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1. Inngangur 
 
1.1. Formáli:  

...formáli oddvita, kemur að lokinni auglýsingu og þegar afgreiðsluferli er 
lokið... 
 

1.2. Vinnan við aðalskipulagið – kynning og samráð 
 

Undirbúningur að gerð aðalskipulags Þingvallasveitar hófst vorið 2003. Fyrir 
Þingvallasveit hefur ekki verið unnið áður aðalskipulag en á svæðinu gilti 
áður Svæðisskipulag 1995-2015 fyrir Þingvalla,- Grímsnes- og 
Grafningshreppa, þar til það var fellt úr gildi með staðfestingu aðalskipulags 
fyrir Grímsnes- og Grafningshrepp (2002-2014), í mars 2003. Gerð 
aðalskipulags fyrir Þingvallasveit var því orðin brýn. Í Bláskógabyggð eru 
einnig í gildi aðalskipulag fyrir Laugardal (2000-2012) og Biskupstungur 
(2000-2012).  

Í aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-2016 er horft til alls lands innan 
marka gamla Þingvallahrepps, þ.m.t. hið friðhelga land þjóðgarðsins. Megin 
markmið með aðalskipulagsgerðinni er að samræma áætlanir og áform um 
landbúnað, skógrækt, uppbyggingu ferðaþjónustu, sumarhúsabyggð,  
náttúru- og minjavernd og uppbyggingu þjónustukjarna.  

Í fyrsta áfanga, sem unnin var á árinu 2003, fólst vinnan aðallega í öflun 
gagna og úrvinnslu þeirra og samráði við hagsmunaaðila (sjá Viðauka I: 
Gagnaskýrsla). Sumarið var sent út kynningarbréf um upphaf vinnunnar, til 
allra helstu landeigenda og ábúenda í Þingvallasveit, auk þess sem sent var 
bréf til Þingvallanefndar með óskum um samstarf (Viðauki II). Í kjölfarið 
hófust heimsóknir til ábúenda og samráð við einstaka landeigenda, þar sem 
þeir voru inntir eftir áformum um uppbyggingu. Settur var á stofnun 
sérstakur vinnuhópur um gerð aðalskipulagsins og hann skipuðu Sigurlaug 
Angantýsdóttir, Heiðmörk, Laugarási, Halldór Kristjánsson, Stíflisdal, 
Ragnar Jónsson, Brúsastöðum, Sigurður Oddsson, þjóðgarðsvörður, Einar 
Á. E. Sæmundsen, fræðslufulltrúi, Arinbjörn Vilhjálmsson skipulagsfulltrúi 
uppsveita Árnessýslu auk skipulagsráðgjafa. Aðalskipulagshópurinn fór yfir 
hugsanlega stefnumörkun í helstu málaflokkum aðalskipulagsins á fundi á 
Þingvöllum í nóvember 2003 Fyrstu hugmyndir um megin markmið og 
stefnumörkun í einstökum málaflokkum voru kynntar og ræddar á fundi 
sveitarstjórnar þann 13. janúar 2004 og markaði það upphaf annars áfanga 
vinnunar.  

Þann 14. febrúar var haldinn opinn fundur í Valhöll á Þingvöllum, þar sem 
vinnan við aðalskipulagið var kynnt, megin forsendur og markmið og fyrstu 
hugmyndir að stefnumörkun. Fundurinn var vel sóttur, bæði af íbúum 
sveitarinnar, sumarhúsaeigendum og öðrum hagsmunaðilum (Viðauki II). Í 
kjölfar fundarins útfærðu skipulagsráðgjafar fyrstu drög að tillögu að 
aðalskipulagi, sem kynnt voru og rædd í aðalskipulagshópi í byrjun apríl 
2004 og eftir nokkrar endurbætur kynnt og rædd í sveitarstjórn 
Bláskógabyggðar þann 6. apríl 2004 (2. drög). Á þeim fundi var ákveðið að 
rýnt yrði betur í stefnu í sumarhúsamálum og hugað frekar að hugsanlegum 
hverfisverndarákvæðum, áður en gengið yrði frá tillögunni og hún send til 
umsagnar hjá opinberum aðilum. Í frekari vettvangsferðum 
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skipulagsráðgjafa var rýnt sérstaklega í þau svæði þar sem landeigendur 
hafa óskað eftir uppbyggingu sumarhúsa og áhrif hugsanlegrar 
uppbyggingar á ásýnd metin (sjá Viðauki Ia. Mat á sumarhúsasvæðum og 
greining landslagsgerða). Fundað var með fulltrúum sveitarstjórnar um 
bráðabirgða niðurstöður þessara athuguna þann 26. maí. Á fundi 
sveitarstjórnar á Þingvöllum, þann 8. júní, var tillagan til umfjöllunar, einkum 
stefna um uppbyggingu sumarhúsasvæða og hverfisverndarákvæði. Á fundi 
sveitarstjórnar þann 6. júlí var stefna í sumarhúsamálum á ný til umfjöllunar. 
Á fundinum var samþykkt að senda tillöguna (3. drög)  til umsagnar hjá 
opinberum aðilum, með þeim breytingum sem höfðu verið gerðar síðan á 
fundinum 8. júní. Tillagan var send til eftirfarandi aðila (sbr. gr. 3.2. í 
skipulagsreglugerð) auk Skipulagsstofnunar: Umhverfisstofnunar, 
Fornleifaverndar ríkisins, Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, Vegagerðarinnar, 
Landbúnaðarráðuneytis og Þingvallanefndar. Auk kynningar í 
samvinnunefnd um svæðisskipulag Miðhálendis var aðalskipulagstillagan 
send til kynningar í eftirfarandi sveitarfélög (sbr. 17. gr. skipulags- og 
byggingarlaga); Grímsnes- og Grafningshrepp, Mosfellsbæ, Kjósarhrepp, 
Reykjavíkurborg, Hvalfjarðarstrandarhrepp og Borgarfjarðarsveit. Tillagan 
var tekin til umræðu á ný í sveitarstjórn þann 7. september, einkum kafli um 
stefnu í sumarhúsamálum og voru samþykktar nokkrar breytingar á 
tillögudrögunum.  Aðalskipulagstillagan var síðan kynnt á íbúafundi þann 25. 
september 2004 (sjá Viðauka II). Í kjölfarið var tillagan tekin til fyrri umræðu í 
sveitarstjórn og samþykkt til auglýsingar á fundi þann 5. október 2004. 
Skipulagsstofnun fékk tillöguna til formlegrar afgreiðslu í lok október 2004. 
Þegar athugun Skipulagsstofnunar lauk í lok nóvember 2004 (sjá Viðauki 
III), höfðu ekki enn borist umsagnir frá Vegagerðinni, Þingvallanefnd og 
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. Umsagnir þessara Vegagerðar og 
Þingvallanefndar bárust í febrúar 2005. Það sem tafði m.a. umsögn 
Vegagerðar var skoðun á lítilsháttar færslu Uxahryggjarvegar norðan 
Tröllháls. Ákveðið var að setja inná tillöguna hugmyndir Vegagerðarinnar 
um breytta legu vegarins (sjá Viðauka Id) og kanna jafnframt hjá 
samvinnunefnd um miðhálendið hvort færslan kallaði á breytingu á 
svæðisskipulagi miðhálendis. Niðurstaða samvinnunefndar var sú að ekki 
þyrfti að breyta svæðisskipulaginu vegna þessa (sjá Viðauka III). Jafnframt 
þessu tók Vegagerðin til skoðunar frekari útfærslu á nýrri tengingu milli 
vegar nr. 36 og vegar nr. 52 um Biskupsbrekknahraun innan þjóðgarðsins 
(sjá kafla 3.9.). Var breytt útfærsla skoðuð í samráði við Þingvallanefnd og 
sveitarstjórn og varð sátt um að sýna hana inná auglýstri tillögu. 

Aðalskipulagið var auglýst samkvæmt 18 gr. skipulags- og byggingarlaga 
á tímabilinu  25. febrúar  2005 til 25. mars 2005 og frestur til að gera 
athugasemdir var til 8. apríl 2005. Alls bárust athugasemdir frá ... aðilum, 
auk athugasemda frá ... aðilum til viðbótar sem bárust eftir að fresturinn 
rann út (sjá Viðauka IV). Á fundi sveitarstjórnar þann ... 2005 var samþykkt 
afgreiðsla á athugasemdunum (sjá Viðauka IV) og samsvarandi breytingar á 
tillögunni. Á fundinum var jafnframt samþykkt að óska eftir staðfestingu 
umhverfisráðherra á aðalskipulaginu samkvæmt 19. gr. skipulags- og 
byggingarlaga. 

Í greinargerðinni er gerð grein fyrir aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-
2016. Umfjöllunin miðast að mestu við flokkun landnotkunar eins og hún er í 
skipulagsreglugerð og kemur fram á meðfylgjandi uppdráttum. Sérstakir 
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kaflar fjalla um þjóðgarðinn á Þingvöllum og um skipulag hálendisins. Fyrst 
er þó gerð grein fyrir lagaumhverfinu, helstu markmiðum aðalskipulagsins, 
staðháttum og almennri framtíðarsýn. Almennar forsendur eru settar fram í 
Viðauka I (vinnuskjal).  

Auk stefnu um landnotkun er sett fram almenn stefnumörkun í einstökum 
málaflokkum. Stefna sveitarfélagsins í einstökum málaflokkum er hluti af 
aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-2016 og skal lögð til grundvallar við 
gerð deiliskipulags og framkvæmdaáætlana, veitingu framkvæmdaleyfa og 
við aðra ákvarðanatöku í sveitarfélaginu.  

 
1.3. Mat á umhverfisáhrifum 

 
Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 skal meta 
umhverfisáhrif þeirra framkvæmda sem taldar eru geta haft í för með sér 
umtalsverð áhrif á umhverfið, s.s. lífríki, vatn, loft, jarðmyndanir, landslag, 
minjar og mannlíf. 

Mat á umhverfisáhrifum skal vera fastur liður í gerð skipulagsáætlana, sbr. 
9 gr., 5. málsgrein skipulags- og byggingarlaga (nr. 73/1997 m.s.br.) og 
grein 3.3. í skipulagsreglugerð (nr. 400/1998). Óheimilt er að veita leyfi til 
framkvæmda sem lög nr. 106/2000 ná til, hefja framkvæmdir eða staðfesta 
skipulagsáætlanir samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nema ákvæða 
þeirra laga hafi verið gætt. Í skipulagsáætlun skal gera grein fyrir þeim 
framkvæmdum sem fyrirhugaðar eru og háðar mati á umhverfisáhrifum og 
einnig hvaða framkvæmdir sem eru ráðgerðar samkvæmt 
skipulagsáætluninni verða ekki heimilaðar fyrr en að undangengnu mati á 
umhverfisáhrifum. Ennfremur skal koma fram hvort mat á umhverfisáhrifum 
hafi þegar farið fram á einstökum fyrirhuguðum framkvæmdum og greina frá 
niðurstöðum þess.  

Í lögunum (nr. 106/2000) er kveðið á um matsskyldu framkvæmda í 5. 
grein (framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati), 6. grein (framkvæmdir sem 
kunna að vera háðar mati) og 7. grein (aðrar framkvæmdir sem eru 
hugsanlega matsskyldar samkvæmt ákvörðun umhverfisráðherra). Í viðauka 
I með lögunum eru taldar upp þær framkvæmdir sem eru ávallt háðar mati á 
umhverfisáhrifum (sbr. 5.gr.). Í viðauka II eru taldar upp framkvæmdir sem 
kunna að vera matskyldar vegna umtalsverðra umhverfisáhrifa sökum 
umfangs, eðlis eða staðsetningar framkvæmdanna (sbr. 6. gr. laganna). 
Framkvæmdaaðila ber að tilkynna Skipulagsstofnun um fyrirhugaðar 
framkvæmdir svo unnt verði að ákveða hvort framkvæmdin er matskyld eður 
ei.  

Síðan lög um mat á umhverfisáhrifum tóku gildi árið 1994, hafa eftirtaldar  
framkvæmdir innan svæðisins farið í mat eða frumathugun hjá 
Skipulagsstofnun (sjá úrskurði á www.skipulag.is) 
1. Þjóðvegur 36, Þingvallavegur [Sogsvegur] frá Steingrímsstöð að 

þjóðgarði. Sjá úrskurð Skipulagsstofnunar 22. apríl 1998. 
2. Háspennulína (220kV/400 kV), frá Sultartanga/ Hrauneyjarfossvirkjun 

að Brennimel í Hvalfirði, sem liggur þvert um norður hluta afréttar 
Þingvallasveitar, norðan Skjaldbreiðar.1 Sjá niðurstöðu og úrskurð 
Skipulagsstofnunar frá 19. júlí 2002 (www.skipulag.is). Úrskurður 

                                                           
1 Sjá Sultartangalína 3, 420 kV. Sultartangi-Brennimelur. Mat á umhverfisáhrifum, Landsvirkjun. 
Tillaga að matsáætlun 18. júlí 2001 og matsskýrsla mars 2002.  
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Skipulagsstofnunar var kærður af 6 aðilum í lok ágúst 2002. Úrskurður 
umhverfisráðuneytis lá fyrir 19. mars 2003. Niðurstaðan hefur ekki áhrif 
á skipulag háspennulínunnar innan hálendis Þingvallasveitar. 

 
Aðalskipulag Þingvallasveitar 2004-2016 gerir ráð fyrir eftirtöldum 

framkvæmdum sem heyra undir 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum (nr. 
106/2000) og er sjálfkrafa matsskyld eða eru tilkynningaskyldar skv. 6. gr. 
(sjá Viðauki II í lögum) vegna hugsanlegrar matsskyldu: 

 
1. Gjábakkavegur (nr. 365), Þingvellir-Laugarvatn. Endurbætur og breytt 

lega. Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt 5. gr. laganna og hefur 
matsskýrsla nú þegar verið lögð fram og kynnt.2 Úrskurður  
Skipulagsstofnunar birtist 11. nóvember 2004 (sjá umfjöllun í kafla 3.9). 
Úrskurður stofnunarinnar hefur verið kærður af þremur aðilum, 
Landvernd, Náttúruverndarsamtökum Íslands og Pétri M. Jónassyni. 
Úrskurður ráðherra liggur ekki enn fyrir. 

2. Nýr vegur er tengir þjóðveg nr. 36 við þjóðveg nr. 52 (Uxahryggjaveg) á 
móts við Skógarhóla, til að létta á umferð um Þingvallakvosina. Vegurinn, 
sem liggur um svokallað Biskupsbrekkuhraun, er innan þjóðgarðsins á 
Þingvöllum og er því tilkynningaskyld framkvæmd samkvæmt 2. Viðauka, 
lið 10.b. 

 
Varðandi mat á umhverfisáhrifum stefnu um landnotkun og annarrar 
uppbyggingar (sbr. 5. mgr. 9. gr. skipulags- og byggingarlaga m.s.br.) er vísað 
til einstakra kafla hér á eftir (sjá einkum kafla 3.1., 3.4., 3.6., 3.7. og 3.9.). 
 

1.4. Ágrip aðalskipulagsins 2004-2016 
 

Hér að neðan eru sett fram í ágripsformi helstu stefnuatriði í mikilvægustu 
málaflokkum aðalskipulagsins. 
 
Landbúnaðarsvæði (sjá kafla 3.6.): 

• Heimlönd bújarða, utan þjóðgarðs, eru almennt skilgreind sem 
landbúnaðarsvæði 

• Á svæðum innan vatnasviðs Þingvallavatns, verði nytjaskógrækt 
alfarið bundin við ræktun birkis, víðis og reynis af innlendum 
uppruna 

• Ekki er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu svína- og alifuglabúa innan 
vatnasviðsins 

• Á landbúnaðarsvæðum vera leyfilegt að byggja stök íbúðarhús á 
jörðinni þar sem aðstæður leyfa, sem ekki eru tengd búrekstri, og 
skulu þau byggð upp í tengslum við núverandi bæjarhlöð.  

• Takmörkuð veitinga- og gistiþjónusta, sala afurða, veiðileyfa og 
minjagripa er leyfileg á landbúnaðarsvæðum, ef um aukabúgrein er 
að ræða. 

• Ekki er leyfilegt að byggja frístundahús á landbúnaðarsvæðum. 

                                                           
2 Sjá VSÓ Ráðgjöf: Gjábakkavegur (365).  Þingvellir-Laugarvatn. Mat á umhverfisáhrifum. Tillaga að 
matsáætlun, maí 2003 og Gjábakkavegur (365). Laugarvatn-Þingvellir. Mat á umhverfisáhrifum. 
Matsskýrsla, júlí 2004. 



  AÐALSKIPULAG ÞINGVALLASVEITAR  2004-2016 –Greinargerð   

 8

Svæði fyrir frístundabyggð: 
Meðal megin markmiða aðalskipulags Þingvallasveitar er að vernda lífríki 
Þingvallavatns og ásýnd svæðisins. Ljóst er að óheft uppbygging 
sumarhúsa, eins og tíðkaðist um tíma í Þingvallasveit, samræmist ekki þeim 
markmiðum.  Megin leiðarljós, við mótun stefnu um svæði fyrir 
frístundabyggð, er því að tryggja að stefnan leiði ekki til óheftrar 
uppbyggingar sumarhúsa. Annað leiðarljós er að gæta,  eins og framast er 
unnt, sanngirni og jafnræðis gagnvart landeigendum sem lýst hafa áhuga á 
að skipuleggja sumarhúsasvæði á sínum jörðum (sjá kafla 3.7). 
 Við afmörkun sumarhúsasvæða er eftirfarandi lagt til grundvallar: 

• Að frekari uppbygging sumarhúsa verði fyrst og fremst bundin við 
þéttingu innan núverandi byggðar ásamt lítilsháttar viðbótum við 
núverandi svæði  

• Að mögulegt verði að byggja á nýjum svæðum, ef uppbygging á 
viðkomandi svæði samræmist markmiðum um verndun ásýndar og 
lífríkis Þingvallavatns  og að uppfylltum skilmálum og 
mótvægisaðgerðum í deiliskipulagi. 

 
Hverfisverndarvæði : 
Tilgangur hverfisverndar og sérstakra reglna á slíkum svæðum er þríþættur: 

• Að tryggja verndun yfirborðsvatns og grunnvatns á vatnasviði 
Þingvallavatns, að því verði ekki spillt eða mengað – til að vernda 
lífríki og tærleika Þingvallavatns 

• Að vernda náttúrulega ásýnd svæðisins, hvað varðar jarðmyndanir 
og gróðurfar – þjóðgarðinn, vatnið og umgjörð þeirra 

• Að lágmarka áhrif byggðar og mannvirkjagerðar á 
landbúnaðarsvæðum og svæðum fyrir frístundabyggð 

 
Samgöngur: 
Að Gjábakkavegur verði endurbættur í nýju vegstæði, með það að megin 
markmiði að tryggja sem bestar og öruggastar samgöngur milli byggðarlaga 
innan Bláskógabyggðar og við höfuðborgarsvæðið (sjá kafla 3.9). 
 
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum: 
Um þjóðgarðinn gilda lög nr. 47/2004 og þar er gert ráð fyrir að 
Þingvallanefnd setji reglur um uppbyggingu og umgengni innan 
þjóðgarðsins. Í aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-2016 er þjóðgarðurinn 
skilgreindur  að stærstum hluta sem opið svæði til sérstakra nota (sjá kafla 
3.8.). Nánari stefnumörkun um landnotkun og uppbyggingu, en fram kemur í 
tillögu að aðalskipulagi, er ákveðin á grundvelli laga um þjóðgarðinn, og 
endurspeglast þá í deiliskipulagi einstakra svæða innan þjóðgarðsins (sjá 
kafla 3.17). Þingvallanefnd hefur nýverið samþykkt stefnumörkun fyrir 
þjóðgarðinn, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Stefnumörkun 2004-2024, og 
tekur stefnumörkun í einstökum málaflokkum mið af henni. 

 
1.5. Um gerð aðalskipulags – skilgreiningar 
 
  Með skipulagi er ákveðið hvar og hvernig byggt skuli á landinu í framtíðinni. 
  Hlutverk skipulags er að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar, skynsamlegri 
  notkun lands og nýtingu auðlinda og að fella byggð sem best að umhverfi  
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  sínu. Annað mikilvægt hlutverk skipulags er að koma í veg fyrir     
  hagsmunaárekstra og tryggja að allar framkvæmdir séu samkvæmt fyrirfram 
  gerðri áætlun. 

Með skipulags- og byggingarlögum (lög nr. 73/1997 m.s.br.) hefur eftirlit 
með framkvæmdum í strjálbýli verið hert. Samkvæmt lögunum ber öllum 
sveitarstjórnum að gera aðalskipulag er nær til alls lands innan marka 
sveitarfélagsins.  

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag. Í því er sett fram 
stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, 
umhverfismál og þróun byggðar til næstu 12 ára að minnsta kosti. Slík 
skipulagsáætlun nýtist við ákvarðanatöku og gerð framkvæmda- og 
fjárhagsáætlana.  

 
Endurskoðun 
Eftir gildistöku aðalskipulags þurfa allar framkvæmdir innan 
skipulagssvæðisins að vera í samræmi við það. Aðalskipulagið er þó ekki 
óbreytanlegt og getur sveitarstjórn ákveðið hvenær sem er að endurskoða 
eða breyta þurfi staðfestu skipulagi ef gildar ástæður liggja fyrir. Sveitarstjórn 
metur í upphafi hvers kjörtímabils hvort ástæða er til endurskoðunar á 
aðalskiplaginu. 
 
Eftirlit 
Skipulags- og byggingarnefndir undir yfirstjórn sveitarstjórnar hafa eftirlit með 
því að öll mannvirkjagerð innan sveitarfélagsins sé í samræmi við gildandi 
aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag. 

 
Almenn skilgreining verkefnis: 
Gerð aðalskipulagsins byggir á skipulags- og byggingarlögum (nr.73/1997 
m.s.br.), skipulagsreglugerð (nr. 400/1998) og annarri löggjöf eftir því sem við 
á í einstökum málaflokkum. Ennfremur er tekið mið af leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um gerð aðalskipulags (sjá www. skipulag.is). Þó 
lagaákvæði um gerð aðalskipulags séu nokkuð ítarleg og ákveðin, þá hafa 
sveitarstjórnir nokkurt svigrúm til að móta með hvað hætti skal vinna 
aðalskipulagið og á hvaða málaflokka skal leggja megináherslu.  

Í skipulagsreglugerð (gr. 1.3., sjá einnig gr. 2 í lögunum) er aðalskipulag 
skilgreint með eftirfarandi hætti:  

 
“Skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar 
um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar í 
sveitarfélaginu á minnst 12 ára tímabili. Sveitarstjórn ber ábyrgð á að gert sé 
aðalskipulag. Aðalskipulag skal fjalla um allt land innan viðkomandi sveitarfélags. 
Aðalskipulag er háð staðfestingu umhverfisráðherra og tekur gildi þegar 
staðfesting þess hefur verið birt í B-deild Stjórnartíðinda.”  

 
Í grein 3.1.3. segir ennfremur að í aðalskipulagi skal marka stefnu varðandi 
“þéttleika byggðar og byggðamynstur”.  

Í grein 3.1. (skipulagsreglugerð nr. 400/1998) segir ennfremur að í 
aðalskipulagi skuli “eftir því sem tilefni er til greina frá hvernig stefnt er að 
framkvæmd markmiða, s.s. áfangaskiptingu og röð byggingarsvæða eða 
hvort markmið sett fram í aðalskipulagi þarfnist frekari útfærslu í 
deiliskipulagi...”. Í grein 3.1 segir einnig: “Í skipulagstillögu skal lýsa og greina 
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aðstæður á skipulagssvæðinu við upphaf skipulagsgerðar, eftir því sem 
skipulagning svæðissins gefur tilefni til, s.s. stærð og staðsetning 
skipulagssvæðis, aðliggjandi svæðum, mannfjölda, þróun hans og 
samsetningu, byggð og atvinnulífi, landnotkun á svæðinu...”, auk greiningar á 
fyrirliggjandi stefnumörkun sveitarfélagsins og opinberra aðila. Af þessu tilefni 
hefur veið unnin gagnaskýrsla sem lýsir í ágripsformi núverandi aðstæðum og 
gefur yfirlit yfir þau gögn og rannsóknir sem liggja fyrir  (Viðauki I). 

  Í grein 3.3. í skipulagsreglugerð segir:  
 

“Í svæðis- og aðalskipulagi skal gera grein fyrir áhrifum áætlunarinnar, einstakra 
markmiða hennar og ráðgerðra framkvæmda á umhverfi, náttúruauðlindir og 
samfélag, m.a. með samanburði þeirra kosta sem til greina koma. Í 
skipulagstillögu skal lýsa þeim kostum sem til greina koma varðandi staðsetningu 
og útfærslu byggðar og einstakra framkvæmda og þeir bornir saman m.t.t. áhrifa á 
umhverfið, m.a. með tilliti til sérkenna einstakra svæða. Þetta getur átt við um 
tegund landnotkunar og þéttleika byggðar.”  

 
Í umfjöllun um stefnumörkun í einstökum málaflokkum, eftir því sem á við, er 
gerð grein fyrir þeim valkostum sem voru til skoðunar og umræðu við mótun 
tillögunnar. Ennfremur er fjallað um hugsanleg áhrif stefnumörkunar og 
uppbyggingar á umhverfið, eftir því sem mögulegt er á þessu stigi.  

Um framsetningu skipulagsáætlunar segir eftirfarandi í grein 5.1. 
skipulagsreglugerð. “Skipulagsáætlanir skulu settar fram í greinargerð og á 
uppdrætti...Samþykkt og staðfesting skipulagsáætlunar nær til rökstuddrar 
stefnumörkunar, markmiða, í greinargerð og skipulagsuppdrátta. Lýsing 
aðstæðna og forsendna í skipulagsgreinargerð telst ekki hluti samþykktrar og 
staðfestrar stefnumörkunar skipulagsáætlunar.” Gert er ráð fyrir að 
greinargerð verði í blaðstærð A4 og skipulagsuppdráttur í A1 (mkv. 1:10.000). 
Ef ráðist verður í prentaða útgáfu af uppdrætti má hugsa sér að staðfestur 
hluti greinargerðar verði á bakhlið hans. 

Um kynningu, auglýsingu og samráð við gerð aðalskipulags er fjallað um í 
6. kafla skipulagsreglugerðar og kafla 3.2. Í grein 6.1.2. segir: “Áður en tillaga 
að aðalskipulagi er tekin til formlegrar afgreiðslu í sveitarstjórn skal 
sveitarstjórn kynna íbúum sveitarfélagsins skipulagstillöguna á almennum 
fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Skal kynningin auglýst með áberandi 
hætti. Einnig skal sveitarstjórn senda skipulagstillöguna sveitarstjórnum 
aðliggjandi sveitarfélaga til kynningar”. Í grein 3.2. er fjallað um samráð við 
opinbera aðila. Í 6. kafla er síðan fjallað um afgreiðsluferli aðalskipulagsins. 
Ljóst er að samráð og góð kynning er einn mikilvægasti grundvöllur farsællar 
skipulagsáætlunar. Hér að neðan er yfirlit yfir samráðs- og afgreiðsluferli 
aðalskipulagsins: 

 
• Reglulegir fundir með sveitarstjórn, aðalskipulagshóp auk 

Þingvallanefndar eða fulltrúa hennar 
• Samráð við íbúa, rekstraraðila, landeigendur og ábúendur – með 

kynningarbréfi, opnum fundum og heimsóknum til ábúenda/landeigenda  
• Kynning skipulagstillögu á vinnslustigi (íbúafundur nr. 1 – 14. febrúar 

2004) 
• Umsagna og samráðs leitað hjá opinberum aðilum (sbr. gr. 3.2. í 

skipulagsreglugerð): 
- Vegagerðin 
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- Umhverfisstofnun 
- Fornleifavernd ríkisins 
- Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
- Landbúnaðarráðuneyti  
- Þingvallanefnd  
- Samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis 

 
• Tillaga kynnt aðliggjandi sveitarfélögum  
• Kynning á formlegri aðalskipulagstillögu (íbúafundur nr. 2) 
• Tillaga tekin til fyrri umræðu í sveitarstjórn og samþykkt um auglýsingu 

hennar 
• Tillaga send til formlegrar athugunar hjá Skipulagsstofnun – hámark 4 

vikur 
• Aðalskipulagið auglýst með lögformlegum hætti - í minnst 4 vikur en 

frestur til athugasemda 4 vikur+2 vikur 
• Að lokinni auglýsingu tillögu og afgreiðslu athugasemda er tillagan tekin til 

síðari umræðu í sveitarstjórn og hún samþykkt með eða án breytinga 
• Samþykkt sveitarstjórnar þarf að auglýsa opinberlega og afgreiðsla 

athugasemda gerð aðgengileg og send þeim sem gerðu athugasemdir 
• Aðalskipulagið sent Skipulagsstofnun með ósk um staðfestingu ráðherra 

– innan 8 vikna frá lokum athugasemdafrests 
• Skipulagsstofnun mælir með eða móti staðfestingu innan 4 vikna 
• Ráðherra leitar álits sveitarstjórnar um umsögn Skipulagsstofnunar, ef 

með þarf, áður en aðalskipulagið er staðfest 
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2. Staðhættir – megin forsendur og markmið 
 
2.1. Almennir staðhættir 
 

Þingvallasveit er í vestasta hluta Bláskógabyggðar og tekur láglendi og 
hálendi hennar yfir um 460-470 km2.3 Flatarmál hennar nemur því um 
18,3% af heildarflatarmáli sveitarfélagsins. Stór hluti Þingvallasveitar er lítt 
ákjósanlegur fyrir hefðbundinn landbúnað og ræður þar bæði um hæð yfir 
sjó, halli lands og yfirborð landsins. Sá hluti lands sem stendur lægst í 
Þingvallasveit, sigdældin milli gjánna, er að mestu þakin hrauni sem runnið 
er eftir lok ísaldar. Hraunlendi þekur einnig stóran hluta svæðisins austan 
Þingvallavatns og Hrafnagjár. Bújarðir í vesturhluta sveitarinnar hafa 
hinsvegar talist góðar jarðir til sauðfjárbúskapar.  

Sauðfjárbúskapur hefur verið höfuðatvinnuvegur íbúa Þingvallasveitar í 
gegnum aldirnar, auk hlunninda af Þingvallavatni, en á síðari árum hafa 
störf í ferðaþjónustu skipað æ hærri sess. Búskapur er nú stundaður á 
jörðunum Brúsastöðum, Stíflisdal, Fellsenda, Heiðarbæ (I og II), Mjóanesi 
og Kárastöðum (einkum hrossabúskapur). Ásamt þessum jörðum eru 
Skálabrekka og Miðfell í ábúð, auk búsetu á Þingvöllum. Á tímabilinu 1947 
til 1973 fóru Arnarfell, Selkot, Gjábakki, Vatnskot og Svartagil í eyði. 
Hrauntún og Skógarkot fóru í eyði árið 1935.4 Friðlýsing Þingvalla og 
lagasetningin 1928 (tók gildi 1930) ýtti undir að þessar jarðir fóru í eyði. Árið 
1711 voru 8 lögbýli í byggð og 2 í eyði (Arnarfell og Gjábakki), 3 hjáleigur í 
byggð (Vatnskot, Skógarkot og Svartagil) og alls 15 hjáleigur eða afbýli í 
eyði.5 Megnið af bújörðum í Þingvallasveit er í eigu ríkisins. Miðfell, 
Mjóanes, Skálabrekka og Stíflisdalur eru í einkaeign og Selkot er í eigu 
Bláskógabyggðar. 

Hið friðhelga svæði þjóðgarðsins, samkvæmt lögum um þjóðgarðinn á 
Þingvöllum (nr. 47/2004, 1.gr.)6 er alls um 237 km2 að stærð en samkvæmt 
eldri lögum var þjóðgarðurinn aðeins um 40 km2 , sjá Viðauka Ib.7 

Frá Þingvöllum eru 49 km til Reykjavíkur, 36 km til Mosfellsbæjar, til 
Ljósafoss um 22 km, um 21 km til Laugarvatns og 45 km til Selfoss. Með 
endurbættum Gjábakkavegi  verður greiðari og öruggari leið til Laugarvatns.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 468 km2 skv. Ólafi Arnalds et. al: Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins 1997, bls. 133; 458 km2 skv. svæðisskipulagi ÞGG 1995-2015. 
4 Björn Th. Björnsson (1984): Þingvellir – staðir og leiðir, bls. 156 og 145. 
5 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Árnessýsla. Annað bindi, Kph. 1918-1921, bls. 359-
375. Hjáleigur og afbýli í eyði: Hrauntún (2), Böðvarshóll, “Rotólfsstaðir”, Hrafnabjörg, Fíflavellir, 
Eiríksstaðir, “Þórallastaðir”, Múlakot, Grímsstaðir, Bárukot, “Þverspirna”, “Fótakieble”, Kárastaðakot 
og Nyrðri dalur. 
6 Lögin voru samþykkt 1. júní 2004 og við það féllu úr gildi lög nr. 59/1928. 
7 Samkvæmt Náttúruminjaskrá. Sjöunda útgáfa 1996, bls. 44, er þjóðgarðurinn samkvæmt eldri 
lögum talinn vera um 50 km2. 
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2.2. Skipting svæðis eftir verndargildi8 
 

Meginmarkmið skipulagsáætlunar fyrir Þingvallasveit, útfrá 
verndarsjónarmiðum, er annarsvegar að vernda lífríki og tærleika 
Þingvallavatns9  og hinsvegar ásýnd svæðisins sem heildar. Því er 
mikilvægt  að greina og flokka landsvæði og meta verndargildi þeirra útfrá 
þessum tveimur meginmarkmiðum, og á grundvelli þess afmarka hugsanleg 
hverfaverndarsvæði og móta frekari reglur um landnotkun og uppbyggingu 
(sjá kafla 3.15). Afmörkun slíkra verndarsvæða ræðst að sjálfsögðu 
eingöngu af náttúrufari og landslagi en ekki öðrum atriðum eins og mörkum 
eignarlanda. 

Varðandi fyrra markmiðið um verndun lífríki Þingvallavatns, þá er rökrétt 
að grundvalla flokkun lands á því hvort land er utan eða innan vatnasviðs 
Þingvallavatns. Þau landsvæði sem eru innan vatnasviðsins er síðan 
eðlilegt að afmarka með tilliti til gleypni og gerð jarðlaga og grunnvatnsstöðu 
en einnig nálægðar við vatnið. Hér er sett fram gróf flokkun útfrá 
náttúrufarsaðstæðum, sem mótuð var á vinnslustigi aðalskipulagsins, um 
afmörkun svæða:  
 
A. Þingvallasveit innan vatnasviðs Þingvallavatns 
Hér er um stærsta hluta Þingvallasveitar að ræða. Skipta má þessu svæði í 
eftirfarandi undirsvæði: 
 
A.1. Sigdældin ásamt gjám, að austan og vestan, og vatnsbakka innan 
þjóðgarðs.  Hátt verndarstig ræðst af gleypni jarðalaga, þunnu jarðvegslagi 
og að um jarðlög dældarinnar fer megin grunnvatnsstraumurinn til 
Þingvallavatns. Helgasta svæði Þingvallasveitar útfrá náttúrufari og 
menningarminjum. Mikil nálægð við vatnið. 
A.1. a: Þingvellir, afmörkun þinghelginnar. Sérstök afmörkun. 
Þjóðminjaverndarsvæði. 
 
A.2. Vatnsbakki (100 m belti eða eftir staðháttum) Þingvallavatns (utan 
svæðis A.1). Mikil nálægð við vatnið. Víðast hvar gljúp jarðlög og lítill 
jarðvegur enda ung jarðlög. Elstu jarðlögin eru sunnan Skálabrekku í landi 
Heiðarbæjar, að sveitarfélagamörkum. 

 
A.3. Aðliggjandi svæði að svæði A.1 og A.2 (vatnsbakka). Skiptast annars 
vegar í svæði A.3.a (innan þjóðgarðs) og hinsvegar A.3.b (utan þjóðgarðs. 
Ung jarðlög og gleypin, lítil jarðvegsþykkt. Minni nálægð við vatnið en 
klárlega innan “áhrifasvæðis” vegna hugsanlegra áhrifa á ásýnd. 
 
A.4. Svæði þar sem eru gljúp yngri jarðlög innan vatnasviðsins (m.a. 
Skjaldbreið). Meiri fjarlægð frá vatni og minni hugsanleg áhrif á ásýnd 
svæðisins. 

 
                                                           
8 Horft var til þessarar skiptingar á vinnslustigum aðalskipulagsins. Þessi skipting endurspeglast í 
grófum dráttum í þeim meginheildum sem settar eru fram í stefnu um hverfisvernd (sjá kafla 3.15) og 
ákvæðum um uppbyggingu á landbúnaðarsvæðum og svæðum fyrir frístundabyggð. 
9 Sbr. frumvarp um vendun vatnasviðs Þingvallavatns sem lagt var fyrir Alþingi vorið 2004 (sjá einng 
upphaflegt frumvarp, lagt fyrir Alþingi 1997-1998 og síðari útgáfur). 
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A.5. Eldri jarðlög og að mestu án misgengja en innan vatnasviðs 
Þingvallavatns. Að mestu hálendi og brattlendi (Kjölur, Búrfell og 
Kvígindisfell). 
 
B. Þingvallasveit utan vatnasviðs Þingvallavatns 
Hér er um að ræða þann hluta Þingvallsveitar sem er utan vatnasviðs 
Þingvallavatns og tilheyrir jörðunum Fellsenda, Stíflisdal og Selkoti (að 
stærstum hluta). Svæðið skiptist í tvennt útfrá hugsanlegu verndargildi: 
 
B.1. Svæði umhverfis Stíflisdalsvatn og Mjóavatn (vatnasvið Laxár í Kjós) 
sem er á náttúruminjaskrá Umhverfisstofnunar. Verndargildi vegna 
vatnasviðs Laxár og vegna votlendissvæða í nágrenni vatnanna (sbr. 
svæðisskipulag ÞGG). Elstu jarðlög Þingvallasvæðisins (basaltlög). 

 
B.2. Svæði sem ekki er skilgreint með sérstakt verndargildi. Elstu jarðlög 
Þingvallasvæðisins (basaltlög). 

 
Flokkun og greining lands, varðandi verndun ásýndar svæðisins, tekur 
einkum til áhrifa framkvæmda á jarðmyndanir, gróðurfar og landslagsheildir. 
Nokkuð aðrar forsendur liggja þar til grundvallar og slík flokkun og greining 
byggist á landslagsathugunum og kortlagningu sjónlína, t.a.m. útfrá aðkomu 
að svæðinu eftir þjóðvegi og útfrá miðju þjóðgarðsins/sigdældarinnar (sjá 
kafla 3.7. og Viðauka Ia).  
 
Ef verndun ásýndar og tærleika vatnsins eru lögð til grundvallar, hljóta þau 
svæði að hafa hæst verndargildi þar sem hæsta verndarstig beggja skarast, 
hvort sem þau eru innan eða utan þjóðgarðs.  
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2.3. Megin markmið 
 
Hér að neðan eru sett fram meginmarkmið aðalskipulagsins, sem gengið 
var útfrá við mótun stefnu í einstökum málflokkum og sem viðmið við mat á 
einstökum uppbyggingaráformum. Sum markmiðanna eru innbyrðis háð: 

 
 Vernda náttúrulega ásýnd svæðisins 
 Vernda ríkjandi gróðurfar (frá náttúrunnar hendi) 
 Vernda jarðmyndanir – einstæðar jarðsögulegar 

myndanir 
 Vernda lífríki Þingvallavatns 
 Viðhalda tærleika vatnsins 
 Vernda vatnsauðlindir – verndun vatnasviðs 
 Verndun annarra vistkerfa á svæðinu 
 Vernda menningarminjar – halda sögunni á lofti 
 Auka útivistargildi svæðisins – auka aðgengi 

almennings 
 Skapa skilyrði til að taka á móti auknum 

ferðamannastraumi 
 Tryggja áframhaldandi hefðbundna búsetu 
 Draga úr áhrifum sumarhúsabyggðar á umhverfið  
 Tryggja góðar samgöngur 
 Samræmi við stefnumörkun Þingvallanefndar og 

ríkisvaldsins 
 Samræmi við stefnumörkun sveitarstjórnar 
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3. Stefnumörkun og skipulag 
 
3.1. Íbúðarsvæði og þéttbýli 
 
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 
Þéttbýli:  
“Þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði 
ekki yfir 200 metra.” 
  
Íbúðarsvæði: 
“ Á íbúðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir íbúðarhúsnæði. Þar má þó 
einnig gera ráð fyrir starfsemi sem eðlilegt er að þar sé til þjónustu við íbúa 
viðkomandi hverfis, s.s. verslunum, hreinlegum iðnaði, handiðnaðarfyrirtækjum, 
þjónustustarfsemi og leiksvæðum, eða annarri starfsemi sem hvorki verður ætlað að 
muni valda óþægindum vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar né dragi að sér 
óeðlilega mikla umferð” 

 
Staða og þróun: 
Íbúum sveitarinnar hefur farið stöðugt fækkandi á undanförnum árum og áratugum. 
Íbúafjöldinn náði hámarki um 1890 þegar íbúar sveitarinnar voru 148. Umskipti 
verða eftir 1930 og fækkar íbúum nokkuð ört fram til 1970. Nokkur stöðugleiki er í 
íbúafjöldanum næstu 3 áratugi en á allra síðustu árum hefur aftur hert á 
íbúafækkuninni. Auk búsetu á Þingvöllum var búið á 10 bæjum í sveitinni (þríbýli í 
Heiðarbæ) árið 2003. Nýleg íbúðarhús eru í Mjóanesi, Skálabrekku II og Heiðarbæ 
III, auk þess nýtt starfsmannahús við þjónustumiðstöðina á Þingvöllum (sjá 1. töflu). 
Íbúafjöldinn í sveitinni árið 2001 var 39. 
 
 
 

1. Íbúaþróun í Þingvallasveit 1769-2001
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1. tafla: Íbúðarhús og bújarðir í Þingvallasveit: 
Eignarhald jarðar Byggingarár Stærð (m2) 

Arnarfell (eyði frá 1947) ríkissjóður   
Brúsastaðir ríkissjóður 1952 189,0 
Fellsendi ríkissjóður 1962 159,5 
Gjábakki (eyði frá 1960) ríkissjóður   
Heiðarbær I ríkissjóður 1974 192,7 
Heiðarbær II ríkissjóður 1965 228,7 
Heiðarbær III ríkissjóður 1998 106,8 
Kárastaðir ríkissjóður 1967 224,8 
Miðfell einkaeign   
Mjóanes einkaeign 1991 142,0 
Selkot (eyði frá 1953) Bláskógabyggð   
Skálabrekka I einkaeign   
Skálabrekka II einkaeign 1994 135,8 
Stíflisdalur I einkaeign 1930 128,6 
Stíflisdalur II einkaeign 1950 106,4 
Svartagil (eyði frá 1973) ríkissjóður   
Vatnskot (eyði frá 1966) ríkissjóður   
Þingvellir ríkissjóður 1930 218,8 

ríkissjóður 1974 146,2 
starfsmannahús ríkissjóður 1984 50,0 
starfsmannahús ríkissjóður 2002 139,2 

Fasteignaskrá 2003 
 

Í Þingvallasveit eru engin þéttbýlissvæði, önnur en hverfi sumarhúsa, og ekki 
sýnt að eftirspurn verði eftir slíkri uppbyggingu né að slíkt verði álitið æskilegt. Í 
stefnumörkun Þingvallanefndar um skipulagsmál á Þingvöllum, frá 1988, var þó gert 
ráð fyrir að lítið íbúðarhverfi gæti risið við Stórhöfða. Með vaxandi umferð og 
umsvifum í þjóðgarðinum, var álitið að það hlyti að leiða til fastrar búsetu allmargra 
starfsmanna.10 Æskilegt er að mögulegt sé að bjóða starfsmönnum þjóðgarðins 
íbúðarhús til fastrar búsetu. Hinsvegar má ætla að með bættum samgöngum hafi 
þörfin fyrir slíka íbúðarbyggð minnkað og ennfremur má gera ráð fyrir að starfsmenn 
þjóðgarðsins kjósi einnig búsetu á bújörðunum í grenndinni, þar sem svigrúm er til 
að reisa íbúðarhús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 Þingvallanefnd – Einar Sæmundsen & Reynir Vilhjálmsson (1988): Þingvellir. Þjóðgarðurinn og 
umhverfi. Stefnumörkun Þingvallanefndar í skipulagsmálum, bls. 25. 
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Stefna: 
 
1) Ekki er gert ráð fyrir þéttbýlissvæðum né sérstökum 

íbúðarsvæðum í Þingvallasveit 
 
2) Svigrúm verði til að reisa starfsmannahús á skilgreindu 

verslunar- og þjónustusvæði við þjónustumiðstöðina á 
Þingvöllum (sjá kafla 3.2.) 

 
3) Á bújörðum utan þjóðgarðs er leyfilegt að byggja stök 

íbúðarhús sem ekki eru tengd búrekstri, á eða við bæjarhlöð 
bújarða, án þess að skilgreina þurfi svæðið sem íbúðarsvæði 
(sjá kafla 3.6 um reglur á landbúnaðarsvæðum). Æskilegt er 
að stök íbúðarhús sem þessi nýti fyrst og fremst núverandi 
afleggjara frá þjóðvegi 

 
4) Bygging íbúðarhúsa á bújörðunum Kárastöðum og 

Brúsastöðum og á öðrum svæðum sem heyra undir lög nr. 
47/2004 um þjóðgarðinn á Þingvöllum, eru ekki heimil nema 
að fengnu leyfi Þingvallanefndar auk leyfis sveitarstjórnar 
Bláskógabyggðar  

 
5) Við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu bygginga almennt 

verði þess gætt að undirlag hafi verið rannsakað 
gaumgæfilega m.t.t. jarðsprungna, gleypni jarðlaga og  
grunnvatnsstreymis, vegna hættu á mengun grunnvatns og 
áhrifa í jarðskjálftum 

 
 
Mat á umhverfisáhrifum íbúðarbyggðar í Þingvallasveit: 
Aðalskipulagið gerir ráð fyrir mjög takmarkaðri aukningu 
íbúðarbyggðar. Svigrúm verður til að reisa ný íbúðarhús á bújörðum 
og þá fyrst og fremst í og við núverandi bæjarhlöð bújarðanna. Áhrif 
nýrrar íbúðarbyggðar á ásýnd svæðisins og búsetulandslag verður 
þannig lágmörkuð. Vegna hættu á grunnvatnsmengun í viðkvæmu 
jarðlögum svæðisins þarf að vanda sérstaklega frágang fráveitu frá 
nýjum íbúðarhúsum. Meta þarf í hverju tilviki hvort hefðbundin rotþró 
og siturlögn sé heppileg lausn á fráveitu eða hvort leita þurfi annarra 
lausna (sjá kafla 3.10 og Viðauka 1 (kafli 5, bls. 35-36). 
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3.2. Verslunar- og þjónustusvæði – Svæði fyrir 
þjónustustofnanir 
 
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 
Svæði fyrir þjónustustofnanir: 
“Á svæðum fyrir þjónustustofnanir skal fyrst og fremst gera ráð fyrir stofnunum og 
fyrirtækjum sem óháð eignaraðild veita almenna þjónustu við samfélagið, s.s. 
menntastofnunum, heilbrigðisstofnunum, menningarstofnunum, félagslegum 
stofnunum, trúarstofnunum, umferðarmiðstöðvum og öðrum þjónustustofnunum 
ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila” 
 
Verslunar- þjónustusvæði: 
“Á verslunar- og þjónustusvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir verslunum og 
þjónustustarfsemi sem þjónar viðkomandi hverfi. Þar sem aðstæður leyfa má gera 
ráð fyrir íbúðum á verslunar- og þjónustusvæðum, sérstaklega á efri hæðum 
bygginga” 
 
Staða og þróun: 
Í Þingvallasveit eru fyrst og fremst þjónustustofnanir sem þjóna ferðamönnum og 
starfsemi þjóðgarðsins. Íbúar svæðisins sækja opinbera þjónustu að mestu út fyrir 
sveitina; hvað varðar skóla, heilsugæslu og aðra þjónustu sem sveitarfélagið veitir. 
Verslun er einnig sótt útfyrir sveitina. Í ljósi strjálbýlisins og bættra samgangna við 
næstu byggðarlög er ekki raunhæft að gera ráð fyrir að verslun og þjónusta, sem 
þjóni einkum íbúum sveitarinnar, byggist upp á næstu árum. Uppbygging verslunar 
og þjónusta vegna aukins ferðamannastraums mun þó væntanlega þjóna íbúum 
svæðisins að einhverju marki. 

Ferðamönnum sem sækja Þingvelli heim og fara um svæðið hefur fjölgað 
gríðarlega á undanförnu árum og áratugum. Útfrá umferðartalningum frá 1985 var 
áætlað að um þjóðgarðinn færu 300 til 400 þúsund gestir á ári.11 Árið 2002 var 
áætlað að um svæðið færu 500 til 600 þúsund gestir.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 Þingvallanefnd – Einar Sæmundsen & Reynir Vilhjálmsson (1988): Þingvellir. Þjóðgarðurinn og 
umhverfi. Stefnumörkun Þingvallanefndar í skipulagsmálum, bls. 18. 
12 Pétur M. Jónasson (2002): “Saga þjóðgarðsins”, bls. 257. 
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Stefna: 
 
Eftirfarandi svæði eru skilgreind sem svæði fyrir 
þjónustustofnanir (sjá skipulagsuppdrátt). Svæði Þ1 og Þ2 eru 
innan þjóðgarðs og vísast til stefnumörkunar Þingvallanefndar 
2004-2024 um nánari stefnu um uppbyggingu innan þjóðgarðs. 
Frekari stefnumörkun, s.s. um nýtingarhlutfall, fyrir svæðin er 
ákveðin í deiliskipulagi. Almennt er þó gert ráð fyrir takmarkaðri 
uppbyggingu og lágu nýtingarhlutfalli. 
 
Þ1: Þingvallakirkja og lóð hennar. Þingvallabærinn.   
Þ2: Upplýsingamiðstöðin á Hakinu 
Þ3: Neyðarskýli norðan línuvegar, nyrst í Bláskógaheiði 
 
 
Eftirfarandi svæði eru skilgreind sem verslunar- og 
þjónustusvæði (sjá skipulagsuppdrátt). Svæðin eru innan 
þjóðgarðs og vísast til stefnumörkunar Þingvallanefndar 2004-
2024 um nánari stefnu um uppbyggingu innan þjóðgarðs. 
Frekari stefnumörkun, s.s. um nýtingarhlutfall, fyrir svæðin er 
ákveðin í deiliskipulagi. Almennt er þó gert ráð fyrir takmarkaðri 
uppbyggingu og lágu nýtingarhlutfalli: 
 
V1: Þjónustumiðstöðin á Þingvöllum. Gert er ráð fyrir svigrúmi til 
frekari uppbyggingar þjónustu og stækkun starfsmannahúsa.  
V2: Valhöll og lóðin umhverfis. Gert er ráð fyrir að þar verði áfram 
starfrækt veitinga- og gistiþjónusta 
V3: Svæði aðliggjandi upplýsingamiðstöðinni á Hakinu er skilgreint 
sem verslunar- og þjónustusvæði og er gert ráð fyrir að þar geti 
byggst upp þjónusta við ferðamenn.  
 
 
Almenn stefnuatriði: 
 
1) Bensín- og olíusala er óheimil á verslunar- og 

þjónustusvæðum sem og á öðrum svæðum í Þingvallasveit, 
sem eru innan vatnasviðs Þingvallavatns. 

2) Takmörkuð veitinga- og gistiþjónusta, minjagripaverslun, 
sala afurða og veiðileyfa er leyfileg á 
landbúnaðarsvæðum,13 ef um aukabúgrein er að ræða. Ef 
um umfangsmikla uppbyggingu ferðaþjónusta er að ræða á 
bújörðum verður að skilgreina svæðið sem verslunar- og 
þjónustusvæði. Tilgreina þarf í deiliskipulagi umfang 
fyrirhugaðrar ferðaþjónustu og eðli starfseminnar 

 

                                                           
13 Í Heiðarbæ, Skálabrekku, Kárastöðum, Mjóanesi og Miðfelli eru “markaðir” fyrir afurðir veiðanna 
og þar eru einnig seld veiðileyfi (nema í Mjóanesi). 
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3.3. Atvinnusvæði 
 
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 
Athafnasvæði: 
“Á athafnasvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil 
hætta er á mengun, s.s. léttum iðnaði, vörugeymslum, hreinlegum verkstæðum og 
umboðs- og heildverslunum. Almennt skal ekki gera ráð fyrir íbúðum á 
athafnasvæðum. Þó er unnt að gera ráð fyrir íbúðum tengdri starfsemi fyrirtækja, 
s.s. fyrir húsverði. 
 
Iðnaðarsvæði: 
“Á iðnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi 
eða starfsemi sem er talin geta haft mengun í för með sér, s.s. verksmiðjum, 
virkjunum, tengivirkjum, veitustöðvum, skólpdælu- og hreinsustöðvum, 
birgðastöðvum fyrir olíur og móttökustöðvar fyrir úrgang” 
 
 
Stefna: 
 
Ekki er gert ráð fyrir athafna- eða iðnaðarsvæðum í 
Þingvallasveit eða iðnaðarstarfsemi sem getur haft mengun í för 
með sér. 
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3.4. Efnistökusvæði 
 
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Efnistökusvæði eru þau svæði á landi, í sjó eða vötnum þar sem fram fer eða 
fyrirhuguð er efnistaka, s.s. malarnám, sandnám, grjótnám, gjallnám eða vikurnám. 
Íbúðir eru ekki heimilaðar á efnistökusvæðum. Um efnistöku í 
almenningum/þjóðlendum gilda ákvæði laga um náttúruvernd” 
 
Ákvæði samkvæmt náttúruverndarlögum (nr. 44/1999): 
Í VI. kafla, 47 gr. (2. og 3. málsgrein) segir : "Öll efnistaka á landi og af eða úr 
hafsbotni innan netlaga er háð framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar, sbr. 
27. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997. Þar sem ekki liggur fyrir samþykkt 
aðalskipulag sem Náttúruvernd ríkisins og náttúruverndarnefnd hefur gefið umsögn 
sína um, sbr. 33 gr., skal liggja fyrir umsögn þeirra um framkvæmdina áður en leyfi 
er veitt. Ennfremur gilda um efnistöku á landi og af eða úr hafsbotni innan netlaga 
ákvæði laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998. Þrátt fyrir 
ákvæði 2. mgr. er eiganda eða umráðamanni eignarlands heimil án leyfis minni 
háttar efnistaka til eigin nota nema um sé að ræða landslagsgerðir sem njóta 
verndar skv. 37. gr." Í 48 gr. laganna segir eftirfarandi um áætlun vegna efnistöku: 
“Áður en leyfi er veitt til náms jarðefna skv. 47. gr. skal liggja fyrir áætlun 
námuréttarhafa um væntanlega efnistöku þar sem m.a. skal gerð grein fyrir magni 
og gerð efnis, vinnslutíma og frágangi efnistökusvæða....” Ennfremur segir í 
bráðabirgðaákvæði II í náttúruverndarlögunum: "Umhverfisráðherra skal fela 
Náttúruvernd ríkisins, í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti, stofnanir, sveitarfélög 
og framkvæmdaraðila, að gera tillögur um frágang efnistökusvæða sem hætt er að 
nota og eftir atvikum þeirra sem nú eru í notkun og ekki liggur fyrir áætlun um 
frágang á. Skal stofnunin gera áætlun um frágang svæðanna og kostnað við hann, 
svo og tillögur um greiðslu kostnaðar. Þá skal stofnunin enn fremur hafa umsjón 
með frágangi svæðanna. Skal honum lokið eigi síðar en árið 2003”, sjá einnig 49. gr. 
náttúruverndarlag um frágang efnistökustaða. 
 
Matsskylda samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda (nr. 
106/2000): 
Í lögunum er kveðið á um matsskyldu framkvæmda í 5. grein (framkvæmdir sem 
ávallt eru háðar mati), 6. grein (framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati) og 7. 
grein (aðrar framkvæmdir sem eru hugsanlega matsskyldar samkvæmt ákvörðun 
umhverfisráðherra). Í viðauka I með lögunum eru taldar upp þær framkvæmdir sem 
eru ávallt háðar mati á umhverfisáhrifum (sbr. 5.gr.). Þar segir um efnistöku (liður 
21): “Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 svæði eða stærra eða er 
150.000 m3 eða meiri. Efnistaka þar sem fleiri en einn efnistökustaður ná til samans 
yfir 50.000 m2 svæði eða stærra.” Í viðauka II eru taldar upp framkvæmdir sem 
kunna að vera matskyldar vegna umtalsverðra umhverfisáhrifa sökum umfangs, 
eðlis eða staðsetningar framkvæmdanna (sbr. 6. gr. laganna). Framkvæmdaaðila 
ber að tilkynna Skipulagsstofnun um fyrirhugaðar framkvæmdir svo unnt verði að 
ákveða hvort framkvæmdin er matskyld eður ei. Í viðauka II segir um efnistöku (liður 
2a): “Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 25.000 m2 svæði eða stærra eða er 
50.000 m3 eða meiri. Efnistaka þar sem fleiri en einn efnistökustaður ná til samans 
yfir 25.000 m2 svæði eða stærra. Efnistaka á verndarsvæðum.”  
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2. tafla: Efnistaka í Þingvallasveit - yfirlit: 
Bújörð/svæði Eignarhald  Tilvísun Flokkur Staða Verndargildi Umfang Staðfest 
Stíflisdalur II einkaeign E1 A1 N1 V4 U4 ● 
Svartagil ríkissjóður E3 A2 N1 V2 U4 ● 
Miðfell – Stekkjar. einkaeign E8 A3 N2 V1 U3  
Mjóanes einkaeign E5 A3 N2 V2 U3 ● 

Stóri Dímon  E6 A3 N4 V1 U4  

Mjóanes einkaeign E9 H1 N4  U5  
Heiðarbær ríkissjóður E10 H1 N4  U5  
Brúsastaðir ríkissjóður E11 H1 N4  U5  
Brúasast. (Öxará) ríkissjóður E12 A2 N1 V1 U4  
Skálabrekka einkaeign E4 A2 N3 V4 U4 ● 
Ormavellir-
Biskupsbrekka 

Afréttur E2 
(nokkrir staðir) 

A3 N1/N3 V4 U3 ● 

Sultartangalína 
(vegna línu 3) 

Afréttur E6 
(nokkrir staðir)

A3 N3 V4 U4 ● 

A1: Í atvinnuskyni, almenn notkun V1: Svæði með verndargildi - áberandi í landslagi 
A2: Í atvinnuskyni, sérstök notkun  V2: Svæði með verndargildi - lítt áberandi í landslagi 
A3: Í atvinnuskyni, tímabundin notkun  V3: Svæði með lítið verndargildi – áberandi í landslagi 
H1: Til einkanota, heimanáma  V4: Svæði með lítið verndargildi - lítt áberandi í landslagi 
N1: Í notkun   U1: Matsskyld, > 50.000 m2 
N2: Ekki í notkun, opinn  U2: Tilkynningaskyld, 25.000-50.000 m2 
N3: Ekki í notkun, óopinn  U3: Framkvæmdaleyfisskyld, 10.000-25.000 m2 
N4: Aflögð, ófrágengin  U4: Framkvæmdaleyfisskyld, <10.000 m2 
N5: Aflögð og frágengin  U5: Heimanáma, ekki framkvæmdaleyfisskyld 
Vegagerðin, Upplýsingar frá heimamönnum, matsskýrsla um Gjábakkaveg 

 
Efnistaka í Þingvallasveit: 
Ekki hefur farið fram umfangsmikil efnistaka í Þingvallasveit á undanförnum árum. 
Vegna endurbóta á þjóðvegi nr. 36 var opnuð náma á viðkvæmum stað í Miðfelli 
(Stekkjarhornsnáma) og var gert ráð fyrir, í niðurstöðum Skipulagsstofnunar,14  að 
henni yrði lokað og gengið frá henni að lokinni framkvæmd. Endurbætur á 
Gjábakkavegi kalla á allmikla efnistöku. Áformaðir efnistökustaðir eru þó flestir utan 
Þingvallasveitar. Vegna vesturhluta vegarins (leiðar 7) er þó lagt til að tekið verði 
allnokkuð efni í Miðfelli (Hrútadal), í landi Mjóaness, í austanverðu fjallinu.15 
Ennfremur hafa verið opnaðar námur á Kaldadalsleið sem eru nauðsynlegar vegna 
endurbóta á Kaldadalsvegi (F550). Ekki liggur fyrir áætlun um efnistöku vegna 
hugsanlegrar vegagerðar í Biskupsbrekkuhrauni (ný tenging vegar nr. 36 og vegar 
nr. 52). Sú vegagerð mun því væntanlega kalla á breytingu aðalskipulagsins vegna 
nýrra efnistökustaða. Í Svartagili hefur verið tekið efni um nokkurt skeið vegna 
stígagerðar og fleira innan þjóðgarðsins. Á flestum bújörðum eru eða hafa verið 
námur sem úr hefur verið tekið efni til eigin nota (sjá 2. töflu) 
 
 
 
                                                           
14 Pétur M. Jónasson (2002): “Vegagerðin og virðingarleysi við landslagið”, bls. 258-260; 
Skipulagsstofnun (1998): “Niðurstöður frumathugunar og úrskurður Skipulagsstjóra ríkisins um 
þjóðveg 36, Þingvallaveg frá Steingrímsstöð að þjóðgarði” 
15Sjá VSÓ Ráðgjöf: Gjábakkavegur (365).  Laugarvatn-Þingvellir. Mat á 
umhverfisáhrifum.Matsskýrsla, júlí 2004, bls. 28. Vegna núllkostar (leið 1), þ.e. endurbóta á núverandi 
Gjábakkavegi var í matsskýrslu lagt til efnistaka í sunnanverðum Stóra-Dímon. 
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Stefna: 
 
1) Gæta verður ákvæða skipulags- og byggingarlaga (gr. 27) við 

veitingu framkvæmdaleyfa um efnistöku  og ákvæðum 6. 
kafla náttúruverndarlaga (nr. 44/1999 m.s.br.) verði fylgt í 
hvívetna við stjórn og eftirlit efnistöku í sveitarfélaginu 

2) Ekki verði gert ráð fyrir efnistöku sem heyrir undir ákvæði 
laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (sbr. ákvæði 
um stærðarmörk, U1 og U2) 

3) Þess verði gætt að efnistaka, í atvinnuskyni sem og til eigin 
nota, fari almennt ekki fram á svæðum sem hafa sérstakt 
verndargildi. Sérstaklega skal forðast að raska ósnortnum 
fjallshlíðum og áberandi landslagsmyndum. 

4) Gert verði ráð fyrir minniháttar efnistökustöðum á eftirfarandi 
svæðum og er efnistakan háð framkvæmdaleyfi 
sveitarstjórnar (sjá 6 lið að neðan). Í umsókn um 
framkvæmdaleyfi ætti eftirfarandi koma fram: a) nánari 
afmörkun efnistökusvæðis og lega í landslagi; b) gera grein 
fyrir því hvort jarðmyndanir, vistkerfi, vatn og votlendi, sbr. 
37. gr. náttúruverndarlaga, séu nálægar. Ef hætta er á röskun 
þeirra skal leita umsagnar Umhverfisstofnunar um 
efnistökuna. Gera þarf einnig grein fyrir fornleifum og gæta 
ákvæða þjóðminjalaga, m.a. 10., 13. og 14. greinar. 
Ennfremur þarf að gæta ákvæða lax- og silungsveiðilaga nr. 
76/1970 m.s.br. (gr. 43) ef efnistaka er fyrirhuguð við á eða 
stöðuvatn, “veiðivatn”, sbr. skilgreining 1. gr. sömu laga; c) 
áætlun um umfang efnistökunnar og hversu lengi er áætlað 
að hún standi yfir; d) gera þarf grein fyrir því með hvaða 
hætti áætlað er að ganga frá svæðinu þegar efnistöku er 
lokið. Ef ekki liggur fyrir endanleg umsögn 
Umhverfisstofnunar um fyrirhugaða efnistöku samkvæmt 
aðalskipulaginu, er óheimilt að veita framkvæmdaleyfi til 
efnistökunnar fyrr en að fenginni umsögn 
Umhverfisstofnunar. 
 
Efnistaka í atvinnuskyni er á eftirfarandi stöðum: 
 
• E1: Stíflisdal II 
• E2: Ormavellir - Biskupsbrekkur 
• E3: Svartagili 
• E4: Skálabrekku  
• E5: Mjóanesi, í Miðfelli við Hrútadal 
• E6: Tímabundin efnistaka vegna Sultartangalínu 3 
 
Ekki liggur fyrir framkvæmdaleyfi fyrir ofangreindar námur. 
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5) Námum í Miðfelli-Stekkjarhorni, Stóra-Dímon16 og í Öxará í 
landi Brúsastaða (sjá 2. tafla) verður lokað. 

6) Staðfesting efnistökustaðar á aðalskipulagsuppdrætti er ekki 
staðfesting á því að námuhafa á viðkomandi svæði hafi verið 
úthlutað framkvæmdaleyfi. Sækja þarf um framkvæmdaleyfi 
til sveitarsjórnar (sbr. 4. liður), hvort sem um er að ræða eldri 
námu í notkun eða nýja námu. 
 

Mat á umhverfisáhrifum efnistöku í Þingvallasveit:  
Hér að neðan er fjallað um hvern staðfestan efnistökustað (E1-E6) í 
stuttu máli; um landhætti, hvaða takmörkunum efnistakan er háð og 
umfang hennar, allt eftir því hvaða upplýsingar liggja nú þegar fyrir 
um efnistökuna eða áformaða efnistöku. Vakin er athygli á 
stefnuákvæði 4 og 5 hér að framan, um kröfur til námuhafa varðandi 
upplýsingagjöf til sveitarstjórnar þegar sótt er um framkvæmdaleyfi. 
Þegar slík umsókn liggur fyrir, verður unnt að meta frekar 
umhverfisáhrif efnistökunnar og setja henni frekari skilyrði, ef þurfa 
þykir.  
 
E1. Stíflisdalur II: 
Efnisnáma, utan vatna- og ásýndarsviðs Þingvallavatns, sem nýtt 
hefur verið í atvinnuskyni í allnokkur ár. Náman er á svæði sem ekki 
hefur sérstakt verndargildi og ekki er verið að raska áberandi 
landslagsmynd. Náman er þó sýnileg frá vegi nr. 48. Vinnslusvæðið 
er innan við 25.000 m2. Ekki liggja fyrir áætlanir um um 
heildarvinnslumagn en gert er ráð fyrir að það verði innan þeirra 
marka  sem kveðið er á um í 2. viðauka, lið 2a í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Slíkar upplýsingar þurfa koma fram 
þegar sótt er um framkvæmdaleyfi fyrir hana (sbr. að framan) og 
hvernig áformað er að ganga frá á svæðinu að efnistöku lokinni 
 
E2. Ormavellir - Biskupsbrekkur: 
Efnisnámur, innan vatnasviðs Þingvallavatns en utan ásýndarsviðs, 
sem nauðsynlegar eru vegna endurbóta á hálendisvegum, 
Uxahryggjarleið - Kaldadalsvegi. Svæðið hefur nokkuð verndargildi 
vegna staðsetningar innan vatnasviðsins, en námurnar hafa ekki í för 
með sér röskun á mikilsverðum landslagsmyndum. Námurnar, alls 5 
staðir, standa skammt frá vegi nr. 52, við núverandi vegstæði norðan 
Tröllháls eða nýja legu þess (sjá kafla3.9 og Viðauka Id). Í öllum 
tilvikum er um efnistöku á sléttlendi að ræða, einkum í áreyrum, sem 
ekki mun valda röskun á landslagsmyndum og auðvelt er að ganga 
frá. Í öllum tilvikum er vinnslusvæðið innan við 25.000 m2. Við vinnslu 
á þessu svæði þarf að gæta sérstakrar varúðar vegna þess að 
svæðið er innan vatnasviðsins. Ekki liggja fyrir áætlanir um um 
heildarvinnslumagn en gert er ráð fyrir að það verði innan þeirra 
marka  sem kveðið er á um í 2. viðauka, lið 2a í lögum um mat á 
                                                           
16 Náma K (sá hluti hennar sem er í Þingvallasveit), sjá  VSÓ Ráðgjöf: Gjábakkavegur (365). 
Laugarvatn-Þingvellir. Mat á umhverfisáhrifum. Matsskýrsla, júlí 2004. Samkvæmt matsskýrslu er 
náma í Stóra-Dímon nauðsynleg ef Gjábakkavegur yrðu byggður upp í núverandi vegstæði (leið 1). 
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umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Slíkar upplýsingar þurfa koma fram 
þegar sótt er um framkvæmdaleyfi fyrir hana (sbr. að framan) og 
hvernig áformað er að ganga frá á svæðinu að efnistöku lokinni 
 
E3. Svartagil:  
Eldri efnistökustaður í Svartagili sem nú er innan þjóðgarðsins á 
Þingvöllum og innan vatnasviðs Þingvallavatns. Gert er ráð fyrir 
áframhaldandi töku efnis á svæðinu og þá fyrst og fremst vegna 
framkvæmda innan þjóðgarðs. Náman er lítt áberandi frá útsýnis- og 
ferðamannaleiðum. Vinnslusvæðið er innan við 10.000 m2. Ekki liggja 
fyrir áætlanir um um heildarvinnslumagn enda ekki gert ráð fyrir 
stórtækri efnistöku, heldur tilfallandi efnistöku vegna einstakra 
framkvæmda innan þjóðgarðs. Við vinnslu á þessu svæði þarf að 
gæta sérstakrar varúðar vegna þess að svæðið er innan 
vatnasviðsins.  Upplýsingar um umfang og frágang námu þurfa koma 
fram þegar sótt er um framkvæmdaleyfi fyrir hana (sbr. að framan). 
Efnistaka á svæðinu er að öðru leyti háð leyfi Þingvallanefndar. 
 
E4. Skálabrekka:  
Nýr efnistökustaður í landi Skálabrekku. Svæðið er innan vatnasviðs 
Þingvallavatns. Efnistakan er lítt sýnilega frá þjóðvegi eða öðrum 
ferðamannaleiðum og ekki um röskun á mikilsverðum 
landslagsmyndum. Gert er ráð fyrir að efnistaka á svæðinu verði fyrst 
og fremst bundin við uppbyggingu sumarhúsa í landi Skálabrekku. 
Vinnslusvæðið er innan við 10.000 m2. Ekki liggja fyrir áætlanir um 
um heildarvinnslumagn en ekki er gert ráð fyrir stórtækri efnistöku 
Við vinnslu á þessu svæði þarf að gæta sérstakrar varúðar vegna 
þess að svæðið er innan vatnasviðsins.  Upplýsingar um umfang og 
frágang námu þurfa koma fram þegar sótt er um framkvæmdaleyfi 
fyrir hana (sbr. að framan). 
 
E5. Mjóanes, í Miðfelli við Hrútadal: 
Eldri efnistökustaður þar sem tekið hefur verið allnokkurt efni í 
gegnum tíðina. Vegna endurbóta á Gjábakkavegi, vesturhluta hans 
(leið 7) eru áform um frekari efnistöku á þessum stað.17 Náman er 
neðst í hlíðum Miðfells við svokallaðan Hrútadal, í landi Mjóaness. 
Svæðið er innan vatnasviðs Þingvallavatns. Efnistaka í fjallshlíðum er 
ávallt nokkuð viðkvæm og hætta á röskun landslagsmynda. Náman 
er nokkuð sýnileg frá heimreið að Mjóanesi en lítt áberandi frá 
þjóðvegi. Í matsskýrslu Gjábakkavegar er fullyrt að ásýnd svæðisins 
muni ekki breytast mikið við efnistökuna, enda efnið að mestu tekið á 
láglendinu neðst í hlíðinni. Auk þess er svæðið nú þegar raskað. 
Flatarmál námunnar er áætlað 13.000 m2 og vinnslumagn um 20.000 
m3. Við vinnslu á þessu svæði þarf að gæta sérstakrar varúðar vegna 
þess að svæðið er innan vatnasviðsins. Frekari upplýsingar um 
umfang og frágang námu þurfa koma fram þegar sótt er um 
framkvæmdaleyfi fyrir hana (sbr. að framan). Í úrskurði 

                                                           
17 Sjá VSÓ Ráðgjöf: Gjábakkavegur (365).  Laugarvatn-Þingvellir. Mat á 
umhverfisáhrifum.Matsskýrsla, júlí 2004, bls. 28-29. 
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Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif nýs Gjábakkavegar, frá 11. 
nóvember 2004 (sjá skipulag.is), kemur fram halda þurfi efnistöku úr 
námunni í lágmarki og haft verði samráð við Umhverfisstofnun um 
fyrirkomulag og frágang efnistökustaðarins.18 
 
E6. Sultartangalína á hálendinu: 
Tímabundin efnistaka vegna framkvæmda við Sultartangalínu 3. 
Vísað er til matsskýrslu frá mars 200219 og úrskurðar 
Skipulagsstofnunar frá 19. júlí 2002 (www.skipulag.is) og úrskurðar 
ráðherra frá 19. mars 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18 Sjá bls. 33 í úrskurði Skipulagsstofnunar. 
19 Sjá Sultartangalína 3, 420 kV. Sultartangi-Brennimelur. Mat á umhverfisáhrifum, Landsvirkjun. 
Tillaga að matsáætlun 18. júlí 2001 og matsskýrsla mars 2002. 
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3.5. Sorpförgun og sorphirða 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Sorpförgunarsvæði eru svæði þar sem fram fer eða fyrirhuguð er förgun á sorpi og 
öðrum úrgangi, s.s. urðun eða brennsla. Íbúðir eru ekki heimilar á 
sorpförgunarsvæðum” 
 
Sorphirða í Þingvallasveit: 
Byggðasamlag hefur verið myndað meðal nokkurra sveitarfélaga á Suðurlandi um 
sorpurðun en það er Sorpstöð Suðurlands sem sér um framkvæmdina. Bláskógabyggð (og 
áður Þingvallahreppur) er aðila að þessu byggðasamlagi. Það er Sorpstöð Suðurlands sem 
sér um framkvæmdina. Allt sorp er urðað við Kirkjuferjuhjáleigu í Ölfushreppi.  

Móttökustaðir fyrir heimilissorp er á 4 stöðum í sveitinni: 
1) Stíflisdal 2 
2) Heiðarbæ  
3) Kárastaðir v/veg nr. 36 
4) Skógarhólar – tímabundin móttaka vegna starfsemis þjóðgarðsins 
5) Miðfell – v/ veg nr. 36 (einnig móttökustaður fyrir flöskur og dósir) 
 
 
Stefna: 
 
1) Ekki er gert ráð fyrir sorpurðunarstöðum í Þingvallasveit. 
2) Sorpgámar fái fasta staðsetningu og við staðarval verði tekið 

annarsvegar tillit til aðgengis (sem næst þjóðvegi) og 
hinsvegar áhrifa á nærliggjandi umhverfi og ásýnd. 

3) Almenna móttökustaði fyrir sorp verður heimilt að staðsetja 
á landbúnaðarsvæðum, svæðum fyrir frístundabyggð, á 
verslunar- og þjónustusvæðum og opnum svæðum til 
sérstakra nota. 

4) Ástand svæðis þar sem áður var sorpurðunarstaður í landi 
Miðfells verði kannað. Í ljósi þeirrar athugunar verði farið í 
viðeigandi aðgerðir og frágang á svæðinu í samráði við 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. 
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3.6. Landbúnaðarsvæði 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Landbúnaðarsvæði ná yfir allt land jarða eða lögbýla, sbr. ákvæði jarðalaga og 
ábúðarlaga um land sem er nýtt til landbúnaðar. Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og 
fremst gera ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri á jörðinni... 
...Áburðargeymslur og gripahús, þar með talin loðdýrabú, alifuglabú og svínabú 
mega aldrei standa nær vatnsbóli en 100 metra og ætíð svo að land halli frá 
vatnsbóli og ekki sé hætta á mengun grunnvatns, sbr. ákvæði reglugerðar um 
neysluvatn.”  
 
Staða og horfur: 
Þingvallasveit er almennt ekki ýkja vel fallin til hefðbundins búskapar. Einstakar 
jarðir teljast þó vel fallnar fyrir sauðfjárbúskap. Búskapur hefur dregist mjög saman á 
undanförnum árum (sjá 3.töflu). Kúabúskapur hefur lagst af með öllu og 
sauðfjárbúskapur hefur dregist saman um 10% síðan 1988. Lítið svínabú sem var 
starfrækt á svæðinu hefur nú hætt starfsemi. Hrossum fjölgaði nokkuð á tímabili en 
hefur aftur fækkað á síðustu árum, öfugt við það sem verið hefur víða annars staðar. 
Stærð ræktaðs lands (tún) er um 300 ha. Áform eru um nytjaskógrækt í Stíflisdal. 
 
3. tafla: Landbúnaður í Þingvallasveit 1988-2001 – samantekt 

 1988 1993 1998 2001 1988-2001 
Nautgripir 65 76 14 0 -100,00% 

Kýr 8 10 0 0 -100,00% 
Sauðfé 2619 2469 2477 2366 -9,66% 

Ær 2148 1936 1781 1783 -16,99% 
Ærgildi (ær og kýr) 2308 2136 1781 1783 -22,75% 
Svín 31 23 52 41 32,3% 
Hross 75 100 65 57 -24,00% 
Heimild: Forðagæsluskýrslur Bændasamtaka Íslands 1988, 1993, 1998, 2001 

 
Stundaður er búskapur á Brúsastöðum innan þjóðgarðsins og ennfremur er 

bújörðin Kárastaðir innan garðsins. Ekki er þó gert ráð fyrir að búskapur leggist 
endilega af, enda í raun ekkert því til fyrirstöðu að búskapur sé stundaður innan 
þjóðgarða, en búskapur á þessum jörðum verður háður sérstökum reglum 
Þingvallanefndar, m.a. um lausagöngu búfjár, (sjá 3. gr. laganna, Viðauki Ib).  
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Stefna 
 
1) Heimlönd bújarða, utan þjóðgarðs, eru almennt skilgreind 

sem landbúnaðarsvæði. Land jarðanna Kárastaða og 
Brúsastaða, sem heyra undir sérstök lög um þjóðgarðinn á 
Þingvöllum (lög nr. 47/2004) eru einnig skilgreind sem 
landbúnaðarsvæði en háð sérstökum reglum.  

 
2) Nytjaskógrækt (þ.m.t. skjólbeltaræktun) er almennt ekki 

bundin sérstökum takmörkunum á landbúnaðarsvæðum sem 
liggja utan vatnasviðs Þingvallavatns og áhrifasvæðis 
ásýndar þjóðgarðsins, sbr. afmörkun hverfisverndarsvæða. 
Á svæðum innan skilgreindra hverfisverndarsvæða, verði 
nytjaskógrækt alfarið bundin við ræktun birkis, víðis og 
reynis af innlendum uppruna og háð sérstökum skilyrðum 
vegna verndun ásýndar og landslagsheilda (sjá 
hverfisverndarákvæði í kafla 3.15.)                                  
Um nytjaskógrækt gildir annars eftirfarandi: Gert er ráð fyrir 
að nytjaskógrækt fari ekki nær vatnsbakka Þingvallavatns en sem 
nemur 100 m en annars staðar 30-50 m, innan sem utan 
vatnasviðs. Landeigendur skulu ennfremur kynna sveitarstjórn 
áform sín um nytjaskógrækt áður en hún hefst. Skila skal inn 
áætlun þar sem fram kemur umfang ræktunar, stærðir samfelldra 
skógræktarsvæða, staðsetning og afmörkun svæða, afstaða til 
náttúruminja (t.a.m. raski ekki jarðmyndunum, vistkerfum, vötnum 
og votlendi skv. 37. gr. náttúruverndarlaga) og náttúrulegs skógar 
(sbr. 39. gr. náttúruverndarlaga), vatnsfalla (fjarlægð frá 
vatnsbakka) og menningarminja (sbr. sbr. 14 gr., 10 gr. og 13. gr. 
þjóðminjalaga) og trjátegundir sem fyrirhugað er að rækta. 
Skógrækt sem nær til 200 ha svæðis eða stærra, fer inn á 
verndarsvæði eða hefur í för sér ruðning á náttúrulegum skógi, og 
er þar með tilkynningaskyld framkvæmd samkvæmt lögum nr. 
106/200 (sjá  2.viðauki, 1.d. og 3. viðauka, 2. lið iii), er háð 
framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar.  Ennfremur þarf að meta í 
slíkum tilvikum hvort skógræktin skuli vera matskyld samkvæmt 
lögum nr. 106/2000 (sjá 5. og 6. greinar laganna). Áform um 
ræktun skjólbelta sem liggja nærri stofn- og tengivegum skal 
ennfremur tilkynna til sveitarstjórnar sem leggur slík áform til 
umsagnar hjá Vegagerðinni. Æskileg lágmarksfjarlægð er 50 m. 

   
3) Ekki er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu svína- og 

alifuglabúa20 á landbúnaðarsvæðum innan vatnasviðsins, 
sbr. afmörkun hverfisverndarsvæðis. Þauleldi á fiski eða  
fiskirækt verði ennfremur ekki leyfð á svæðum innan 

                                                           
20 Stærðarmörk stöðva þar sem fram fer þauleldi alifugla og svína, sbr. lög um mat á 
umhverfisáhrifum (nr. 106/2000, 1 .viðauki, liður 19 (i-iii) um matsskyldu og og 2. viðauki, liður 1.f (i-iii) 
um tilkynningaskyldu framkvæmda), eru svo víð að ekki er nothæft að takmarka uppbyggingu svína- 
og alifuglabúa eingöngu við þau mörk.  
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vatnasviðs Þingvallavatns21 (sbr. 2. viðauki, liður 1.g í lögum 
um mat á umhverfisáhrifum) 

 
4) Við uppgræðslu lands verði þess almennt gætt að nota  

gróðurtegundir sem ekki raska náttúrulegri ásýnd svæðisins, 
sbr. einnig reglur á svæðum innan marka hverfisverndar. 
Uppgræðsla lands á landbúnaðarsvæðum getur verið 
framkvæmdaleyfisskyld sbr. 27 gr. skipulags- og 
byggingarlaga.  Uppgræðsla á verndarsvæðum (m.a. 
náttúruminjasvæðum, hverfisverndarsvæðum og 
helgunarsvæði fornleifa, sbr. 3. viðauki, 2 liður iii) er 
tilkynningaskyld framkvæmd samkvæmt lögum um mat á 
umhverfisáhrifum (nr. 106/2000, 2. viðauki, liður 1e) og er í 
öllum tilvikum framkvæmdaleyfisskyld. Ekki eru skilgreind 
sérstök svæði í aðalskipulaginu vegna uppgræðslu lands á 
landbúnaðarsvæðum. 

 
5) Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir 

byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri á viðkomandi 
jörð, þó skal vera leyfilegt að byggja stök íbúðarhús á 
jörðinni þar sem aðstæður leyfa, sem ekki eru tengd 
búrekstri, án þess að skilgreina þurfi svæðið sem 
íbúðarsvæði. Húsin skulu byggð upp í tengslum við 
bæjarhlöð jarðanna og nýta sömu afleggjara frá þjóðvegi. 
Varðandi byggingu íbúðarhúsa á Kárastöðum og 
Brúsastöðum, fer samkvæmt reglum Þingvallanefndar, sbr. 
lög nr. 47/2004 um þjóðgarðinn á Þingvöllum. 

 
6) Takmörkuð veitinga- og gistiþjónusta, sala afurða, veiðileyfa 

og minjagripa er leyfileg á landbúnaðarsvæðum, ef um 
aukabúgrein er að ræða. Tilgreina þarf í deiliskipulagi hvaða 
starfsemi er fyrirhuguð og umfang hennar.  

 
7) Ekki er leyfilegt að byggja frístundahús á 

landbúnaðarsvæðum.  
 
Mat á umhverfisáhrifum uppbyggingar, framkvæmda og 
ræktunar á landbúnaðarsvæðum í Þingvallasveit: 
Varðandi áhrif búreksturs á lífríki svæðsins, verður sérstaklega að 
hafa í huga hættu á mengun vatns innan vatnasviðs Þingvallavatns. 
Megnið af landbúnaðarlandi innan sveitarinnar er innan vatnasviðs 
Þingvallavatns. Það er einungis Stíflisdalur og Fellsendi sem eru utan 
vatnasviðsins. Pétur M. Jónasson hefur lagt til að bann verði sett við 
rekstri svínabúa og fiskeldisstöðva innan vatnasviðsins, vegna hættu 
á niturmengun. Áburðarnotkun hefðbundins búskapur hefur 
ennfremur í för með sér hættu á mengun grunnvatns sem berst í 
Þingvallavatn. Áætlað hefur verið að niturmengun sem berst í 
Þingvallavatn vegna ræktunar og skepnuhalds geti numið um 5-10 

                                                           
21 Hér þarf einnig að athuga vatnasvið Laxár í Kjós og stefnumörkun í aðalskipulagi Kjósarhrepps. 
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tonnum á ári en heildar magn mengunar er áætlað rúm 30 tonn 
(loftmengun, skólp og Nesjavallavirkjun auk mengunar frá 
landbúnaði).22 Samdráttur hefur verið í landbúnaði á undanförnum 
árum og ekki sýnt að vöxtur verði í kvikfjárrækt á svæðinu á næstu 
árum. Því má gera ráð fyrir að heldur dragi úr mengun vegna 
landbúnaðarins. 
 Með skilgreiningu hverfisverndarsvæða er reynt að stemma stigu 
við áhrifum ræktunar á landbúnaðarsvæðum á lífríki svæðisins og 
ásýnd. Ekki er líklegt að ráðist verði í umfangsmiklar 
ræktunarframkvæmdir á svæðinu í náinni framtíð. Áformuð 
nytjaskógrækt í Stíflisdal er utan vatnasviðsins og áhrifasvæðis 
ásýndar.  

Reglur um staðsetningu nýrra íbúðarhúsa miða að því að 
lágmarka áhrif uppbyggingar á búsetulandslagið og tryggja mögulega 
samnýtingu fráveitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Sjá Pétur M. Jónasson (2002): “Höldum Þingvallavatnið bláu og tæru”, bls. 279, 281. 
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3.7. Svæði fyrir frístundabyggð 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “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” 
 

 
Staða og þróun: 
Sumarhús í Þingvallasveit eru í dag hátt í 500 hundruð talsins (4. tafla). Samkvæmt 
svæðisskipulagi ÞGG voru 452 hús árið 1993. Eftir staðfestingu svæðisskipulagsins 
1996, hafa byggst um 30 sumarhús á svæðinu. Þau hafa væntanlega byggst innan 
skilgreindra sumarhúsasvæða svæðisskipulagsins. Svæðisskipulagið kvað á um að 
heimilt væri að byggja á vannýttum svæðum innan þáverandi svæði en með því 
skilyrði að lágmarksstærð nýrra lóða væri 7500 m2. Meðalstærð sumarhúsalóða á 
svæðinu er um 4000 m2 (margar lóðir 1500-2000 m2 og einnig margar yfir 5000 m2). 
Meðalstærð sumarhúsa er um 50 m2  og hefur farið mjög vaxandi á síðustu árum. 
Samkvæmt fasteignaskrá eru um 190 óbyggðar sumarhúsalóðir á svæðinu sem 
gefur tilefni til að ætla að land utan skilgreindra marka svæðisskipulagsins hafi verið 
selt sem sumarhúsalóðir. Varðandi þróun sumarhúsabyggðar í Þingvallasveit, sjá  
Viðauka I  (Gagnaskýrsla, 4. kafla, bls. 28-33) og ennfremur 4. töflu. 

Bátaskýli voru milli 60 og 70 við gerð svæðisskipulagsins en samkvæmt 
fasteignaskrá 2003 eru þau um 76 í dag. Svæðisskipulagið gerði ráð fyrir að ekki 
væri leyfilegt að staðsetja ný stök bátaskýli við bakka Þingvallavatns. 
 Óskir hafa komið fram um ný sumarhúsasvæði í landi Mjóaness og Skálabrekku, 
í landi Miðfells og Stíflisdals, næst Stíflisdalsvatni.  
 
Mat á stöðu og horfum – valkostir um stefnu: 
Eins og kemur fram í Viðauka I (4. kafli, bls. 28-33) hefur uppbygging sumarhúsa á 
Þingvallasvæðinu ávallt verið umdeild, sérstaklega sú uppbygging sem átt hefur sér 
stað innan þjóðgarðsins og áhrifasvæðis hans. Útfrá almennum 
verndarsjónarmiðum, um verndun lífríkis vatnsins og áhrifa á ásýnd svæðisins í 
heild, þá er uppbygging sumarhúsa utan áhrifasvæðis þjóðgarðsins einnig  

Aðalskipulag Þingvallasveitar 2004-2016 
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umdeilanleg. Sú uppbygging hefur hinsvegar að stórum hluta farið fram á 
einkalöndum (og að nokkru leyti fyrir tíma markviss eftirlits), og því ekki gefist 
tækifæri til að koma böndum á hana, eins og mögulegt var innan þjóðgarðsins og 
áhrifasvæðis hans.  

Við gerð svæðisskipulagsins var lögð áhersla á að stemma stigu við frekari 
uppbyggingu sumarhúsa á svæðinu. Af því tilefni var dregin lína utan um þáverandi 
sumarhúsabyggðir og samþykkt að uppbygging utan skilgreindra marka skyldi ekki 
leyfileg, þ.e. ekki var heimilt að skilgreina ný svæði undir sumarhúsabyggð. Heimilt 
var að byggja á vannýttum svæðum innan skilgreindra marka með ákveðnum 
skilyrðum um lágmarksstærðir. Síðan svæðisskipulagið var staðfest hafa verið 
byggð a.m.k. 30 ný sumarhús á svæðinu öllu (auk enduruppbyggingar), þar af a.m.k. 
7 ný hús innan núverandi þjóðgarðs. Samkvæmt rýni í loftmyndir og kortagögn 
virðist sem að einhver uppbygging hafi átt sér stað utan skilgreindra marka 
svæðisskipulagsins.23 Einnig hafa verið seld lönd undir sumarhúsalóðir (sbr. 
fasteignaskrá), einkum í Miðfellslandi, sem eru utan skilgreindra marka 
svæðisskipulagsins. Ennfremur virðist ákvæðið um lágmarksstærðir lóða (7.500 m2) 
ekki hafa verið framfylgt sem skyldi.24 Á grundvelli þessa er ljóst að endurskoða þarf 
mörk sumarhúsabyggða, samkvæmt svæðisskipulagi, og draga nákvæmari línur um 
sumarhúsasvæðin.  

Vandasamt er að setja fram stefnu um uppbyggingu sumarhúsa í Þingvallasveit 
sem allir hagsmunaaðilar geta fallist á, þ.e. að samræma annarvegar ítrustu 
verndarsjónarmið og hinsvegar óskir landeigenda um uppbyggingu. Hér að neðan 
eru settir fram megin valkostir (A, B, C og D) um stefnu í sumarhúsamálum innan 
vatnasviðs Þingvallavatns25 og áhrifasvæðis ásýndar þjóðgarðsins, sem lagðir voru 
fram til umræðu í sveitarstjórn. Nefndir eru helstu kostir og gallar sem fylgja hverjum 
valkosti:  
 
A. Að halda fast í stefnumörkun svæðisskipulagsins og að einungis megi byggja 

sumarhús innan skilgreindra marka svæðisskipulagsins um sumarhúsasvæði. 
Ennfremur að halda í  ákvæði um lágmarksstærðir nýrra lóða innan skilgreindra 
svæða. 
Kostir: Sýnir stefnafestu. Grundvöllur til að hafna áformum um uppbyggingu á 
öllum svæðum.Tryggt að uppbygging sumarhúsa verði ekki hömlulaus. Ætti ekki 
að vekja almenn mótmæli. 
Gallar: Afmörkun skilgreindra svæða í svæðisskipulaginu er líklega nokkuð 
ónákvæm og misbrestur hefur orðið á framfylgd svæðisskipulagsins (sbr. 
umfjöllun að ofan). Vegna þessara misbresta í framfylgd er erfiðar að halda fast 
í stefnumörkun svæðisskipulagsins, m.a. vegna jafnræðis við landeigendur sem 
nú óska eftir viðbótarsvæðum og vilja fara lögformlegar leiðir til þess. Ennfremur 
gæti verið flókið að afturkalla gerða samninga um sumarhúsalóðir (í sumum 

                                                           
23 Ónákvæmur kortagrunnur og framsetning svæðisskipulagsins gera það að verkum að erfitt getur 
reynst að túlka hvar mörk svæðanna liggja nákvæmlega. Ennfremur er möguleika á að einhver 
þáverandi svæði hafi fyrir mistök lent utan skilgreindra marka. 
24 Meðalstærð lóða nýrra sumarhúsa eftir 1996 er 5.380 m2 í landi Heiðarbæjar, 5.600 m2 í landi 
Kárastaða og 2.980 m2 í landi Miðfells. Það kann að vera að stór hluti þessara lóða hafi verið 
skilgreindar fyrir staðfestingu svæðisskipulagsins, þe. ákvæðið hefur ekki verið afturvirkt. Lögformlegt 
deiliskipulag liggur ekki fyrir þessi svæði. 
25 Svokallað ásýndarsvið sem eru sjónlínur frá helstu útsýnisstöðum innan þjóðgarðs er að öllu leyti 
innan vatnasviðsins, þegar horft er til láglendissvæða, og í umfjöllun hér á eftir er eingöngu talað um 
vatnasvið Þingvallavatns, þó bæði sé verið að tala um áhrifasvið vegna verndunar vatnsins og 
verndunar ásýndar. 
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tilvikum jafnvel þinglýstar þó þær séu í ósamræmi við svæðisskipulagið). 
Jafnframt þarf að hafa í huga jafnræði gagnvart landeigendum í sveitarfélaginu í 
heild. Vekur væntanlega mótmæli landeigenda og handhafa sumarhúsalóða 
utan skilgreindra svæða. 
 

B. Að endurskilgreina mörk sumarhúsasvæða og leyfa stækkun  núverandi 
svæða26 (hæfilega þéttingu byggðar) utan þjóðgarðsins,  m.a. til að taka inn þau 
svæði sem þegar eru byggð (eða með seldum lóðum) og eru utan skilgreindra 
marka svæðisskipulagsins. Öll uppbygging innan núverandi svæða og á 
viðbættum reitum yrði háð ákveðnum skilyrðum sem sett yrðu fram í 
deiliskipulagi og gert yrði ráð fyrir að gerð lögformlegs deiliskipulags eldra 
svæðis yrði lokið innan tilskilins frests (sjá almenn markmið að neðan).  
Kostir: Raunhæft að leiðrétta mörk sumarhúsasvæða í samræmi núverandi 
stöðu og koma að hluta til móts við óskir landeigenda, án þessa opna fyrir 
hömlulausa uppbyggingu. Jafnhliða endurskilgreiningu marka svæðanna, yrði 
gerð krafa um lögformlegt deiliskipulag núverandi svæða með sömu 
skilyrðum/skilmálum og á viðbættum svæðum, innan ákveðins frests, sem 
tryggði almennt markvissara eftirlit með uppbyggingu sumarhúsa. 
Gallar: Hægt er að setja spurningarmerki við jafnræði gagnvart landeigendum, 
þar sem ekki eru sumarhúsasvæði fyrir. Vekur væntanlega mótmæli vegna þess 
að horfið er frá “strangari” stefnu svæðisskipulagsins og getur stangast á við 
megin markmið aðalskipulagsins nema til komi mótvægisaðgerðir (sjá tillögur að 
skilmálum í deiliskipulagi). 

 
C. Að mögulegt verði að skilgreina ný sumarhúsasvæði,27 auk stækkunar 

núverandi svæða, á bújörðum utan þjóðgarðsins. Ósk hvers landeigenda um 
sumarhúsasvæði yrði metin í hverju tilviki og engum áformum fyrirfram hafnað. 
Kostir: Gætt væri fullkomins jafnræðis meðal landeigenda og mögulegt væri að 
koma til móts við óskir flestra landeigenda. 
Gallar: Gæti opnað á hömlulausa uppbyggingu sem hefði veruleg áhrif á ásýnd 
svæðisins og hugsanlega lífríki vatnsins (nema til koma mótvægisaðgerðir). 
Veldur að líkindum almennum mótmælum. 

 
D. Að land innan Þingvallasveitar verði flokkað nákvæmlega eftir verndarstigi (sbr. 

hugmyndir í gagnaskýrslu – vatnasvið og ásýnd – í Viðauka I og Ia, sjá einnig 
kafla 2.2. og kafla 3.15.) og á grundvelli þess, með ákveðinni aðferðafræði, verði 
ákveðið hvar forsvaranlegt er að auka við byggð sumarhúsa (og með hvaða 
hætti) og hvar ekki.  
Kostir: Mögulegt væri að leyfa einhverja uppbyggingu sumarhúsa án þess að 
opna fyrir hömlulausa uppbyggingu. Hver ósk um uppbyggingu yrði metin með 
faglegum hætti og hafnað alfarið, samþykkt með skilyrðum eða án skilyrða, eftir 
fyrifram ákveðinni aðferðafræði. 
Gallar: Flókið í framkvæmd. Erfitt að gera nákvæma flokkun á landi eftir 
verndarstigi með óyggjandi hætti.28 Yrði að líkindum háð túlkun og huglægu 
mati, að einhverju leyti, og þar af leiðandi hætta á efasemdum landeigenda. 

                                                           
26 Þó ekki stækkun þar sem viðbætt svæði er aðskilið frá núverandi svæði vegna landslags, t.d. 
árfarvegar ,eða vegar og mynda ekki samfellda heild með eldri svæðum. 
27 Ný svæði væru þau svæði sem eru aðskilin frá eldri svæðum vegna t.d. landslags, árfarvega eða 
þjóðvega, og mynda ekki samfellda heild við þau. 
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 Óskir landeigenda um uppbyggingu sumarhúsa, innan vatnasviðsins, hafa verið 
metnar samkvæmt ákveðinni aðferðafræði, þar sem annarsvegar leið B er lögð til 
grundvallar og hinsvegar blanda að leið B og D (sjá 4. töflu, og kaflann “Mat á 
umhverfisáhrifum-umfjöllun um einstök svæði”, hér að neðan, einnig Viðauka Ia). 
Samkvæmt niðurstöðum þessa mats væri forsvaranlegt að auka svæði fyrir 
frístundabyggð um 104 ha ef eingöngu er miðað við leið B en um 130,5 ha ef blanda 
af leið B og D er lögð til grundvallar. Framkomnar óskir landeigenda, innan 
vatnasviðsins, náðu til um 281,5 ha lands en til samanburðar ná núverandi 
sumarhúsasvæði til 337 ha (4.tafla).29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
28 Grófari flokkun sem afmörkun hverfisverndarsvæða byggist  á er raunhæfari nálgun (sjá kafla 
3.15). 
29 Hafa verður huga í slíkum samanburði að lóðir á hinum eldri svæðum, einkum í Miðfellshverfinu, 
eru óvenjulitlar. Lóðir á viðbættum svæðum verða að jafnaði mun stærri. Aukning lands sem fer undir 
sumarhús endurpeglar þannig ekki fjölgun sumarhúsanna (sjá áætlaða fjölgun húsa í 4. töflu). 



4. tafla: Sumarhús og sumarhúsasvæði í Þingvallasveit
Fjöldi sumarhúsa: Núverandi stærðir svæða (ha): Óskir Samþykkt aukning svæða (ha) Fjölgun húsa2) á nýjum (D) Tillaga

Þjóðgarður: Eignarhald 1993 2003 Svæðisskipulag Leiðréttingar Alls: landeigenda Þétting - B Ný svæði - D Alls: og viðbættum svæðum (B) stærðir (ha)
Arnarfell (eyði frá 1947) ríkissjóður
Brúsastaðir ríkissjóður
Gjábakki (eyði frá 1960) ríkissjóður 9 9 4,3 4,3 4,3
Kárastaðir/Þingvellir ríkissjóður 80 95 64,0 11,0 75,0 75,0
Svartagil (eyði frá 1973) ríkissjóður
Vatnskot (eyði frá 1966) ríkissjóður

Alls: 89 104 68,3 11,0 79,3 79,3
Önnur svæði innan vatnasviðs:
Heiðarbær I og II ríkissjóður 85 93 78,5 78,5
Miðfell1)

einkaeign 244 263 110,0 2,0 112,0 130,0 35,0 35,0 47 147,0
Mjóanes einkaeign 4 6 4,0 2,0 6,0 47,0 20,5 26,5 47,0 31 53,0
Skálabrekka I og II einkaeign 25 28 40,0 6,5 46,5 104,5 48,5 48,5 49 95,0

Alls: 358 390 232,5 10,5 243,0 281,5 130,5 127 295
Svæði utan vatnasviðs:
Fellsendi ríkissjóður
Stíflisdalur I og II einkaeign 5 6 0,0 6,0 6,0 100,0 100,0 35 106,0
Selkot (eyði frá 1953) Bláskógabyggð

Alls: 5 6 0,0 6,0 6,0 100,0 100,0 35 106,0
Samtals: 452 500 300,8 27,5 328,3 381,5 230,5 162 480,3

Fasteignaskrá 2003, Svæðisskipulag ÞGG 2015
1) Fjöldi bústaða í Miðfellslandi árið 2003 eru áætlaðir útfrá tölunni 1993, þar sem tölu bústaða byggðir eftir 1993 er bætt við. Bústaðir á Þingvöllum óskráðir í fasteignaskrá 2003?
2) Við áætlun á fjölgun sumarhúsa á nýjum og viðbættum svæðum var tekið mið af aðstæðum á hverju svæði og/eða áformum  í deiliskipulagstillögum. Ekki bindandi tölur um fjölda bústaða á viðkomandi svæðum. Endanlegur fjöldi ræðst af 
útfærslu í deiliskipulagi. Auk fjölgunar samkvæmt leið B og leið D má gera ráð fyrir einhverri fjölgun sumarhúsa innan núverandi svæða, eftir því sem sértæk ákvæði leyfa (sjá 3. lið, bls. 40)
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Stefna um frístundabyggð á láglendi 
 
Meðal megin markmiða aðalskipulags Þingvallasveitar er að 
vernda lífríki Þingvallavatns og ásýnd svæðisins. Ljóst er að 
óheft uppbygging sumarhúsa, eins og tíðkaðist um tíma í 
Þingvallasveit, samræmist ekki þeim markmiðum.  Megin 
leiðarljós, við mótun stefnu um svæði fyrir frístundabyggð, er 
því að tryggja að stefnan leiði ekki til óheftrar uppbyggingar 
sumarhúsa. Annað leiðarljós við mótun stefnunnar er að gæta,  
eins og framast er unnt, sanngirni og jafnræðis gagnvart 
landeigendum sem lýst hafa áhuga á að skipuleggja 
sumarhúsasvæði á sínum jörðum.  
 Við afmörkun sumarhúsasvæða, innan vatnasviðs 
Þingvallavatns, er eftirfarandi lagt til grundvallar (sjá 
skipulagsuppdrátt): 
 

a) Að frekari uppbygging sumarhúsa verði fyrst og fremst 
bundin við þéttingu innan núverandi byggðar (sbr. 
afmörkun svæðisskipulags og leiðréttingar á afmörkun 
þeirra, sjá 4. töflu og þemakort 4) og lítilsháttar viðbætur 
við núverandi svæði (leið B) 

b) Að mögulegt verði að byggja, upp að vissu marki, á nýjum 
svæðum, ef uppbygging á viðkomandi svæði getur 
samræmst markmiðum um verndun ásýndar og lífríkis 
Þingvallavatns (leið D, að gefinni framfylgd skilmála og 
mótvægisaðgerða í deiliskipulagi, sjá að neðan).  

 
Hér að neðan er sett fram stefna um uppbyggingu sumarhúsasvæða 
almennt í Þingvallasveit. Stefnan tekur bæði til núverandi byggðar, 
varðandi endurbyggingar sumarhúsa, viðbyggingar og viðhald húsa, 
og til nýbygginga innan núverandi svæða og á svæðum sem bætast 
við. Í megin atriðum skal framfylgja neðangreindum ákvæðum og 
reglum við gerð deiliskipulags en meðan ekki liggur fyrir deiliskipulag 
verða sértækar reglur í aðalskipulagi að vera leiðbeinandi við mat á 
einstökum byggingarumsóknum innan eldri sumarhúsasvæða. Slíkt 
er ekki æskilegt til lengdar og því hlýtur gerð deiliskipulags á hverju 
svæði að vera forgangsatriði við stjórn uppbyggingar á 
sumarhúsasvæðunum. 
 Stefnumörkunin skiptist með eftirfarandi hætti: 1) Almenn markmið 
aðalskipulags, sem ná til allra láglendissvæða í Þingvallasveit, nema 
annað sé tekið sérstaklega fram; 2) Sértækari stefnuatriði sem taka 
skal tillit við gerð skilmála í deiliskipulagi allra svæða innan 
vatnasviðsins; 3) Sértæk ákvæði sem taka til mismunandi svæða eða 
aðstæðna innan vatnasviðsins. 
 Sérstök umfjöllun er um hvert þeirra sumarhúsasvæða, þar sem 
gert er ráð fyrir aukinni uppbyggingu, í kaflanum “Mat á 
umhverfisáhrifum-umfjöllun um einstök svæði”, hér að neðan (sjá 
einnig Viðauka Ia). Þar er m.a. fjallað um nauðsynlegar 
mótvægisaðgerðir og hvað þurfi sérstaklega að hafa í huga á 
viðkomandi svæði, m.a. þéttleika byggðar og stöðu í landslaginu. 
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1. Almenn markmið – öll láglendissvæði í Þingvallasveit: 
 
• Að frístundabyggð í Þingvallasveit falli vel að landslagi og áhrif 

hennar á náttúrulega ásýnd og vistkerfi verði lágmörkuð 
• Að frístundabyggð verði ekki áberandi frá helstu útsýnis og 

ferðamannastöðum, einkum frá slíkum stöðum innan þjóðgarðs30 
• Að frístundabyggð verði ekki áberandi frá vegum og öðrum 

samgönguæðum, einkum við aðkomu inn í þjóðgarðinn 
• Að unnið verði lögformlegt deiliskipulag fyrir öll eldri 

sumarhúsasvæði í Þingvallasveit. Sveitarstjórn skal hafa forgöngu 
um að landeigendur, lóðarhafar og sumarhúsafélög láti vinna 
deiliskipulag á viðkomandi svæði innan 4 ára frá gildistöku 
aðalskipulagsins. Ekki verða gefin út byggingarleyfi á þeim 
svæðum þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag að loknum þessum 
4 árum. Fram að því verður mögulegt að gefa út byggingarleyfi í 
samræmi við ákvæði aðalskipulagsins. 

• Að uppbygging allra sumarhúsa (þ.m.t. viðhald, viðbyggingar og 
endurbyggingar) og framkvæmdir (þ.m.t. ræktun) í tengslum við 
þau verði háð ákveðnum skilyrðum sem sett verði fram í 
deiliskipulagi viðkomandi svæðis (sbr. tillaga að ákvæðum að 
neðan um svæði innan vatnasviðsins) 

• Við mat á umsóknum um uppbyggingu sumarhúsa/ 
deiliskipulagstillögum verði megin verndarmarkmið 
aðalskipulagsins höfð að leiðarljósi, þ.e. að vernda lífríki og 
tærleika Þingvallavatns, vernda ásýnd svæðisins (jarðmyndanir, 
landslagsheildir og gróðurfar) og menningarminjar.  

• Við skipulagningu sumarhúsasvæða skal leitast við að nýta 
fyrirliggjandi þjónustukerfi, s.s. vegi og veitur 

• Innan vatnasviðs Þingvallavatns þarf að tryggja þannig frágang á 
fráveitu frá sumarhúsum (t.d. safnþrær), að ekki sé hætta á frekari 
niturmengun grunnvatns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Helstu útsýnisstaðir innan þjóðgarðs eru m.a. Hakið, áningarstaður við þjóðveginn í grennd við 
Klukkustíg, frá vatnsbakkanum í Vatnskoti og Vatnsvik. 
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2. Sértækari stefnuatriði sem taka skal tillit við gerð 
skilmála í deiliskipulagi allra svæða innan vatnasviðsins, 
þ.m.t. sumarhúsasvæði innan þjóðgarðs. 
  

• Yfirbragð og þéttleiki byggðar:  
 Sumarhúsabyggð skal að jafnaði vera lágreist 
 Staðsetning sumarhúsa skal vera þannig að frá helstu 

útsýnisstöðum beri hús og þaklínur þeirra ekki við 
himinn eða vatnsflöt, heldur hafi bústaðir bakgrunn af 
fjallshlíðum eða gróðurlendi.  

 Litanotkun á þökum skal vera á skala dökkra jarðlita.  
 Stærð sumarhúss og lóða skal auglýsa og kynna í 

deiliskipulagi. Nýtingarhlutfall lóða skal ákveðið í 
deiliskipulagi 

 Fjarlægð húss frá lóðarmörkum skal vera minnst 10 m.  
 Miða skal við að fjarlægð húss frá vatnsbakka sé 100 

m, eftir því sem kostur er á, annars 50 m hið minnsta, 
sbr. 2. mgr. liðar 4.15.2 í skipulagsreglugerð (nr. 
400/1998 m.s.br.)” 

 Byggingarefni sumarbústaða skal vera timbur eða 
annað létt byggingarefni. Endanleg ákvörðun um 
byggingarefni er tekin í deiliskipulagi.  

 Notast skal við ljósabúnað og lýsingu sem beinir ljósinu 
niður til jarðar 

 
• Samnýta skal eftir þörfum aðkeyrslur, bílastæði, 

leiksvæði, sorpgáma, lagnir og fráveitur:  
 Nýta skal eftir fremsta megni núverandi afleggjara og 

vegarslóða vegna nýbygginga og stuðla að 
samnýtingu sorpgáma og leiksvæða. 

 Gerðar eru kröfur um sameiginlega fráveitu 
sumarbústaða á þéttbýlustu svæðum og í nágrenni við 
þjóðgarð.  

 Ganga skal svo frá fráveitum að með öllu sé tryggt að 
ekki sé hætta á niturmengun grunn- eða 
yfirborðsvatns sem rennur í Þingvallavatn.  

 
• Ræktun og fjarlægð ræktunar frá vatni:  

 Í deiliskipulagi og á byggingarnefndarteikningum skal 
gera grein fyrir frágangi lóðar og notkun gróðurs. Hafa 
skal í huga að trjágróður getur haft meiri áhrif á ásýnd 
en byggingar.  

 Nota skal innlendar tegundir s.s birkis ilmreyni, og 
fjölbreytt úrval íslenskra víðitegunda. Vegna sérstöðu 
náttúru og lífríkis Þingvallavatns er notkun 
áburðarefna óæskileg og með öllu óheimil meðan frost 
er í jörðu. 

 Gróðursetning sígrænna tegunda s.s greni og furu er  
mjög óæskileg og alls ekki heimil nær vatnsbakka en 
100 m fjarlægð (sbr. hverfisverndarsvæði H3 og H4) 
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 Gróðursetning aspa og annarra hávaxinna trjátegunda 
er mjög óæskileg og alls ekki heimil nær vatnsbakka 
en 100 m fjarlægð (sbr. hverfisverndarsvæði H3 og 
H4) 

 
• Ýmis mannvirkjagerð á lóð eða við lóðir: 

 Í deiliskipulagi og á byggingarnefndarteikningum skal 
gera grein staðsetningu annarra mannvirkja, s.s. 
gestahúsa, núverandi bátageymslna og annarra 
geymslna á lóð. 

 Stök bátaskýli eru ekki heimil við vatnsbakkann og  
núverandi bátaskýli mega ekki hindra aðgengi 
almennings um vatnsbakka. 

 
• Girðingar og afmörkun lóða: 

 Leitast skal við að girða af stærri svæði en fella óþarfa 
girðingar milli einstakra lóða 

 Gera má ráð fyrir girðingum þar sem búast má við 
ágangi búfjár. 

 Girðingar á lóðamörkum skulu vera lágar og einfaldar. 
Útlit girðinga er að öðru leyti ákveðin í deiliskipulagi 

 Óheimilt er með öllu að girða að vatnsbakka 
 
 
3. Sértæk ákvæði sem taka til mismunandi svæða eða 
aðstæðna innan vatnasviðsins, þ.m.t. sumarhúsasvæði 
innan þjóðgarðs.: 
 
Stækkun núverandi svæða, viðbætt svæði og ný svæði: 

• Á ósnortnum svæðum við Þingvallavatn, á allt að 100 m belti, 
verði almennt ekki gert ráð fyrir sumarhúsum (sbr. 
hverfisverndarsvæði H3) 

• Lágmarksfjarlægð sumarhúsa frá vatninu verði metin eftir 
staðháttum hverju sinni og verði 100 m, eftir því sem kostur er 
á, en 50 m hið minnsta , sbr. 2. mgr. liðar 4.15.2 í 
skipulagsreglugerð (nr. 400/1998 m.s.br.) – til að auka 
aðgengi almennings að vatninu og tryggja mögulega göngu- 
og hjólreiðaleið umhverfis vatnið 

• 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 

• Tryggja skal umferðarleiðir á svæðinu sem tengjast 
hugsanlegri framtíðar gönguleið umhverfis Þingvallavatn. 

• Við stækkun sumarhúsasvæðis, skal deiliskipulag viðbætts 
svæðis einnig taka til eldra aðliggjandi svæðis, þ.e.a.s. ef 
viðkomandi svæði er á vegum sama aðila og ekki liggur fyrir 
lögformlegt deiliskipulag af svæðinu. 
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Uppbygging innan núverandi svæða: 
• Stækkun sumarhúss á eldri lóð skal fara með sem um 

breytingu á deilskipulagi sé að ræða (eða með 
grenndarkynningu)  

• Ef einni lóð er skipt í tvær eða fleiri lóðir á núverandi 
sumarhúsasvæði skal lágmarksstærð hverrar lóðar fyrir sig 
vera 5.000 til 10.000 m2, eftir því sem aðstæður leyfa. 

• Við enduruppbyggingu sumarhúsa /sumarbústaðasvæða skal 
lóðarhafi, ef þörf krefur, leggja til land undir göngustíg 
/gönguleið í samræmi við ákvarðanir aðalskipulags um 
greiðfæra leið umhverfis Þingvallavatn.  

• Viðbyggingar- eða endurbygging sumarhúsa skal ekki heimila 
nær vatnsbakka en lega núverandi sumarhúss. 

• Sveitarstjórn er heimilt að láta fjarlægja sumarbústað á 
kostnað eigenda ef átand bústaðar er þannig að til óprýði 
getur talist og eigandi sinnir ekki áminningu. Heimildin er háð 
því að dómkvaddir menn hafi vottað til um ástand húss. 

 
Núverandi sumarhúsasvæði innan þjóðgarðs eru afmörkuð sem 
svæði fyrir frístundabyggð og ofangreindar reglur taka almennt 
til þeirra. Uppbygging og viðhald innan þeirra svæða getur þó 
verið háð frekari takmörkunum, samkvæmt stefnumörkun 
Þingvallanefndar 2004-2024, en þar er sett fram sú stefna að 
Þingvallanefnd kaupi upp sumarhús innan þjóðgarðsins og 
stöðvi frekari uppbyggingu sumarhúsa innan þjóðgarðsins. 
 
 
Mat á umhverfisáhrifum – umfjöllun um einstök svæði: 
 
Hér að neðan er fjallað almennt um umhverfisáhrif 
sumarhúsabyggðar og hvernig reynt verður að draga úr 
umhverfisáhrifum hennar með framfylgd ákvæða aðalskipulagsins. 
Fjallað er sérstaklega um þau svæði þar sem gert er ráð fyrir frekari 
uppbyggingu og hvað þarf sérstaklega að hafa í huga við mat á 
tillögum að deiliskipulagi fyrir þau svæði (sjá 5. tafla). Gert er ráð fyrir 
að sú aðferðafræði og mat sem hér er sett fram verði einnig notuð 
þegar meta þarf nýjar óskir um uppbyggingu svæða eftir staðfestingu 
aðalskipulagsins. 
 
A. Mat á umhverfisáhrifum sumarhúsabyggðar í Þingvallasveit – 
almenn umfjöllun:  
Samkvæmt megin stefnu um frístundabyggð innan vatnasviðsins skal 
frekari uppbygging sumarhúsa, fyrst og fremst vera bundin við 
núverandi svæði, í formi þéttingar innan byggðarinnar og með 
lítilsháttar viðbótum í jaðri svæðanna (leið B). Með þessu er reynt að 
lágmarka áhrif nýrra sumarhúsa á ásýnd Þingvallasvæðisins. Þessi 
leið tryggir ennfremur möguleika á samnýtingu þjónustukerfa, s.s. 
vega og veitukerfa, og ætti þannig að lágmarka aðra mannvirkjagerð 
sem nauðsynleg er vegna nýrrar byggðar. Þessar áherslur munu þó 
ekki breyta því að losun niturs vegna skólps frá sumarhúsabyggðinni, 



5. tafla: Mat á "nýjum" sumarhúsasvæðum innan vatnasviðs Þingvallavatns 
 Aðferðir við mat/Gátlisti við mat á nýjum óskum
I. Aðalskipulag - mat útfrá meginstefnu og markmiðum um ásýnd
Sumarhúsasvæði: Miðfell: Mjóanes: Skálabrekka:

Tilvísun í þemakort M2 MN2 MN3 MN4 Sk2 Sk3 Sk4
Stærð (ha) 35,0 20,5 14,5 12,0 21,5 12,0 15,0

Áætlaður fjöldi sumarhúsa - ekki bindandi tala 47 13-14  9-10 8 21-22 12 15

Almennir landhættir:
Þétting/viðbætur (B) 

Snortið ● ●  ●  ● ●
Ósnortið X

Ný svæði (D)

Snortið ●
Ósnortið X X

Landslag: 

Hlíð - með bakgrunn hlíðar eða gróðurlendis ●
Sléttlendi - ber ekki við himinn eða vatnsflöt ●  ●

Sléttlendi/hæð - byggingar gætu borið við himinn eða vatnsflöt X X X X
Fjarlægð frá vatni

50-100 m X X X X
100 m eða meira ●  ● ●

Ásýnd - frá útsýnisstað eða þjóðvegi
Útsýnisstaður innan þjóðgarðs ● ● ● X  ● X X
Þjóðvegi innan þjóðgarðs ● ● ● ●  ●  ● ●

Útsýnisstað utan þjóðgarðs X ● ● ● X X ●
Þjóðvegi utan þjóðgarðs - ekið að þjóðgarði X X X ●  ● X ●
Þjóðvegi utan þjóðgarðs - ekið frá þjóðgarði X X X ●  ● X X

II. Deiliskipulag - atriði sem þarf að huga nánar að í deiliskipulagi 
Drög að tillögu liggja fyrir nei já já já já nei nei
Áhrif á grunnvatn - v/hönnun fráveitu

Gleypni jarðlaga X X X X X X X
Grunnvatnsstaða X X X X X X X

Jarðvegsþykkt X X X X X X X
Fornleifaskráning X X X X X X X
Athugun á jarðmyndunum og vistkerfum X X X X X X X
Ofangreind svæði eru talin geta samræmst meginmarkmiðum aðalskipulagins (sbr. einnig töflu í Viðauka 1a), enda verði hinum almennu og sérstæku 
markmiðum um frístundabyggð fylgt eftir. Uppbygging getur þó verið háð misströngum skilmálum og er þessi tafla leiðbeinandi um hvaða atriði þurfi
sérstaklega að huga að í deiliskipulagi. Í öllum tilvikum þarf að skoða fráveitulausnir sérstaklega m.t.t. áhrifa á grunnvatn, skrá og kortleggja fornleifar,
jarðmyndanir og vistkerfi sbr. 37. gr. náttúruverndarlaga.

 ● : uppbygging og áhrif hennar fellur í aðalatriðum að meginstefnu og meginmarkmiðum aðalskipulagsins, enda almennum og sértækum markmiðum fylgt

 x : skoða þarf frekar umhverfisáhrif þegar deiliskipulagstillaga liggur fyrir og hvaða frekari skilmála þarf að setja uppbyggingu til að draga úr áhrifum 
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mun vaxa í réttu hlutfalli við fjölgun húsanna, hvar svo sem þau eru 
staðsett. Vegna þessa þarf að meta vandlega í hverju tilviki hvaða 
fráveitulausnir eru hentugastar (sbr. ákvæði um hverfisvernd 
vatnasviðs (H1), sjá kafla 3.15) og í sumum tilvikum verður verndun 
grunnvatns ekki tryggð nema með safnþróm. Svæði fyrir 
frístundabyggð á “nýjum” svæðum (skv. D-leið) verða háð strangara 
mati í deiliskipulagi (sjá umfjöllun að neðan og 5. töflu). 
 Framfylgd almennra og sérstækra markmiða aðalskipulagsins um 
deiliskipulag og uppbyggingu á svæðum fyrir frístundabyggð, miða öll 
að því að draga sem mest úr umhverfisáhrifum 
sumarhúsabyggðarinnar, einnig þeirrar byggðar sem fyrir er. Lögð er 
áhersla á að gert verði lögformlegt deiliskipulag fyrir eldri svæði til að 
tryggja framfylgd þessara ákvæða, en á meðan það liggur ekki fyrir 
verður að taka mið af þessum reglum við veitingu einstakra 
byggingarleyfa. Til að undirstrika mikilvægi þessara markmiða og 
reglna og að þeim verði fylgt eftir í hvívetna, eru öll láglendissvæði 
Þingvallasveitar, innan vatnasviðsins, sett undir hverfisvernd (H3 og 
H4, auk hverfisverndar vatnsverndar), sem lýtur fyrst og fremst að 
reglum um uppbyggingu (sbr. almenn og sérstæk markmið hér að 
framan)  
 
 
B. Umhverfisáhrif nýrrar uppbyggingar – skilmálar fyrir einstök 
svæði: 
Í 5. töflu er sett fram mat á þeim svæðum, innan vatnasviðsins, þar 
sem gert er ráð fyrir verulegri fjölgun sumarhúsa. Í töflunni er einnig 
að finna atriði sem sérstaklega þarf að hafa í huga við gerð 
deiliskipulags á hverju svæði. Hér að neðan er gerð grein fyrir hverju 
þessara svæða, auk svæðis við Stíflisdalsvatn, þar sem fjallað er um 
almenna staðhætti, þéttleika byggðar og nánar um atriði sem þarf að 
hafa í huga við gerð deiliskipulags og mat á því (sjá einnig Viðauka 
1a – “Mat á landi þar sem óskað er eftir frekari uppbyggingu 
sumarhúsa” - Vinnuskjal).31 Mikilvægt er að hafa í huga að svæði 
sem falla undir þéttingu og viðbætur (B-leið) og eru á landsvæði sem 
þegar er “raskað” af sumarhúsabyggð eða landbúnaði, eru fyrir vikið 
ekki eins viðkvæm gagnvart áhrifum á ásýnd, jafnvel þó mögulegt 
verði að greina hina nýju uppbyggingu frá ákveðnum útsýnisstöðum. 
Þetta verður að hafa í huga þegar 5. tafla er lesin. 
 
Miðfell (M2) (stærð svæðis: 35 ha; ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 47): 
Svæði þetta kemur í framhaldi af áður skilgreindri sumarhúsabyggð í 
svæðisskipulaginu og stendur við þjóðveg nr.36. Það er því samþykkt 
samkvæmt leið B, um þéttingu og viðbætur. Um er að ræða svæði 
þar sem þegar eru risin sumarhús utan skilgreindra marka 
svæðisskipulagsins og fjölmargar lóðir eru á þessu svæði sem hafa 
verið seldar sem sumarhúsalóðir. Á þessu svæði þarf fyrst og fremst 
                                                           
31 Hafa verður í huga að mat á svæðunum hefur e.t.v. breyst lítillega síðan umrætt vinnuskjal var 
unnið. Einnig hafa mörk svæðanna verið endurskilgreind lítillega þannig að stærðir í 5. töflu bera 
e.t.v. ekki saman við töflu í Viðauka 1a. Í Viðauka 1a er einnig umfjöllun um þau svæði sem var 
hafnað og ekki skilgreind sem svæði fyrir frístundabyggð í tilllögunni. 
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að gæta almennra og sértækra markmiða aðalskipulagsins, til að 
draga úr umhverfisáhrifum. Vegna þess að á svæðinu hafa nú þegar 
verið afmarkaðar allmargar sumarhúsalóðir, sem sumar hverjar eru 
mjög litlar, er gert ráð fyrir að brúttóþéttleiki svæðisins verði um 1 hús 
á 0,75 ha lands að meðaltali. 
 
Mjóanes (MN2) (stærð svæðis: 20,5 ha; ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 13-14: 
Um er að ræða svæði sem liggur næst bæjarhúsum og/eða 
núverandi sumarhúsum í Mjóanesi. Það er því samþykkt samkvæmt 
leið B, um þéttingu og viðbætur. Ekki er um ósnortin svæði að ræða 
en svæðið stendur hinsvegar nærri vatnsbakkanum.  Uppbygging 
gæti haft nokkur áhrif á ásýnd frá þjóðvegi. Við staðsetningu 
bygginga þarf því sérstaklega að hafa í huga að þær beri ekki við 
vatnsflöt eða himinn og beitt verði viðeigandi mótvægisaðgerðum 
(t.d. varðandi mænishæð, litaval) í deiliskipulagi. Þótt almennt sé 
mælt með 100 m lágmarksfjarlægð frá Þingvallavatni, þá má vera að 
í þessu tilviki sé heppilegra að staðsetja byggingar nær vatninu (50-
100 m) ef land stendur þar neðar og með því megi draga úr áhrifum á 
ásýnd. Meta þarf vandlega jarðlög (sbr. atriði í 5. töflu) við 
staðsetningu og hönnun fráveitu. Vatnsbakki Þingvallavatns er á 
náttúruminjaskrá og rétt að leita umsagnar Umhverfisstofnunar um 
deiliskipulagstillögu. Gert er ráð fyrir stórum lóðum undir sumarhús 
og er hér miðað við brúttóþéttleikann 1 hús á 1,5 ha lands að 
meðaltali. 
 
Mjóanes (MN3) (stærð svæðis: 14,5 ha; ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 9-10: 
Landræma meðfram bakka Þingvallavatns í beinu framhaldi 
sumarhúsa (4 hús) sem liggja í landi Miðfells. Svæðið er að mestu 
ósnortið svæði en um svæðið liggur vegur að sumarhúsunum í landi 
Miðfells. Líta verður á þetta sem nýtt landnám og það er því 
samþykkt samkvæmt D-leið. Vegna þess verður að meta svæðið 
nánar í deiliskipulagi (sjá 5. töflu) og útfrá því mati verði endanlega 
ákveðið hversu marga bústaði svæðið er talið bera. Uppbygging gæti 
haft nokkur áhrif á ásýnd frá þjóðvegi, einkum þegar keyrt er til 
suðurs frá þjóðgarði. Við staðsetningu bygginga þarf því sérstaklega 
að hafa í að þær beri ekki við vatnsflöt eða himinn og beitt verði 
viðeigandi mótvægisaðgerðum (t.d. varðandi mænishæð, litaval) í 
deiliskipulagi. Þótt almennt sé mælt með 100 m lágmarksfjarlægð frá 
Þingvallavatni, þá má vera að í þessu tilviki sé heppilegra að 
staðsetja byggingar nær vatninu (50-100 m) ef land stendur þar 
neðar og með því megi draga úr áhrifum á ásýnd. Meta þarf 
vandlega jarðlög (sbr. atriði í 5. töflu) við staðsetningu og hönnun 
fráveitu. Vatnsbakki Þingvallavatns er á náttúruminjaskrá og skylt að 
leita umsagnar Umhverfisstofnunar um deiliskipulagstillögu. Gert er 
ráð fyrir stórum lóðum undir sumarhús og er hér miðað við 
brúttóþéttleikann 1 hús á 1,5 ha lands að meðaltali. 
 
Mjóanes (MN4) (stærð svæðis: 12,0 ha; ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 8: 
Landræma meðfram bakka Þingvallavatns vestast í landi Mjóaness, 
næst mörkum við Arnarfell. Ósnortið svæði og klárlega um nýtt 



  AÐALSKIPULAG ÞINGVALLASVEITAR  2004-2016 –Greinargerð   

 44

landnám að ræða undir sumarhúsabyggð. Það er því samþykkt inná 
aðalskipulagstillögu samkvæmt D-leið. Vegna þess verður að meta 
svæðið nánar í deiliskipulagi (sjá 5. töflu) og útfrá því mati verði 
endanlega ákveðið hversu marga bústaði svæðið er talið bera. 
Uppbygging gæti haft áhrif á ásýnd frá þjóðvegi og útsýnisstöðum í 
þjóðgarði. Við staðsetningu bygginga þarf því að hafa í að þær beri 
ekki við vatnsflöt eða himinn og beitt verði viðeigandi 
mótvægisaðgerðum (t.d. varðandi mænishæð, litaval) í deiliskipulagi. 
Meta þarf vandlega jarðlög (sbr. atriði í 5. töflu) við staðsetningu og 
hönnun fráveitu. Vatnsbakki Þingvallavatns er á náttúruminjaskrá og 
skylt að leita umsagnar Umhverfisstofnunar um deiliskipulagstillögu. 
Gert er ráð fyrir stórum lóðum undir sumarhús og er hér miðað við 
brúttóþéttleikann 1 hús á 1,5 ha lands að meðaltali. 
 
Skálabrekka (Sk2) (stærð svæðis: 20,5 ha; ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 21-22: 
Svæðið liggur að núverandi sumarhúsum í landi Skálabrekku. Það er 
því samþykkt samkvæmt leið B, um þéttingu og viðbætur. Um er að 
ræða svæði sem er að mestu tún sem liggja að bæjarstæði 
Skálabrekku og að eldri bústöðum, í hlíðinni fyrir ofan og meðfram 
vatninu. Svæðið hefur sem slíkt ekki sérstakt verndargildi. Svæðið 
liggur almennt í rúmlega 100 m fjarlægð frá vatninu. Uppbygging 
gæti haft áhrif á ásýnd frá einstaka stað en verður almennt minna 
sýnilega vegna þeirra byggðar sem þegar er risin á svæðinu. Á 
þessu svæði þarf fyrst og fremst að gæta almennra og sértækra 
markmiða aðalskipulagsins, til að draga úr umhverfisáhrifum. Meta 
þarf vandlega jarðlög (sbr. atriði í 5. töflu) við staðsetningu og 
hönnun fráveitu. Miðað er við brúttóþéttleikann 1 hús á 1,0 ha lands 
að meðaltali. 
 
Skálabrekka (Sk3) (stærð svæðis: 12,0 ha; ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 12: 
Á svæðinu eru vegarslóðar og tveir bústaðir í jaðri þess, auk gamals 
lendingarstaðar fyrir flugvélar og nokkurra bústaða á svæðinu upp af 
því, nær þjóðveginum. Svæðið er því samþykkt samkvæmt leið B, en 
þar sem það er tiltölulega ósnortið og liggur nærri viðkvæmu svæði 
næst mörkum við Kárastaði, verður að gæta sérstakrar varúðar við 
deiliskipulagningu þess (sjá 5. töflu) og þrengja afmörkun þess eins 
og kostur er. Við könnun á svæðinu vegna gerð deiliskipulags, verði 
sérstaklega hugað að fornum vatnsbökkum, fornum farvegi Öxarár 
og gömlum reiðgötum til Þingvalla, sem lágu um landið.32 Svæðið 
teygir sig nokkuð nærri vatnsbakka Þingvallavatns og skylt að leita 
umsagnar Umhverfisstofnunar um deiliskipulagstillöguna. 
Uppbygging á svæðinu gæti haft allnokkur áhrif á ásýnd, einkum frá 
þjóðvegi í aðkomu að þjóðgarði, en jafnvel einnig frá útsýnisstöðum 
innan þjóðgarðs. Aðliggjandi sumarhúsabyggð í landi Kárastaða og 
byggð sem fyrir er í Skálabrekku, draga almennt úr áhrifum á ásýnd, 
einkum frá útsýnisstöðum í þjóðgarði, þ.e. byggðin mun ekki stinga í 
stúf við það byggðamynstur sem nú þegar er við Þingvallavatn. Við 
staðsetningu bygginga þarf sérstaklega að hafa í huga að þær beri 

                                                           
32 Samkvæmt ábendingum landeigenda.  
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ekki vatnsflöt eða himinn og beitt verði viðeigandi 
mótvægisaðgerðum (t.d. varðandi mænishæð, litaval) í deiliskipulagi. 
Nýjar byggingar skal eftir fremsta megni staðsetja við hæðardrög eða 
smáhóla. Miðað er við brúttóþéttleikann 1 hús á 1,0 ha lands að 
meðaltali. 
 
Skálabrekka (Sk4) (stærð svæðis: 15,0 ha; ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 15: 
Svæði við Móakotsá, næst skilgreindu sumarhúsasvæði í landi 
Skálabrekku og stökum sumarhúsum í landi Heiðarbæjar. Það er því 
samþykkt samkvæmt leið B, um þéttingu og viðbætur. Uppbygging 
gæti haft áhrif á ásýnd frá einstaka stað, jafnvel útsýnistað innan 
þjóðgarðs, en verður almennt minna sýnilega vegna þeirra byggðar 
sem þegar er risin á svæðinu, fyrir ofan og neðan. Á þessu svæði 
þarf fyrst og fremst að gæta almennra og sértækra markmiða 
aðalskipulagsins, til að draga úr umhverfisáhrifum. Meta þarf 
vandlega jarðlög (sbr. atriði í 5. töflu) við staðsetningu og hönnun 
fráveitu. Miðað er við brúttóþéttleikann 1 hús á 1,0 ha lands að 
meðaltali. 
  
Stíflisdalur (stærð svæðis: 100 ha (heildarstærð); ný sumarhús (áætlun- ekki bindandi): 35:  
Svæðið er að hluta innan vatnasviðs Laxár í Kjós og er því á 
náttúruminjaskrá að hluta. Leita þarf því umsagnar 
Umhverfisstofnunar um deiliskipulagstillöguna  Þar sem svæðið er 
utan vatnasviðs og ásýndarsviðs Þingvallavatns er  það ekki skoðað 
útfrá meginstefnum um B eða D leið. Svæðið nær heldur ekki til 
hverfisverndarsvæðis H2 (m.v. hæðarlínu 250-270 m) um verndun 
ásýndar Þingvallasveitar. Miðað er við brúttóþéttleikann 1 hús á 1,0 
ha lands að meðaltali.  
 
C. Aðferðir við mat á óskum um frekari uppbyggingu 
sumarhúsa: 
Þeirri aðferðafræði sem beitt var við athugun á fyrirliggjandi óskum 
um svæði undir frístundabyggð við gerð aðalskipulagsins (sjá 5. töflu 
og Viðauka 1a), verður áfram notuð við mat á nýjum óskum eftir 
staðfestingu aðalskipulagsins. Ekki var mögulegt á grundvelli 
landslagsthugunar (sjá vinnuskjöl í Viðauka 1a og hugmyndir í kafla 
2.2.) að flokka land “endanlega” með það í huga, hvort forsvaranlegt 
væri að þar gæti risið sumarhúsabyggð eða ekki. Því var farin sú leið 
að meta þær óskir um uppbyggingu sem lágu fyrir, samkvæmt 
ákveðinni aðferðafræði, einkum með það í huga hvort þær færu í 
bága við megin verndarmarkmið aðalskipulagsisins (sbr. D-leið). 
Endanleg niðurstaða slíks mats og hvaða mótvægisaðgerða er 
nauðsynlegt að grípa til, liggur þó tæplega fyrir fyrr en mótuð hefur 
verið deiliskipulagstillaga. Því þarf að styðjast við þá aðferðafræði  
sem birtist í 5. töflu, bæði við mat á nýjum óskum um afmörkun 
svæða fyrir frístundabyggð á aðalskipulagsuppdrætti og ekki síður 
þegar deiliskipulagstillögur eru teknar til umfjöllunar. 
 
 
 



  AÐALSKIPULAG ÞINGVALLASVEITAR  2004-2016 –Greinargerð   

 46

Hálendissvæði: 
Á hálendi Þingvallasveitar eru tvær byggingar sem flokkaðar eru sem 
önnur mannvirki í svæðisskipulagi miðhálendis.33 Gagnamannahúsið 
norðan Lágafells er skilgreint sem svæði fyrir frístundabyggð.  Ekki er 
þó gert ráð fyrir sérstakri uppbyggingu á þessu svæði (og ekki 
sérstakri þjónustu við vegfarendur á hálendinu), en svigrúm verður 
þó til að viðhalda núverandi mannvirkjum og reisa ný, sem þjóna 
sama tilgangi, ef þörf er á. Neyðarskýli norðan línuvegar, nyrst í 
Bláskógaheiði, er skilgreint sem svæði fyrir þjónustustofnun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Gangnamannahús við Kerlingu eru utan marka aðalskipulagsins. 
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3.8. Opin svæði til sérstakra nota 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Opin svæði til sérstakra nota eru svæði með útivistargildi á einn eða annan hátt þar 
sem gert er ráð fyrir mannvirkjagerð í tengslum við þá starfsemi sem þar er stunduð, 
s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar, kirkjugarðar, leiksvæði, íþróttasvæði, 
golfvellir, sleða- og skíðasvæði, skautasvæði, siglingaaðstaða, hesthús og reiðvellir, 
rallýbrautir og skotvellir. Einnig garðlönd og trjáræktarsvæði” 
 
Staða – skilgreining landnotkunar þjóðgarðsins: 
Í Þingvallasveit er það einungis þjóðgarðurinn á Þingvöllum sem fellur að 
skilgreiningu skipulagsreglugerðar um opin svæði til sérstakra nota, sem þjóðgarður 
og útivistarsvæði almennings. Þjóðgarðurinn er síðan skilgreindur sem óbyggt svæði 
til fjalla og landbúnaðarsvæði að hluta innan jarðanna Kárastaða og Brúsastaða, auk 
smærri svæða fyrir frístundabyggð, verslun- og þjónustu og stofnanir (sjá kafla 3.11, 
3.6, 3.7 og 3.2). Þó verndarákvæði séu ríkjandi í lögum um Þingvelli og þjóðgarðinn, 
þá gefur núverandi stig mannvirkjagerðar innan hans og útivistarnotkun, ekki tilefni til 
þess að skilgreina þjóðgarðinn allan sem óbyggt svæði (sbr. grein 4.13. í 
skipulagsreglugerð).34 Slík skilgreining myndi takmarka mannvirkjagerð sem þjónar 
útivistargildi þjóðgarðsins. Jaðarsvæði þjóðgarðsins til fjalla fá hinsvegar  
skilgreininguna óbyggð svæði (sjá kafla 3.11.). 

Í lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum segir (3. gr): 
  

“Land þjóðgarðsins skal vera friðað í því skyni að varðveita ásýnd þess sem 
helgistaðar þjóðarinnar og til að viðhalda eins og kostur er hinu upprunalega 
náttúrufari. Almenningur skal eiga kost á að njóta svæðisins samkvæmt þeim 
reglum sem Þingvallanefnd setur. Jarðmyndanir, gróður og dýralíf á svæðinu skal 
vera friðað en Þingvallanefnd er þó heimilt að gera ráðstafanir til eyðingar á þeim 
dýrum sem ekki samrýmast markmiðum friðunarinnar. Þjóðgarðurinn skal, eftir 
því sem Þingvallanefnd ákveður, varinn fyrir lausagöngu búfjár og nefndin skal 
setja reglur um búskap á bújörðum sem eru í byggð innan þjóðgarðsins” 

 
Innan þjóðgarðsins er/verður fjölþætt notkun sem fellur undir skilgreiningu 
reglugerðar um opin svæði, s.s. svæði hestamanna og tjaldstæði. Hinsvegar er ýmis 
starfsemi sem fellur undir þennan landnotkunarflokk, samkvæmt skipulagsreglugerð, 
sem ekki er samræmanleg markmiðum um verndun innan þjóðgarðsins. Samkvæmt 
lögum um þjóðgarðinn setur Þingvallanefnd frekari reglur um uppbyggingu og 
umgengni innan garðsins (sjá einnig Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Stefnumörkun 2004-
2024) og ennfremur er gert ráð fyrir heimildarákvæði um setningu reglugerðar sem 
kveður á um “verndun og meðferð þess lands sem fellur innan þjóðgarðsins.” 
Þjóðgarðar eru ennfremur sérmerktir á skipulagsuppdráttum sem 
náttúruverndarsvæði (skástrikun skv. skipulagsreglugerð) og því mun skilgreining 
þjóðgarðsins sem opið svæði til sérstakra nota vera háð mjög ákveðnum 
takmörkunum. 
 
 
                                                           
34 “Óbyggð svæði eru opin svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar fólks og þar sem 
ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð, þ.m.t. skógræktarsvæði önnur en nytjaskógrækt á bújörðum og 
landgræðslusvæði”. 
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Stefna: 
 
1) Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (sjá afmörkun á 

skipulagsuppdrætti og umfjöllun í kafla 3.12.) er að stærstum 
hluta skilgreindur sem opið svæði til sérstakra nota. Þar 
gilda þær reglur sem settar eru á grundvelli laga um 
þjóðgarðinn. Láglendi jarðanna Brúsastaða og Kárastaða, 
sem nú er nýtt til landbúnaðar, er hér undanskilið (sjá kafla 
3.6.) og ennfremur jaðarsvæði þjóðgarðsins til fjalla (sjá kafla 
3.11.), auk smærri afmarkaðri svæða (sjá kafla 3.2, 3.7, 3.4)  

2) Innan þjóðgarðsins, sem opið svæði til sérstakra nota, er 
skilgreind sérstaklega eftirfarandi starfsemi. Afmörkun þeirra 
er nánar ákveðin í deiliskipulagi og umfang þeirrar starfsemi 
sem þar mun fara fram: 
 
O1: Svæði hestamanna að Skógarhólum. Þar er einnig gert ráð 
fyrir tjaldstæði. 
O2: Leirar, tjaldsvæði við þjónustumiðstöð 
O3: Vatnskot, tjaldsvæði 
O4: Arnarfell, tjaldstæði með lágmarksaðstöðu, sbr. stefnumörkun 
Þingvallanefndar 2004-2024. 
O5: Gjábakki, miðstöð útivistar í austanverðum þjóðgarðinum. 
Þar verði veittar upplýsingar við upphaf gönguleiða um svæðið. 
Áningarstaður hestamanna. 
O6: Vinaskógur 

 
3) Veiðistaðir eru ekki sérstaklega merktir. Í stefnumörkun 

Þingvallanefndar 2004-2024 segir m.a.: “Gengið verði frá 
góðum bílastæðum og greiðum aðgangi frá vegi að vatnsbakka. 
Umferð veiðimanna verði stýrt á skýrt afmörkuð svæði (veiðistaði) 
þar sem yfirborð er að nokkru leyti breytt til að þola ágang. 
Jafnframt verði leitast við að fjölga veiðistöðum við vatnið innan 
þjóðgarðsins, svo sem í Arnarfelli, en einnig utan hans í samráði 
við aðra landeigendur og minnka þannig álag innan hans” (bls. 
13). Um stefnumörkun varðandi siglingar og umferð á 
vatninu, sjá kafla 3.11. 
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3.9. Samgöngur 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Undir þennan flokk falla öll helstu samgöngumannvirki, s.s. vegir og götur, þ.m.t. 
brýr, mislæg gatnamót, göngubrýr, undirgöng og jarðgöng, göngu-, hjólreiða- og 
reiðstígar, flugvellir og flugbrautir, komustaðir farþegaferja, sporbundin umferð og 
önnur samgöngumannvirki. Um skilgreiningu vega og helgunarsvæða vega, sjá 
vegalög. Um skilgreiningu flugvalla og helgunarsvæði flugvalla, sjá lög um loftferðir 
og reglur um einstaka flugvelli…” 

 
Staða og þróun - bílumferð: 
Umferð hefur aukist umtalsvert á Þingvallasvæðinu á undanförnum árum. Eftir 
endurbætur og færslu Gjábakkavegar mun umferð að líkindum aukast ennfrekar, 
einkum gegnum umferð frá uppsveitum Árnessýslu til höfuðborgarsvæðisins. 
Samkvæmt spá Vegagerðarinnar mun umferð á endurbættum Gjábakkavegi verða 
tvöfalt meira en annars yrði á óbreyttum vegi árið 2010. Miðað við óbreyttan veg yrði 
fjöldi bíla á dag á Gjábakkavegi um a.m.k. 250 bílar (voru 170 árið 2000) en gætu 
orðið 300 til 500 á endurbættum vegi.35 Umferð mun að sjálfsögðu einnig aukast 
verulega á þjóðvegi nr. 36, umhverfis vatnið en hlutfallslega minna en á breyttum 
Gjábakkavegi. 
 Í Þingvallasveit  eru mikilvægar tengingar við fjallvegi og til hálendisins. 
Mikilvægust þeirra er Uxahryggjavegur (nr. 52) / Kaldadalsvegur (F550) en 
svæðisskipulag miðhálendis gerir ráð fyrir endurbótum á þeim vegi (matsskyld 
framkvæmd, sjá kafli 1.4).36 Einnig hafa verið hugmyndir um nýja veg sem tengir veg 
nr.36 við veg nr. 52, sem liggur um Biskupsbrekkuhraun og er ætlað að létta á 
umferðinni um Þingvallakvosina. Þetta eru hugmyndir sem komu fyrst fram í  
                                                           
35 Sjá VSÓ Ráðgjöf: Gjábakkavegur (365).  Þingvellir-Laugarvatn. Mat á umhverfisáhrifum. Tillaga 
að matsáætlun, maí 2003, bls. 3-4 og matsskýrslu Gjábakkavegur (365). Laugarvatn-Þingvellir. Mat á 
umhverfisáhrifum. Matsskýrsla, júlí 2004 
36 Suðurendi Kaldadalsvegar nær inn í sveitarfélagið, norðan línuvegarins með Sultartangalínu. 

Aðalskipulag Þingvallasveitar 2004-2016
Aukning bílumferðar á Gjábakkavegi 1995 til 2010
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5. tafla: Bílaumferð á helstu vegum í Þingvallasveit (fjöldi bíla á sólarhring) 
Sumarumferð Vetrarumferð Heilsársumferð 1995-1999 (%)

Vegarkaflar 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

Þingvallav. vestan Grafningsvegar efri (nr.36) 802 864 68 117 380 439 15,5

Þingvallavegur við Biskupstungnabraut (nr.36) 685 753 124 178 360 427 18,6

  

Gjábakkavegur v/ Þingvallaveg (nr. 365)  260 291 19 36 129 143 10,9

Heimild: Umferðarbanki, Vegagerðin 2002 

 
stefnumörkun Þingvallanefndar frá 1988.37 Þessar hugmyndir hafa ekki verið teknar 
af borðinni, þó að nú liggi væntanlegt vegstæði innan stækkaðs þjóðgarðs. 
 
Göngu- og reiðleiðir 
Mikilvægar reiðleiðir hestamanna liggja um Þingvallasveit og eru Skógarhólar 
mikilvægur áningarstaður þeirra á leið austur um sveitir og til hálendisins. Reiðleiðir 
liggja að mestu meðfram vegum, m.a. þjóðvegi nr. 36 og gert er ráð fyrir að 
núverandi vegstæði Gjábakkavegar nýtist sem reiðleið. Innan þjóðgarðsins, í 
sigdældinni, liggja einnig reiðleiðir og er Skógarkot áningarstaður hestamanna.  
 Gönguleiðir eru margar innan þjóðgarðsins og ennfremur liggja gönguleiðir til 
fjalla og hálendisins. Helstu gönguleiðir eru sýndar á skipulagsuppdrætti en öll 
nánari útfærsla gönguleiða innan þjóðgarðsins mótast af Þingvallanefnd og yfirstjórn 
þjóðgarðsins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Þingvallanefnd – Einar Sæmundsen & Reynir Vilhjálmss0n (1988): Þingvellir, þjóðgarðurinn og 
umhverfi. Stefnumörkun Þingvallanefndar í skipulagsmálum. 
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Stefna: 
 
1) Gjábakkavegur verði endurbættur í nýju vegstæði, með það 

að megin markmiði að tryggja sem bestar og öruggastar 
samgöngur milli byggðarlaga innan Bláskógabyggðar og við 
höfuðborgarsvæðið. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að nýr 
Gjábakkavegur, innan sveitarinnar, liggi samkvæmt leið 7, 
sbr. matsskýrsla38 (sjá nánar Viðauka Ic og og umfjöllun um 
mat á umhverfisáhrifum hér að neðan). 

2) Núverandi vegstæði Gjábakkavegar verði göngu- og reiðleið 
og hverfisvernduð sem slík (sjá kafla 3.15). Hugað verði að 
tengingu frá nýjum Gjábakkavegi að eldri vegi, skammt 
austan marka þessa aðalskipulags, til að tryggja aðkomu að 
hálendisvegum á þessum slóðum. 

3) Að gerður verði nýr vegur er tengi þjóðveg nr. 36 við þjóðveg 
nr. 52 (Uxahryggjaveg), á móts við Skógarhóla, til að létta á 
gegnum umferð um Þingvallakvosina. Þar sem vegurinn 
liggur innan þjóðgarðsins er hann tilkynningaskyldur 
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. 

4) Unnar verði endurbætur á Uxahryggjarleið (nr. 52) / 
Kaldadalsvegi (F550) í samræmi við svæðisskipulag 
miðhálendis. Meðal annars verði gert ráð fyrir færslu 
Uxahryggjarvegar á 8-9 km kafla norðan Tröllháls (sjá nánar 
Viðauka 1d og umfjöllun um mat á umhverfisáhrifum hér að 
neðan). 

5) Nýjar vegtengingar við þjóðveg vegna uppbyggingar verði 
lágmarkaðar og leitast verði við að samnýta sem mest 
núverandi afleggjara 

6) Göngu- og reiðleiðir á svæðinu verði í samræmi við 
stefnumörkun Þingvallanefndar um uppbyggingu innan 
þjóðgarðsins og svæðisskipulag miðhálendis (sjá uppdrátt) 

7) Tryggðir verði möguleikar á gönguleið og hjólreiðaleið 
umhverfis Þingvallavatn í framtíðinni. Með skilmálum í  
deiliskipulagi um fjarlægð mannvirkja frá vatni, girðingar og 
fleira, verði tryggt svigrúm til að framfylgja þessu markmiði.  

8) Þungaflutningar  og hverskonar flutningar á olíu, bensíni eða 
öðrum mengandi efnum eru ekki heimilaðar um þjóðgarðinn, 
sbr. samþykkt Þingvallanendar, að undanskyldum 
flutningum vegna landbúnaðar innan þjóðgarðsins (sjá 
einnig hverfisverndarákvæði um vatnsvernd)  

 
Samkvæmt skipulagsreglugerð ber að flokka vegi utan þéttbýlis 
í samræmi við vegalög (gr. 8 og 9). Helstu vegir á láglendi 
Þingvallasveitar eru eftirtaldir samkvæmt aðalskipulaginu (sjá 
einnig skipulagsuppdrátt): 
 
 

                                                           
38 Sjá matsskýrslu Gjábakkavegur (365). Laugarvatn-Þingvellir. Mat á umhverfisáhrifum. 
Matsskýrsla, júlí 2004. Niðurstaða og úrskuður  Skipulagsstofnunar um matið liggur þó ekki enn fyrir. 



  AÐALSKIPULAG ÞINGVALLASVEITAR  2004-2016 –Greinargerð   

 52

Stofnvegir: 
Þingvallavegur (nr. 36) og Gjábakkavegur í nýju vegstæði. 
 
Tengivegir: 
Grafningsvegur (nr. 360), vegur nr. 48 að Stíflisdal og Fellsenda 
og Uxahryggjavegur (nr. 52). 
 
Vegir á hálendinu falla ekki undir skilgreininguna stofn-, 
tengivegir eða safnvegir. Varðandi flokkun vega á hálendinu í 
aðalfjallvegi og fjallvegi og einkavegi er vísað til 
svæðisskipulags miðhálendis 2015.39  Helstu vegir á hálendinu 
eru: 1) Línuvegur norðan Skjaldbreiðar [fjallvegur]; 2) Eldri 
vegur norðan Skjaldbreiðar [einkavegur og aðrar ökuleiðir];  3) 
Vegur sunnan Lágafells að Kerlingu sunnan Skjaldbreiðar 
[einkavegur og aðrar ökuleiðir]; 4) Uxahryggjaleið (nr. 52) 
[fjallvegur] /Kaldadalsvegur (F550) [aðalfjallvegur].  
 
Mat á umhverfisáhrifum vegagerðar: 
 
Gjábakkavegur (nr. 365), Þingvellir-Laugarvatn. Endurbætur og 
breytt lega. Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt 5. gr. laganna og 
hefur matsskýrsla nú þegar verið lögð fram og kynnt.40 Niðurstaða og 
úrskurður  Skipulagsstofnunar um matið liggur einnig fyrir.41 

Samkvæmt mati Vegagerðarinnar hefur engin framkvæmdakostanna 
umtalsverð umhverfisáhrif. Á vesturhluta Gjábakkavegar, innan 
Þingvallasveitar, var einkum skoðaður einn valkostur, leið 7. Á 
kynningartíma matsskýrslunnar voru einnig skoðaðir valkostir sem 
nefndir voru leið 8 (tillaga Þingvallanefndar) og leið 12 (eða 12v, 
tilllaga sveitarstjórnar Bláskógabyggðar). 42 Þeir valkostir voru þó ekki 
hluti af matsskýrslunni. Varðandi umhverfisáhrif leiðar 7, sem 
aðalskipulagið gerir ráð fyrir, er vísað til matsskýrslunnar og Viðauka 
1c: Gjábakkavegur – Mat á umhverfisáhrifum-Samantekt. Í 
niðurstöðum Skipulagsstofnunar er fjallað frekar um umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar.43 Þar segir m.a.: “Skipulagsstofnun telur að við 
veglagningu skv. leið 7 verði ekki komist hjá neikvæðum áhrifum á 
ósnortna landslagsásýnd svæðisins milli Litla-Reyðarbarms og 
Þingvallarvegar, sem er hluti af fyrrnefndri sigdæld, en í ljósi stærðar 

                                                           
39 Samanber Leiðbeiningar um skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi á hálendinu, 
Skipulagsstofnun 2001. Ákvarðanir um “einkavegi og aðrar ökuleiðir” falla undir almenn ákvæði um 
mannvirkjagerð á svæðum fyrir frístundabyggð, opnum svæðum til sérstakra nota og 
landbúnaðarsvæðum. 
40 Sjá VSÓ Ráðgjöf: Gjábakkavegur (365).  Þingvellir-Laugarvatn. Mat á umhverfisáhrifum. Tillaga 
að matsáætlun, maí 2003 og Gjábakkavegur (365). Laugarvatn-Þingvellir. Mat á umhverfisáhrifum. 
Matsskýrsla, júlíí 2004. 
41 Sjá úrskurð Skipulagsstofnunar frá 11. nóvember 2004 (skipulag.is). Niðurstaða 
Skipulagsstofnunar hefur verið kærð en úrskurður umhverfisráðherra liggur ekki fyrir. 
42 Sjá greinargerð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar: “Lega Gjábakkavegar vestan Reyðarbarms. 
Greinargerð í framhaldi af samþykkt sveitarstjórnar Bláskógabyggðar 2. mars 2004”, unnin af Sveini 
Sæland, Kjartani Lárussyni og  Arinbirni Vilhjálmssyni, skipulagsfulltrúa. 
43 Sjá einkum bls. 25-35 í úrskurði Skipulagsstofnunar (sjá skipulag.is). 
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sigdældarinnar í heild sinni verði áhrif nýs vegar ekki veruleg. Að 
mati stofnunarinnar verða áhrif af veglagningu samkvæmt leið 7 á 
Eldborgarhraun, sem er á heimsvísu sérstætt nútímahraun, verulega 
neikvæð og óafturkræf. Þar sem áferð hraunsins er að jafnaði slétt 
telur stofnunin að með því að skilgreina framkvæmdasvæðið þröngt 
og halda stærð öryggissvæðis í lágmarki megi draga úr áhrifum 
veglagningarinnar á hraunið þannig að þau verði ekki umtalsverð í 
skilningi laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.” (bls. 33) Í 
úrskurðarorðum Skipulagsstofnunar segir síðan (bls. 35): “Með vísun 
til niðurstöðu Skipulagsstofnunar ... er fallist á fyrirhugaða lagningu 
Gjábakkavegar frá Laugarvatni til Þingvalla í Bláskógabyggð 
samkvæmt leiðum 2,3 og 12a á austurhluta svæðisins og leið 7 á 
vesturhluta þess og tengiveg T2 að Laugarvatnsvöllum, með 
eftirfarandi skilyrðum:  

1. Vegagerðin þarf að skilgreina öryggis- og framkvæmdasvæði 
fyrirhugaðs vegar eins þröngt og kostur er, einkum þar sem 
hann liggur um hraunasvæði, í samráði við Umhverfisstofnun. 

2. Vegagerðin þarf að lágmarka efnistöku og vanda til 
fyrirkomulags hennar og frágangs efnistökusvæða í Litla-
Reyðarbarmi (náma A), austan Beitivalla (náma B) og í Miðfelli 
(náma J) í samráði við Umhverfisstofnun.” 

 
Ný tenging milli þjóðvegar nr. 36 og þjóðvegar nr. 52 um 
Biskupsbrekkuhraun. Tillaga að nýjum vegi er tengir þjóðveg nr. 36 
við þjóðveg nr. 52 (Uxahryggjaveg) á móts við Skógarhóla, til að létta 
á umferð um Þingvallakvosina. Vegurinn, sem mun liggja um 
svokallað Biskupsbrekkuhraun, er innan þjóðgarðsins á Þingvöllum 
og er því tilkynningaskyld framkvæmd samkvæmt 2. Viðauka, lið 
10.b. Ekki hafa verið mótaðir á þessu stigi valkostir um aðra 
mögulega legukosti eða samgöngubætur sem gætu létt á umferð um 
Þingvallakvosina. Ekki liggur heldur fyrir áætlun um efnistöku vegna 
hinnar hugsanlegu vegagerðar í Biskupsbrekkuhrauni. Hugsanlegt 
vegarstæði hefur verið skoðað af Vegagerð í samráði við 
Þingvallanefnd og sveitarstjórn Bláskógabyggðar. Vegagerð þessi 
gæti kallað á breytingu aðalskipulagsins, þegar nær dregur 
framkvæmdum, vegna staðsetningu efnistökustaða og ef til vill fleiri 
atriði. 
 
Endurbætur á Kaldadalsvegi (F550)/Uxahryggjarleið – færsla vegar 
norðan Tröllháls. Kaldadalsvegur er skilgreindur sem aðalfjallvegur 
og Uxahryggjarleið sem fjallvegur í svæðisskipulagi miðhálendis. 
Ekki liggur fyrir á þessu stigi heildaráætlun um  endurbætur á þessari 
leið en gert er ráð fyrir að vegurinn verði fyrst og fremst bættur í 
núverandi vegstæði. Norðan Tröllháls, á 8-9 km kafla er þó gert ráð 
fyrir færslu vegarins um 1500-2000 m til austurs. Færsla vegarins á 
þessum kafla er fýsileg bæði út frá hagkvæmni og umhverfisáhrifum, 
en nýtt vegstæði mun verða í hlíðarfætinum í jaðri 
Skjaldbreiðarhrauns (sjá Viðauka 1d). Vegurinn mun liggja betur í 
landslagi og teknar eru af hinar bröttu brekkur sem eru í núverandi 
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vegstæði við Tröllháls. Eftir færslu vegarins, gæti eldri vegur þjónað 
betur ríðandi og gangandi umferð. 
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3.10. Veitur 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Til veitna teljast stofn- og dreifikerfi veitna, s.s. vatnsveita, hitaveita, rafveita, 
fjarskipta og fráveitu. Með stofnkerfi er í reglugerð þessari átt við flutningakerfi, frá 
upptökum að dreifikerfi”. 
 
Um fráveitu í lögum og reglugerðum: 
Á grundvelli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir (nr. 7/1998) hefur verið sett ný 
reglugerð um fráveitur og skólp (nr. 798/1999). Í almennum ákvæðum um losun 
skólps segir eftirfarandi (grein 6.1) (sjá ennfremur reglugerð um meðhöndlun seyru 
nr. 799/1999):  

“Skólpi skal farga á þann hátt að heilsu manna stafi ekki hætta af og með þeim 
hætti að lífríki og umhverfi raskist sem minnst. Eigandi fráveitu ber ábyrgð á því 
að fráveituvatni sé fargað í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar. Velja skal 
losunarstaði skólps með það í huga að viðtaki spillist sem minnst. Að öðru leyti 
skal förgunin vera í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar og annarra reglugerða 
um varnir gegn vatnsmengun [sjá kafla 1.4 um Ár og vötn]” 

Í 13. grein reglugerðarinnar er fjallað um fráveitur og rotþrær:  
“13.1 Á öllum þéttbýlisstöðum, þéttbýlisvæðum, og eftir atvikum þyrpingu 
frístundahúsa, skóla og ferðaþjónustumiðstöðva, skal vera fráveita. Þegar 
fráveita er lögð skal fara eftir kröfum sem gilda um hreinsun skólps. Hönnun, 
lagning og viðhald fráveitu skal samræmast bestu tækniþekkingu sem völ er á og 
ekki hafa í för með sér óhóflegan kostnað. Við hönnun skal einkum taka tillit til 
eðlis viðtaka, magns og eðlis skólps, lekavarna og yfirfalls vegna ofanvatns. 
13.2 Heilbrigðisnefnd getur bannað notkun ófullnægjandi fráveitulagna og krafist 
endurbóta og endurnýjunar þeirra. 
13.3 Fráveituvatn einstakra húsa, þ.m.t. íbúðarhús lögbýla, frístundahúsa og 
fjallaskála sem ekki verður veitt í fráveitur, skal veitt um rotþró og siturleiðslu 
samkvæmt leiðbeiningum sem Hollustuvernd ríkisins gefur út og fyrirmælum 
heilbrigðisnefndar eða annan sambærilegan búnað. 
13.4 Þar sem skólpi og öðru fráveituvatni verður ekki veitt í almenna fráveitu, t.d. 
frá frístundahúsum, skal veita því eftir vatnsheldum holræsum í rotþrær og skal 
afla fyrirmæla og leyfis heilbrigðisnefnda hverju sinni.” 

 
Í reglugerðinni eru settar fram nákvæmar reglur um kröfur til hreinsunar skólps og 
grundvallast kröfurnar m.a. á því hversu viðkvæmur viðtakinn er. Ennfremur eru sett 
fram tímamörk um hvenær eigi að vera búið að uppfylla sett skilyrði (sjá greinar 16 til 
24). Viðkomandi ákvæði eru miðuð við þéttbýlisstaði. Sérákvæði eru sett fram um 
iðnaðarstarfsemi (25. og 26. grein).  

Við skipulagsgerð er mikilvægt að leggja mat á viðkvæmni hugsanlegra viðtaka 
skólps. Í viðauka II í reglugerðinni eru settar fram eftirfarandi viðmiðanir við mat á 
viðtökum: 

 
A.Viðkvæm svæði. 
Vatnsumhverfi skal teljast viðkvæmt svæði ef hægt er að flokka það sem hér 
segir:  
a) stöðuvötn mynduð af náttúrunnar hendi, annað yfirborðsvatn, ármynni og 
strandsjór þar sem næringarefnaauðgun hefur orðið eða kann að verða í náinni 
framtíð ef ekki er gripið til fyrirbyggjandi ráðstafana. 
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Eftirfarandi þættir skulu hafðir í huga þegar ákvörðun er tekin um úr hvaða 
næringarsöltum á að draga með frekari hreinsun: 
i) stöðuvötn og vatnsföll sem tengjast stöðuvötnum, neysluvatnslónum eða 
lokuðum flóum þar sem endurnýjun vatns er lítil og uppsöfnun getur átt sér stað. 
Á þessum svæðum er nauðsynlegt að fjarlægja fosfór nema hægt sé að sýna 
fram á að það hafi engin áhrif á næringarefnastigið. Þar sem losun á sér stað frá 
fjölmennum þéttbýlissvæðum er ef til vill einnig þörf á að fjarlægja köfnunarefni. 
ii) ármynni, flóar og annar strandsjór þar sem endurnýjun vatns er lítil eða 
aðflutningur næringarsalta mikill. Losun frá fámennum þéttbýlissvæðum hefur 
allajafna minni áhrif á þessum svæðum en þegar fjölmenn þéttbýlissvæði eiga í 
hlut. Á þessum svæðum ætti að fjarlægja fosfór og/eða köfnunarefni nema hægt 
sé að sýna fram á að það hafi engin áhrif á næringarefnastigið 
b) ferskt yfirborðsvatn sem nýta á til drykkjar og kann að hafa meiri 
köfnunarefnisstyrk en kveðið er á um í reglugerð um neysluvatn. 
c) svæði þar sem þörf er á frekari hreinsun en mælt er fyrir um í 21. gr. 
 
B.Síður viðkvæm svæði. 
Sjór eða hafsvæði getur talist síður viðkvæmt svæði ef losun skólps hefur ekki 
skaðleg áhrif á umhverfið vegna formfræðilegra, vatnafræðilegra eða annarra 
sérstakra aðstæðna í vatninu. 
Eftirtalda þætti skal taka til athugunar þegar síður viðkvæm svæði eru tilgreind: 
Opna flóa, ármynni og annan strandsjó þar sem endurnýjun vatns er mikil og ekki 
hætta á ofnæringu eða súrefnisþurrð eða ólíklegt talið að ofnæring eða 
súrefnisþurrð verði vegna losunar skólps frá þéttbýli. 

 
Þar sem ekki er til staðar fráveitukerfi á vegum sveitarfélags eða annars aðila, skal 
leiða skólp um rotþró og siturlögn. Þetta á við um eftirfarandi tegundir bygginga:  

• Frístunda- og orlofshús, sæluhús, fjallaskála, veiðihús, skíðaskála, 
leitarmannahús og björgunarskýli.  

• Frístundabyggðir á vegum launþegasamtaka, starfsmannafélaga eða 
annarra samtaka. 

• Gripahús, svo sem fjós, fjárhús, hesthús, hlöður, svínahús, loðdýraskála, 
alifuglahús og fylgirými.  

 
Um vatnsveitu í lögum og reglugerðum: 
Í reglugerð um neysluvatn (nr. 536/2001) og í reglugerð um varnir gegn mengun 
vatns (nr. 796/1999, m.s.br. nr. 533/2001) er kveðið á vatnsveitur, vatnsból og 
flokkun vatnsverndarsvæða. Þar segir m.a. um vatnsból: 
“Brunnar og vatnsból skulu vera í öruggri fjarlægð frá mannvirkjum, hvers konar 
starfsemi eða öðru sem ætla má að spillt geti vatninu, ef vatn úr þeim er notað til 
drykkjar, matargerðar eða á annan hátt til meðferðar eða geymslu matar...Gæta skal 
þess að slík mannvirki eða starfsemi séu þannig staðsett að grunnvatnsborð halli 
ætíð frá vatnsbóli og sama máli gegnir um straumstefnu yfirborðsvatns... 
Brunnar og vatnsból skulu yfirbyggð, afgirt og þannig frá þeim gengið að 
yfirborðsvatn  og önnur óhreinindi berist ekki í þau. Nefndin [heilbrigðisnefnd] 
getur  einnig, í sama tilgangi,  takmarkað eða bannað umferð húsadýra á 
verndarsvæðum vatnsbóla og krafist gripaheldra girðinga ef hún metur það 
nauðsynlegt...” 
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Veitur í Þingvallasveit: 
Vatnsveita: Almennt er vatnsöflun erfið á svæðinu vegna þess hversu gljúp jarðlögin 
eru. Einkavatnsból þjóna bújörðum og í sumarhúsabyggðum44 er neysluvatn í 
mörgum tilvikum tekið úr Þingvallavatni. Sumarhússvæði í Skálabrekku og 
Kárastöðum eru þó sum hver þjónað af vatnsveitu sem sækir vatn í brunn nálægt 
Vinaskógi. Borað hefur verið eftir neysluvatni fyrir Þingvelli, við Hakið. 
Hitaveita: Jarðhita er að finna víða og gerðar hafa verið tilraunaboranir í grennd við 
Öxará. Lagning hitaveitu (sem og vatnsveitu) er kostnaðarsöm sökum strjálbýlis. 
Rætt hefur verið um að leggja hitaveitu um sumarhúsasvæði í Miðfell, á vegum 
Orkuveitu Reykjavíkur, og væru þá um að ræða forhitað grunnvatn af vatnasviði 
Þingvallavatns. 
Rafveita: Háspennulína (220kV), frá Sultartanga/ Hrauneyjarfossvirkjun að 
Brennimel í Hvalfirði, liggur þvert um norður hluta afréttar Þingvallasveitar, norðan 
Skjaldbreiðar. Beggja vegna línunnar er skilgreint mannvirkjabelti, samkvæmt 
svæðisskipulagi miðhálendis. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir við Sultartungulínu 3 
og er gert ráð fyrir að hún liggi í megindráttum 50-60 m norðan núverandi línu.45 
Huga þarf að því að koma raflögnum næst þjóðgarðinum, á jaðarsvæðum hans, 
niður í jörðina, með það að markmiðið að vernda ásýnd svæðisins. 
Fráveita: Fráveita og skólp, einkum frá sumarhúsabyggðinni, er talið meðal helstu 
mengunarvalda í Þingvallavatni.46 Við íbúðarhús hefur verið komið fyrir rotþró á 
öllum bæjum en fráveitumál í sumarhúsabyggðunum eru víðast hvar í ólestri. 
Samkvæmt byggingarreglugerð nr. 441/1998 skal leiða skólp frá frístundahúsum um 
rotþró og siturlögn. Í reglugerðinni segir þó að þar sem ekki er mögulegt að koma 
þeim búnaði við má uppfylla skilyrði um skólphreinsun með öðrum aðferðum, s.s. 
þurrsalernum, safntönkum ofl. og þarf þá að liggja fyrir skriflegt samþykki 
heilbrigðisfulltrúa fyrir viðkomandi lausn. Hreinsun skólps með rotþró og siturlögnum 
(sbr. reglugerð nr. 798/1999)47, ber þó ekki ávallt tilætlaðan árangur, þar sem skortur 
er á góðum jarðvegi og grunnvatnsstaða er há. Við þær aðstæður er hætta á að 
frávatnið berist of hratt og nái ekki að hreinsa sig áður en það berst í grunnvatnið. 
Ung og gljúp jarðlög, þar sem jarðvegur er þunnur og gróðufar fábrotið, gera það að 
verkum að rotþró ásamt siturlögnum er ekki heppileg lausn víðast hvar á 
Þingvallasvæðinu. Vegna jarðlaga og annarra staðhátta er einnig erfitt að koma fyrir 
rotþróm. Öruggasta leiðin til að stöðva mengun af þessum sökum frá sumarhúsum, 
samkvæmt Pétri M. Jónassyni, er að koma fyrir safnþró við hvert sumarhús sem 
tæmd væri reglulega. Setja mætti slíkar lausnir sem skilmála í deiliskipulagi 
sumarhúsahverfa, eftir því sem við ætti. 
 
 
 
                                                           
44 Um minni vatnsveitur og einkavatnsból, sjá rit Hollustuverndar ríkisins (Umhverfisstofnunar): Val 
og hönnun minni vatnsveitna, frá 2002. 
45 Sjá Sultartangalína 3, 420 kV. Sultartangi-Brennimelur. Mat á umhverfisáhrifum, Landsvirkjun. 
Tillaga að matsáætlun 18. júlí 2001 og matsskýrsla mars 2002. Ennfremur sjá niðurstöðu og úrskurð 
Skipulagsstofnunar frá 19. júlí 2002 (www.skipulag.is; bls. 47-49). Úrskurður Skipulagsstofnunar var 
kærður af 6 aðilum í lok ágúst 2002. Úrskurður umhverfisráðuneytis lá fyrir 19. mars 2003. 
Niðurstaðan hefur ekki áhrif á skipulag háspennulínunnar innan hálendis Þingvallasveitar.  
46 Sjá Pétur M. Jónasson (2002): “Höldum Þingvallavatnið bláu og tæru”, bls. 279. Umfjöllun byggð á 
hans grein. 
47 Sjá einnig leiðbeiningarit Hollustuverndar ríkisins (Umhverfisstofnunar): Leiðbeiningar um rotþrær 
og siturlagnir. Meðferð skólps frá stökum húsum og litlum fráveitum utan þéttbýlis, frá 2002. 
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Stefna: 
 
Fráveita:  
1) Frágangur fráveitu frá öllum byggingum verði vandaður og í 

samræmi við lög um hollustuhætti og mengunarvarnir (nr. 
7/1998) og reglugerð um fráveitur og skólp (nr. 798/1999) og 
meðhöndlun seyru (nr. 799/1999). Við endurbætur á 
fráveitukerfum á og við bæjarhlöð verður að hafa sérstaka 
gát vegna hugsanlegra fornleifa, og fylgja 14. gr., 13. gr. og 
10. gr. þjóðminjalaga þar um. 

2) Meta þarf í hverju tilviki hverskonar fráveitulausnir eru 
hentugastar, m.t.t. stöðu innan vatnasviðs, gerð jarðlaga og 
jarðvegsþykktar og grunnvatnsstöðu. Hefðbundin rotþró og 
siturlagnir eru í sumum tilvikum ekki heppileg lausn. Í 
deiliskipulagi þarf að kveða ítarlega á um hvernig fráveitumál 
verða leyst, m.t.t. gerð jarðalaga og stöðu svæðis innan 
vatnasviðsins (sjá kafla 3.15 um hverfisvernd). 

3) Að við uppbyggingu verði, eftir því sem framast er unnt, gert 
ráð fyrir samnýtingu á þeim fráveitukerfum sem fyrir eru. 

 
Hitaveita: 
1. Kannaðir verði nánar möguleikar á nýtingu jarðhita til 

hituveitu í sveitinni. 
 
Vatnsveita: 
1. Vatnsból (brunnsvæði) almenningsveitna sem og einkaveitna 

verði afgirt 
2. Tryggð verði vatnsvernd umhverfis vatnsból 

almenningsvatnsveitna (sjá kafla 3.14. og skipulagsuppdrátt).  
 
Rafveita: 
1) Huga þarf að því að koma raflögnum næst þjóðgarðinum, á 

jaðarsvæðum hans, niður í jörðina, með það að markmiði að 
vernda ásýnd svæðisins  

2) Gert er ráð fyrir eftirfarandi nýjum háspennulínum og/eða 
breytingum á núverandi línum (sjá skipulagsuppdrátt): 

a) Fyrirhugaðar eru framkvæmdir við Sultartungulínu 3 og er 
gert ráð fyrir að hún liggi í megindráttum 50-60 m norðan 
Sultartangalínu 1 (áður Hrauneyjarfosslínu). Nýja línan ber 
420 kV en verður í fyrstu rekin á 220 kV spennu. Stæði 
nýju línunnar er innan skilgreinds mannvirkjabeltis 
svæðisskipulags Miðhálendis og hefur umhverfismati 
þegar verið lokið vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar.  

 
Boðveita:  
Ekki er gert ráð fyrir fjarskiptamannvirkjum í Þingvallasveit 
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3.11. Óbyggð svæði, ár og vötn 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 
Óbyggð svæði: 
“Óbyggð svæði eru opin svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar fólks 
og þar sem ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð, þ.m.t. skógræktarsvæði önnur en 
nytjaskógrækt á bújörðum og landgræðslusvæði”. 
 
Vötn, ár og sjór: 
“ Undir þennan flokk falla vatnsfletir vatna, fallvatna og sjávar” 
 
Um ár og vötn í lögum og reglugerð: 
Mikilvægt er að straumvatn og stöðuvatn njóti verndar og verði ekki raskað vegna 
mannvirkjagerðar (sjá vatnalög nr. 15/1923, 7.gr. og ýmis ákvæði í 
náttúruverndarlögum nr. 44/1999 m.s.br.). Ennfremur þarf að takmarka afrennsli 
skurða, sem liggja um tún, í stöðuvötn eða tjarnir sem hafa verndargildi. Hafa ber í 
huga að ekki er leyfilegt að byggja nær stöðuvatni eða árbakka en 50 m (sjá nánar 
12.kafla, 14-15. kafla). Þá verður að tryggja frjálsa umferð fótgangandi umferðar á 
vatnsbakka eða árbakka. Í 23 gr. náttúruverndarlaga (nr. 44/1999) segir eftirfarandi: 
"Óheimilt er að setja niður girðingu á vatns-, ár- eða sjávarbakka þannig að 
hindri umferð gangandi manna. Þegar girða á yfir forna þjóðleið eða skipulagðan 
göngu-, hjólreiða- eða reiðstíg skal sá sem girðir hafa þar hlið á girðingu eða 
göngustiga. Skylt er að halda girðingu svo vel við að mönnum og skepnum stafi ekki 
hætta af. Að öðru leyti fer um girðingar, viðhald þeirra og upptöku eftir 
girðingarlögum, nr. 135/2001, og eftir atvikum öðrum lögum." 
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Stefna: 
 
Eftirfarandi svæði í Þingvallasveit eru skilgreind sem óbyggð 
svæði: 
 
1) Afréttur og hálendi að undanskyldum svæðum þar sem eru 

gangnamannahús og neyðarskýli, vegir eða háspennulínur  
2) Fjalllendi sem er innan marka þjóðgarðsins á Þingvöllum og 

önnur jaðarsvæði þjóðgarðsins  
3) Belti á vatnsbakka Þingvallavatns, að jafnaði 50-100 m breitt, 

en breidd þess ræðst af staðháttum á hverju svæði 
4) Landgræðsla er almennt heimil á óbyggðum svæðum, en 

getur verið háð framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar sbr. 27. gr. 
skipulags- og byggingarlaga. Kanna þarf í hverju tilviki hvort 
ástæða er til að meta umhverfisáhrif uppgræðslu lands ef 
tiltekið land er á skilgreindu verndarsvæði (sbr. 6 gr. og 
Viðauka II (liður 2e), laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmda. Óbyggð svæði í 
aðalskipulaginu falla nánast öll undir hverfisvernd vegna 
vatnsverndar og taka þarf tillit til viðkomandi 
hverfisverndarákvæða við uppgræðslu lands. Innan 
þjóðgarðs er stefnt að uppgræðslu lands í Arnarfelli og 
Svartagili. 

5) Um fjarlægð bygginga frá vatni í Þingvallasveit gildir almennt 
sú regla að ekki megi byggja nær vatni en sem nemur 50 
metrum (sbr. skipulagsreglugerð). Undantekning frá þessu er 
Þingvallavatn, þar sem skal miða við 100 m, eftir því sem 
kostur er á, annars 50 m hið minnsta, sbr. 2. mgr. liðar 4.15.2 
í skipulagsreglugerð (nr. 400/1998 m.s.br.)” 

6) Stefnt verði að því, í samvinnu við Grímsnes- og 
Grafningshrepp, að koma á samræmdum reglum um 
siglingar á Þingvallavatni og almennt umgegni við 
vatnsbakkann. Umræddar reglur verði settar sem 
lögreglusamþykkt. 
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3.12. Náttúruverndarsvæði 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Til náttúruverndarsvæða teljast annars vegar friðlýst svæði, þ.e. náttúruvætti, 
friðlönd, þjóðgarðar og fólkvangar, og hins vegar svæði á náttúruminjaskrá. Einnig 
afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar vegna náttúru og landslags. Um 
náttúruverndarsvæði gilda lög um náttúruvernd ásamt auglýsingum um einstök 
svæði í Stjórnartíðindum og sérlög um verndun einstakra svæða” 
 
Nokkur ákvæði úr náttúruverndarlögum (nr. 44/1999 m.s.br.): 
 
Um friðlýstar náttúruminjar: 
Flokkar friðlýstra náttúruminja er eftirfarandi (50.gr): 1) Þjóðgarðar (sbr. 51 og 52. 
gr.); 2) Friðlönd (53 og 54. gr); 3) Náttúruvætti (53 og 54. gr);4) Friðlýstar lífverur, 
búsvæði og vistkerfi (53 og 54. gr); 5) Fólkvangar (55.gr.)  
 
Hætta á röskun náttúruminja: 
“Leyfi Umhverfisstofnunar þarf til framkvæmda þar sem hætta er á að spillt verði 
friðlýstum náttúruminjum...Leiti framkvæmandi ekki leyfis skv. 1. mgr. er 
Umhverfisstofnunar heimilt að krefjast þess með skriflegri áskorun að framkvæmdir 
verði ekki hafnar eða þær stöðvaðar. Verði ekki orðið við áskorun stofnunarinnar er 
henni heimilt að beita dagsektum í þessu skyni, sbr. 73 gr., og leita atbeina lögreglu 
ef með þarf. (38. gr.) 
 
Um svæði á náttúruminjaskrá: 
“…Leita skal umsagnar og tilkynna Umhverfisstofnun um framkvæmdir þar sem 
hætta er á að spillt verði öðrum náttúruminjum á náttúruminjaskrá, sbr. 67 gr. og 68 
gr. (38. gr.) 
“Umhverfisráðherra skal gefa út heildstæða náttúruminjaskrá eigi sjaldnar en fimmta 
hvert ár og birta í Stjórnartíðindum. Birta má hvenær sem er ákvarðanir um ný svæði 
sem tekin eru á náttúruminjaskrá. Umhverfisstofnun skal í samráði við 
Náttúrufræðistofnun Íslands og hlutaðeigandi náttúrustofur og náttúruverndarnefndir 
sjá um undirbúning og öflun gagna vegna viðbóta við náttúruminjaskrá og 
heildarútgáfu hennar.” (67. gr.) 
“Í náttúruminjaskrá skulu vera sem gleggstar upplýsingar um: a. friðlýstar 
náttúruminjar, b. náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa samkvæmt 
náttúruverndaráætlun, sbr. 65. gr., c. aðrar náttúruminjar, þ.e. landsvæði, 
náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi sem rétt þykir að 
vernda. Í náttúruminjaskrá skal lýst sérkennum náttúruminja og þýðingu þeirra fyrir 
náttúru landsins. Umhverfisráðherra getur í reglugerð sett nánari fyrirmæli um 
skráningu náttúruminja.” (68. gr.) 
“Um sölu jarðar sem öll eða að hluta er á náttúruminjaskrá fer eftir ákvæðum 
jarðalaga, nr. 65/1976, en þó þannig að ríkissjóður skal hafa forkaupsrétt að þeim 
aðilum frágengnum sem hann er veittur með þeim lögum” (69. gr.) 
 
Um verndun jarðmyndana og vistkerfa, vatna og votlendis: 
Eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar og skal forðast röskun 
þeirra eins og kostur er: 

a. eldvörp, gervigígar og eldhraun 
b. stöðuvötn og tjarnir, 1000 m2 að stærð eða stærri 
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c. mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri 
d. fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður, 

100 m2 að stærð eða stærri 
 
Leita skal umsagnar Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefnda áður en veitt er 
framkvæmda- eða byggingarleyfi, sbr. 27. og 43. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 
73/1997, til framkvæmda sem hafa í för með sér röskun jarðmyndana og vistkerfa 
skv. 1. mgr. nema fyrir liggi aðalskipulag samþykkt eftir gildistöku laga þessara þar 
sem umsögn skv. 33. gr. liggur fyrir.” (37. gr.) 
 
Um ræktun:  
“Við túnrækt, skógrækt, uppgræðslu lands, skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess 
gætt að hún falli sem best að heildarsvipmóti lands og raski ekki náttúru- og 
menningarminjum.” (36. gr.) 
 
Um vernd skóga: 
“Umhverfisstofnun skal ásamt Skógrækt ríkisins vinna að verndun og eftirliti með 
náttúrulegum birkiskógum og skógum til útivistar.” (39. gr.) 
 
Náttúruverndarsvæði í Þingvallasveit: 
Stór hluti Þingvallasveitar er verndaður samkvæmt lögum. Auk hins friðhelga svæðis 
þjóðgarðsins (sjá Viðauka Ib), er hálendið og megnið af upplandi Þingvallasveitar á 
Náttúruminjaskrá Umhverfistofnunar. Í síðustu útgáfu Náttúrminjaskrár frá 1996 (7. 
útgáfa, sjá þemakort) er eftirfarandi svæði í Þingvallasveit á skrá yfir svæði sem lagt 
er til að verði vernduð: 
 

Þingvellir og Þingvallavatn...(1) Þingvellir og land jarðanna Kárastaða, 
Brúsastaða, Svartagils og Gjábakka samkvæmt sérlögum nr. 59/1928. 
Þingvallavatn, ásamt eyjum og strandlengja umhverfis vatnið. (2) Þingvellir er 
einstæður sögustaður, landslag stórbrotið og fágætt að jarðfræðilegri gerð. 
Þingvallavatn er lífauðugt vatn í sigdal og má þar m.a. finna fjögur afbrigði 
bleikju.48 

 
Skjalbreiður er einnig á skrá Umhverfisstofnunar yfir svæði sem huga ætti verndun á 
samkvæmt náttúruverndarlögum: 
 

Skjalbreiður...(1) Að sunnan frá 532 m hæðarpunkti í Lágafelli eftir beinni línu 
dreginni í 1.005 m hæðarpunkt á Skriðu. Þaðan í 671 m hæðarpunkt á Skaga og 
í Hlöðufell (1.188 m hæðarpunkt), þá í 670 m hæðarpunkt suður af Langafelli, í 
Litla-Björnsfell (914 m hæðarpunkt), þá í sýslumörk og suður eftir hreppamörkum 
Þingvalla- og Laugardalshrepps. (2) Skjaldbreiður er eldfjall, og er fagurformuð 
hraundyngja, 1.060 m h.y.s.49 

 
Innan Þingvallasveitar er auk þess Stíflisdalsvatn, Mjóavatn og nágrenni Laxár á 
náttúruminjaskrá og er það hluti stærra svæðis sem teygir sig að ósi Laxár (allt 
vatnasvið árinnar): 
 

                                                           
48 Náttúruminjaskrá. Sjöunda útgáfa 1996, bls. 47. 
49 Náttúruminjaskrá. Sjöunda útgáfa 1996, bls. 47. 
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Laxárvogur og Laxá í Kjós, Kjósarhreppi, [Bláskógabyggð]. (1) Grunnsævi, 
fjörur og strandlengja frá ósi Laxár út að línu milli Hálsness og Eyrar 
(Hvalfjarðareyrar). Vatnasvið Laxár og nánasta umhverfi frá ósi upp að 
vatnaskilum. Meðalfellsvatn, Stíflisdalsvatn og Mjóavatn. Káranessef og 
Hurðarbakssef. (2) Í Laxaárvogi eru víðáttumiklar leirur með fjölbreyttu dýralífi og 
gróðri. Laxá er ein helsta laxveiðiá landsins. Í sefunum er fjölskrúðugt fuglalíf.50 

 
Í riti Umhverfisstofnunar Náttúruverndaráætlun 2004-2008. Aðferðafræði51 er 
ofangreindum svæðum steypt saman (að undanskyldu svæðinu umhverfis 
Stíflisdalsvatn og Mjóavatn) og svæðið stækkað, einkum til norðurs og austur. 
Svæðinu er lýst með eftirfarandi hætti: 
 

Fjölbreytt landslag og jarðmyndanir. Eitt stærsta vatn landsins. Móbergshryggir, 
stapar, gígaraðir, hraun, hrauntraðir, hraunhellar og jökullandslag. Skjalbreiður er 
dæmi um formfagra dyngju og Hrafnabjörg gott dæmi um stapa. Þingvallavatn 
hýsir marflóartegund sem hvergi hefur fundist annars staðar í heiminum. Gróður í 
gjám er mjög gróskulegur og hefur vísindalegt og sjónrænt gildi. Þingvellir eru 
einstæður sögustaður og eru á svæðinu margar fornminjar.52 

 
Um afmörkun svæðisins segir:53 
  

Þingvallavatn allt, ásamt eyjum. Frá Kaldárhöfða með brotalínunni Drift austur yfir 
Biskupsflöt í vatnið Blöndu. Þaðan í norðaustur þar sem heitir Vestur-Klofningur, 
síðan í háaustur sunnan Miðdalsfjalls í Kolgrímshól, þá í norðaustur um Svínafell 
í Fagradalsfjall sunnan Hagavatns. Norðurmörk svæðisins fylgja jaðri Langjökuls 
að Geitlandsfriðlandi en Þórisjökull er innan svæðisins. Vesturmörk fylgja 
sýslumörkum suður undir Kvígindisfell og Botnssúlur í Kjöl og eftir Kjalárdal í 
Kárastaðanes.54 

  
Samkvæmt nýjum lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum er afmörkun þjóðgarðsins  
eftirfarandi:55 
 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum: Að sunnan eru mörkin um línu sem dregin er úr 
landamerkjum jarðanna Arnarfells og Mjóaness á Langatanga, vestur yfir vatnið 
og í Grjótnes sem er á landamerkjum jarðanna Skálabrekku og Kárastaða. 
Þaðan ráða landamerki þeirra jarða að landamerkjum Selkots og síðan 
landamerki Selkots og Kárastaða að sýslumörkum Árnessýslu og Kjósarsýslu á 

                                                           
50 Náttúruminjaskrá. Sjöunda útgáfa 1996, bls. 13. 
51Í drögum Umhverfissstofnunar frá maí 2003, nefnt: Náttúruverndaráætlun 2003-2008. Drög.  
52 Umhverfissstofnun (2003, unnið í samvinnu við Náttúrufræðistofnun): Náttúruverndaráætlun 2004-
2008. Aðferðafræði. Tillögur Umhverfisstofnunar um friðlýsingar, bls. 252. 
53 Í meginatriðum var tekið mið af vatnasviði Þingvallavatns (þó ekki vatnasviðið sunnan vatnsins), 
þegar mörk svæðisins voru dregin (yfirleitt rýmra svæði en það eða að næstu stjórnsýslu- eða 
eignarmörkum, utan vatnasviðsins). Fundur með Umhverfisstofnun 7. janúar 2004 (Ólafur Árnason og 
María Harðardóttir). 
54 Umhverfissstofnun (2003, unnið í samvinnu við Náttúrufræðistofnun): Náttúruverndaráætlun 2004-
2008. Aðferðafræði. Tillögur Umhverfisstofnunar um friðlýsingar, bls. 252. 
55 Lög nr. 47/2004, sjá Viðauka Ib, ennfremur þingskjal 1323, “Frumvarp til laga um þjóðgarðinn á 
Þingvöllum”, sem lagt var fram á 130. löggjafarþingi 2003-2004,  nánast samhljóða afmörkun í 
upphaflega frumvarpinu frá 1997-1998.  
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Há-Kili. Þaðan ráða sýslumörk til norðausturs til upptaka Öxarár við Myrkavatn 
og í háttind Háusúlu og þaðan bein stefna til austurs í efsta tind Gatfells. Þaðan 
liggja mörkin til suðurs í Hrafnabjörg og með austur- og suðurmörkum jarðarinnar 
Gjábakka og með austurmörkum jarðarinnar Arnarfells í Langatanga. 

 
Samkvæmt frumvarpi til laga um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess er lagt 
til að eftirfarandi svæði njóti verndar. Svæðið teygir sig um stóran hluta afréttar 
Bláskógabyggðar56: 
 

Að sunnan eru mörkin úr Stapa við Úlfljótsvatn (markapunktur milli Kaldárhöfða 
og Efri-Brúar í Grímsneshreppi) þvert yfir vatnið í Sauðatanga, þaðan bein lína í 
hornpunkt jarðanna Úlfljótsvatns og Hlíðar efst í Baulugili (við Þríhöfðaflatir). 
Þaðan ráða mörk þeirra jarða að hreppamörkum Grímsnes/Grafningshrepps og 
Ölfushrepps. Þaðan ráða hreppamörk í hápunkt Skeggja (markapunktur jarðanna 
Nesjavalla og Nesja) og þaðan bein lína í markapunkt við Sæluhúsatótt (á 
sýslumörkum Kjósarsýslu og Árnessýslu). Þaðan ræður lína í eystri enda 
Mjóavatns og áfram í markapunkt jarðarinnar Skálabrekku við Hádegisholt. Síðan 
ráða mörk jarðanna Skálabrekku og Kárastaða í sýslumörk Árnessýslu og 
Kjósarsýslu. Sýslumörk ráða allt norður að fyrrverandi hreppamörkum 
Biskupstungnahrepps á Langjökli. Þaðan ræður lína í hápunkt Hagafells og 
þaðan í hæsta punkt Hlöðufells. Þaðan ræður bein lína í eystri Hrútatind (norðan 
Miðfjalls), síðan í hæsta punkt Ása og þaðan bein lína í há-Fagradalsfjall á 
mörkum jarðanna Snorrastaða og Laugarvatns. Þaðan ræður bein lína í 
hornpunkt jarðar Laugarvatns sunnan megin (á Markahryggjum) og síðan ráða 
mörk þeirrar jarðar og fyrrverandi hreppamörk Laugardalshrepps og 
Grímsnes/Grafningshrepps á Biskupsbrekkum. Þaðan liggja mörkin í há-
Þrasaborg. Þaðan ráða mörk jarðarinnar Kaldárhöfða í Stapa við Úlfljótsvatn...” 

 
 
Stefna: 
 
Náttúruverndarsvæði í aðalskipulagi Þingvallasveitar eru 
afmörkuð í samræmi við lög og reglugerðir um verndarsvæði og 
náttúruminjaskrá. 
 
1. Eftirtalin svæði eru skilgreind sem náttúruverndarsvæði: 
 

a) Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Samkvæmt sérstökum lögum 
um þjóðgarðinn nr. 47/2004. 

b) Þingvellir og Þingvallavatn, Svæði á náttúruminjaskrá (nr. 
743) , (sjá skilgreiningu að framan) 

c) Skjalbreiður og nágrenni, Svæði á náttúruminjaskrá (nr. 
740), (sjá skilgreiningu að framan). 

d) Laxárvogur og Laxá í Kjós, (að hluta) Svæði á 
náttúruminjaskrá (nr. 134), (sjá skilgreiningu að framan). 

 
2. Ekki er litið á svæði á náttúruminjaskrá sem verndarsvæði í 

heild sinni en á þeim svæðum verði farið varlegar í 
                                                           
56 Samkvæmt útgáfu af frumvarpinu frá 5. apríl 2004. 
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framkvæmdir, sbr. einnig reglur á hverfisverndarsvæðum 
(sjá kafla 3.15), og leitað umsagnar Umhverfisstofnunar ef 
hætta er á röskun náttúruminja við framkvæmdir sbr. 38 gr. 
náttúruverndarlaga 

 
3. Gerð verði grein fyrir einstökum náttúruminjum sem teljast til   

jarðmyndana, vistkerfa, vatna og votlendis skv. 37 gr. 
náttúruverndarlaga, og ekki er gerð grein fyrir í 
aðalskipulaginu, í deiliskipulagi viðkomandi svæðis þar sem 
framkvæmd er fyrirhuguð (sjá einnig kafla 3.7. um svæði fyrir 
frístundabyggð og skilyrði fyrir framkvæmdaleyfi til efnistöku 
í kafla 3.4.). Leita verður umsagnar til Umhverfisstofnunar ef 
um er að ræða framkvæmdir sem geta raskað náttúruminjum 
skv. umræddri grein náttúruverndarlaga, eins og  lögin kveða 
á um. 
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3.13. Þjóðminjaverndarsvæði 
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Þjóðminjaverndarsvæði taka til svæða þar sem eru friðlýstar fornminjar, þekktar 
fornleifar eða friðuð hús samkvæmt þjóðminjalögum.” 
 
Nokkur ákvæði úr þjóðminjalögum (nr. 107/2001) og laga um 
húsfriðun(nr.104/2001): 
 
Um fornleifar og friðlýsingu þeirra: 
“Til fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna 
minja sem menn hafa gert eða mannaverk eru á, svo sem:  

a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi 
mannvirkjum og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænahúsa, 
klaustra og búða, leifar af verbúðum,naustum, verslunarstöðum og byggðaleifar í 
hellum og skútum; 
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, 
bólum, mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri; 
c. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og leifar eftir veiðar til sjávar og 
sveita; 

 d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vatnsvöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, 
kláfar, vörður og vitar og önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra; 

 e. virki og skansar og önnur varnarmannvirki; 
 f. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir 

og aðrir staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða 
þjóðsagnahefð; 
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða 
skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í í 
kirkjugörðum; 

 h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum og kristnum sið; 
 i. skipsflök eða hlutar úr þeim” (9.gr.) 
 
Í 9. grein laganna segir ennfremur að minjar 100 ára og eldri skal telja til fornleifa en 
einnig er heimilt að friðlýsa yngri minjar sbr. 11. gr. þjóðminjalaga). Í 11.grein 
laganna um friðlýsingu segir: “Friðlýsingu fornleifa skal þinglýsa sem kvöð á 
landareign þá sem í hlut á. Þeim minjum, sem friðlýstar eru, skal fylgja 20 metra 
friðhelgað svæði út frá ystu sýnilegu mörkum fornleifa og umhverfis nema kveðið sé 
á um annað. Um stærra svæði skal leita samþykkis landeiganda. Friðlýstar fornleifar 
skulu færðar á skipulagskort. Fornleifar sem friðlýstar hafa verið samkvæmt eldri 
lögum, skulu njóta friðlýsingu áfram.” 

Samkvæmt lögunum eru fornleifar friðhelgar, þ.e. allar minjar eldri en 100 ára, en 
í 10. gr. þeirra segir: "Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur 
annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja 
nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins". 
 
Um friðun húsa og annarra mannvirkja: 
Í lögum um húsfriðun (nr. 104/2001)segir 6. gr.: “Öll hús, sem reist eru fyrir 1850, 
eru friðuð, svo og allar kirkjur reistar fyrir 1918. Eigendum húsa, sem reist eru fyrir 
árið 1918, er skylt að leita álits hjá húsfriðunarnefnd með góðum fyrirvara ef þeir 
hyggjast breyta húsi sínu, flytja það eða rífa. Húsfriðunarnefnd skal innan fjögurra 
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vikna tilkynna viðkomandi aðilum hvort hún telur ástæðu til friðunar. 
Byggingarfulltrúum ber að fylgjast með því að eigendur húsa, sem fjallað er um í 
þessari grein, leiti eftir áliti húsfriðunarnefndar og minjavarða áður en leyfi er veitt til 
framkvæmda.” 
 
Um fornleifaskráningu: 
Í 11. gr. þjóðminjalaga segir: “Fornleifavernd ríkisins lætur, eftir föngum, skrá allar 
þekktar fornleifar og gefur út skrá um friðlýstar fornleifar og skal hún endurskoðuð á 
þriggja ára fresti. Fornleifavernd ríkisins lætur skrár þessar í té Þjóðminjasafni 
Íslands. Skylt er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá svæðisskipulagi, 
aðalskipulagi eða deiliskipulagi eða endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á 
skipulagsgerð í samræmi við skipulagslög standa straum af kostnaði við 
skráninguna.” 
 
Staða fornleifaskráningar í Þingvallasveit: 
Ekki liggur fyrir heildstæð skráning á menningarminjum í Þingvallassveit. Gert hefur 
þó verið yfirlit yfir menningarminjar eftir rituðum heimildum sem er nokkurs konar 
forskráning fyrir frekari vinnu og athugun.57 Samkvæmt því yfirliti eru um 452 þekktar 
fornleifar í sveitarfélaginu. Með vettvangskönnunum, í tengslum við aðalskráningu58, 
má gera ráð fyrir að fleiri fornleifar komi í ljós og gætu bæst við hátt í 100 nýjar 
minjar við slíka nánari athugun.59 Ekki hefur enn verið tekin ákvörðun um hvernær 
ráðast verður í aðalskráningu fornleifa í Þingvallasveit.  

Umfangsmikilar fornleifarannsóknir eru nú hafnar á Þingvöllum og eru þær fyrst 
og fremst bundnar við hinn forna þingstað. Fram að þeim rannsóknum hafði furðu 
lítið verið hugað að rannsóknum á staðnum, síðan Sigurður Vigfússon stundaði þar 
athuganir á síðustu áratugum 19. aldarinnar. Það endurspeglast í hversu rýr listinn 
er yfir friðlýstar fornleifar á svæðinu (sjá að neðan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
57 Menningarminjar í Þingvallasveit. Svæðisskráning. Guðrún Alda Gísladóttir skráði undir stjórn Orra 
Vésteinssonar, Háskóli Íslands 2003 
58 Sbr. reglugerð á grundvelli þjóðminjalaga nr. 107/2001. Aðalskráning felur í sér staðsetningu 
fornleifa (kortlagningu) og lýsingu á þeim. 
59 Fornleifastofnun Íslands (2004): Minnisblað Elínar Óskar Hreiðarsdóttur, 12. janúar 2004. 
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Stefna:  
 
1) Stuðlað verði að verndun helstu menningarminja í 

sveitarfélaginu en jafnframt verði fólki gert kleift að njóta 
þessara verðmæta. 

 
2) Að lagt verði mat á ástand og gildi þeirra fornleifa sem 

friðlýstar hafa verið samkvæmt lögum (sjá lista hér að neðan) 
 
3) “Skylt er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá 

svæðisskipulagi, aðalskipulagi eða deiliskipulagi eða 
endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á 
skipulagsgerð í samræmi við skipulagslög standa straum af 
kostnaði við skráninguna” (11. gr. þjóðminjalaga). Í samræmi 
við ofangreinda grein þjóðminjalaga er lagt til að 
aðalskráning fornleifa og annarra menningarminja í 
Þingvallasveit verði unnin hið allra fyrst, í samvinnu 
Bláskógabyggðar og Þingvallanefndar og tekið verði tillit til 
þeirrar skráningar við gerð deiliskipulags.60 Við gerð 
deiliskipulags verður hvert svæði skoðað nánar og minjar 
kortlagðar nánar og rannsakaðar eftir því sem ástæða er til, 
áður en framkvæmdir hefjast á svæðinu (sjá 13. og 14. gr. 
þjóðminjalaga). 

 
4) Hinn forni þingstaður (afmörkun samkvæmt niðurstöðum 

yfirstandandi fornleifarannsóknar) er skilgreindur í heild sem 
þjóðminjaverndarsvæði 

 
Eftirtaldar fornleifar eru friðlýstar í Þingvallasveit (sbr. 
Fornleifaskrá 1990): 
 
1) Brúsastaðir. 1. Leifar af svonefndri hoftóft í túninu fyrir suðaustan 

bæinn (M1) 2. Girðing forn með tóft í, vestan við bæinn (M2). Sbr. 
Árb. 1880; Árbók. 1895: 21. Skjal undirritað af M.Þ 05.05. 1927. 
Þinglýst 07.09. 1927.61 

2) Miðfell. Rústir Ródólfsstaða, uppi í hrauninu (M3). Sbr. Árb. 
1905: 46-47. Skjal undirritað af M.Þ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 
1927. 

3) Þingvellir. 1. Þingbúðarústir allar og allar aðrar fornleifar og 
gömul mannvirki á hinum forna alþingisstað, beggja vegna Öxarár 
(M4). Sbr. Árb. 1921-1922: 1-107. 2. Rústir allar þar sem verið 
hafa forðum býlin Grímsstaðir, Bárukot, Múlakot, Litla-Hrauntún, 
Ölkofrastaðir og enn eitt, norðvestan undir Hrafnabjörgum (M5-
M10). Sbr. Árb. 1880-1881: 22, 98. Skjal undirritað af M.Þ 
05.05.1927. Þinglýst 07.09. 1927. 

 
                                                           
60 Forn bæjarstæði og rústir bæjarhúsa eldri lögbýla (Fornleifavernd miðar við Jarðatal Johnsen) eru 
fornleifar og ætti þar með gera grein fyrir í deiliskipulagi hverrar bújarðar (eldri lögbýla).  
61 Óhreyfðar minjar en lítt sýnilegar í dag, samtal við Ragnar Jónsson 4. nóvember, 2003. 
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Eftirtaldir þjóðminjasstaðir eru á hálendi Þingvallasveitar samkvæmt 
svæðisskipulagi miðhálendis (sjá nánar kafla 7.3. í Viðauka I):62 
 

1) Gatfell, norðan Lágafells (miðstöð gagnamanna) 
2) Kerling, sunnan Skjaldbreiðar (miðstöð gagnamanna) 
3) Kólka í Skjaldbreið (aðrir staðir) 
4) Ármann í Ármannsfelli (aðrir staðir 
5) Hallbjarnarvörður (minjastaður) 
6) Jóra í Jórukleif (aðrir staðir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Miðhálendi Íslands - Svæðisskipulag 2015, Fylgirit B, Forsendur eftir landshlutum, maí 1997 bls. 
123-124,  Miðhálendi Íslands-Svæðisskipulag 2015, Greinargerð, maí 1999, bls. 190. 
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3.14. Verndarsvæði vegna grunnvatns- og 
strandmengunar og mengunar í ám og vötnum 
 
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Undir þennan flokk falla svæði sem njóta verndar í samræmi við ákvæði 
mengunarvarnarreglugerðar og reglugerðar um neysluvatn vegna grunnvatns og 
varna gegn sjávarmengun og vatnsmengun.” 
 
Ákvæði úr reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr. 796/1999 m.s.br. nr. 
533/2001): 
 
Varnir gegn mengun í vötnum: 
Samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr. 796/1999) ber 
heilbrigðisnefndum sveitarstjórna að flokka vatn eftir ákveðnum reglum sem birtar 
eru í fylgiskjali reglugerðarinnar. Vötn skulu flokkuð í eftirfarandi flokka eftir ástandi 
þeirra:  

1) Flokkur A. Ósnortið vatn  
2) Flokkur B. Lítið snortið vatn  
3) Flokkur C. Nokkuð snortið vatn  
4) Flokkur D. Verulega snortið vatn  
5) Flokkur E. Ófullnægjandi vatn  

 
 
Verndun grunnvatns/neysluvatns: 
Vatnsverndarsvæði eru almennt flokkuð með eftirfarandi hætti: 
 

 I. flokkur - brunnsvæði. 
Brunnsvæði er næsta nágrenni vatnsbólsins og skal það vera algjörlega friðað 
fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en þeim, sem 
nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Heilbrigðisnefnd getur, þar sem þörf 
krefur, krafist þess að svæðið skuli girt mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 
metra frá vatnsbóli. 

  II. flokkur - grannsvæði. 
Utan við brunnsvæðið skal ákvarða grannsvæði vatnsbólsins og við ákvörðun 
stærðar þess og lögunar, skal taka tillit til jarðvegsþekju svæðisins og 
grunnvatnsstrauma sem stefna að vatnsbólinu. Á þessu svæði er ekki heimilt  
að hafa birgðir af eftirtöldum efnum: olíu, bensíni eða skyldum efnum, 
vegsalti, eiturefnum til útrýmingar skordýrum eða gróðri, áburði (tilbúnum eða 
af öðrum toga), né öðrum efnum sem mengað geta grunnvatn. Ekki skal leyfa 
nýjar byggingar, sumarbústaði eða þ.h. á svæðinu. Vegalagnir, áburðarnotkun 
og yfirleitt öll starfsemi innan svæðisins skal vera undir ströngu eftirliti. 

 III. flokkur - fjarsvæði. 
Fjarsvæði er á vatnasvæði vatnsbólsins, en liggur utan þess lands sem telst til 
I. og II. flokks verndarsvæðanna. Þar sem vitað er um sprungur eða misgengi 
á þessu svæði, skal fyllstu varúðar gætt í meðferð efna sem talin eru upp í II. 
flokki.  Meiri háttar geymslur fyrir slík efni eru bannaðar á svæðinu. 
Heilbrigðisefnd getur gefið út frekari fyrirmæli um takmörkun á umferð á þessu 
svæði, svo og um byggingu sumarhúsa og annarra mannvirkja þar. 
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Stefna - afmörkun vatnsverndarsvæða: 
 
 
Á aðalskipulagsuppdrætti hafa verið afmörkuð  
vatnsverndarsvæði umhverfis eftirfarandi vatnsból (sjá reglugerð 
nr. 796/1999 m.s.br. nr. 533/2001). Bæði brunnsvæðin eru innan 
vatnasviðs Þingvallavatns sem er hverfisverndað í heild sinni vegna 
vatnsauðlinda og er litið á vatnsvernd sem nær til vatnasviðsins (sjá 
kafla 3.15) sem grann- og fjarsvæði viðkomandi vatnsbóla:  

 
1) Vatnsból í grennd við Vinaskóg er þjónar 

sumarhúsabyggðum í landi Kárastaða og 
Skálabrekku 

2) Vatnsból á Hakinu er þjóni byggingum á 
Þingvöllum. 
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3.15. Hverfisverndarsvæði  
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Um hverfisverndarsvæði gilda sérstök ákvæði í skipulagsáætlunum sem 
sveitarstjórnir hafa sett og kveða á um verndun sérkenna eldri byggðar eða annarra 
menningarsögulegra minja, s.s. einstakra bygginga, mannvirkja eða húsaþyrpinga, 
náttúruminja eða trjágróðurs sem æskilegt er að vernda vegna sögulegs, náttúrulegs 
eða menningarlegs gildis, án þess að um lögformlega friðun sé að ræða.” 
 
Hverfisvernd í aðalskipulagi Þingvallasveitar: 
Megin tilgangur með afmörkun hverfisverndarsvæða í aðalskipulagi Þingvallasveitar, 
er að skilgreina, eins og framast er unnt, mismunandi verndarstig innan sveitarinnar 
(útfrá náttúrufari og landslagi) óháð núverandi eignarmörkum eða landnotkun. Með 
því er mögulegt fyrir sveitarstjórn að setja almennar reglur um uppbyggingu, 
umgengni og meðferð lands í Þingvallasveit, sem taka þarf mið af við mat á 
byggingar- og framkvæmdaeyfisumsóknum og við gerð deiliskipulags og mat á því. 
Ákvæði hverfisverndar endurspeglast í mörgum tilvikum í almennum stefnuatriðum í 
hverjum málaflokki (sbr. að framan), en framfylgd þeirra verður þó fyrst og fremst 
tryggð með ákveðnum skilmálum sem settir eru í deiliskipulagi hvers svæðis. 
Afmörkun hverfisverndarsvæða er ekki ráðandi um grunn landnotkun á hverju 
svæði, heldur ráðandi um hvaða svigrúm verður innan hvers flokks landnotkunar og 
hvaða skilyrðum uppbygging verður háð. Um hverfisverndarsvæði gilda því 
ákveðnar reglur, sem sveitarstjórn setur (sbr. skilgreiningu að ofan), sem kveða 
nánar á um verndun og skilyrði til uppbyggingar og framkvæmda en getið er um í 
viðkomandi flokki landnotkunar. Sveitarstjórn tekur mið af ákvæðum hverfisverndar 
við mat á byggingareyfisumsóknum og við gerð deiliskipulags og mat á því. 
Sveitarstjórn er heimilt að endurskoða reglur um hverfisverndarsvæði síðar, við 
endurskoðun aðalskipulagsins eða breytingar á því. 
  Hverfisvernd í aðalskipulagi Þingvallasveitar nær til alls svæðisins sem er innan 
vatnasviðs Þingvallavatns og tekur til allra þeirra landnotkunarflokka sem 
aðalskipulagi gerir ráð fyrir. Hverfisvernd H1, sem einkum lýtur að vatnsvernd nær til 
alls svæðisins, en hverfisvernd H2, H3 og H4 ná til afmarkaðri svæða. Stærsti hluti 
svæðisins sem hverfisverndin nær til, hálendið og fjallshlíðar, er skilgreindur sem 
“óbyggð svæði”, sigdældin og nærsvæði eru “opin svæði til sérstakra nota” en önnur 
láglendissvæði eru ýmist “landbúnaðarsvæði” eða “svæði fyrir frístundabyggð.” 
Þessir flokkar landnotkunar hafa mis miklar heimildir til framkvæmda og verndunar. 
Hverfisverndarákvæði á landbúnaðarsvæðum þurfa þess vegna, í sumum tilvikum, 
að kveða skýrar á um verndun og skilyrði um framkvæmdir en hverfisverndarákvæði 
sem taka til óbyggðra svæða, þar sem almenn ákvæði skipulagsreglugerðar um 
framkvæmdir eru strangari. Ákvæði um neðangreind hverfisverndarsvæði 
endurspegla þetta.  
 Tilgangur hverfisverndarinnar er þríþættur: 

1) Að tryggja verndun yfirborðsvatns og grunnvatns á vatnasviði 
Þingvallavatns, að því verði ekki spillt eða mengað – til að vernda 
lífríki og tærleika Þingvallavatns (H1) 

2) Að vernda náttúrulega ásýnd svæðisins, hvað varðar jarðmyndanir 
og gróðurfar – þjóðgarðinn, vatnið og umgjörð þeirra (H2) 

3) Að lágmarka áhrif byggðar og mannvirkjagerðar á 
landbúnaðarsvæðum og svæðum fyrir frístundabyggð (H3 og H4) 

 



  AÐALSKIPULAG ÞINGVALLASVEITAR  2004-2016 –Greinargerð   

 73

Markmiðin eru innbyrðis háð og geta ákvæði á einstökum svæðum verið að stuðla 
að framfylgd allra markmiðanna þriggja 
 Framfylgd hinna almennu hverfisverndarákvæða þarf að tryggja í deiliskipulagi 
og við mat á einstökum byggingar- og framkvæmdaleyfisumsóknum. 
 
Stefna 
 
Eftirfarandi hverfisverndarsvæði eru skilgreind í aðalskipulagi 
Þingvallasveitar (sjá þemakort): 
 
Hverfisvernd sem nær til alls vatnasviðs Þingvallavatns innan 
Bláskógabyggðar (H1), sbr. stefnumörkun um vatnsvernd á hálendi 
í aðalskipulagi Laugardals og Biskupstungna og ennfremur í 
aðalskipulagi Grímsnes og Grafnings og í frumvarpi um 
verndarsvæði Þingvallavatns. Eftirfarandi reglur taka að grunni til mið 
af  reglum og ákvæðum sem eru að finna í skilgreiningu á 
fjarsvæðum og grannsvæðum vatnsbóla, sbr. reglugerð um varnir 
gegn mengun vatns (nr. 796/1999 m.s.br. nr. 533/2001), auk þess 
sem settar eru nánari og strangari reglur í ýmsum málaflokkum:63 
 

 Geymsla mengandi efna (birgðir af olíu, bensíni, áburði og 
öðrum mengandi efnum) er með öllu óheimil innan 
vatnasviðsins, þó verður leyfilegt að geyma takmarkaðar 
birgðir þessara efna vegna hefðbundins landbúnaðar á 
einstökum lögbýlum 

 Uppgræðsla lands, sáning og áburðargjöf verði háð mati 
á umhverfisáhrifum og/eða tilkynningaskyld. Notast verði 
við plöntur af innlendum uppruna við uppgræðslu 

 Nytjaskógrækt verði háð mati á umhverfisáhrifum og/eða 
tilkynningaskyld og því ávallt framkvæmdaleyfisskyld. 
Ekki verði heimilt að rækta nytja barrskóga 

 Ekki er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu svína- og 
alifuglabúa64 á svæðum innan vatnasviðsins.  

 Þauleldi á fiski eða  fiskirækt verði ekki leyfð á svæðum 
innan vatnasviðsins (sbr. 2. viðauki, liður 1.g í lögum um 
mat á umhverfisáhrifum) 

 Metið verði vandlega í hverju tilviki hverskonar 
fráveitulausnir eru hentugastar, m.t.t. stöðu innan 
vatnasviðs, gerð jarðlaga og jarðvegsþykktar og 
grunnvatnsstöðu. Hefðbundin rotþró og siturlagnir eru í 
sumum tilvikum ekki heppileg lausn. Í deiliskipulagi þarf 
að kveða ítarlega á um hvernig fráveitumál verða leyst, 
m.t.t. gerð jarðlaga og stöðu svæðis innan vatnasviðsins 

                                                           
63 Sjá Pétur M. Jónasson (2002): “Höldum Þingvallavatnið bláu og tæru”, bls. 276-281, sjá 
samantekt í Gagnaskýrslu, bls. 9. 
64 Stærðarmörk stöðva þar sem fram fer þauleldi alifugla og svína, sbr. lög um mat á 
umhverfisáhrifum (nr. 106/2000, 1 .viðauki, liður 19 (i-iii) um matsskyldu og og 2. viðauki, liður 1.f (i-iii) 
um tilkynningaskyldu framkvæmda), eru svo víð að ekki er nothæft að takmarka uppbyggingu svína- 
og alifuglabúa eingöngu við þau mörk.  
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 Vinnsla hverskyns auðlinda úr jörðu, borun eftir vatni og 
taka jarðefna verði ávallt háð framkvæmdaleyfi (sbr. 
einnig ákvæði laga nr. 106 um mat á umhverfisáhrifum) 

 Umferð vélknúinna farartækja á hálendissvæðum verði 
takmörkuð , að vetri sem sumri, og eingöngu bundin við 
merktar leiðir 

 Þungaflutningar verði háðir sérstökum reglum 
 Hverskonar flutningar á olíu, bensíni eða öðrum 

mengandi efnum eru ekki heimilaðar um þjóðgarðinn, sbr. 
samþykkt Þingvallanendar, að undanskyldum flutningum 
vegna landbúnaðar innan þjóðgarðsins  

 
Hverfisvernd ásýndar Þingvallasvæðisins, vatnsins og 
þjóðgarðsins – umgjörð fjalla og hlíða – landslagsvernd (H2). 
Svæðið tekur til hlíða og fjalla sem mynda umgjörð um þjóðgarðinn 
og vatnið að austan, norðan og vestan, að mestu svæði yfir 250 m til 
270 m.y.s. Ákvæði hverfisverndar á þessu svæði lúta að hverskyns 
mannvirkjagerð sem raskað getur ásýnd svæðisins. Ákvæði þessi 
taka fyrst og fremst til svæða þar sem að öðru jöfnu er ekki gert ráð 
fyrir gerð deiliskipulags. Þau eru því fyrst og fremst leiðbeinandi við 
veitingu framkvæmdaleyfa og hugsanlega í undantekningatilvikum 
við veitingu byggingarleyfis. Eftirfarandi reglur gildi á svæðinu. 

 
 Á svæðinu gildir almennt bann við mannvirkjagerð og 

jarðraski, með neðangreindum undantekningum og 
viðeigandi skilyrðum 

 Uppgræðsla lands, sáning og áburðargjöf verði heimil en 
háð mati á umhverfisáhrifum og/eða tilkynningaskyld. 
Notast verði við plöntur af innlendum uppruna við 
uppgræðslu 

 Nytjaskógrækt eða önnur skógrækt er ekki heimil á 
svæðinu 

 Hefðbundnar nytjar, svo sem beit, skulu haldast svo sem 
verið hefur.  Sveitarstjórn getur þó, ef þörf krefur, sett 
reglur um takmörkun eða stjórn beitar á svæðinu. Heimilt 
er að viðhalda reisa girðingar og viðhalda þeim til að 
vernda, ef þurfa þykir, land fyrir ágangi búfjár 

 Umferð vélknúinna ökutækja um vegarslóðir sem þegar 
eru fyrir hendi skal heimil að sumarlagi, enda sé 
viðkomandi slóð greinileg og merkt sem akstursleið.  
Óheimilt er að ryðja nýjar slóðir fyrir umferð vélknúinna 
ökutækja og á hálendinu almennt nema með leyfi 
sveitarstjórnar. Akstur á snævi er heimil, en ef þörf krefur 
getur sveitarstjórn ákveðið að takmarka eða banna akstur 
vélknúinna ökutækja á tilteknum svæðum árið um kring 

 Heimilt er að merkja göngu- og reiðleiðir um svæðið og 
viðhalda þeim eftir því sem þurfa þykir. Mannvirkjagerð 
vegna þessa skal þó ávallt haldið í lágmarki og þess 
jafnan gætt að hún leiði til eins lítillar röskunar og 
jarðrasks og kostur er. 
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Hverfisvernd á vatnsbakka Þingvallavatns og 100 m belti frá 
vatninu  (H3). Sértækar reglur um mannvirkjagerð og byggingar á 
100 belti frá vatnsbakka Þingvallavatns, sbr. reglur og skilmálar um 
frístundabyggð (sjá kafla 3.7). Á svæðinu gilda eftirfarandi reglur: 
 

 Bann við mannvirkjagerð og jarðraski á ósnortnum 
svæðum við vatnsbakkann 

 Á svæðum sem hafa verið framræst eða raskað með 
öðrum hætti án þess þó að þar hafi risið byggingar, verði 
almennt ekki gert ráð fyrir varanlegum mannvirkjum 

 Einungis er heimilt að rækta innlendar trjátegundir á 
þessu svæði (sbr. ákvæði í kafla 3.7.) 

 Á núverandi byggðum svæðum, einkum 
sumarhúsasvæðum, og þar sem fyrirhuguð er þétting, 
viðbætur við núverandi sumarhúsasvæði eða ný svæði, 
verði sérstökum ákvæðum um uppbyggingu, 
endurbyggingu og viðhaldi húsa fylgt í hvívetna og öðrum 
ákvæðum sem lúta að því að draga úr áhrifum byggðar á 
ásýnd og vistkerfi (sjá kafla 3.7.).  

 
Hverfisvernd á láglendissvæðum Þingvallasveitar (H4). Sértækar 
reglur um mannvirkjagerð og byggingar á láglendissvæðum 
Þingvallasveitar utan þjóðgarðs en innan vatnasviðs (að mörkum H2 
svæðisins við 250-270 m hæðarlínu, þar sem við á). Á svæðinu gilda 
eftirfarandi reglur (sjá kafla 3.6. og 3.7.): 
 

 Á núverandi byggðum svæðum, einkum 
sumarhúsasvæðum, og þar sem fyrirhugað er þétting og 
viðbætur við núverandi svæði, verði sérstökum ákvæðum 
um uppbyggingu, endurbyggingu og viðhaldi húsa fylgt í 
hvívetna og öðrum ákvæðum sem lúta að því að draga úr 
áhrifum byggðar á ásýnd og vistkerfi. Gert er ráð fyrir að 
trjárækt verði fyrst og fremst bundin við innlendar  
trjátegundir, birki, víði og reyni, þannig að gróðurmyndir 
falli sem best að náttúrulegum gróðri sem fyrir er (sjá 
ennfremur ákvæði um nytjaskógrækt innan vatnasviðsins 
(H1), kafla 3.7. og einnig kafla 3.6.).  

 
Hverfisvernd núverandi Gjábakkavegar sem göngu- og 
reiðleiðar (H5). Núverandi Gjábakkavegur verði aflagður sem 
akvegur þegar nýr Gjábakkavegur hefur verið lagður. Lagt er til að 
núverandi vegi verði haldið við sem göngu- og reiðleið og verndaður í 
núverandi vegstæði, m.a. til samræmis við hverfisvernd 
Gjábakkavegar – Kónsvegar í aðalskipulagi Laugardals 2000-2012. 
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3.16. Svæði undir náttúruvá  
 
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998): 
 “Svæði undir náttúruvá eru svæði þar sem hætta er talin stafa af náttúruhamförum, 
s.s. snjóflóðum, skriðuföllum, sjávarflóðum, vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni eða 
veðurfari (ofviðri). Um landnotkun á svæðum þar sem hætta er talin stafa af 
ofanflóðum fer samkvæmt ákvæðum laga um varnir gegn snjóflóðum og 
skriðuföllum og reglugerð um nýtingu hættusvæða.”  
 
Jarðskjálftahætta:  
Sú náttúruvá sem helst steðjar að byggð í Þingvallasveit er hætta á stórum 
jarðskjálfta á Suðurlandsskjálftabeltinu. Þingvallasveit liggur nokkuð norðan við 
upptakabelti Suðurlandsskjálfta. Breidd Suðurlandsskjálftabeltisins er, í þrengsta 
skilningi, um 8-10 km en lengd þess um 70 km, frá Vatnafjöllum sunnan Heklu og 
vestur í Ölfus.65 Á þessu belti hafa orðið mjög snarpir jarðskjálftar á sögulegum tíma. 
Ritaðar heimildir benda til þess að mjög stórir jarðskjálftar (um 7 á Richter) hafi orðið 
á hverri öld á Suðurlandi síðan land byggðist.  

Stórir jarðskjálftar urðu á Suðurlandsskjálftabeltinu þann 17. og 21. júní árið 
2000, en þá voru liðin 88 ár frá síðasta stóra skjálftanum sem varð árið 1912, 
austast á Suðurlandsskjálftabeltinu. Upptök skjálftanna sumarið 2000, var 
annarsvegar í austarlega í Holtum (63.97°N og 20.37°V á 6,3 km dýpi; 17. júní) og 
hinsvegar í Flóa í Hraungerðishreppi, skammt sunnan Hestfjalls (63.98°N og 
20.71°V á 5,1 km dýpi; 21. júní). Vægisstærð ("móment stærð") skjálftanna var 
svipuð eða í kringum 6,4, en fyrri skjálftinn stóð yfir í lengri tíma.66 Áhrif skjálftanna 
voru mikil og fundust víða. Eignatjón var mikið á svæðum næst upptökunum, einkum 
á íbúðarhúsum, útihúsum, sumarhúsum,vegum og veitukerfum og landi.  

Áhrif skjálftanna í Þingvallasveit voru ekki ýkja mikil og eignatjón  óverulegt,67 
enda upptök skjálftanna í nokkurri fjarlægð.68 Samkvæmt skýrslu Almannavarna 
ríkisins frá 197869 liggur Þingvallasveit á fjórða áhættusvæði, þar sem styrkur skjálfta 
getur orðið á bilinu 8 til 9 stig á Mercalli kvarða. Átta til níu stig á Mercalli kvarða 
þýða að mannvirki taka að eyðileggjast og manntjón getur orðið.70 Áhrif vegna 
jarðskjálfta geta því orðið allmikil í Þingvallasveit, en auðvitað ræðst það af því hvar 
upptök skjálftans verða á beltinu. Í annálum er getið um 37 jarðskjálfta á Suðurlandi 
sem hafa verið svo sterkir að hús hafi hrunið. Í tveimur tilvikum er getið um að hús 
hafi hrunið í Þingvallsveit, í jarðskjálftum 1784 og 1789.71 

Ekki er unnt á grundvelli fyrirliggjandi gagna og e.t.v. yfirleitt ekki raunhæft að 
reyna að skilgreina og flokka sérstök “þröng” hættusvæði vegna jarðaskjálfta. Óvissa 
um hvar upptök skjálfta verða, tímalengd milli skjálfta og mismunandi áhrif þeirra 
eftir styrk og gerð jarðlaga ráða hér miklu um.72 Hinsvegar er mögulegt að setja 
ákveðnar reglur sem fara þarf eftir við stefnumótun í aðalskipulagi, gerð 
                                                           
65 Ragnar Stefánsson, Gunnar B. Guðmundsson, Páll Halldórsson: "Jarðskjálftarnir miklu á 
Suðurlandi 17. og 21. júní, 2000, Veðurstofu Íslands, júlí 2000 (www.vedur.is/ja/skyrslur) 
66 Sama, bls. 2 og 3. 
67 Samtal við Ragnar Jónsson, 4. nóvember 2003. 
68 Sjá umfjöllun í Morgunblaðinu, C1-C24/20.júní 2000 og B1-B12/22.júní 2000. 
69Almannavarnir ríkisins: Landskjálftar á Suðurlandi, 1978, (mynd 4), bls. 18. 
70Þorleifur Einarsson: Jarðfræði, 1985, bls. 85. 
71Almannavarnir ríkisins: Landskjálftar á Suðurlandi, 1978, (mynd 4), bls. 10.  
72 Sbr. fundur skipulagsráðgjafa með prófessor Ragnari Sigbjörnssyni 23. apríl 2001. 
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deiliskipulags, veitingu byggingarleyfa og við byggingareftirlit. Við skipulag 
íbúðarlóða og staðsetningu bygginga almennt verður að gæta þess að undirlag hafi 
verið rannsakað gaumgæfilega m.t.t. áhrifa í jarðskjálftum. Nauðsynlegt er að hyggja 
vel að undirstöðum bygginga og gæta þess að ekki séu sprungur, mishæðir eða 
stallar undir sökklum húsa. Þá þarf að kortleggja nákvæmar sprungusvæði sem 
liggja á svæðinu, einkum um miðbik sveitarinnar.  

Að öðru leyti er vísað til skýrsla Veðurstofu Íslands: “Jarðaskjálftarnir miklu á 
Suðurlandi 17. og 21 júní, 2000”, eftir Ragnar Stefánsson, Gunnar B. Guðmundsson 
og Páll Halldórsson (www.vedur.is/ja/skyrslur) og  “Lærdómar af 
Suðurlandsskjálftunum 2000” eftir Ragnar Stefánsson, Gunnar B. Guðmundsson, 
Pál Halldórsson og Þórunni Stefánsdóttur (www.vedur.is/ja/verk/). Gerður er fyrirvari 
á að enn er ólokið að vinna úr hluta af hinum miklu gögnum sem söfnuðust í 
jarðskjálftunum sumarið 2000. Í lokakafla fyrri  skýrslunnar segir: "Það er eðlilegt að 
líta svo á að uppbygging spennuorku í Suðurlandsskjálftabeltinu frá því um 1900 og 
þar til nú hafi ekki verið orðin nægilega mikil til að hún dygði til að leysa út skjálfta á 
austasta hluta svæðisins, þ.e.a.s. af stærðinni 7 eða þar um bil. Það er ekki ólíklegt 
að slíkur skjálfti muni leysast úr læðingi á næstu áratugum, vegna þeirrar 
spennuorku sem enn er eftir á því svæði, og sem mun halda áfram að byggjast upp 
með tímanum."  
 
Landbrot og landsig: 
Öxará brýtur land á Brúsastöðum og sig lands er allnokkuð í sigdældinni, m.a. við 
ósa Öxarár. 
 
Skriðuföll og snjóflóð: 
Ekki fara sögur af skriðuföllum eða snjóflóðum í Þingvallasveit.73 Nefnt hefur þó 
verið að hugsanleg ofanflóðahætta sé í Svínahlíð, þar sem standa sumarhús, í landi 
Heiðarbæjar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
73 Samtal við Ragnar Jónsson 4. nóvember, 2003. Sjá Ólaf Jónsson & Halldór G. Pétursson (1992): 
Skriðuföll og snjóflóð. Annað bindi. Skriðuannáll, Ólaf Jónsson, Sigurjón Rist & Jóhannes 
Sigvaldason (1992): Skriðuföll og snjóflóð. Þriðja bindi. Snjóflóðaannáll. 
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Stefna: 
 
Ekki er unnt að skilgreina “þröng” ákveðin hættusvæði m.t.t. 
jarðskjálftahættu. Við hönnun bygginga og við skipulagingu 
byggðar skal hafa neðangreind markmið að leiðarljósi: 
 
1. Við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu bygginga almennt 

(þ.m.t. sumarhús) verði þess gætt að undirlag hafi verið 
rannsakað gaumgæfilega m.t.t. áhrifa í jarðskjálftum og m.t.t. 
sprungna í jörð. Nauðsynlegt er einnig að hyggja vel að 
undirstöðum bygginga og gæta þess að ekki séu sprungur, 
mishæðir eða stallar undir sökklum húsa. Vanda þarf hönnun 
húsa og efnisnotkun (sjá forstaðalinn EC-8 (ENV1998) og   
þjóðarskjalið FS ENV 1998 1-1: 1994, mynd 1 og töflu 1 – um 
hönnunarhröðunarvæði og þann ramma sem staðallinn setur  
varðandi hönnunarhröðun í strjálbýli).  

 
2. Við skipulag byggðar verði leitast við því að staðsetja ekki 

byggingar undir hömrum eða hlíðum þar sem skriðuföll og 
grjóthrun gætu orðið við jarðskjálfta eða jarðvegs- og 
aurskriður hlaupið fram. 
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3.17. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum  
 
Um þjóðgarðinn gilda lög nr. 47/2004 og þar er gert ráð fyrir að Þingvallanefnd setji 
reglur um uppbyggingu og umgengni innan þjóðgarðsins. Lögin kveða ennfremur á 
um að heimilt sé að festa slíkar reglur í reglugerð. Nánari stefnumörkun um 
landnotkun og uppbyggingu, en fram kemur í köflunum hér að framan, er ákveðin á 
grundvelli laga um þjóðgarðinn, og endurspeglast þá í deiliskipulagi einstakra svæða 
innan þjóðgarðsins, sem unnið er af tilstilli yfirstjórnar þjóðgarðsins í samráði við 
sveitarstjórn Bláskógabyggðar. Þingvallanefnd hefur nýverið samþykkt stefnumörkun 
fyrir þjóðgarðinn, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Stefnumörkun 2004-2024, og tekur 
stefnumörkun í einstökum málaflokkum mið af henni. 
 
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum var samþykktur inná heimsminjaskrá  
Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO), þann 2. júlí 2004, og er 
þar með á meðal 1800 náttúru- og menningarminjastaða sem hafa gildi fyrir alla 
heimsbyggðina (sjá nánar thingvellir.is). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  AÐALSKIPULAG ÞINGVALLASVEITAR  2004-2016 –Greinargerð   

 80

3.18. Skipulag hálendis 
  
Svæðisskipulag miðhálendis Íslands var staðfest af umhverfisráðherra 10. maí 1999. 
Svæðiskipulagið tekur til afréttar og hálendis Þingvallasveitar norðan og austan 
Búrfells. Undirbúningur að gerð svæðisskipulagsins hófst árið 1993 og var skipulagið 
unnið á grundvelli gildandi skipulagslaga frá 1964 (lög nr. 19) og 
bráðabirgðaákvæðis nr. 73/1993 við skipulagslögin, sem kvað á um heimild 
héraðsnefnda um stofnun sérstakrar samvinnunefndar um gerð skipulags fyrir 
hálendið. Vegna sérstakra staðhátta á hálendinu var ekki fylgt eftir ákvæðum 
þágildandi skipulagsreglugerðar um landnotkunarflokka, heldur var mótað nýtt 
flokkunarkerfi lands þar sem verndarsjónarmið voru lögð til grundvallar. Af þessum 
sökum er ekki sjálfgefið hvernig eigi að túlka svæðisskipulagið á grundvelli  
skipulagsreglugerðar (nr.400/1998). Stuðst er við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar 
um skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi á miðhálendinu,74 við túlkun 
svæðisskipulagsins í aðalskipulagi Þingvallasveitar. 
 

Gerð er grein fyrir skipulagi hálendisins í köflunum hér að framan (sjá einnig  
nánari umfjöllun um svæðisskipulagið í Viðauka I (Gagnaskýrsla, bls. 40-45) en til 
hagræðis og samanburðar við svæðisskipulag miðhálendisins 2015 eru hér að 
neðan dregin saman helstu atriði skipulags afréttar og hálendis Þingvallasveitar  
2004-2016. 
 
Helstu atriði: 
Aðalskipulag Þingvallsveitar 2004-2016 fylgir í öllum meginatriðum almennri stefnu 
svæðisskipulags Miðhálendis Íslands 2015 um verndun og byggingarstig á afrétti og 
hálendi sveitarfélagsins. Megnið af svæðinu sem svæðisskipulagið nær yfir er 
skilgreint sem óbyggt svæði (sbr. skipulagsreglugerð grein, 4.13) og þar er ekki 
önnur mannvirkjagerð leyfileg en uppgræðsla lands (sjá þó 6 gr. og Viðauka II (liður 
2e), laga nr. 106/2000) og nauðsynlegar framkvæmdir tengdar henni (sjá ennfremur 
ákvæði um hverfisvernd og verndun vatnasviðs Þingvallasvatns). Stefna 
svæðisskipulagsins um verndun, þ.e. náttúruverndarsvæði, er undirstrikuð og fylgt 
eftir í aðalskipulaginu með skilgreiningu hverfisverndarsvæðis og skilgreiningu 
verndarsvæðis vatnasviðs Þingvallavatns. Stefna svæðisskipulags um megin 
reiðleiðir og gönguleiðir er tekin upp í aðalskipulaginu. 
 
Frávik frá svæðisskipulagi Miðhálendis - leiðréttingar:  
Ekki er um frávik frá svæðisskipulagi miðhálendis að ræða, sem leiða til breytinga á 
því. Þó er gert ráð fyrir færslu Uxahryggjarvegar norðan Tröllháls á 8-9 km kafla (sjá 
kafla 3.9) og nokkrum efnistökustöðum (sjá kafla 3.4.) vegna þeirrar vegagerðar og 
annarra endurbóta á Uxahryggjarleið/Kaldadalsvegi. Ennfremur er gert ráð fyrir 
tímabundinni efnistöku vegna Sultartangalínu 3. 
 
 
 

                                                           
74 Leiðbeiningar um skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi á miðhálendinu, Skipulagsstofnun 
2001 (www.skipulag.is). Sjá einnig "Tillaga skipulagsstofnunar að afgreiðslu umhverfisráðherra á 
svæðsskipulagi miðhálendis Íslands" (Stefán Thors og Ásdís Hlökk Theódórsdóttir) og "Greinargerð 
Skipulagsstofnunar með tillögu að afgreiðslu umhverfisráðherra á svæðisskipulagi miðhálendis 
Íslands" (Ásdís Hlökk Theódórsdóttir og Matthildur Kr. Elmarsdóttir). 
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