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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er 

samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til 

hærri prófgráðu. 

 

 

 

______________________________________ 
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Ágrip 

Verkefnið fjallar um þróun og skipulag í sumarbústaðalandi Miðfells, nánar tiltekið í 

Stekkjar- og Veiðilundi. Markmiðið er að bera saman sumarhús út frá einkennum, 

þróun, stærð og staðsetningu sumarhúsa á lóð. Athugað verður hvort elstu 

sumarhúsin á svæðinu séu fyrirmyndir þeirra sem á eftir koma. Auk þess að skoða 

hvort náttúran sem landið er í hafi áhrif á það hvar sumarhúsin eru staðsett á 

lóðunum þ.e. innra skipulag. Kenningar Caniggia og Conzens í borgarformfræði eru 

skoðaðar og leitast er eftir að færa þær yfir í sumarbústaðabyggð. Til grundvallar 

þessa verkefnis liggur aðferð Sigríðar Kristjánsdóttur sem hún bjó til og notar í Ph.D. 

ritgerð sinni. Búið er til sniðmát sem sýnir ljósmynd af hverju sumarhúsi, loftmynd 

af svæðinu, loftmynd af sumarhúsinu og nánasta umhverfi og einnig loftmynd sem 

sýnir sumarhúsið í meiri nærmynd. Að lokum er svo grunnteikning af sumarhúsinu 

og upplýsingar um stærð hússins, stærð lóðar og byggingarár. Með sniðmátinu er svo 

hægt að lesa út þær upplýsingar sem gefa niðurstöðuna. 

Miðfellslandið er ekki mjög hefðbundið, sumarhúsin eru mjög fjölbreytt og byggð 

upp á löngu tímabili. Niðurstöðurnar sýna að skipulagið á svæðinu hefur ráðist af 

náttúrufarslegum aðstæðum. Auk þess leiddi rannsóknin í ljós að ráðandi formgerð 

húsa á svæðinu hefur þróast og að þar eru einnig formgerðir sem hvorki tengjast fyrri 

húsum né eru upphafspunktur að nýrri þróun.   
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1 Inngangur 

Mikil aukning hefur verið á byggingu sumarhúsa síðustu ár. Auk þess hefur mikil 

breyting orðið á því hvernig sumarhús líta út í dag miðað við fyrstu sumarhúsin sem 

byggðust hér á landi. Húsin eru flest orðin stærri og eru búin auknum lúxus, ef svo 

má segja. Flest sumarhús sem hafa verið byggð á síðustu árum eru nothæf allan 

ársins hring og því á orðið sumarhús varla við lengur. Enda hefur orðið frístundahús 

verið notað í mun meira mæli síðustu ár. Vegna þessarar miklu aukningu á 

sumarhúsum síðustu ár er mjög áhugavert að skoða þær breytingar og þá þróun sem 

hefur átt sér stað. Ætlunin er að bera saman sumarhús út frá einkennum, þróun, stærð 

og staðsetningu þeirra á lóð. Hér verður komist að því hvort fyrstu sumarhúsin sem 

byggð voru í sumarbústaðalandi Miðfells séu fyrirmyndir þeirra sem á eftir komu. 

Ásamt því að skoða hvort náttúran sem landið er í hafi áhrif á það hvar sumarhúsin 

eru staðsett á lóðunum þ.e. innra skipulag. Ástæðan fyrir aukningu á sumarhúsum 

stafar meðal annars af aukinni þörf hjá almenningi fyrir að komast úr þéttbýlinu út í 

náttúruna og njóta hennar. Betri samgöngur spila að auki stórt hlutverk.  Auðveldara 

er að komast á milli staða, jafnt að sumri sem að vetri. Fólk hefur einnig aukinn 

frítíma og getur skroppið í styttri tíma og notið rólegheitanna í sveitinni. 

 

Samkvæmt Fasteignamati ríkisins, FMR, í júlí 2005 skipar suðurlandið stærstu 

sumarbústaðarbyggð á landinu og eru 50m2 bústaðir þar einnig með eitt hæsta 

fasteignamat á landinu. Miðfellslandið er staðsett hjá grænu stjörnunni á korti 1.  

Kort 1. Staðsetning sumarbústaða á Íslandi. Miðfellslandið er 
staðsett hjá grænu stjörnunni á kortinu (Fasteignamat Ríkisins, 
2005, Staðsetning sumarbústaða).
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Athugunarsvæðið sem varð fyrir valinu er Miðfell í Þingvallasveit. Miðfell er hluti af 

sveitarfélaginu Bláskógabyggð. Landið er staðsett austan við Þingvallavatn og snýr 

sumarhúsabyggðin nánast öll út að vatninu. Kort 2. Ákveðið var að vinna ekki með 

allt landsvæðið sem Miðfell nær yfir heldur einungis tvær götur, Stekkjarlund og 

Veiðilund. Göturnar tvær skipa þéttustu byggðina á landareigninni. Unnið er með 

minna svæði svo að hægt verði að gera því betri skil í þessari samantekt .  

Ástæðan fyrir því að Miðfell varð fyrir valinu er sú að  sumarbústaðabyggðin þar er 

að nokkru leyti óvenjuleg. Hún  er byggð upp á löngum tíma og byggingarnar eru 

jafn misjafnar í útliti og þær eru margar eða nokkurs konar mósaík. Segja má að þær 

nái yfir þó nokkuð langa byggingarsögu sumarbústaða á Íslandi. Fyrsta sumarhúsið 

var byggt 1945 og enn í dag er verið að byggja ný hús á svæðinu. Í dag eru oft heilu 

hverfin uppbyggð með alveg eins byggingum og jafnvel öll máluð í sama litnum. 

Eins og til dæmis Grímsnesið að miklu leiti.   

Miðfellslandið hefur verið kallað hinum ýmsum nöfnum í gegnum árin. Þar má 

meðal annars nefna Casablanca og Kardimommubæinn. Hverfið var byggt upp af 

alþýðunni sem ekki hafði mikið á milli handanna og byggði húsin sjálf. Sumarhúsin 

þóttu ekki stór, voru einföld í byggingu og ekki var mikið í þau lagt miðað við önnur 

hverfi sem byggðust upp á þessum tíma.  

 

Verkefnið verður nálgast með því að fara um svæðið og skoða byggingarnar, 

staðsetningu þeirra á lóðum og svæðið í heild sinni. Einnig verða teikningar, 

ljósmyndir og loftmyndir notaðar til stuðnings. 

 

1.1 Kenningar 
Sigríður Kristjánsdóttir hefur skrifað um borgarformfræði á Íslandi. Borgarformfræði 

(e. Urban morphology) er fræðigrein sem fjallar um form og mynstur byggðar. 

Fræðigreinin skoðar innbyrðis tengsl forma og jafnframt tengingu formanna og 

heildarmyndarinnar, allt frá fyrstu byggð til dagsins í dag (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2004). Í doktorsritgerð sinni, Deciphering the contemporary urban landscape of 

Reykjavík, Iceland by applying the concepts and methods of Caniggia and Conzen 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2007), skoðar Sigríður kenningar Caniggia og Conzens í 

borgarformfræði og leitast við að sameina þær í vaxtarlíkani fyrir þær borgir sem 

hafa vaxið að mestu á undanförnum áratugum. Greinir hún vaxtarskeið Reykjavíkur 
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og breytingar hins byggða forms sem reist er á mismunandi vaxtarskeiðum. 

Niðurstöður greiningarinnar eru settar fram í tölvukortaþekjum og kemst hún að því 

að ekki sé hægt að merkja að ráðandi formgerðir húsa þróist í Reykjavík (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2007). Þá hefur hún einnig skrifað nokkrar greinar þar á meðal 

greinarnar The Concept of a house – the dialect of Reykjavík, Iceland (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2005) og Borgarformfræði (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). Þar segir 

hún m.a. frá  kenningum M.R.G. Conzens og Gianfranco Caniggia.  The Concept of 

a houses – the dialect of Reykjavík, Iceland fjallar um hugmyndafræði Caniggia með 

áherslu á borgarskipulagi eins og það er í dag og hugmyndafræðina bakvið ráðandi 

formgerð. Hugmyndafræðin er notuð til að greina þróunina á nútíma borgarmyndun. 

Landfræðilegt upplýsingakerfi, GIS, er notað í bland við hugmyndafræði Caniggia til 

að greina flókin tengsl forma innan nútíma borgarlandslagsins. Til að varpa ljósi á 

tengslin milli einstakra forma og borgarinnar sem heild, frá þeim tíma sem borgin 

byrjaði að byggjast til dagsins í dag (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). Í greininni 

Borgarformfræði segir Sigríður frá fræðigreininni borgarformfræði. Upphaf 

borgarformfræðinnar nær aftur til 19. aldar en nær þó ekki útbreiðslu fyrr en eftir 

1960. Segir hún einnig frá frumkvöðlum fræðigreinarinnar, þeim Conzen og 

Caniggia og þeirra helstu kenningum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). Helstu 

kenningar þessara manna verða raktar hér á eftir. 

Með greinum Sigríðar tengi ég verkefnið við kenningar þessara manna. Kenning 

Caniggia byggir á því að skoða húsbyggingar og hvernig þær endurspegla 

tíðarandann. Kenningin hefur verið notuð við ýmis svipuð verkefni. Kenning 

Conzens byggir á formfræði í landslagi, hvernig götur, lóðir og byggingar raðast upp 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 

 

1.1.1 Caniggia 

Caniggia (1933-1987) var ítalskur arkitekt. Þekktastur er hann fyrir ritverkið 

Composizione Architettonica e Tipologia Edilizia, Lettura Del’Edilizia Di Base 

(Formgerð byggingarlistar og formgerðarflokkun húsa, túlkun á grunngerð bygginga) 

sem hann skrifaði með Gian Luigi Maffei árið 1979. Þetta rit er einn af hornsteinum í 

formfræði borga. Borgarformfræði þróaðist innan byggingarlistar og skipulagsfræði á 

Ítalíu sem gagnrýni á módernískar kenningar. Muratori lærifaðir Caniggia sagði að 

góð hönnun fengist með því að taka tillit til borgarlandslagsins sem byggingin er 
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felld inní. Caniggia þróaði 

aðferðafræði sem byggist á 

formfræði grunngerðar 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 

2003). Í aðferðafræði sinni 

segir Caniggia að í 

vaxtarskeiðum borga myndist 

grunngerð bygginga sem 

endurspeglar þjóðfélagið á 

hverjum tíma. Byggingarnar 

þróast svo eins og annað í 

samfélaginu í takt við tímann. 

Byggingarnar verða oft 

flóknari með sérhæfðum 

viðbyggingum þegar 

uppsveiflur eru. Tilgangur 

Caniggia var að skilja byggða 

formið með því að skoða 

sögulega þróun þess.  

Aðferðafræði Caniggia hefur 

verið líkt við uppbyggingu 

tungumálsins. Minnsta einingin 

er stafur. Stafirnir raðast saman og mynda orð, orðin mynda setningu o.s.frv. 

Caniggia hefur beitt þessari greiningu t.d. á byggingar. Grunneiningin gæti þá verið 

spýta. Spýturnar raðast saman og mynda stærri einingar eins og veggi, þak o.s.frv. 

sem að lokum verða saman að byggingu. Sömu aðferð notar hann á borgina. 

Byggingarnar eru grunneiningar og saman mynda þær borgarvef (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2004). 

Af mynd 1 er hægt að lesa ævisögu bygginganna. Myndin sýnir hvernig þær þróast 

frá einfaldri grunnformgerð við upphaf búsetu til nútímans sem hefur mismunandi 

útfærslur. Einnig hvernig útlit og innri gerð breytist með aukinni tækni og þekkingu.  

 

Mynd 1. Þróun húsa (Caniggia, G. & Maffei, G.L., 
1979)
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1.1.2 Conzen 

Conzen (1907-2000) var frumkvöðull í borgarformfræðilegum rannsóknum innan 

landafræðinnar. Conzen sagði að lesa mætti borgarlandslagið eins og hvern annan 

texta og að það væri sögulegt skjal. Conzen sagði skipulagið skiptast í þrjár 

grunneiningar: 1) Götur og uppröðun þeirra 2) Lóðir og samsetningu þeirra í 

gatnareiti 3) Byggingar húsaraða. Þessar grunneiningar geta svo raðast upp á 

mismunandi hátt og myndað ólík mynstur eftir tíð og tíma (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2004).  

Þessar tvær kenningar miðast við borgir og það sem fram fer í þeim. Ég mun leitast 

til við að yfirfæra þessar tvær kenningar á svæði fyrir utan borgarmörkin og í þessu 

tilfelli fyrir sumarbústaðaland við vinnu þessa verkefnis.   

 

1.2 Lög og reglugerðir 
Mikilvægt er að farið sé eftir lögum og reglum þegar hefja á undirbúning fyrir 

sumarbústaðabyggingar eins og alla aðra starfsemi. Mikil breyting varð þegar 

skipulagslögum var breytt árið 1979. Þá voru öll sveitarfélög gerð skipulagsskyld. 

1.2.1 Frístundabyggð 

Samkvæmt skipulagsreglugerð er skilgreining á svæði fyrir frístundabyggð 

eftirfarandi: ,,Svæði fyrir frístundabyggð eru svæði ætluð fyrir frístundahús, þ.e. 

byggð sem ekki er ætluð til heilsársbúsetu. Til svæða fyrir frístundabyggð teljast 

einnig svæði fyrir fjallaskála, gangnamannaskála og neyðarskýli.“ 

(Skipulagsreglugerð nr. 400/1998, 4.11). Skipulagsreglugerð segir einnig að í 

svæðis- og á sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags sé skylt að gera grein fyrir þegar 

byggðum og fyrirhuguðum svæðum fyrir frístundabyggð utan þéttbýlis. Staðsetning, 

stærð svæðis, þéttleiki byggðar og önnur einkenni skulu koma fram eftir því sem 

Mynd 2. Skilgreiningar Conzens á grunneiningum skipulags (Kostof, 1991). 
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þurfa þykir. Í deiliskipulagi svæða fyrir frístundabyggð skal gera grein fyrir þéttleika 

byggðar, fjölda og stærð lóða og aðkomu að þeim. Byggingarreitir skulu ekki 

staðsettir nær lóðarmörkum en 10m. Stærð og gerð húsa, efnisnotkun og litaval, 

gróður og girðingar, bílastæði og sameiginleg svæði, s.s. leiksvæði og móttökustaðir 

fyrir sorp skulu einnig koma fram í deiliskipulagi. Gæta skal 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, sbr. ákvæði laga um náttúruvernd (Skipulagsreglugerð nr. 400/1998). 

Ekkert deiliskipulag er til fyrir Miðfellslandið en í aðalskipulagi Bláskógabyggðar er 

sagt frá því hvað fer fram á landi Miðfells. Í kafla 2.1 er nánar sagt frá aðalskipulagi 

Bláskógabyggðar.  

1.2.2 Skipulagslög 

Árið 1979 var skipulagslögum breytt með þeim hætti að öll sveitarfélög voru gerð 

skipulagsskyld. Þessu fylgdi meðal annars að sumarbústaðahverfi máttu aðeins vera 

byggð samkvæmt gildandi skipulagi. Árið 1978 var búið að byggja 84 bústaði í 

götunum Stekkjarlundur og Veiðilundur, samkvæmt FMR.  

 

Það var svo árið 1998 sem ný byggingarreglugerð var tekin í notkun. Helstu 

breytingarnar voru þær að stærðartakmörkun á frístundahúsum var felld út. 

Samkvæmt Umhverfisstofnun hafa byggingarreglugerðir þróast á þessa leið frá árinu 

1979: 

Ár Hámarksstærð Efnisval 
1979 50 m2 Timbur 

1984  Timbur eða annað létt efni 

1989 60 m2  

1998 Frjálst Frjálst 

Tafla 1.  Þróun byggingarreglugerðar  (Ólafur A. Jónsson, 2006). 

 
Eftir 1998 voru sumarhúsaeigendum gefnar frjálsar hendur um stærð og efnisnotkun 

á sumarhúsum sínum. Eigendur hafa í seinni tíð gert meiri kröfu um það að fá að 

byggja hús sín eftir sínum hentugleika. Kröfur og væntingar eru misjafnar og hafa  

yfirvöld ekki séð ástæðu til að niðurnjörva þessa hluti. Engu að síður er það 

deiliskipulag sem getur sett einhverjar takmarkanir sem verður að fara eftir en þó er 

það ekki alltaf gert. 
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1.2.3 Staðsetning bygginga innan lóðamarka 

Í 2. mgr. gr. 6.10.7.4 í byggingarreglugerð kemur fram að sumarbústaðir skuli ekki 

vera nær lóðamörkum en 10m. og ekki nær sjó, ám og vötnum en 50m. nema annað 

sé ákveðið í skipulagi þess svæðis.  

Í byggingarreglugerð nr. 177/1992 má finna ákvæði um skilyrði lóða og bygginga 

sumarhúsa. Gr. 6.10.7.3 segir að sumarbústaðalóðir skuli að jafnaði ekki vera minni 

en 2500m2 (Byggingarreglugerð nr. 177/1992). 

Líkleg ástæða fyrir því að settar eru kvaðir um það að bústaðir megi ekki vera nær 

lóðarmörkum en 10m. er að halda ákveðinni fjarlægð milli aðliggjandi sumarhúsa. 

Með þessum reglum verða að vera 20 m. á milli hvers bústaðar.  

 
1.3 Hugtök og orðskýringar 
Notkun og merking orðsins sumarhús á meðal almennings hefur breyst þó nokkuð 

síðustu ár. Sumarhúsin eru ekki einungis notuð yfir sumartímann eins og áður 

tíðkaðist. Í dag eru húsin byggð með það í huga að hægt sé að nota þau allt árið um 

kring. Notkun orðanna heilsárshús og frístundahús hefur aukist mikið á síðustu árum. 

Þessi orð skýra í raun betur notkunarmöguleika húsanna. Samkvæmt íslenskri 

orðabók eru merkingar orðanna eftirfarandi:  

o „sumar·hús HK 1 gamalt sel 2 sumarbústaður“ (Mörður Árnason, 2007, 

bls.1008). 

o „sumar·bústaður KK • bústaður, hús sem einkum er ætlað til að vera í á 

sumrin“ (Mörður Árnason, 2007, bls.1007). 

o  Frístundahús: skilgreining er ekki gefin upp í orðabók. 

o „frí·stund KVK • frjáls stund utan vinnutíma.“ (Mörður Árnason, 2007, 

bls.266). 

o Heilsárshús: skilgreining er ekki gefin upp í orðabók.  

 
Orðin frístundahús og heilsárshús eru nokkuð ný af nálinni og er það kannski 

ástæðan fyrir því að skilgreining þeirra finnst ekki í íslenskri orðabók. En ef 

fyrrihluti orðsins frístundahús er skoðaður þá má gefa sér að þessi þýðing orðsins er 

ekki bundin við árstíðina sumar eins og sumarhús heldur gefur til kynna að húsið sé 

notað í frístundum sem eru ekki árstíðarbundnar. Heilsárshús má túlka sem hús sem 

er nothæft allt árið um kring. Enda eru þau hús sem byggð eru í dag nothæf allan 

ársins hring.  
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1.4 Fyrri skrif 
Ekki hafa verið mikil skrif um sumarbústaði á Íslandi en þeim hefur þó farið 

fjölgandi síðustu árin. Enda eftirspurn og áhugi meðal almennings orðin mun meiri á 

þessu málefni. Einhverjar greinar hafa komið út og B.Sc. ritgerðir sem tengjast 

sumarbústaðabyggð og þróun og verður hluti þeirra kynntur hér og sagt verður frá 

innihaldi þeirra í stuttu máli. 

Árni Reynisson flutti fyrirlesturinn Sumarbyggð árið 1973 sem var birtur í riti 

Landverndar, Landnýting. Þar talaði hann meðal annars um að fólk sækti í að komast 

í tæri við náttúruna, skipta um umhverfi og endurnærast. Fólki er í dag orðið fært að 

gera þetta með því að byggja sér sumarhús og komast fljótar á milli með betri 

samgöngum. Árni telur ljóst að fjölgun sumarhúsa hér á landi muni verða gífurleg. 

Þeir eiginleikar sem auka eftirspurn eftir sumarbústaðalöndum eru meðal annars þeir 

að landið má ekki vera of langt frá heimili, neysluvatn þarf að vera til staðar, skjól er 

einnig mikilvægt sem og náttúrufegurð og frístundaiðkun. Árni segir einnig frá því 

hversu mikilvægt er að hafa samræmd viðhorf á skipulögðum svæðum (Árni 

Reynisson, 1973). Segja má að Árni hafi haft rétt fyrir sér í þessum efnum. 

Sumarhúsum hefur fjölgað mjög mikið en í dag lætur fólk vegalengdirnar samt ekki 

stoppa sig. Auðveldara er að komast á milli þar sem samgöngur eru orðnar mun betri. 

Fríða B. Eðvarðsdóttir, Pétur Jónsson og Ragnar F. Kristjánsson skrifuðu greinina 

Sumarbústaðir, sumarbústaðalóðir í Skógræktarritið 1991. Þau eru sammála Árna um 

að sumarbústaðir séu orkuforðabúr, fólk sæki þangað hvíld og snertingu við 

náttúruna. Einnig tala þau um það hversu mikil aukning hefur verið á sumarhúsum 

síðastliðin 20 ár og hvernig sumarbústaðabyggðin hefur færst fjær þéttbýlinu. Þau 

leggja mikla áherslu á það hversu mikilvægt er að vinna út frá fyrirfram gerðu 

skipulagi í sumarbústaðalöndum (Fríða, Pétur & Ragnar, 1991). Ólafur B. 

Thoroddsen skrifaði árið 1982 B.Sc. ritgerð um sumarbústaðabyggð í Kjósahreppi. 

Þar tók hann meðal annars fyrir þau lög og reglugerðir sem giltu við byggingu 

sumarhúsa. Hann gerði einnig grein fyrir fjölda sumarbústaða í landinu, hvernig 

þróunin var og hvar var helst byggt (Ólafur B. Thoroddsen, 1982). Jón Júlíus 

Elíasson skrifaði B.Sc. ritgerð 1983 um sumarbústaði og orlofshús í Árnessýslu. 

Hann benti á að stærstu lóðirnar væru yfirleitt þær elstu og sumarbústaðir sem 

byggðir voru eftir 1970 væru byggðir á minni lóðum (Jón Júlíus Elíasson, 1983). 

Ómar R. Banine skrifað B.Sc. ritgerð árið 1993 og heitir hún Sumarbústaðir í landi 
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Heiðarbæjar og Miðfells í Þingvallahreppi. Ómar tekur fyrir einkenni svæðanna 

tveggja, ber þau saman ásamt því að skoða fasteignamat bústaðanna og lóðanna. Með 

því rannsakar hann hvernig sumarbústaðabyggðin hefur þróast og hvaðan eigendur 

bústaðanna koma af landinu (Ómar R. Banine, 1993). 
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2 Athugunarsvæði og skipulag 

Miðfell í Þingvallasveit er hluti af sveitarfélaginu Bláskógabyggð. Landið er staðsett 

austan megin við Þingvallavatn. Fjallið Miðfell er norðanmegin við svæðið. Miðfell 

liggur að Laugardalshreppi að austan og Grímsneshreppi að norðan. Nær allt land 

Miðfells er hraunlendi. Jarðvegurinn er grunnur og helst því illa á vatni (Oddgeir, Jón 

& Júlíus, 1983). Sá hluti Miðfells sem unnið verður með í þessu verkefni eru 

göturnar Stekkjarlundur og Veiðilundur. Þessar tvær götur skiptast svo niður í minni 

botnlanga sem einnig tilheyra þessu verkefni. Svæðið má sjá á korti 2. 

 

2.1 Skipulag svæðisins 
Samkvæmt aðalskipulagi Bláskógabyggðar var fjöldi sumarhúsa í landi Miðfells árið 

1993 244 hús og áætlað var að árið 2003 hafi þau verið orðin 263 talsins (Haraldur, 

Oddur & Pétur, 2005). Húsin hafa verið byggð frá árinu 1945 til ársins 2007. Þar af 

eru 175 bústaðir á rannsóknarsvæðinu sem unnið er með í þessu verkefni 

(Fasteignamat ríkisins, 2008).  

Kort 2. Yfirlitsmynd af athugunarsvæði, Stekkjarlundur og Veiðilundur (www.map24.is). 
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Kort 3. Yfirlitsuppdráttur af Miðfellslandi (Ágúst Böðvarsson, 1977). 
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Þegar farið er á svæðið er greinilegt að einhver endurnýjun hefur átt sér stað. Verið 

er að byggja nýja bústaði á lóðum gamalla og/eða endurgera bústaði sem fyrir eru.  

Má t.d. nefna elsta bústaðinn sem var byggður árið 1945 en hann hefur í dag verið 

endurbyggður.  

Kort 3 sýnir hvernig yfirlitsuppdráttur af Miðfellssvæðinu var teiknaður í kringum 

1977 en uppdrátturinn var gerður 32 árum eftir að fyrsta húsið var reist á svæðinu. 

Eftir þessum uppdrætti hefur verið unnið síðan. Svæðið lengst til hægri er mun 

skipulagðara heldur en sá hluti sem unnið er með í þessu verkefni. Það stafar 

líklegast af því að þegar nýrri hlutinn var skipulagður þá voru lóðunum öllum skipt 

upp á sama tíma og hugsanlega á sama tíma og uppdrátturinn var gerður. Svæðið 

vinstra megin var skipt upp á mismunandi tíma og lóðirnar skipulagðar í hvert skipti 

sem óskað var eftir lóð. Nýrri hlutinn hefur verið skipulagður sem 

sumarbústaðahverfi. Þegar eldri hlutinn var að byggjast upp var ekki komin hefð 

fyrir sumarbústaðahverfum og því var líklegast minni áhersla lögð á skipulag á 

svæðinu.    

 

Í aðalskipulagi Bláskógabyggðar segir að sumarhús í Þingvallasveit séu hátt í 500. 

Meðalstærð lóðanna er um 4000 m2 (margar lóðir eru 1500-2000 m2 en einnig 

margar yfir 5000m2). Meðalstærð sumarhúsanna er um 50 m2 en þau hafa farið 

stækkandi síðustu ár. Meðalstærð lóða nýrra sumarhúsa sem voru byggð eftir 1996 í 

landi Miðfells er 2980m2 (Haraldur o.fl., 2005). 

Lögformlegt deiliskipulag liggur ekki fyrir af Miðfellslandinu en notast er við 

uppdráttinn í dag. Í aðalskipulagi Bláskógabyggðar stendur eftirfarandi:  

 

Sveitarstjórn skal hafa forgöngu um að landeigendur, lóðarhafar og 
sumarhúsafélög láti vinna deiliskipulag á viðkomandi svæði innan 4 ára 
frá gildistöku aðalskipulagsins. Ekki verði gefin út byggingarleyfi á þeim 
svæðum þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag að loknum þessum 4 
árum. (Haraldur o.fl.,2005) 

 

Eins og áður sagði þá liggur ekki fyrir lögformlegt deiliskipulag af Miðfellslandinu 

og enn er ekki farið að vinna í því þrátt fyrir að á næsta ári munu vera fjögur ár frá 

því að aðalskipulagið tók gildi.  
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Við gerð skilmála í deiliskipulagi á svæðinu er skylt að taka tillit til eftirfarandi: 

• Sumarhúsabyggð skal að jafnaði vera lágreist.  

• Litanotkun á þökum skal vera í dökkum jarðlitum. 

• Byggingarefni skal vera timbur eða annað létt byggingarefni.  

• Stækkun sumarbústaðasvæðis skal falla að núverandi byggð, taka mið af 

ásýnd eldra svæðis og leggja skal áherslu á verndun byggingararfs eftir því 

sem ástæður eru til. 

(Haraldur o.fl., 2005). 

Vinna við deiliskipulag af svæðinu gæti reynst mjög erfið þar sem landareigendur 

eru margir (Pétur I. Haraldsson, skipulagsfulltrúi Uppsveita Árnessýslu, munnleg 

heimild, 4. mars 2008). Einnig eru lóðamörk óskýr þar sem svæðið er gamalt og erfitt 

að skilgreina lóðirnar eins vel og gert er í dag.  
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3 Gögn og aðferðir 
 
3.1 Aðferð við rannsókn 
Til grundvallar á þessu verkefni liggur aðferð Sigríðar Kristjánsdóttur sem hún notar 

í Ph.D. ritgerð sinni. Sigríður býr sér til sniðmáta sem lýsir hverri tegund (hús) sem 

einingu og einnig sem hluti af heild (borg). Hver sniðmáti sýnir dæmi um tegund, 

staðsetningu og útbreiðslu (Sigríður Kristjánsdóttir, 2007). Þetta aðlaga ég að 

sumarbústaðahverfi úti í sveit en ekki í borg eins og Sigríður gerði. Svæðið var greint 

í upphafi með tékklista til að finna út þau sumarhús sem hentuðu best í verkefnið. 

(Viðauki 1). Tékklistinn samanstendur meðal annars af götuheiti, byggingarári og 

stærð. 

Valdi voru 11 sumarhús og lóðir þeirra til úttektar af þeim 175 sem fyrir eru á 

rannsóknarsvæðinu. Eins og áður sagði var við val sumarhúsanna farið um svæðið og 

húsin metin út frá atriðum sem leggja átti áherslu á við greininguna, sjá viðauka 1. 

Atriðin voru valin með það í huga að  fá bestu dæmin um þróunina á svæðinu. Hver 

bygging var sett upp í sniðmáta til að fá samanburð, sjá töflu 2. Sniðmátinn 

inniheldur ljósmynd af hverju sumarhúsi, loftmynd af svæðinu, loftmynd af 

sumarhúsinu og nánasta umhverfi og einnig loftmynd sem sýnir bústaðinn í meiri 

nærmynd. Að lokum er svo teikning af sumarhúsinu og upplýsingar um stærð 

hússins, stærð lóðar og byggingarár. Uppsetning sniðmátsins er byggð upp á því að 

rýna alltaf betur og betur í staðsetningu og einkenni húsanna og lóðanna. Fyrsta 

myndin sýnir heildina, önnur myndin er nánasta umhverfið og sýnir hvernig götur og 

hús raðast saman. Þriðja myndin er svo nærumhverfið og sýnir rýmistengsl 

aðliggjandi húsa og lóða. Fjórða myndin er svo ljósmynd af sumarhúsinu. 

Lóðamörk bústaðanna eru teiknuð inn á loftmyndirnar en taka verður þau með 

fyrirvara þar sem einungis er greint í loftmyndirnar hvar lóðamörkin liggja. Oft er 

hægt að sjá hvar lóðarmörkin liggja með því að rýna í gróður. Rýmistengsl fyrir 

hvern bústað verða skoðuð út frá því hvernig gata, hús og lóð raðast saman í heild.  



Götuheiti - Bláskógabyggð

Byggingarár: 
Stærð lóðar:  m2
Stærð byggingar: m2

Loftmynd af bústað og 
nánasta umhverfi.

Loftmynd af bústað í 
nærumhverfi.

Ljósmynd af bústað

Teikning af bústað.

15

Tafla 2. Útlit á sniðmáti (Sólveig H. Jóhannsdóttir, 2008).
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3.2 Gögn 
Allir bústaðirnir eru skráðir eftir stærð bygginga, stærð lóða og byggingarári og 

fengust þessar upplýsingar af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, www.fmr.is.  

Einnig fengust gögn frá Pétri Inga Haraldssyni skipulagsfulltrúa uppsveita 

Árnessýslu þar á meðal yfirlitsuppdráttur af svæðinu sem inniheldur götuheiti og 

númer bústaðanna sem fyrir eru á landsvæðinu. Kort 3.  

Ljósmyndir af bústöðunum sem eru notaðar í sniðmátinu eru teknar af höfundi og 

loftmyndir eru fengnar af heimasíðunni www.map24.is. Teikningar af bústöðunum 

fengust hjá Helga Kjartanssyni byggingarfulltrúa uppsveita Árnessýslu og 

Flóahrepps. 
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4 Tölulegar upplýsingar fyrir Stekkjarlund og Veiðilund  

Á heimasíðu Fasteignamats ríkisins, www.fmr.is, er hægt að fletta upp stærð lóða og 

stærð bygginga eftir götuheitum og götunúmerum. Upplýsingarnar sem þar fengust 

voru notaðar til að vinna þær tölulegu upplýsingar sem sjást hér á eftir.  

 

4.1 Fjöldi sumarhúsa 

 
Tafla 3. Fjöldi byggðra sumarhúsa frá 1940-2008 við Stekkjar- og Veiðilund (Fasteignamat 

ríkisins, 2008). 

 
Á töflu 3 sést fjöldi byggðra sumarhúsa við Stekkjar- og Veiðilund á ákveðnum 

tímabilum. Fá sumarhús voru byggð fram til ársins 1960. Eftir 1960 fór sumarhúsum 

að fjölga og náði hámarki á tímabilinu 1970 til 1979. Eftir 1989 varð mikil minnkun 

á byggingu sumarhúsa á svæðinu en hefur þó aukist örlítið aftur eftir 1999. 
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4.2 Meðalstærð sumarhúsa 
 

 
Tafla 4. Meðalstærð sumarhúsa í m2 við Stekkjar- og Veiðilund (Fasteignamat ríkisins, 2008). 

 
Á töflu 4 sést meðalstærð sumarhúsa við Stekkjar- og Veiðilund í fermetrum. Fyrstu 

tvö árabilin eru varla marktæk þar sem að svo fáir bústaðir voru byggðir á þeim 

árum. Greinilegt er að sumarhúsin eru ekki mjög stór og ekki er mikill sýnilegur 

munur á stærð húsanna fyrr en eftir 1999. Það er þó mikilvægt að taka fram að þetta 

er einungis meðaltal og getur meðaltalið fljótt skekkst. 

Eins og sást í töflu 1 þá standast þessar tölur ekki alveg byggingarreglugerð sem sett 

var á sínum tíma. Árið 1979 sagði byggingarreglugerð að sumarhús mættu aðeins 

vera 50m2 að stærð. Við sjáum á töflu 5 að meðalstærð húsa á tímabilinu 1940-1949 

er 53,3m2. 1989 var reglugerðinni aftur breytt og þá máttu sumarhús vera 60m2 að 

hámarksstærð og þá eru þessar tölur innan marka (Ólafur A. Jónsson, 2006). Í 

viðauka 2 er hægt að sjá hvenær öll sumarhúsin eru byggð á svæðinu og hve stór þau 

eru. Samkvæmt því þá eru 31 bústaður sem er stærri en 50m2 fyrir árið 1989. 

Ástæðan fyrir þessu getur stafað af því að byggt hefur verið við húsin eftir að þessum 

byggingarreglugerðum var aflétt og því eru húsin stærri en 50m2. Í upplýsingunum 

sem FMR gefur upp á heimasíðu sinni kemur ekki fram ef um viðbyggingu er að 

ræða og hvenær hún hefur þá verið byggð, einungis heildarstærð sumarhússins. 

Ekkert hús var byggt stærra en 60m2 frá árunum 1990-1998. Eftir 1998 var stærð 

sumarhúsa frjáls og sést að meðalstærð sumarhúsa hefur farið stækkandi. Meðalstærð 
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sumarhúsa á tímabilinu 2000-2008 er 60,76m2.  Stærstu húsin á þessu tímabili eru frá 

80m2 upp í 145,5m2.   

 

4.3 Meðalstærð byggðra lóða 
 

 
Tafla 5.  Meðalstærð byggðra lóða í m2 (Fasteignamat ríkisins, 2008). 

 
Á töflu 5 sést meðalstærð byggðra lóða í fermetrum. Fyrstu árin voru lóðirnar undir 

2000m2 að meðaltali. Eftir 1959 fóru þær stækkandi og voru á tímabilinu 1960-1969 

stærstar, eða að meðaltali 2114m2. Eftir það minnka lóðirnar aðeins en haldast í 

kringum 2000m2.  Þrátt fyrir að í byggingarreglugerð nr. 177/1992 gr. 6.10.7.3 segi 

að sumarbústaðalóðir skuli að jafnaði ekki vera minni en 2500m2 

(Byggingarreglugerð nr. 177/1992) þá hefur greinilega verið tekin sú ákvörðun að 

halda í svipaða stærð á lóðum og þær lóðir sem fyrir voru á svæðinu til að halda 

svipuðu útlit og uppbyggingu. Í aðalskipulagi Bláskógabyggðar segir að meðalstærð 

sumarhúsa sem voru byggð eftir 1996 í Miðfellslandinu sé 2980m2 (Haraldur o.fl., 

2005). Þó svo að tölurnar sem notaðar eru í þetta súlurit séu ekki alveg þær sömu og 

eru notaðar í aðalskipulaginu þá er meðaltalið þó nokkuð ólíkt. Hér munar um 900m2 

til að meðaltalið fylgi aðalskipulaginu en þetta stafar að öllum líkindum af því að 

tölurnar sem eru notaðar í þessu verkefni koma af eldra svæðinu sem er með frjálsara 

skipulag. 
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4.4 Samantekt á ýmsum tölulegum upplýsingum 
Enn er verið að byggja á svæðinu en fyrsta sumarhúsið á svæðinu var byggt árið 

1945. Stærsta lóðin er 4255m2 en sú minnsta er ekki nema 160m2. Meðalstærð allra 

lóðanna er 1945m2 sem er aðeins undir þeirri stærð sem byggingarreglugerð mælir 

með. Stærsta sumarhúsið sem byggt hefur verið er 145,5m2 en minnsta sumarhúsið er 

einungis 8,6m2. Það hús er að öllum líkindum geymsla eða gestahús. Meðalstærð 

sumarhúsanna er 43m2. Flest sumarhúsanna voru byggð árið 1984 (Fasteignamat 

ríkisins, 2008). 
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5 Greining á Stekkjarlundi og Veiðilundi 

Sumarhús geta verið eins mismunandi og þau eru mörg. Þrátt fyrir það byggjast upp 

ákveðnar gerðir af húsum á hverju tímabili. Tímabilin eru mis löng og skarast oft. 

Sumarhúsin geta því verið samblanda af tveimur eða fleiri tímabilum.  

Svæðið sem tekið er fyrir í þessu verkefni er mjög fjölbreytt og ekki mjög skipulagt. 

Ellefu sumarhús voru valin til að sýna hvernig þróunin hefur verið síðustu ár. Húsin 

voru valin eftir að búið var að fara um svæðið með tékklista, viðauki 1. Tékklistinn 

leggur áherslu á helstu atriði bústaðanna sem á svo að sýna þróunina í framhaldinu. 

Í viðauka 2 má sjá töflu sem var fyllt út fyrir þá bústaði sem valdir voru og nýttist 

það í greiningunni. Þessi tafla er í rauninni sú sama og var notuð í upphafi þegar farið 

var um allt svæðið og séð hvernig svæðið er byggt upp. Hvert sumarhús verður tekið 

fyrir og greint. Þau sumarhús sem mynda heild eru tekin fyrir með greiningu sem 

endar á samantekt. Þar á eftir kemur sniðmát, sem er uppbyggt eins og tafla 2, fyrir 

hvert hús sem sýnir útlit og staðsetningu sumarhúsanna. Lóðamörk sumarhúsanna 

eru teiknuð inn á loftmyndirnar en taka verður þau með fyrirvara þar sem einungis er 

greint í loftmyndirnar hvar lóðamörkin liggja. 
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5.1 Hús nr. 1 - Grenilundur 1 
Grenilundur 1 er elsta sumarhúsið sem tekið er fyrir í þessari greiningu. Húsið er frá 

árinu 1960 og er þó nokkuð hefðbundið fyrir þann tíma. Ferköntuð timbur bygging 

með skúrþaki. Á þessum tíma voru flestir byggðir bústaðir í kringum 30-40m2 að 

stærð. Grenilundur er 35,6m2 og stendur á 2352m2 lóð. Lóðin er stór miðað við lóðir 

á þessu svæði og einnig miðað við þær lóðir sem byggðar voru á þessum tíma. 

Einnig er þetta stærsta lóðin sem tekin er fyrir í verkefninu. Gluggarnir og útihurðin 

snúa út að vatninu ásamt veröndinni. Lítil verönd er fyrir framan húsið ásamt 

skjólgirðingu 

Grenilundur 1 stendur yst í götu og er staðsetning hússins ekki beint í línu við næsta 

hús sem er við hliðina á. Húsið stendur á miðri lóðinni. Ekki er hægt að sjá ákveðið 

bílastæði á lóðinni, hægt er að keyra að húsinu á tveimur stöðum, frá aðalgötu og 

Grenilundi.  

Engin teikning er til af Grenilundi 1 hjá byggingarfulltrúa svæðisins þar sem húsið er 

svo gamalt.  

 

5.2 Hús nr. 2 - Hvannalundur 1 
Hvannalundur 1 er eins og Grenilundur hefðbundin timburbygging frá þessum tíma. 

Húsið er byggt árið 1970 og er 39m2. Gluggarnir eru týpískir franskir gluggar, 

franskir gluggar voru ekki algengir á þessum tíma en tíðkuðust þó. Á lóðinni stendur 

einnig geymsla sem er byggð árið 1992 og er hún 7,5m2. Þrátt fyrir að hún sé byggð 

22 árum seinna þá er haldið í sama útlit og sumarhúsið, skúrþak og franskir gluggar. 

Hvannalundur 1 stendur á 1826m2 lóð. Veröndin fyrir framan húsið er nokkuð 

hefðbundin, lítill pallur með einföldu handrið í kring. Það sem er eftirtektarvert við 

Hvannalund er að húsið snýr ekki í áttina að Þingvallavatni eins og öll hin húsin á 

svæðinu. Hver ástæðan er fyrir því er erfitt að segja um en gæti hugsanlega stafað af 

því að aðkeyrslan að húsinu er frá aðalveginum en ekki Hvannalundi. Hér var einnig 

ekki hægt að fá aðgang að teikningu af húsinu.  
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5.3 Hús nr. 3 - Birkistekkur 1 
Hér er sama tegund af byggingu þrátt fyrir að húsið sé byggt árið 1984 eða 24 árum 

seinna en hús nr. 1. Birkistekkur er 44m2 timburhús og stendur á frekar lítilli lóð, 

1615m2. Lítil verönd og smá skjólveggur eru sitt hvoru megin við húsið. Birkistekkur 

1 stendur við lítinn botnlanga þar sem einungis er gert ráð fyrir tveimur húsum. 

Aðkeyrslan að húsinu er frá aðalgötu.  

 

5.4 Samantekt á húsum nr. 1, 2 & 3 
Hús nr. 1, 2 og 3 mynda eina heild. Hús nr. 1 er elsta húsið sem tekið er fyrir og er 

byggt 1960. Hús nr. 2 er afbrigði af húsi nr. 1, en þar er búið að stækka húsið. 

Viðbygging gengur út úr húsinu miðju og þar má einnig sjá geymslu/gestahús í sama 

stíl. Síðasta húsið í þessari heild er hús nr. 3, en það var byggt 24 árum seinna en 

þrátt fyrir það er það byggt í sama stíl og hús nr. 1 og 2. Hús nr. 3 er orðið stærra en 

hús nr. 1 og 2 eða 44m2. Af því leiðir að gluggarnir eru orðnir fleiri og hér er einnig 

komið nýtt útlit á þá. Skyggnið sem gengur út úr húsi nr. 3 er einnig nýtt. Gaman 

hefði verið að sjá teikningar af þessum húsum til að hafa nákvæmari samanburð en 

það var því miður ekki hægt. Haukur Jóhannsson (munnleg heimild, 17. apríl 2008) 

húsasmíðameistari segir að þessi tegund af húsum hafi í flestum tilvikum einungis 

verið með einu svefnherbergi og stofu og eldhús í sama rýminu. Kamar hafi svo 

oftast verið sér.  



Grenilundur 1 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 1960
Stærð lóðar: 2352 m2
Stærð byggingar: 35,6 m2

Nr. 1
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Hvannalundur 1 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 1970
Stærð lóðar: 1826 m2
Stærð byggingar: 39 m2
Geymsla byggð: 1992
Stærð geymslu: 7,5 m2

Nr. 2
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    Birkistekkur 1 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 1984  
Stærð lóðar: 1615 m2
Stærð byggingar: 44 m2

Nr. 3

26
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5.5 Hús nr. 4 - Furustekkur 4  
Hér er komin ný tegund af sumarhúsi, svokallað A-hús. Hér er þakið orðið tvíhalla. 

Þessi hús voru byggð í kringum 1970-1980. Furustekkur 4 er 29,8m2, stendur á 

1622m2 stórri lóð og var byggt árið 1977. Hægt er að ganga inn í húsið bæði að 

framan og aftanverðu. Smá verönd er fyrir framan húsið og verið er að undirbúa 

stórann og mikinn skjólvegg við veröndina. Furustekkur 4 snýr aðeins öðruvísi 

heldur en húsin í kring, mænisstefnan snýr ekki beint út að vatninu. Það gæti verið til 

að fá betra útsýni. Engin hús eru við hliðina á Furustekk en ef tekið er mið af 

húsunum hinu megin við götuna þá stendur það aðeins öðruvísi eins og áður var 

nefnt. Ein af ástæðunum fyrir því að hætt var að byggja þessa tegund af húsum var sú 

að fólk var óánægt hve lítil birta kom inn í húsin. En það stafaði af því að í flestum 

tilvikum voru bara gluggar á tveimur hliðum hússins.  

 

5.6 Hús nr. 5 - Kríustekkur 4 
Hér sjáum við aftur A-hús en hér er búið að byggja við húsið á tveimur stöðum. Lítil 

glerbygging að framanverðu og svo stærri útbygging á hliðinni. Samtals er byggingin 

52,3m2. Húsið er byggt árið 1980 og stendur á 1845m2 lóð. Lítil timburverönd er 

fyrir framan húsið. Lóðin er ekki stór og stendur húsið mjög þétt upp við næsta 

bústað. Hér hefur húsinu einnig verið snúið aðeins, snýr ekki alveg í sömu átt og 

húsin í kring. Kríustekkur er ekki stór botnlangi, einungis er gert ráð fyrir fjórum 

húsum í honum. Búið er að byggja þrjú þeirra.  

Á teikningunni sést hvernig húsið var í upphafi, einungis 21,8m2. Einhverjum árum 

seinna hefur svo viðbyggingin til hægri komið og er hún 17,7m2. Viðbyggingin sem 

er að framanverðu sést ekki á teikningunni en er 4,7m2. Hér er að öllum líkindum 

komið fleiri en eitt svefnherbergi þó svo að það sjáist ekki á teikningu.  

 

5.7 Samantekt á húsum nr. 4 & 5 
Hús nr. 4 og 5 mynda eina heild. Þessi tegund af timburhúsum voru byggð í kringum 

1970 – 1980 og eru kölluð A-hús. Hús nr. 4 er hefðbundið útlit af þessari tegund, í 

húsi nr. 5 sést hvernig búið er að bæta við húsið. Tvær viðbyggingar ganga út úr 

húsinu á tveimur hliðum. Kríustekkur 4 hefur verið teiknaður eins upp og 

Furustekkur 4 í upphafi en viðbyggingarnar breyta útliti hússins eins og það er í dag. 

Því má segja að Kríustekkur 4 sé afbrigði af Furustekk 4 sem voru þó í upphafi eins 
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Þessi tegund af húsum inniheldur oft svefnloft sem gerir það að verkum að meira 

svefnpláss er fyrir fólk til að gista. Ekki er vitað hvort það sé í þessum tilteknu 

bústöðum en sá möguleiki gæti verið til staðar. Þó svo að ekki sjáist á teikningu fyrir 

hús nr. 5 gert ráð fyrir fleiru en einu svefnherbergi má gefa sér að í gamla húsinu sé 

alla veganna eitt svefnherbergi sem gerir það að verkum að öllum líkindum eru 

komin tvö svefnherbergi.   



Furustekkur 4 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 1977  
Stærð lóðar:  1622 m2
Stærð byggingar: 29,8 m2

Nr. 4
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    Kríustekkur 4 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 1980  
Stærð lóðar: 1845 m2
Stærð byggingar: 44,2 m2

Byggingarár geymslu: 1980
Stærð geymslu: 8,1 m2

Nr. 5
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5.8 Hús nr. 6 - Grenilundur 3 
Grenilundur 3 er hefðbundið sumarhús sem við flest þekkjum og var byggt árið 

1986. Húsið er 51m2 og stendur á 2203m2 lóð. Þessi tegund af sumarhúsum kom fyrst 

í kringum 1980 og eru þau enn framleidd í dag. Til eru nokkur afbrigði af þeim en 

allir með svipað útlit. Veröndin er stór timburverönd með handriði í kring. Hér sjáum 

við fyrst nokkuð þéttbyggða götu af húsum sem mynda rými og heild. Mjög 

mismunandi er þó í götunni hvort húsin séu með langa innkeyrslu eða bílastæði sem 

standa upp við veginn og svo tekur bústaðurinn strax við. Lóð Grenilundar 3 er í 

stærri kantinum þar sem hún er nokkuð yfir meðaltali lóðanna á svæðinu. 

Ekki fannst teikning af húsi nr. 6 en ætla má að hér séu alla veganna tvö 

svefnherbergi ásamt eldhúsi, stofu og baðherbergi. Hugsanlega má hér einnig finna 

svefnloft yfir hluta af rýminu.  

 

5.9 Hús nr. 7 - Furulundur 4 
Húsið er byggt árið 2002 og er í þessu hefðbundna útliti sumarhúsa sem við flest 

þekkjum en stendur þó út úr að því leitinu til að húsið er á tveimur hæðum auk 

svefnlofts. Búið er að steypa kjallara undir öllu húsinu og keyrt er upp að húsinu á 

tilbúnum rampi svo hægt sé að ganga inn um aðalinnganginn frá bílastæði. 

Furulundur 4 er 145,5m2 og stendur á 2111m2 lóð. Húsið er óvenju stórt miðað við 

þau hús sem fyrir eru og er stærsta húsið á svæðinu. Gluggarnir í húsinu eru aðeins 

öðruvísi en við eigum að venjast eða með franska útlitinu. Hér er einnig 

timburverönd byggð allan hringinn í kringum húsið með handriði. Húsið er staðsett í 

lóðinni í svipuðum stað og húsið hliðina á og mynda þau línu. Á grunnteikningunni 

sem sýnir efrihæðina eru fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi 

og gangur. Einnig má sjá litla geymslu sem er föst við húsið. Þótt ekki sjáist hvað sé 

á neðri hæðinni má gefa sér það að hér er komið mun meira pláss fyrir fólk í gistingu 

heldur en sést hefur í bústöðunum hér á undan.  

 

5.10 Samantekt á húsum nr. 6 & 7 
Hér erum við með tvö hús sem eru mjög svipuð í útliti. Það sem skilur þau þó í 

sundur er að hús nr. 7 er mun stærra í m2 talið. Enda er það byggt á tveimur hæðum. 

Því má segja að hús nr. 7 sé afbrigði af húsi nr. 6.  



Grenilundur 3 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 1986
Stærð lóðar: 2203 m2
Stærð byggingar: 51 m2

Nr. 6
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Furulundur 4 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 2002 
Stærð lóðar:  2111 m2
Stærð byggingar:  145,5 m2

Nr. 7

33
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5.11 Hús nr. 8 - Kvistalundur 2 og 4 & Meiðalundur 1 og 3 
Hér eru fjórar lóðir sameinaðar í eina og fjögur hús byggð. Sami eigandi er að 

þessum fjórum lóðum sem saman mynda 8000m2. Við Meiðalund 3 stendur 69,2m2 

hús ásamt 17,2m2 geymslu. Við Kvistalund 2 er 40m2 hús og á Kvistalundi 4 er 

34,8m2 geymsla. Ekkert hús er tilgreint á Meiðalundi 1. Keyrt er að húsunum frá 

Kvistalundi 2 og 4. Stór og mikil innkeyrsla með hringtorgi er við Kvistalund 2 og 4 

sem leiðir fólk að öllum fjórum húsunum. Húsin við Kvistalund eru byggð árið 2004 

en húsin við Meiðalund 3 eru byggð árið 2000. Ekki er hægt að segja að lóðin standi 

mjög út úr miðað við lóðirnar í kring þrátt fyrir að vera mun stærri en allar hinar 

lóðirnar á svæðinu. Þegar gengið er um svæðið í fyrstu lítur þetta út fyrir að vera 

fjórar aðgreindar lóðir. Við Meiðalund 3 og Kvistalund 2 eru verandir og skjólveggir 

fyrir framan húsin. 

Teikningin sem fylgir Kvistalundi 2 sýnir tvö svefnherbergi, baðherbergi og eitt stórt 

rými fyrir eldhús og stofu. Teikningin fyrir Meiðalund 3 sýnir tvö svefnherbergi, 

baðherbergi, eldhús og stóra stofu. Einnig er geymsla teiknuð inn á sem er tengd við 

húsið með timburverönd. Ekki fékkst teikning af geymslunni við Kvistalund 4 en 

allar líkur eru á að geymslan sé eitt stórt rými.  

 
Mynd 3. Grunnteikning af Kvistalundi 2, gestahús (Helgi Kjartansson, 2008). 
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5.12 Hús nr. 9 - Reynilundur 1 
Ekkert hús er eins og þetta á svæðinu. Reynilundur 2 er svokallað bjálkahús. 

Bjálkarnir eru fluttir inn tilbúnir til að púsla saman. Fyrir framan húsið er tvískipt 

verönd, veröndin næst húsinu er með handriði í stíl við húsið og neðri veröndin er 

svo hefðbundinn timburpallur. Gluggarnir í Reynilundi eru franskir og þakið er 

tvíhalla risþak. Reynilundur 2 sést ekki á loftmynd þar sem húsið er enn í byggingu. 

Aðstæður og staðsetning hússins er því metin á staðnum. Reynilundur liggur í línu 

við næstu tvö hús sem á eftir koma í Reynilundi. Athyglisvert er hve húsið stendur 

nálægt aðalgötunni. Reynilundur 1 er 59 m2 og stendur á 1902m2 lóð, bygging 

hússins hófst árið 2007. 

Teikningin af húsinu sýnir tvö svefnherbergi, geymslu, eldhús og stofu. Á 

teikningunni er einnig gert ráð fyrir heitum potti en hann er þó ekki kominn á 

svæðið. Það lítur út fyrir að svefnloft sé yfir hluta af rýminu. 

 

5.13 Hús nr. 10 - Víðilundur 10 
Víðilundur 10 er enn í byggingu en bygging hófst 2007. Húsið er 131,9m2 og stendur 

á 2080m2 lóð. Hér sjáum við alveg nýtt útlit á sumarhúsi. Húsið er á tveimur hæðum 

með tvíhallandi þaki. Neðri hæðin er bílskúr. Annar helmingur hússins er nánast bara 

stórir gluggar og má þar finna stofu og eldhús samkvæmt teikningum. Í húsið er 

notaður nýr efniviður, bárujárn. Víðilundur 10 stendur í götunni sem er næst 

Þingvallavatni og því ekki með nein hús sem skyggja á útsýnið. Húsið stendur þó 

nokkuð hátt miðað við lágreistu húsin fyrir aftan.  Teikningarnar sýna þrjú 

svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu.  

 

5.14 Samantekt á húsum nr. 8, 9 & 10 
Hús nr. 8, 9 og 10 eru öll stök og mynda ekki heild með öðrum húsum sem voru 

valin í greininguna.  

Hús nr. 8 er einstakt afbrigði sem segja má að sé nútíminn og það sem mun koma á 

næstu árum í sumarhúsabyggingum. Eitt aðalhús, eitt gestahús og tvær geymslur. 

Almenningur er farinn að sækjast eftir stærri lóðum og því fylgir stærri hús með 

auknum gæðum. Hér hefur verið ákveðið að bæta við nýju húsi í stað þess að byggja 

við húsið. Saman mynd húsin fjögur 161,2m2 gólfpláss á 8000m2 lóð. Þessi lóð er sú 

eina sem fékkst staðfest að heitur pottur og gufubað væri á lóðinni. 
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Hús nr. 9 er alveg ný útgáfa af útliti sumarhúsa, ekkert hús er eins og þetta á 

svæðinu. Bjálkahúsið stendur stórt og tignarlegt á lóð sinni við aðalgötuna. Þessi 

tegund af húsi hefur verið að koma inn síðustu ár í sumarhúsum en er þó ekki mjög 

algeng. Á teikningunni fyrir húsið er gert er ráð fyrir heitum potti á lóðinni en það er 

ein af tveimur teikningum sem sýnir heitan pott á lóð.   

Hús nr. 10 er nútímahús. Það er komið á tvær hæðir, neðri hæðin er bílskúr og á efri 

hæðinni er mikil lofthæð. Gluggarnir sem vísa út að vatninu eru einnig óvenju stórir 

miðað við það sem við höfum verið að sjá. Efniviðurinn hér er einnig nýr, bárujárn. 

Bárujárn hefur verið að koma sterkt inn í sumarhúsum síðustu árin. Stærð hússins 

annar þörf nútímans um aukið pláss.  



Kvistalundur 2 og 4  
Meiðalundur 1 og 3 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 2000
Stærð lóðar: 8000 m2
Stærð byggingar: 69,2 m2
Byggingarár geymslu: 2000
Stærð geymslu: 17,2 m2

Nr. 8
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Reynilundur 1 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 2007 
Stærð lóðar:  1902 m2
Stærð byggingar: 59,1 m2

Nr. 9
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Víðilundur 10 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 2007
Stærð lóðar: 2080 m2
Stærð byggingar: 131,9 m2

Nr. 10
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5.15 Hús nr. 11 - Álftastekkur 4 
Álftastekkur 4 er einnig enn í byggingu. Lágreist hús sem skiptist í þrjár minni 

byggingar og eru þær með skúrþaki. Hér er efniviðurinn blanda af bárujárni og 

timbri. Lóðin er 2038m2 og húsið 107,5m2 ásamt 18m2 geymslu. Teikningarnar sýna 

okkur að hér eru komin fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og eitt stórt rými fyrir 

eldhús, stofu og borðstofu. Hér er búið að gera ráð fyrir þvottavél í geymslunni og 

einnig er heitur pottur teiknaður á veröndina.  

 

5.16 Samantekt af húsi nr. 11 
Hér má segja að hönnunarsagan sé komin í hring. Blanda af nýja og gamla 

byggingarstílnum. Hús nr. 11 gæti verið byggt upp með hús nr. 1, 2 og 3 sem 

fyrirmynd. Hús nr. 11 svipar nokkuð til útlitsins á þeim húsum. Hér er blanda af nýja 

og gamla byggingarstílnum, timbur og bárujárn. Nýjustu bústaðirnir bera með sér að 

arkitektar hafi komið að hönnun þeirra. Þeir eru fjölbreyttari og greinilegt er að meira 

hefur verið í þá lagt heldur en þá hefðbundnu bústaði sem við eigum að venjast 

síðustu ár. Þarfir nútímans eru hér uppfylltar, aukið rými og meiri gæði.  

  



    Álftastekkur 4 - Bláskógabyggð

Byggingarár: 2007   
Stærð lóðar:  2038m2
Stærð byggingar:  107,5m2

Nr. 11
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6 Niðurstöður  

Miðfellslandið er ekki eitt af þeim hefðbundnu sumarhúsasvæðum sem við flest 

þekkjum. Hefðbundnu svæðin til viðmiðunar eru til dæmis Brekkuskógur og 

Grímsnesið. Það sem er hefðbundið við þessi hverfi er að þau eru byggð upp af eins 

byggingum sem eru oft máluð í sama lit og lítil fjölbreytni í byggingum, mynd 3.  

Þegar horft er yfir þessi svæði þá eru 

þau mjög oft einsleit. Oft eru þau 

byggð upp á sama tíma og í eigu 

einhverra félagasamtaka. Skipulagið á 

þessum svæðum er oft mjög reglulegt, 

mynd 4. Í þessu ákveðna tilviki í 

Brekkuskógi er löng aðkeyrsla upp að 

bústöðunum og mænisstefna húsanna 

er alltaf sú sama í hverri götu. 

Rannsóknin hefur sýnt að Stekkjarlundur og Veiðilundur í Miðfellslandinu stendur af 

mjög fjölbreyttum sumarhúsum sem hafa verið byggð á löngu tímabili. 

 

 

Fyrsta sumarhúsið á svæðinu var byggt árið 1945 og var fjölgun sumarhúsa mjög 

hæg fyrstu árin. Ekki fór að fjölga á svæðinu fyrr en eftir 1969, hægðist svo aftur á 

uppbyggingu á svæðinu eftir 1989. Síðustu ár hefur þó uppbygging aukist að 

einhverju leiti og stærri og fjölbreyttari hús eru að byggjast upp á svæðinu. Ljóst er 

að sumarhúsin við Stekkjarlund og Veiðilund eru fyrst núna eftir aldamótin að fara 

Mynd 4. Brekkuskógur (Orlofssjóður BHM, 
2008). 

Mynd 5. Loftmynd af Brekkuskógi (Orlofssjóður BHM, 2008).
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stækkandi. Ekki er sjáanleg breyting á svæðinu eftir að skipulagslögin tóku gildi árið 

1979. Þó nokkur breidd er í húsagerð á svæðinu, mismunandi efniviður er notaður og 

ólík form í byggingunum. Nýjustu mannvirkin verða sífellt stærri og tengjast ekki 

endilega nánasta umhverfi og því sem áður hefur verið byggt á svæðinu. Nýjustu 

bústaðirnir bera með sér þann svip að  arkitektar hafa að öllum líkindum komið að 

hönnun þeirra. Þeir eru fjölbreyttari og augljóst er að meira fjármagn er lagt í 

útlitshönnun og byggingu. Lóðirnar eru allar mjög mismunandi að stærð og 

sumarhúsin raðast ekki niður á lóðirnar eftir neinum ákveðnum reglum eða mynstri. 

 

Í upphafi var leitast eftir því að athuga svæðið með kenningar Conzens og Caniggia í 

huga. Ásamt því að bera niðurstöður úr Ph.D. ritgerð Sigríðar Kristjánsdóttur við þær 

niðurstöður sem fást á þessu svæði.   

Kenning Conzens miðast við það hvernig skipulag er í borgum, landfræðileg 

einkenni borga. Hvernig húsin raðast upp í götu og lóð. Það sást fljótt að þessi 

kenning gekk ekki upp þegar út fyrir borgarmörkin var komið, alla veganna ekki á 

þessu svæði. Húsunum er ekki raðað upp eftir ákveðnu skipulagi heldur er eitthvað 

annað sem ræður staðsetningu þeirra. Landslagið getur verið hluti af þeim þáttum 

sem stjórnar því hvar húsin og lóðirnar eru staðsettar. Hraunið sem er mjög ríkjandi í 

Miðfellslandinu gerir það að verkum að erfitt er að byggja hvar sem er. Það getur 

hins vegar hjálpað til við að mynda skjól ef byggt er ofan í hraungjótum og milli 

hraunhóla. Fyrstu árin virðist sem fólk hafi nýtt sér hraunið til að mynda skjól og 

byggt litla bústaði inn á milli hraunanna. Halli í landslaginu getur einnig haft áhrif. 

Fólk leitast frekar við að byggja á sléttlendi til að forðast jarðrask. Skjól á svæðinu er 

ekki mikið og landið er nokkuð opið fyrir vindi sem kemur niður með fjallinu 

Miðfelli. Ástæðan fyrir því að lítið skjól hefur myndast á svæðinu getur verið sú að 

erfitt er að rækta á landinu vegna mikils hraunjarðvegs. Því má segja að landslagið 

skipi stóran sess í skipulaginu á þessu svæði. Þetta sýnir okkur einnig að staðsetning 

sumarhúsanna ræðst frekar af náttúrufarslegum aðstæðum heldur en að fylgja 

ákveðnu skipulagi. Því má segja að kenning Conzens standist ekki í þessu tilviki eins 

og hann setti hana upp. Enda var hún hugsuð fyrir borg.  

 

Kenning Caniggia segir að hús byggist upp á einu formi sem þróist með tímanum. 

Fyrsta byggingin getur verið einfaldur kassi, einhverju seinna kemur kassi með 

tvílyftu þaki og eftir það samanstendur húsið af tveimur kössum og tvílyftu þaki 
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o.s.frv. Eins og áður sagði þá rannsakaði Sigríður Kristjánsdóttir í H. ritgerð sinni 

hvernig formgerðir húsa hafa þróast í Reykjavík út frá kenningu Caniggia. Hennar 

niðurstaða var sú að ekki er hægt að merkja að ráðandi formgerðir húsa þróist í 

Reykjavík nema á fyrstu árum Reykjavíkur (Sigríður Kristjánsdóttir, 2007). Eitt hús 

var ekki fyrirmynd annars. Hvert hverfi byggðist upp með sín eigin einkenni. Í 

þessari rannsókn hef ég hins vegar komist að því að þetta á bæði við. Þ.e.a.s. að sum 

húsanna hafa verið byggð með fyrirmynd úr fortíðinni eins og kenning Caniggia 

byggir á en önnur hús eru algjörlega byggð upp frá grunni og vísa ekkert í fyrri 

byggingar sem fyrir eru á svæðinu eins og Sigríður kemst að í Ph.D. ritgerð sinni.  

Hús nr. 1, 2 og 3 eru elstu húsin sem tekin voru fyrir, þau eru nokkuð einfaldur 

byggingarstíll sem samanstendur af einföldum kassa. Hús nr. 2 er frábrugðið þessum 

tveimur húsum að því leitinu að þar er búið að bæta við smá útbyggingu. Húsin þrjú 

eru fyrirmyndir af útliti húss nr. 11 og því má segja að hönnunarsagan sé komin í 

hring. Hús nr. 11 er byggt upp af þremur kössum sem liggja saman allir með einhalla 

þaki eins og fyrstu húsin. Hús nr. 11 sameinar allt sem nútíma fólk óskar sér í 

sumarhúsum sínum, þar má finna heitan pott, fleiri en eitt svefnherbergi, þvottavél og 

tvö baðherbergi. Fyrstu þrjú húsin eru því ráðandi formgerð fyrir hús nr. 11 sem 

hefur þróast og uppfyllir þarfir almennings í dag. Þessi hús eiga því við kenningu 

Caniggia. 

Hús nr. 4 og 5 mynda heild og er hús nr. 5 afbrigði af húsi nr. 4. Hús nr. 5 er 

upphaflega byggt eins og hús nr. 4 en einhverjum árum seinna hefur verið stækkað 

við húsið á tveimur stöðum með viðbyggingu.  

Hús nr. 6 og 7 mynda einnig heild en þau eru mjög lík í útlit ef frá er tekinn 

kjallarinn sem er undir öllu húsi nr. 7. Það er því afbrigði af húsi nr. 6. 

Hús nr. 8, 9 og 10 eru stök dæmi og standa þau nokkuð út úr miðað við önnur hús á 

svæðinu. Hús nr. 8 er einstakt að því leitinu til að það samanstendur af fjórum lóðum 

og fjórum húsum. Lóðin er 8000m2 en húsin í heildina eru 161,2m2 en útlit húsanna 

er þó ekki svo frábrugðið útliti húsa nr. 6 og 7. Hús nr. 9 á sér ekkert hliðstætt hús af 

þeim sem voru valin. Bjálkahús er erlend byggingararfleið sem hefur verið að aukast 

hér á landi síðustu ár. Hús nr. 10 er nokkuð óvenjulegt miðað við þau hús sem fyrir 

eru á svæðinu, það er á tveimur hæðum og er húsið klætt með bárujárni. Húsið 

stendur stórt og tignarlegt alveg við vatnið. Við hönnun hússins hefur ekki verið 

tekið tillit til þeirra húsa sem í kring eru ef miðað er við gildandi aðalskipulag fyrir 

svæðið. Þar segir að deiliskipulag eigi meðal annars að taka tillit til þess að byggð 
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skal vera lágreist, taka skal mið af núverandi byggð og vernda byggingararf eftir því 

sem ástæður eru til (Haraldur o.fl., 2005). Eins og sagt hefur verið er ekki til gildandi 

deiliskipulag fyrir svæðið en við hönnun nýrra húsa hefði ef til vill mátt taka tillit til 

þess sem segir í aðalskipulaginu. Hins vegar er spurning hvort að allt þurfi alltaf að 

vera eins, með svipuðu útliti. Hvort nýtt útlit bygginga gefi ekki svæðinu meiri 

karakter. Nú þegar er byggingarstíllinn mjög litríkur.  

 

Rannsóknin leiddi í ljós að ráðandi formgerðir húsa hafa þróast og að á svæðinu séu 

formgerðir sem hvorki tengjast við fyrri hús né sé upphafspunktur að nýrri þróun og 

að náttúrufarslegar aðstæður á svæðinu hafa ráðið skipulagi og staðsetningu húsa. 

Ástæða þess að húsbyggingar okkar eru ekki að þróast frá þeim byggingum sem áður 

hafa verið reistar er kannski sú að byggingarsaga sumarhúsa á Íslandi er ekki svo 

gömul. Við erum enn að finna þær húsbyggingar sem henta okkur best og það sem 

okkur líkar við. Hefðin og byggingararfleiðin á Ítalíu þar sem Caniggia gerði aðferð 

sína er mun eldri og þróaðri.   

 

Við vinnu þessa verkefnis var hægt að gera mörgum atriðum skil en nauðsynlegt er 

að velja og hafna. Ætla má þó að góð heildarmynd hafi fengist af þróun svæðisins.  

Landsvæðið sem skoðað var í ritgerðinni sýnir aðeins þróun þessa tveggja gatna og 

ekki er hægt að líta á hana sem sameiginlega niðurstöðu fyrir önnur sumarhúsasvæði 

á landinu eða í nánasta umhverfi. Í Miðfellslandinu er t.d. vatnsöflun erfið vegna 

gljúpra jarðlaga og ekkert heitt vatn í boði. Kröfur fólks í dag hljóma oft upp á að 

heitur pottur sé mikilvægur í sumarbústöðum og ætla má að á ákveðnum 

sumarhúsasvæðum er magn heitra potta mun meira heldur en í Miðfellslandinu. Til 

að geta verið með heitan pott á þessu svæði verður að vera rafmagn til að hita upp 

vatnið eða viðarkyntan pott.   
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7 Umræður  
Það sem stóð upp úr við vinnslu verkefnisins er hvað sumarhúsasvæðið er fjölbreitt 

og skemmtilegt, sannkallaður Kardimommubær.  

Áhugavert væri að skoða öðruvísi sumarhúsasvæði sem er byggt upp á styttri tíma og 

er meira hefðbundið eins og til dæmis Brekkuskóg. Einnig er áhugavert að skoða 

svæði sem hefur gildandi deiliskipulag og sjá hvort farið hefur verið eftir því og 

hvort að þar komi þá fram mjög niður njörvaðar hugmyndir um útlit og skipulag. 

Betra hefði verið að hafa teikningar af öllum sumarhúsunum en það reyndist erfitt 

þar sem að ekki fundust teikningar af elstu húsunum ásamt húsi nr. 6. Teikningarnar 

hefðu gefið nákvæmari niðurstöður varðandi herbergjaskipan og hvort að salerni hafi 

verið teiknað inn í elstu húsin.  
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8 Ályktanir 

Greinilegt er að fólk sækist eftir stærri húsum og lóðum í dag. Húsin eiga að vera 

betur búin og kröfurnar eru að húsin eiga að hafa sömu gæði og heimili fólks, t.d. 

þvottavél og tvö baðherbergi. Heitur pottur er einn af þeim hlutum sem fólki finnst 

orðið mikilvægt að sé í sumarhúsum í dag. Í Miðfellslandinu er það ekki svo einfalt 

en er þó möguleiki.   
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Viðauki 1 

Hér er tékklistinn sem notaður var í upphafi við að greina svæðið og finna þau hús 

sem hentuðu best í verkefnið.  

 

Götuheiti Byggingarár Stærð 
lóðar

Stærð 
bústaðar Geymsla Byggingarár

2
Stærð 

geymslu Efniviður Litur Gluggar Hæðir Pallur Skjólgirðing

Tékklisti fyrir Stekkjarlund og Veiðilund í landi Miðfells í Þingvallasveit
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Viðauki 2 

Hér er tékklistinn fyrir þau 11 hús sem voru valin og unnið með. 

 
Götuheiti Byggingarár Stærð 

lóðar 
Stærð bústaðar Geymsla  Byggingarár2 Stærð 

geymslu 

Grenilundur 1 1960 2352 35,6  -   -  - 

Hvannalundur 1 1970 1826 39 Geymsla  1992 7,5 

Kríustekkur 4 1980 1845 44,2 Geymsla  1980 8,1 

Birkistekkur 1 1984 1615 44  -  -  - 

Grenilundur 3 1986 2203 51  -  -  - 

Furulundur 4 2002 2111 145,5  -  -  - 

Kvistalundur 2 og 4 2004 2000 40 Geymsla  2004 34,8 

Meiðalundur 1 og 3 2000 2000 69,2 Geymsla  2000 17,2 

Víðilundur 10 2007 2080 131,9  -  -   - 

Reynilundur 1 2007 1902 59,1  -  -  - 

Álftastekkur 4 2007 2038 107,5 Geymsla  2007 18 

Furustekkur 4 1977 1622 29,8  -  -  - 

 
 

Götuheiti Efniviður Litur Gluggar Hæðir Pallur Skjólgirðing 

Grenilundur 1 Timbur Rauður/hvítur Hefðbundnir 1 já já 

Hvannalundur 1 Timbur Brúnt/hvítt Franskir 1 já nei 

Kríustekkur 4 Timbur Olíuborið/hvítt/grænt Hefðbundnir  - já nei 

Birkistekkur 1 Timbur Grátt/brúnt Franskir 1 já nei 

Grenilundur 3 Timbur Rauður/hvítur Hefðbundnir  - já nei 

Furulundur 4 Timbur/steypt Grænn/hvítur Franskir 2 já nei 

Kvistalundur 2 og 4 Timbur Olíuborið Hefðbundnir 1 já já 

Meiðalundur 1 og 3 Timbur Olíuborið Hefðbundnir  - já já 

Víðilundur 10 Bárujárn Grátt Stórir 2 nei nei 

Reynilundur 1 Bjálkar Olíuborið/rautt Franskir  2 já nei 

Álftastekkur 4 Timbur/bárujárn Olíuborið/grátt Hefðbundnir 1 nei nei 

Furustekkur 4 Timbur Rauður/hvítur/blár Hefðbundnir  - já nei 
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Viðauki 3 

Stærð og byggingarár sumarhúsa samkvæmt Fasteignamati ríkisins 2008. 

 
Götuheiti Byggingarár m2 

lóðar 
m2 

byggingar 
Geymsla Byggingarár 

geymslu 
m2 

geymslu 
Geymsla Byggingarár 

geymslu 

Reynistekkur 13 1945 1857 53,3 Geymsla 1945 8,1 Garðhús 1950 

Reynilundur 5 1957 2048 53,3      

Hvannalundur 7 1957 1985 54,5 Geymsla 1957 32,2 Geymsla 1957 

Lerkilundur10 1958 1653 32,5 Geymsla 2006 58,5   

Lerkilundur13 1959 1816 50,7      

Smáralundur 5 1960 2000 61,2      

Grenilundur 1 1960 2352 35,6      

Heslilundur 10 1965 2165 33,1      

Reynilundur 4 1965 2090 40,7      

Lerkilundur6 1965 2257 42,3 Geymsla 1998 16,9   

Grenilundur 14 1965 3125 41,3 Geymsla 1965 9,6   

Þrastarstekkur 2 1965 1868 54,9      

Víðistekkur 2 1965 2153 34,3      

Borgarhólsstekkur 
9 

1965 1984 38,9      

Reynistekkur 1 1965 2720 44,3      

Asparstekkur 7 1965 1644 50,6      

Reynilundur 10 1967 1804 53,4      

Rjúpnastekkur 8 1968 1746 41,8 Gestahús 2004 9,9   

Heslilundur 4 1969 2038 42,6      

Borgarhólsstekkur 
4 

1969 1763 46,6      

Smáralundur 9 1970 2000 48,3      

Meiðalundur 7 1970 2000 78,4      

Kvistalundur 3 1970 2076 43,3 Svefnskáli 1970 5,8   

Kvistalundur 6 1970 2000 36,1      

Kvistalundur 8 1970 2000 53,7      

Heslilundur 6 1970 2067 53      

Asparlundur 4 1970 1614 28,6 Geymsla 1970 4,2   

Víðilundur 8 1970 1980 36,4      

Reynilundur 1 1970 1902 49,7      

Reynilundur 13 1970 1926 30,7      

Lerkilundur7 1970 2202 36,5      

Hvannalundur 1 1970 1826 39 Geymsla 1992 7,5   

Eskilundur 3 1970 1602 69,5      

Eskilundur 4 1970 1786 46,4 Geymsla 1970 4,3   

Birkilundur 1 1970 1930 36      

Rjúpnastekkur 2 1970 1407 32,5      

Lóustekkur 2 1970 2722 39,9 Geymsla 1980 9,3   

Grenistekkur 3 1970 1995 21,7      

Mosastekkur 2 1970 1838 39,1      

Furulundur 10 1971 2549 54,6      

Eikarlundur 7 1971 2073 48,2 Geymsla 1971 13   

Lerkilundur4 1971 2116 53      

Birkilundur 3 1971 1444 37      

Grenistekkur 2 1971 2419 34,7 Geymsla 1971 7   

Kvistalundur 9 1972 2618 38,5      

Víðilundur 14 1972 1581 39,2      

Reynilundur 8 1972 1808 33,3 Geymsla 1972 24   

Lerkilundur9 1972 2130 31,7      
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Lerkilundur14 1972 1860 32,5 Geymsla 1972 9,5   

Hvannalundur 2 1972 2076 46,7      

Birkilundur 9 1972 1700 30,1      

Víðistekkur 7 1972 1406 32,5      

Asparlundur 2 1973 1610 63,3      

Kríustekkur 3 1973 1830 34,6 Geymsla 1973 32,6   

Borgarhólsstekkur 
18 

1973 1909 34,8      

Furustekkur 13 1973 2335 28,6      

Birkistekkur 2 1973 1562 22,4      

Furustekkur 5 1974 2150 32,7      

Reynilundur 2 1975 2055 59,5 Geymsla 1975 6   

Hvannalundur 11 1975 2178 37      

Borgarhólsstekkur 
13 

1975 2100 41,9      

Borgarhólsstekkur 
19 

1975 2544 49,4      

Mosastekkur 4 1975 2116 39,1      

Reynistekkur 7 1975 1916 40,8      

Smáralundur 3 1976 2079 34,5      

Furustekkur 9 1976 1485 41,4 Geymsla 1976 6,7   

Meiðalundur 6 1977 2500 65,4      

Heslilundur 5 1977 2914 41      

Furulundur 2 1977 1835 43,5 Bátaskýli  1994 17,7 Geymsla  2005 

Grenilundur 10 1977 2455 32      

Eskilundur 14 1977 1955 30,6      

Krummastekkur 2 1977 1610 36 Geymsla 1998 10,9   

Grenistekkur 5 1977 1854 42,1      

Víðistekkur 8 1977 1825 41 Gesthús 2005 23,8   

Borgarhólsstekkur 
7 

1977 1964 38,7 Geymsla 1980 13,4   

Mosastekkur 3 1977 2050 18,8      

Reynistekkur 2 1977 1686 29,5      

Furustekkur 4 1977 1622 29,8      

Furustekkur 7 1977 1618 31,5      

Meiðalundur 5 1978 2500 34,9      

Víðilundur 2 1978 2069 62,6 Geymsla 1986 18,5   

Hvannalundur 9 1978 2115 38,3      

Grenilundur 4 1978 3435 27      

Reynistekkur 10 1978 2390 38,2      

Lerkilundur11 1979 1884       

Eskilundur 1 1979 1904 21      

Eskilundur 6 1979 1700 30,7      

Eskilundur 11 1979 1602 30,8 Geymsla 1998 12,6   

Birkilundur 6 1979 2727 27,3      

Birkilundur 10 1979 2428 40,7      

Meiðalundur 10 1980 2000 45,2      

Kríustekkur 4 1980 1845 44,2 Geymsla 1980 8,1   

Meiðalundur 2 1981 2000 37,4 Bátaskýli 1990 14,7   

Kvistalundur 7 1981 2221 54      

Furulundur 9 1981 2297 51      

Grenilundur 12 1981 2455 51,8      

Eskilundur 12 1981 1700 35      

Þrastarstekkur 4 1981 1647 46      

Asparstekkur 5 1981 1610 49,7      

Lerkilundur1 1982 2091 48,5      

Hvannalundur 3 1982 2000 47,8      

Grenilundur 11 1982 2033 65 Geymsla 1984 11,2   
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Meiðalundur 9 1984 2400 45,2      

Heslilundur 7 1984 1840 51,2      

Eikarlundur 2 1984 2350 25,1      

Eikarlundur 4 1984 2000 8,6 sumarhús 1990 27,9   

Lerkilundur12 1984 1903 51,4      

Hvannalundur 5 1984 2035 38,7      

Hvannalundur 8 1984 1778 48,3 Geymsla 1984 4,4   

Hvannalundur 10 1984 1752 24,2      

Grenilundur 2 1984 2643 35      

Grenilundur 7 1984 2060 36,3 Geymsla 1984 9,3   

Eskilundur 13 1984 1848 39,6      

Kríustekkur 2 1984 1675 24,6      

Krummastekkur 1 1984 1658 56,4      

Þrastarstekkur 5 1984 2139 54      

Rjúpnastekkur 4 1984 1605 46,8      

Rjúpnastekkur 6 1984 1560 37 Geymslur 1995 11,7   

Rjúpnastekkur 10 1984 1979 23,4 Sumarbústaður 1999 62   

Lóustekkur 8 1984 1704 18,5      

Borgarhólsstekkur 
1 

1984 2111 41,8      

Borgarhólsstekkur 
5 

1984 2128 41,4      

Borgarhólsstekkur 
6 

1984 1967 24,6 Sumarbústaður 2002 55,5   

Borgarhólsstekkur 
17 

1984 2166 42      

Mosastekkur 1 1984 2006 41,3      

Reynistekkur 8 1984 1916 36,7      

Furustekkur 3 
(Bátaksýli) 

1984 1841 16,5      

Birkistekkur 1 1984 1615 44      

Asparstekkur 1 1984 1524 30,6      

Eskilundur 2 
(Bátaskýli) 

1985 1796 14,4      

Blikastekkur 2 1985 1595 35      

Heslilundur 3 1986 2170 52,5      

Reynilundur 7 1986 1881 45,2      

Grenilundur 3 1986 2203 51      

Grenilundur 8 1986 3256 27,9      

Reynistekkur 11 1987 2305 31,8      

Meiðalundur 8 1988 2000 54,2      

Reynilundur 14 1988 1452 105,9      

Borgarhólsstekkur 
11 

1988 1874 30,5      

Asparstekkur 3 1988 2068 45,5      

Furulundur 5 1989 2096 28,9 Geymsla 1999 14,4   

Birkilundur 12 1989 2632 55,1 Geymsla 2005 10,5   

Víðistekkur 1 1989 2153 50,8      

Eskilundur 9 1990 1602 40,3      

Birkilundur 11 1990 1700 49 Geymsla 2006 7,1   

Þrastarstekkur 3 1990 1976 47,5 Geymsla 1995 8,1   

Furustekkur 10 1990 1684 47,7      

Meiðalundur 4 1992 2000 49,2      

Birkilundur 5 1992 1700 35,8 Geymsla 1998 12,6   

Furulundur 6 1994 2573 15,7      

Grenistekkur 1 1994 1821 53,3      

Asparstekkur 3a -
Geymsla 

1994 1650 9,3      

Lerkilundur8 1995 1653 43,7      

Asparstekkur 5a 1995 1610 35,1      

Reynilundur 11 1998 2208 53      

Lerkilundur2 1998 2497 46,6      
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Borgarhólsstekkur 
2 

1998 1916 44,8      

Borgarhólsstekkur 
3 

1998 1797 50,8      

Meiðalundur 3 2000 2000 69,2 Geymsla 2000 17,2   

Hvannalundur 13 2001 2037 60,7      

Furulundur 4 2002 2111 145,5      

Rjúpnastekkur 7 2002 1569 22      

Smáralundur 7 2004 2000 36,4      

Kvistalundur 2 2004 2000 40      

Kvistalundur 4 
(Geymsla) 

2004 2000 34,8      

Grenilundur 13 2004 2480 50,4      

Lóustekkur 1 2004 1666 14,9      

Grenilundur 6 2005 3459 80,4      

Eskilundur 5 2005 1602 58      

Grenistekkur 6 2005 2537 67,3      

Borgarhólsstekkur 
16 

2005 1810 51,4      

Asparstekkur 4 2005 1604 56,4      

Rjúpnastekkur 9 2006 1634 62      

Furustekkur 14 2006 1540 60,9      

Víðilundur 6 2007 2130 51,4      

Víðilundur 10 2007 2080 131,9      

Smáralundur 1  2049       

Meiðalundur 1  2000       

Kvistalundur 1  2013       

Kvistalundur 5  2162       

Kvistalundur 10  2400       

Heslilundur 1  2230       

Heslilundur 2  2212       

Heslilundur 8  2671       

Heslilundur 9  2199       

Furulundur 1  160       

Furulundur 3  2315       

Furulundur 7  2143       

Furulundur 8  1770       

Eikarlundur 1  1625       

Eikarlundur 3  1635       

Eikarlundur 5  1725       

Eikarlundur 6  1789       

Eikarlundur 8  2249       

Asparlundur 1  2213       

Asparlundur 6  1616       

Asparlundur 8  2262       

Víðilundur 4  2073       

Víðilundur 12  2222       

Reynilundur 3  2021       

Reynilundur 6  1830       

Reynilundur 9  1830       

Reynilundur 12  1943       

Lerkilundur3  2050       

Lerkilundur5  1947       

Hvannalundur 4  2128       

Hvannalundur 6  1981       

Hvannalundur 12  1835       

Hvannalundur 14  1741       

Grenilundur 5  2110       
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Grenilundur 9  1798       

Eskilundur 7  1602       

Eskilundur 8  1700       

Eskilundur 10  1700       

Birkilundur 2  2728       

Birkilundur 4  906       

Birkilundur 7  1700       

Birkilundur 8  1790       

Birkilundur 13  2112       

Birkilundur 14  1705       

Blikastekkur 1  1244       

Blikastekkur 3  1790       

Blikastekkur 4  2013       

Álftastekkur 1         

Álftastekkur 2         

Álftastekkur 3         

Álftastekkur 4         

Kríustekkur 1  1451       

Krummastekkur 3  1835       

Krummastekkur 4  1435       

Þrastarstekkur 1  1790       

Þrastarstekkur 6  1926       

Rjúpnastekkur 1  1608       

Rjúpnastekkur 3  1645       

Rjúpnastekkur 5  1569       

Lóustekkur 3  1677       

Lóustekkur 4 og 6  2083       

Lóustekkur 5  1658       

Lóustekkur 7  1899       

Lóustekkur 9  2089       

Lóustekkur 10  1627       

Arnarstekkur 2  1983       

Arnarstekkur 4  1780       

Arnarstekkur 6  1667       

Arnarstekkur 8  1704       

Arnarstekkur 10  1678       

Grenistekkur 4  720       

Grenistekkur 7  4255       

Grenistekkur 8  2620       

Víðistekkur 3  1685       

Víðistekkur 4  1828       

Víðistekkur 5  1525       

Víðistekkur 6  1939       

Borgarhólsstekkur 
8 

 1700       

Borgarhólsstekkur 
10 

 1170       

Borgarhólsstekkur 
12 

 1456       

Borgarhólsstekkur 
14 

 1698       

Borgarhólsstekkur 
15 

 1673       

Borgarhólsstekkur 
20 

 1512       

Mosastekkur 5  1580       

Reynistekkur 3  1707       

Reynistekkur 4  1760       

Reynistekkur 5  1416       

Reynistekkur 6  1757       
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Reynistekkur 9  2413       

Reynistekkur 12  1270       

Reynistekkur 14  1420       

Furustekkur 1  1815       

Furustekkur 2  1600       

Furustekkur 6  1841       

Furustekkur 8  2094       

Furustekkur 11  1878       

Furustekkur 12  1600       

Asparstekkur 2  1986       

Asparstekkur 6  1655       

 
 
 
 

 

 

 



 




