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1. Aðdragandi og markmið 

Landeigendur Ketilsstaða á Völlum á Fljótsdalshéraði hafa áhuga á að koma upp gistiaðstöðu fyrir 

ferðamenn á landspildu sem liggur milli Höfðaár og Stóruvíkur á Völlum á Fljótsdalshéraði. 

Sveitarfélagið hefur því í samvinnu við landeigendur unnið tillögu að breyttu aðalskipulagi fyrir svæðið 

ásamt tillögu að deiliskipulagi.  

2. Staðhættir og umhverfi 

 
Mynd 1: Rauður punktur sýnir staðsetningu svæðisins.  

Ketilsstaðir eru um 5,5 km sunnan við Egilsstaði á svæði sem skilgreint er sem landbúnaðarsvæði í 

Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Svæðið sem um ræðir er um 12,8 ha að stærð og 

afmarkast að norðan af Höfðaá, að sunnan af landamerkjum Stóruvíkur og girðingu sunnan 

aðkomuvegar að Stóruvík og að vestan af Lagarfljóti, sjá mynd 2.  

 
Mynd 2: Mörk svæðisins. 
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Sunnan megin við fyrirhugað verslunar- og þjónustusvæði er frístundabyggð, Stóravík, merkt F35 í 

aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs. Þar eru í dag sex sumarbústaðir. Samþykkt hefur verið óveruleg 

breyting á aðalskipulagi þess efnis að Stóravík sé færð í flokk verslunar- og þjónustusvæða vegna 

breytts eignarhalds en engin breyting er fyrirhuguð þar á mannvirkjum. Breyting þessi hefur ekki verið 

staðfest.  

Nokkuð þéttur trjálundur skilur að sumarbústaði við Stóruvík og fyrirhugað uppbyggingarsvæði, og 

meðfram strandlínu á vesturhluta landspildunnar eru klappir og grjót. Svæðið er að mestu flatlent og 

hefur verið beitarfriðað í meira en tvo áratugi. Tveir sumarbústaðir í einkaeigu er við norðurmörk 

svæðisins, handan Höfðaár. 

Við norður- og vesturmörk skipulagssvæðisins, handan Höfðaár, er opið svæði (O15) sem samkvæmt 

aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs er ætlað til útiveru og náttúrskoðunar. 

Landspildan er í dag á svæði sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint sem landbúnaðarland og er að 

mestu ræktuð tún en sjá má ummerki um gamla kartöflugarða. Sótt var um leyfi til ráðherra fyrir 

breyttri landnotkun í samræmi við 6. gr í II. kafla í jarðalaga nr. 81/2004 og skv. svari Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytis, dags. 29.12.2016, er ekki gerð athugasemd við tillögu að breyttri 

landnotkun og tillögu að deiliskipulagi, í samræmi við 2. mgr. 6. gr. jarðalaga.  

3. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 

Tillaga að breyttu aðalskipulagi felst í því að breyta landnotkun svæðisins úr landbúnaðarsvæði í 

verslunar- og þjónustusvæði. Tillagan nær til sveitarfélagsuppdráttar B með Aðalskipulagi 

Fljótsdalshéraðs 2008-2028 og greinargerðar aðalskipulagsins.  

Á sveitarfélagsuppdrátt B bætist við punkttákn fyrir verslunar- og þjónustusvæði (V34). Í greinargerð 

bætist við eftirfarandi texti í kafla 9.5 um verslunar- og þjónustusvæði: 

V34 Ketilsstaðir (12,8 ha) 

Á svæðinu er heimilt að starfrækja gistiþjónustu í flokki I-IV með allt að 36 gistirýmum 

ásamt veitingarekstri og tengdri þjónustu í byggingum á einni hæð. Einnig er gert ráð 

fyrir stakstæðu íbúðarhúsi á einni til tveimur hæðum á svæðinu og stakstæðum 

bústöðum á einni hæð til útleigu. Mannvirki myndi samstæða þyrpingu skv. nánari 

ákvæðum í deiliskipulagi. 
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Mynd 3: Sveitarfélagsuppdráttur B, fyrir breytingu í mkv. 1:30.000 
F35 er núverandi frístundabyggð í Stóruvík. 
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Mynd 4: Sveitarfélagsuppdráttur B, eftir breytingu í mkv. 1:30.000 
Svæði V34 er verslunar- og þjónustusvæði í landi Ketilsstaða skv. tillögunni. 

4. Uppbyggingaráform 

Tillaga að deiliskipulagi liggur fyrir sem unnin var af Strympa skipulagsráðgjöf fyrir landeigendur. 

Samkvæmt tillögu verða reistar tvær einnar hæðar byggingar með 18 gistirýmum hvor ásamt tengdri 

þjónustusarfsemi og veitingarekstri, stakstætt íbúðarhús á einni til tveimur hæðum ásamt stakstæðum 

bústöðum á einni hæð til útleigu. 

Gert er ráð fyrir sameiginlegu bílastæði fyrir byggingar fyrir gistiþjónustu og tengda starfsemi. Vegur 

sem tengist Hringvegi (1) liggur að orlofshúsasvæðinu í Stóruvík. Gert er ráð fyrir að vegir um 

skipulagssvæðið tengist þessum vegi, skammt austan við landamerki Stóruvíkur.  

5. Veitur 

Heitt og kalt vatn kemur frá Hitaveitu Egilsstaða og Fella (HEF) og rafmagn frá RARIK. Samkvæmt 

bókun í fundargerð HEF frá 14.12.2016 kemur fram að stjórn HEF ehf. telji mögulegt að afhenda heitt 

vatn til húshitunar og neysluvatn með fyrirvara um magn og að gerður verði samningur með 

magntölum og tímasetningum áður en haldið er af stað. Lagnir Vallaveitu HEF liggja að Stóruvík, þvert 

yfir skipulagssvæðið frá austri til vesturs. 

6. Tengsl við aðrar áætlanir og aðra hagsmuni 

Engin deiliskipulög eru í gildi í nálægð við umrætt uppbyggingarsvæði.  

Engin verndarákvæði eiga við um svæðið, hvorki vegna náttúru- né menningarminja. 
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Ekki verður séð að fyrirhuguð breyting á landnotkun stangist á við aðrar áætlanir né heldur er búist 

við að breytingin rekist á við hagsmuni nágranna eða á svæðisvísu. 

Í greinargerð með Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 stendur eftirfarandi í kafla 3, Stefna 

Fljótsdalshéraðs „Árið 2028 er fjölbreytt úrvalsþjónusta og framsækið atvinnulíf eitt mikilvægasta 

einkenni Fljótsdalshéraðs. Ferðaþjónusta er ein lykilatvinnugreina í sveitarfélaginu. Starfrækt er öflug 

afþreyingarþjónusta þar sem meðal annars þjóðgarður og hálendi svæðisins, Hallormsstaðaskógur, 

Lagarfljótið og menningartengd starfsemi gegna lykilhlutverki.“ 

Í kafla 2.4 í Landsskipulagsstefnu stendur „Skipulag landnotkunar stuðli að eflingu ferðaþjónustu í 

dreifbýli um leið og gætt verði að því að varðveita þau gæði sem eru undirstaða ferðaþjónustu.“ 

Tillaga að breytingu sem hér er til umfjöllunar mun styrkja ferðaþjónustu í sveitarfélaginu, auka 

fjölbreytni í gistiþjónustu og dreifa ferðamennsku um sveitarfélagið. Það land sem nýtt verður til 

uppbyggingar á Ketilsstöðum er ekki nýtt til landbúnaðar eða starfsemi af öðru tagi í dag og því um 

hreina viðbót við sístækkandi ferðamannaiðnað í sveitarfélaginu. Stór opin svæði eru í næsta nágrenni 

fyrirhugaðrar gistiþjónustu. 

7. Ferðaþjónusta 

Samkvæmt þeim upplýsingum sem til eru hjá Fljótsdalshéraði eru um 1100 herbergi á hótelum og 

gistiheimilum, íbúðagisting er í um 150 íbúðum og um 120 smáhýsi eru í skammtímaleigu. 

Gistiþjónusta er að mestu leyti á Egilsstöðum og má því færa rök fyrir því að jákvætt sé að bjóða upp 

á fjölbreyttari valmöguleika hvað varðar tegund gistingar og staðsetningu í sveitarfélaginu. 

 
Mynd 6: Skjáskot úr kortasjá Fljótsdalshéraðs sem sýnir gistiþjónustu, rauður punktur sýnir 
staðsetningu landspildu Ketilsstaða. 
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Frá árinu 2010 hefur ferðamönnum sem koma til landsins fjölgað úr 488.600 á ári í 1.792.201 sem er 

að meðaltali 24% aukning milli ára. Frá 2015-2016 var aukningin þó 39%. Frá 2014-2015 fjölgaði 

gistirýmum á Austurlandi um 11% milli ára og því ljóst að fjölgun gistirýma helst ekki í hendur við 

fjölgun ferðamanna. Á tímabilinu frá 2010 til 2016 hefur gistináttanýting á Austurlandi aukist úr 27,4% 

í 37,6%.1 Á Fljótsdalshéraði er um þessar mundir áætlanir um ca. 90 herbergi af ólíku tagi sem ýmist 

er verið að ljúka við eða verið að hefja skipulagsferli. 

 

8. Umhverfismat 

Skv. niðurstöðu Skipulagsstofnunar fellur fyrirhuguð uppbygging ekki undir lög nr. 106/2000 um mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmda og fellur tillagan þá ekki undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat 

áætlana.  Gerð er grein fyrir áhrifum á umhverfið í samræmi við 12. gr. skiplagslaga nr. 123/2010 og 

gr. 4.4. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 

Fyrirhugaðar byggingar eru í talsverðri fjarlægð frá þjóðveginum og hafa því lítil sjónræn áhrif á 

umhverfið. Ekki verður gerð ný tenging frá þjóðvegi inn á fyrirhugað uppbyggingarsvæði heldur 

verður núverandi tenging nýtt. Frístundabyggð með bústaði í útleigu er nú þegar í næsta nágrenni.  

Tekið er á áhrifum umferðar og bílastæða á nágranna í deiliskipulagi. 

  

                                                
1 Tölur fengnar af vef Ferðamálastofu og af vef Hagstofu Íslands. 
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9. Umsagnaraðilar 

Umsagnaraðilar eru eftirfarandi: 

a. Skipulagsstofnun 

b. Vegagerðin 

c. Rarik 

d. Heilbrigðiseftirlit Austurlands 

e. Minjastofnun Íslands 

f. Hitaveita Egilsstaða og Fella 

g. Umhverfisstofnun. 

h. Ylur ehf, eigandi sumarbústaða við Stóruvík. 

i. Ferðamálastofa 

j. Ferðamálasamtök Austurlands 

 

10. Málsmeðferð 

Málsmeðferð verður í samræmi við ákvæði skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og skipulagslaga nr. 

123/2010. 

Lýsing vegna tillögu að breyttu aðalskipulagi og tillögu að deiliskipulagi var send Skipulagsstofnun til 

umsagnar ásamt því að vera kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum í febrúar 2017. Ábendingar 

sem bárust við kynnta lýsingu voru hafðar til hliðsjónar við gerð tillögu að breyttu aðalskipulagi og við 

gerð tillögu að deiliskipulagi. Kynningartími lýsingar var þrjár vikur. Umsögn barst frá Vegagerðinni 

sem gerir ekki athugasemdir við lýsinguna. Einnig barst athugasemd frá Vilhjálmi Vilhjálmssyni, 

eiganda sumarbústaðar við norðurmörk skipulagssvæðisins. Gerir hann athugasemdir við nálægð 

bílastæðis við sinn bústað og brugðist verður við þeirri athugasemd í deiliskipulagi svæðisins. 

Skipulagstofnun sendi ábendingar um að gera þurfi betri grein fyrir forsendum ferðaþjónustu í 

Fljótsdalshéraði og hefur þeim verið bætt við í kafla 7 hér að ofan. Einnig er bætt við umfjöllum um 

vatnsöflun og fráveitu.  

Tillaga þessi um breytingu á aðalskipulagi var kynnt á vinnslustigi í maí 2017. Umsögn barst frá 

Heilbrigðiseftirliti Austurlands þar sem ekki koma fram efnislegar athugasemdir. Einnig kom fram 

ábending frá Philip Vogler um að huga bæri að leiðum fyrir gangandi og hjólandi, t.d. hringleið 

kringum Löginn. Þessu viðfangefni er vísað til vinnuhóps um gönguleiðir og næstu endurskoðunar 

aðalskipulags. 

Við athugun Skipulagstofnunar komu fram ábendingar í bréfi dags. 7. júlí 2017 og hefur verið brugðist 

við þeim í þessari útgáfu. 

Tillagan er nú auglýst formlega í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vakin verður athygli 

á henni með auglýsingu í víðlesnu dagblaði, héraðsblaði og á vef sveitarfélagsins 

(www.fljotsdalsherad.is). Tillagan mun liggja frammi á bæjarskrifstofum Fljótsdalshéraðs og 

skipulagsfulltrúi mun veita upplýsingar um hana. Tillagan verður send umsagnaraðilum og frestur til 

að gera athugasemdir við auglýsta tillögu verður að lágmarki sex vikur en dagsetningar 

auglýsingafrests koma fram í auglýsingum og á vef sveitarfélagsins. Athugasemdir má senda í 

tölvupósti á byggingarfulltrui@egilsstadir.is eða bréflega á bæjarskrifstofur. Athugasemdum sem 

berast á auglýsingatíma verður svarað með formlegum hætti.  

Að auglýsingatíma liðnum verður tillagan afgreidd í sveitarstjórn, með breytingum sem athugasemdir 

kunna að gefa tilefni til. Að lokinni umræðu í sveitastjórn verður tillaga að breyttu aðalskipulagi send 
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Skipulagsstofnun til yfirferðar og staðfestingar. Þeim sem gerðu athugasemdir við auglýsta tillögu 

verða sendar umsagnir um hana.  

Samþykkt aðalskipulagsbreyting tekur að lokum gildi með birtingu auglýsingar í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

11. Samþykkt og staðfesting 

Hér fyrir neðan er áritað samþykki bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs og staðfesting Skipulagsstofnunar 

skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Aðalskipulagsbreyting þessi, sem auglýst hefur verið skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, var 

samþykkt í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs þann ___________________  2017. 

_____________________________________________ 

 

Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

þann ___________________  2017. 

_____________________________________________ 

 


