggst upp. Elstu byggðirnar eru allar nánast fullbyggðar á meðan margar af nýjustu 

byggðunum hafa byggst hægt upp og á sumum er ekkert byrjað að byggja. 
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Í ljósi þess hversu mikið framboð er af þegar skipulögðum frístundalóðum annars vegar og 

vegna þess hversu víða ekkert er byrjað að byggja, þá hafa bæði sveitarfélögin sett ákvæði í 

aðalskipulagsáætlanir sínar um að frístundabyggðir sem ekki hafa verið byggðar upp, og ekki 

fyrirsjáanlegt að verði yfir höfuð byggðar, verði felldar úr skipulagi hafi uppbygging ekki hafist 

á skipulagstímanum og ef landeigandi geti ekki sýnt fram á að uppbygging muni hefjast innan 

skamms tíma. Einnig eru sett takmörk á það hvenær megi byrja á nýjum áföngum í 

frístundabyggðum í uppbyggingu, en a.m.k. 2/3 af fyrri áfanga þarf að vera byggður áður en 

byrja má á nýjum. Er það í samræmi við ákvæði Landskipulagsstefnu þar sem segir að 

Við skipulag frístundabyggðar verði almennt miðað að afmörkuðum en samfelldum 
frístundabyggðarsvæðum sem gefi notendum þeirra kost á góðum tækifærum til útiveru 
um leið og gætt er að því að frístundabyggðin skerði ekki mikilvæg eða viðkvæm svæði 
með tilliti til landbúnaðar eða náttúruverndar. 

Aukin viðvera í frístundabyggðum, til að mynda vegna útleigu frístundahúsa eykur mjög 

álag á innviði og auðlindir eins og neysluvatn og viðtaka fráveitu. Flestar frístundabyggðir í 

Grímsnes- og Grafningshreppi eru tengdar við vatnsveitur, ýmist vatnsveitu sveitarfélagsins 

eða einkavatnsveitu viðkomandi frístundabyggðar. Einkavatnsból við stök frístundahús eru 

einnig til en þeim fer fækkandi. Að sögn oddvita Grímsnes- og Grafningshrepps, þá hefur álagið 

á vatnsveitu sveitarfélagsins aukist mjög á undanförnum árum og stundum hafi sveitarfélagið 

lent í vandræðum með að get afhent nægjanlegt kalt vatn og því sé kominn tími á að 

sveitarfélagið fari að skoða það að taka ný vatnsból í notkun. Í Bláskógabyggð eru hins vegar 

flestar frístundabyggðir með einkavatnsból, en sumar eru tengdar vatnsveitu sveitarfélagsins. 

Sveitarfélagið eigi nóg af köldu vatni, en það sé hins vegar ekki hagkvæmt að leggja vatnsveitu 

í allar byggðir vegna náttúrufarslegra aðstæðna. 

Bæði sveitarstjóri Bláskógabyggðar og oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps telja að 

fráveitumál sé í góðum farvegi í flestum frístundabyggðum í sveitarfélögunum, en nánast 

undantekningarlaust er um að ræða sér rotþró við hvert frístundahús enda yfirleitt langt á milli 

húsa og landfræðilegar aðstæður oft ekki hentugar. Sveitarfélögin eru jafnframt aðilar að 

tilraunaverkefni með nýtingu seyru til landgræðslu í samvinnu við Landgræðslu ríkisins og er 

leitast við að sem mest að seyru fari í endurnýtingu. 

Sama er hins vegar ekki hægt að segja um annan úrgang, en að sögn oddvita Grímsnes- og 

Grafningshrepps er sveitarfélagið að láta urða jafn mikið sorp og 7.000 manna bæjarfélag yfir 

sumarmánuðina. Ekki sé hægt að koma við flokkun á sorpi frá frístundahúsum nema að litlu 
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leyti, því það er ekki tunnuhirða í frístundabyggðum og því fari nánast allt sorpið í urðun. Þó 

geta frístundaíbúar óskað eftir því að fá sorptunnu við sitt frístundahús, en þá verða þeir sjálfir 

að semja um tæmingu við þjónustuaðilann. 

Á undanförnum árum hefur regluverktengt umhverfi og auðlindum tekið stórstígum 

breytingum og er orðið mun viðameira og strangara en áður var. Áskorunin hér snýr því að 

mestu leyti að því að sveitarfélög hafa þurft að aðlaga stefnu sína um landnotkun, 

uppbyggingu innviða og útfærslu þjónustu að sjónarmiðum um sjálfbæra þróun. Stjórnsýsluleg 

verkfæri, það er laga- og reglugerðaramminn er til staðar, en það tekur hins vegar tíma að 

innleiða allar nauðsynlegar breytingar. Fyrstu skrefin hafa þegar verið stigin, til dæmis með því 

að endurskoða framboð á frístundalóðum þannig að það rými betur við raunverulega 

eftirspurn og fella út úr skipulagi byggðir sem fyrir séð er að muni ekki byggjast eða eru 

staðsettar á svæðum sem eru óhentug fyrir slíka uppbyggingu. 
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7 Umræður 

Eins og vikið var að í upphafi þá var markmið þessarar rannsóknar tvíþætt. Fyrra markmiðið 

var að greina þá stjórnsýslulegu þætti sem hafa með beinum eða óbeinum hætti haft áhrif á 

þá þróun sem hér hefur orðið á annars vegar skipulagi frístundabyggða og hins vegar 

hagnýtingu frístundahúsa frá því þau komu fyrst á sjónarsviðið. Seinna markmið 

rannsóknarinnar er að bera kennsl á þá þætti í þróun frístundabyggða og breytinga á 

hagnýtingu frístundahúsnæðis sem eru líklegir til að skapa vandamál og/eða stjórnsýslulegar 

áskoranir sem sveitarfélög þurfa að takast á við og leysa.  

Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar sem tengjast markmiðum verkefnisins. Sú 

fyrsta var: Hvaða hlutverki gegna frístundabyggðir og frístundahús í nútíma samfélagi? 

Sterkustu vísbendinguna um breytingar á hlutverki frístundahúsa er að finna í þeim 

hugtökum sem hafa verið notuð yfir slík hús í gegnum tíðina. Í upphafi var talað um 

sumarbústaði, sem eins og nafnið gefur til kynna voru aðeins notaðir yfir sumartímann. Síðan 

komu fram á sjónarsviðið orlofshús ýmissa félagasamtaka sem voru í útleigu til félagsmanna 

þegar þeir áttu orlof. Í lok níunda áratugar síðustu aldar kom svo fram hugtakið frístundahús 

sem gefur til kynna að breytingar hafi orðið á hagnýtingu slíkra húsa, frá því að vera nánast 

eingöngu notað yfir sumartímann í að vera notað í frístundum allt árið um kring. Fleiri 

vísbendingar eru um að hlutverk frístundahúsa sé að breytast, nú úr því að vera aðeins notað 

í frístundum allan ársins hring í að vera heimili eða uppspretta aukatekna. Sést það bæði á því 

að einstaklingar eru farnir að sækjast eftir því hafa fasta búsetu í frístundahúsum sínum, og 

vegna þess að einstaklingar hafa í auknum mæli farið að leigja út frístundahús sín til 

ferðamanna. Nýleg breyting á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald ýtir enn 

frekar undir þá þróun vegna þess að hún heimilar öllum frístundahúsaeigendum að leigja 

eignina sína út í allt að 90 daga á hverju almanaksári.  

En þrátt fyrir að gististarfsemi í frístundabyggðum hafi verið að festa sig í sessi undanfarið 

og að nokkrir einstaklingar hafi ákveðið að taka upp fasta búsetu í frístundahúsi sínu, þá halda 

frístundabyggðir og frístundahús í flestum tilvikum hlutverki sínu sem griðastaður fyrir 

fjölskyldu og vini, að minnsta kosti enn um sinn. 

Önnur rannsóknarspurningin hljóðar svo: Hvaða stjórnsýslulegu þættir hafa með beinum 

eða óbeinum hætti haft áhrif á þróun skipulags frístundabyggða og hagnýtingar frístundahúsa 

í gegnum tíðina? 
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Þegar skoðaðar eru forsendur á bak við ýmsar breytingar sem gerðar hafa verið á lögum 

og reglugerðum sem tengjast skipulagi frístundabyggða og hagnýtingu frístundahúsa, má sjá 

að þær eru yfirleitt gerðar til að bregðast við þegar orðnu ástandi, samanber nýleg breyting á 

lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald sem ætlað var að koma til 

móts við þróun í gistiframboði og bregðast við leyfislausri gististarfsemi með því að einfalda 

regluverkið í kringum leyfisveitingar vegna gististaða. Einnig má nefna jarðalög nr. 65/1976, 

sem var ætlað að stemma stigu við að hægt væri að breyta góðu landbúnaðar- og ræktarlandi 

í frístundabyggðir með því að leggja þá kvöð á landeigendur að þurfa að óska eftir samþykki 

ráðherra til að geta tekið land úr landbúnaðarnotum. Einnig má tiltaka sjálfstæða ákvörðun 

sveitarfélaga um að heimila starfs- og rekstrarleyfisskylda starfsemi í frístundahúsum í 

frístundabyggðum.  

Þeir þættir hafa með beinum eða óbeinum hætti haft áhrif á þróun skipulags 

frístundabyggða og hagnýtingar frístundahúsa í gegnum tíðina, eru því laga- og 

reglugerðasetning og sjálfstæðar stjórnvaldsákvarðanir sveitarfélaganna. 

Þriðja rannsóknarspurningin var: Hverjar eru, ef einhverjar, helstu áskoranir sveitarfélaga 

sem rekja má til þróunar frístundabyggða og breytinga á hagnýtingu frístundahúsa? 

Í rannsókninni voru borin kennsl á fimm aðgreinanleg en samtvinnuð þemu sem fela í sér 

ýmsar áskoranir sem sveitarfélög gætu staðið frammi vegna þróunar frístundabyggða og 

breytinga á hagnýtingu frístundahúsa. Helstu áskoranir snúa að skipulagsvaldi sveitarfélaga, 

sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga annars vegar og einstaklinga hins vegar, utanaðkomandi 

lagasetningu og takmörkuðum tekjuöflunarleiðum sveitarfélaga. Flestar eiga áskoranirnar 

rætur sínar að rekja til þess að fólk hefur ólíkar þarfir og sýn á hvað það vill gera með sín 

frístundahús. Undir það gæti fallið að taka upp fasta búsetu eða ákveða að leigja 

frístundahúsið út til ferðamanna, en allar breytingar á hagnýtingu frístundahúsa hafa bein og 

óbein áhrif á stjórnsýslu sveitarfélaga, þar með talið á gerð áætlana fyrir þjónustuþörf og 

útfærslu þjónustu, sem og þróun landnotkunar og nýtingu auðlinda á borð við neysluvatn.  

Fjórða rannsóknarspurningin og síðasta rannsóknarspurningin var svohljóðandi: Hvernig 

eru sveitarfélög í stakk búin til að takast á við vandamál og stjórnsýslulegar áskoranir sem geta 

leitt af þróun frístundabyggða og breytinga á hagnýtingu frístundahúsa miðað við núverandi 

laga- og reglugerðaumhverfi og stjórnsýsluhætti? 
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Sveitarfélög hafa yfir ýmsum verkfærum að ráða og geta í mörgum tilfellum brugðist við 

áskorunum í gegnum skipulagsvald sitt og sjálfsákvörðunarrétt. Hins vegar geta sveitarfélög 

ekki brugðist við sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga, til dæmis hvað varðar fasta búsetu í 

frístundabyggðum eða ólöglega útleigu frístundahúsa, því ákvæði í skipulagsáætlunum og 

takmörkun á því hvar einstaklingur getur skráð lögheimili sitt virka ekki sem skyldi þar sem 

þessum brotum fylgja engin viðurlög og ef það eru viðurlög þá er það annarra en 

sveitarfélaganna að beita þeim, til dæmis sýslumanns í tilviki óleyfilegrar útleigu 

frístundahúsa. 

Það fer eftir því um hvernig áskorun er um að ræða, hvort og þá hvernig sveitarfélög eru í 

stakk búin til að takast á við þau vandamál og stjórnsýslulegar áskoranir sem geta leitt af þróun 

frístundabyggða og breytinga á hagnýtingu frístundahúsa. Víða er pottur brotinn í núverandi 

stjórnsýslukerfi, sem getur gert sveitarfélögum erfitt um vik að bregðast við áskorunum og 

vandamálum með skilvirkum hætti. Á það sérstaklega við um takmarkaða möguleika 

sveitarfélaga til að afla sér tekna á móti auknum kostnaði sem hlýst af bæði aukinni og lengdri 

viðdvöl frístundaíbúa í sveitarfélaginu og aukinni útleigu frístundahúsa til ferðamanna, löglegri 

sem leyfislausri. Því er vert að velta fyrir sér hvort endurskoða þurfi hið viðtekna tvípóla viðhorf 

stjórnsýslunnar til hreyfanleika einstaklinga og hanna kerfi sem tekur tillit til þess að margir 

kjósa að eiga fleiri en eitt heimili.  
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Viðauki 

 

Viðtalsvísir: 

 

1. Hefur sveitarfélagið orðið vart við breytingar á notkun frístundahúsa í 
frístundahúsabyggðum? 

a. Ef já, hverjar? 

b. Ef já, eru þessar breytingar jákvæðar eða neikvæðar og þá að hvaða leyti?  

c. Ef já, hafa breytingarnar leitt til einhverra vandamála eða áskorana sem 

sveitarfélagið þarf að leysa? Hvaða? 

d. Ef já, hafa breytingarnar leitt af sér endurskoðun á stefnu sveitarfélagsins 

varðandi málefni frístundabyggða og þá að hvaða leyti? 

2. Hvaða grunnþjónustu veitir sveitarfélagið í frístundabyggðum? 

3. Að hvaða leiti er þjónusta í frístundabyggðum frábrugðin þjónustu við íbúðabyggðir? 

4. Hvert er viðhorf íbúa til frístundabyggðanna og þeirra sem þar dvelja? 

a. Ef neikvætt, hvað er neikvætt? 

b. Ef jákvætt, hvað er jákvætt? 

5. Eru eigendur frístundahúsa virkir þátttakendur í samfélagslegum verkefnum eða 
viðburðum með einhverjum hætti? 

a. Ef já, með hvaða hætti? 

6. Hefur sveitarfélagið frumkvæði að því að virkja frístundahúsaeigendur til að taka þátt 
í samfélagslegum verkefnum eða viðburðum? 

a. Ef já, með hvaða hætti? 

7. Hafa frístundabyggðir áhrif á umhverfi og auðlindir sveitarfélagsins? 

a. Ef já, hvaða áhrif? Eru þau varanleg eða afturkræf? 

b. Hvað gerir sveitarfélagið, ef eitthvað, til að draga úr umhverfisáhrifum vegna 
frístundabyggða s.s. vegna sorps, fráveitu og vatnsnotkunar? 


