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1. Almennt 

1.1 Deiliskipulagssvæðið 

Jörðin Grund á Jökuldal er staðsett á efra Jökuldal, í Fljótsdalshéraði, og stendur bærinn um 350 m yfir sjó og er á 

milli jarðanna Eiríksstaða og Hákonarstaða. Jörðin er hefðbundin landbúnaðarjörð og var á árum áður stundaður 

fjárbúskapur. Búskap var hætt kringum 1995 en túnin á jörðinni hafa verið nýtt síðan og skógrækt hefur verið á 

Grund síðan 1999. Deiliskipulagssvæðið er neðan þjóðvegar nr. 923 og nær niður í Stuðlagil þar sem Jökulsá á Dal 

rennur um. Svæðið er skilgreint sem landbúnaðarsvæði s.s. í aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs, og á því eru tún 

skógræktarsvæði og árhvammur Jökulsár á Dal, frá Smjörbotni suður með Jökulsá á móts við Eyvindará.   

Eftir að Stuðlagil, stuðlabergsgil í Jökulsá á Dal, varð vinsælt meðal ferðamanna er hér verið að deiliskipuleggja 

svæði og reiti fyrir fyrirhugaðri uppbyggingu innviða til að taka á móti vaxandi straumi ferðamanna s.s. göngustíga, 

merkinga og mögulegra mannvirkja.  

 

Mynd 1 Skipulagsvæðið kort        Kort: Logg slf 
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1.2 Deiliskipulagsvinna 

Deiliskipulagið er sett fram í greinargerð og á skipulagsuppdrætti og skýringaruppdráttum. Umhverfisskýrsla, á 

grundvelli 6. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 106/2005 er sett fram sem hluti af deiliskipulagsgreinargerðinni. 

Deiliskipulagið er unnið af Logg landfræði & ráðgjöf, Egilsstöðum. 

1.3 Afmörkun skipulagssvæðis 

Afmörkun skipulagssvæðisins er sýnd á skipulagsuppdrætti sem unninn er eftir uppréttum loftmyndum. 

 

Mynd 2 Tillaga að deiliskipulagssvæði á Grund    Kort: Logg slf / Loftmyndir ehf 

1.4 Aðkoma og staðsetning skipulagssvæðis 

Aðkomuvegur að Grund er þjóðvegur nr. 923 og síðan Grundarvegur nr. 9212-01. Aðkomuvegur fyrir ferðamenn 

verður af Grundarvegi niður að fyrirhuguðu bílastæði sunnan útihúsa og verður sýndur á deiliskipulagsuppdrætti.  

1.5 Eignarhald á skipulagssvæði 

Eignarhald skipulagssvæðisins eru Jökuldalur slf, Stefanía K. Karlsdóttir, Jakob Karlsson og Grétar Karlsson.  
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1.6 Landslag, veður og gróðurfar 

Landslag á láglendi á jörðinni Grund er lágvaxinn gróður og skógræktarsvæði og víða skriðusvæði í gili Jökulsár á 

Dal. Í Náttúrumæraskrá Fljótsdalshéraðs eftir Helga Hallgrímsson er svæðinu lýst að Jökulsárgil  9.10 á Efra-Dal. Á 

svæðinu frá Merkisbrú og inn fyrir Eiriksstaði rennur Jökla í alldjúpu og breiðu gili, sem víða er tvöfalt; efri hluti er 

grafinn í allt að 100 m þykka dalfyllu af möl, sem Jökla og þverár hafa borið fram endur fyrir löngu, líklega út í 

jökulstíflað lón, sem þá lá í dalnum (sbr. Giljahóla). Víða eru snarbrattar malarskriður meðfram gilinu og standa 

bæir og tún á Efra-Dal á þessum hjöllum. Niðri í aðalgili Jöklu er víðast hvar klettagil eða bergstokkur, 5-20 m djúpur 

og sumsstaðar úr stuðlabergi.  

Veðurfar er að öllu jafna frekar þurrt og vegna hæðar yfir sjávarmáli er kaldara á veturna en oft hlýrra á sumrin 

miðað við veðurfar á láglendi á Fljóstdalshéraði.  

1.7 Menningarminjar 

Ekki er kunnugt um menningarminjar sem lúta kvöðum um friðun eða rannsóknir skv. lögum og reglugerðum. Vakin 

er athygli á að „... Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns 

fengin er ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum.“ (13.gr. 

þjóðminjalaga nr. 107/2001). 
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2. Stefnumörkun 

2.1 Almennt 

Fljótsdalshérað er mjög víðlent og mikil fjölbreytni í náttúrufari og landslagi því eru margir staðir tilvaldir til 

náttúruskoðunar. Eftir virkjun Jökulsár á Dal þar sem jökulvatn er fært úr Jökulsá á Dal yfir í Lagarfljót hefur 

árfarvegur hennar orðið aðgengilegra fyrir fólk bæði í náttúrskoðun og veiði. Margs konar náttúruskoðun hefur 

aukist mjög hin síðari ár, hvort heldur sem er í skipulögðum ferðum eða á vegum einstaklinga. Aðgengi og 

uppbygging fyrir náttúruskoðun er vaxandi. Stuðlagil er gil í árfarvegi Jökulsár á Dal við bæinn Grund. Vaxandi 

straumur ferðamann kemur til að skoða þetta merka gil en talið er að stuðlabergið við Grund sé eitt stærsta á 

landinu. Landeigendur á Grund hafa ekki markaðssett þetta svæði sem áningastað heldur hafa flugfélög, áhugafólk 

um náttúru á Íslandi og samfélagsmiðlar komið þessum stað á kortið sem áningastað.  

Aðkoma að Grund er góð. Staðurinn er innan við 20 km. frá þjóðvegi eitt og í alfaraleið þeirra sem ferðast inn á 

hálendið t.d. í Kverkfjöll, Herðubreið, Kárahnjúka og Snæfell eða ferðast heiðarhringinn svokallaða þ.e. veginn inn 

með vötnum á Jökuldalsheiði.  

Stuðlagil er sjálfsprottinn áfangastaður ferðamanna og er þekkt fyrirbæri víða. Því er mikilvægt að bregðast við 

aukinni ásókn ferðamanna með því að vinna skipulega að uppbyggingu innviða. Setja þarf upp skilti með 

upplýsingum um svæðið, öryggi og göngusvæði. Merkja þarf gönguleiðir, setja upp stiga, palla og jafnvel brú á gilið.  

Uppbyggingin á nýjum áfangastað er unnin í samstarfi við Austurbrú og Ferðamálastofu. Uppbygging innviða er að 

megin markmiði að auka aðgengi að náttúrperlum, auka öryggi gesta, veita upplýsingar um aðstæður, náttúru og 

öryggi, vernda viðkvæm svæði og stuðla að óþarfa ágangi á viðkvæmum svæðum sem heiðargæs verpir.  

Með þessari stefnumörkun er verið að samþætta útivist og náttúruvernd til þess að sem íbúar og gestir 

Fljótsdalshéraðs í nútíð og framtíð geti notið náttúrunnar. Þessi stefnumörkun er í samræmi við áherslur 

sveitarfélagsins og skilgreint er í aðalskipulagi.  

2.2 Tengsl við aðrar áætlanir 

Fjallað eru um svæðið í aðalsskipulagi Fljótsdalshrepps 2014-2030. 

2.2.1 Aðalskipulag 

Samkvæmt aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs fyrir 2008-2028 er Grund skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Jafnframt 

eru á jörðinni tilgreint svæði F12 fyrir frístundabyggð og E81 efnistökunáma.  

Á landbúnaðarsvæðum er heimilt að hafa eitt eða tvö frístundahús á hverju lögbýli án sérstakrar tilgreiningar í 

aðalskipulagi. Á svæðum sem áformað er að hafa þrjú frístundahús eða fleiri, skuli tilgreind sem svæði fyrir 

frístundabyggð.   
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2.2.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er til staðar fyrir svæðið og mun því deiluskipulagsgerðin ekki hafa áhrif á aðrar deiliskipulags 

áætlanir. 

2.2.3 Náttúruminjaskrá 

Engar náttúrminjar – að vitað sé. 

2.2.4 Leyfisveitingar 

Leyfisveitingar fyrir uppbyggingu mannvirkja eru leyfisskyldar af byggingarnefnd Fljótsdalshéraðs. Verði 

uppbygging á þjónustu við ferðamenn er sú þjónusta leyfisskyld til Heilbrigðiseftirlits og þar til bærum 

stjórnvöldum. 

3. Forsendur og markmið 

3.1 Markmið 

 Að auka aðgengi fólks að Stuðlagili 

 Að auka öryggi fólk sem skoðar Stuðlagil auk þess að beina fólki á ákveðin svæði. 

 Að tryggja verndun náttúru og dýralífs. 

 Að skapa framtíðarásýnd og skipulag svæðisins m.t.t. aðgengis og umferðar gesta. 

 Að afmarka umferð gesta um svæðið með stígum, brúm og leiðum. 

 Að staðsetja helstu útsýnisstaði, nauðsynlegar tröppur og brýr, upplýsinga- og fræðsluskilti, ílát fyrir 

flokkað sorp og fleira. 

 Að stuðla að því að hönnun og efnisval mannvirkja falli vel að umhverfi og sé í anda vistvænnar þróunar. 

 Að efla farsæla og vistvæna þróun ferðamennsku á svæðinu í anda sjálfbærni 

3.2 Skilmálar 

Skilmálar sem taka mið af landslagi: Framkvæmdir vegna stíga, stiga, palla, bílastæðis og mögulegra bygginga munu 

falla vel inn í landslag eins og kostur er.   

Skilmálar sem taka mið af náttúru: Framkvæmdir vegna stíga, stiga, palla, bílastæðis og mögulegra bygginga munu 

falla vel inn í náttúru.  

Framkvæmdir t.d. stígar, stigar og pallar munu vernda viðkvæma náttúru því með markvissri uppbyggingu er verið 

að beina fólki á varanlega stíga/stiga/palla í stað þess að gengið er út um allt sem eykur hættu á jarðvegsrofi þegar 
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vatn fer að renna um troðin svæði. Jafnframt er verið að stuðla að verndun gæsavarps með því að beina fólki á 

ákveðna og fastar leiðir.  

Skilmálar sem taka mið af ásýnd: Val á efni verður í jarðarlitum s.s. brúna, gráa eða græna, eða litum sem falla vel 

að landslagi og umhverfi til að draga sem mest úr áhrifum mannvirkja í landslaginu. Skilti og staurar verða í 

náttúrulitum. Stigar/pallar/ brýr verða í steingráum litum og falla því vel að landi. Byggingar verða í jarðarlitum eða 

í samræmi við aðra liti byggingar á jörðinni. 

Með þessu deiliskipulagi er verið að stuðla að samræmdu yfirbragði þannig að ekki verði ómarkviss uppbygging 

mannvirkja og jarðvegsframkvæmda.  

3.3 Mæli- og hæðablöð - hnitakerfi 
Ekki er ætlað að gerð verði mæli- og hæðablöð fyrir svæðið.  Hnitakerfi á uppdrætti er ÍSNET93. 

3.4 Landnýting 

Það er verið að breyta hluta úr túni úr landbúnaðarnotkun í veg,  bílastæði og þjónustu s.s. WC og upplýsingahús. 

Ekki er verið að ganga á gott ræktarland þar sem umrætt tún er harðbali og lítill grasvöxtur á því. Svæði undir 

göngustíga verða í bröttum árbakkar Jökulsár á Dal þar sem skógur er að vaxa upp.  

3.4.1 Frístundalóðir 

Lóðamörk og stærðir lóða eru tilgreind á skipulagsuppdrætti 

3.4.2 Lóðir  verslun og þjónusta 

Lóðamörk og stærðir lóða eru tilgreind á skipulagsuppdrætti 

3.4.3  Byggingareitir 

Byggingarreitir eru sýndir á uppdráttum, minnst 3 m frá lóðamörkum og skulu byggingar vera staðsett innan 
byggingarreita. Vanda skal frágang á útisvæði upplýsinga- og þjónustuhús, auðvelt aðgengi og samræmis sé gætt í 
heildarásýnd skipulagssvæðisins. Vanda skal frágang í kringum allar byggingar á svæðinu. 

3.4.4  Stærð og hæð húsa 

Hús skulu ekki vera stærri en 120 m2 á frístundahúsalóðum auk þess er leyft að byggja gestahús og/eða geymslu 
innan byggingarreits, allt að 40 m2 hvort um sig að stærð alls 200 m2. Hús skulu vera einnar eða tveggja hæða og 
mesta hæð frá botnplötu upp á mæni 7,0 m. Öll hús á skipulagssvæðinu skulu falla vel að landinu og að hús neðar 
í landi skerði ekki útsýni af lóðum ofar. Þrjú bílastæði skulu vera á hverri lóð.  

Upplýsinga- og/eða þjónustuhús með salernum skulu falla vel inn í umhverfið og stærð þeirra má ekki fara yfir 
200 m2. Allar byggingar sem verða reistar skulu falla vel inn í umhverfið.  

3.4.5 Efnis- og litaval 
Ekki eru sérstakar kvaðir um efnisval húsa umfram það sem reglugerðir um byggingar og brunamál kveða á um. 

Hús skulu vera í litum er falla vel að umhverfinu, sbr. ákvæði byggingarreglugerðar um frístundahús. 
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3.4.6 Sorpgeymslur 
Ekki er gerð krafa um sorpgeymslur á lóðunum en á íbúðahúsalóð verði gert ráð fyrir aðstöðu fyrir sorptunnur með 

hliðsjón á reglum sveitarfélagsins í meðhöndlun og hirðingu sorps í dreifbýli. Svæði fyrir sorpgáma er sýnt á 

skipulagsuppdrætti. 

3.4.7 Frágangur lóða og girðingar 
Frágangur lóða skal vera snyrtilegur.  Efnisval og útlit girðinga skal samræmt, þær skulu vera snyrtilegar og vel við 

haldið. 

3.4.8 Gönguleiðir 

Gönguleiðir eru áætlaðar á skipulagssvæðinu fyrir gangandi umferð niður í Stuðlagil í bröttum árbakkar Jökulsár á 

Dal þar sem skógur er að vaxa upp. Hluti af göngustígunum verður hannaðar tröppur til að tryggja öryggi 

ferðamanna sem vilja komast niður í gilið.  

3.4.9 Skilti 

Gert er ráð fyrir að setja upp upplýsingaskilti fyrir ferðamenn. Skilti á gatnamótum heimreiðar að Grund og 

þjóðavegar 923 og á bílastæði. Jafnframt verða sett upp minni upplýsingaskilti þar sem gengið er niður í gilið. 

Efnisval og útlit fyrir upplýsingarskilti skulu vera skv. vistvænni stefnu skipulagsins. Á þeim skulu m.a. vera 

upplýsingar um tíma-, vegalengd og erfiðleikastig gönguleiða, almenna kröfur um umgengni um svæðið og ábyrgð 

ferðamanna á eigin sorphirðu. Upplýsingaskilti sem vara við grjóthruni ætti að staðsetja þar sem við á og eins til að 

upplýsa um fallhættu á gljúfrabrúnum. Þá er æskilegt að koma upp skiltum er upplýsa gesti um áætlun um 

uppbyggingu á svæðinu. 

 

3.4.10 Byggingareitur 

Byggingareitir verða skilgreindir og verða í tengslum mögulega uppbyggingu þjónustueininga og annarra bygginga. 

3.4.11 Byggingar og þjónusta 

Byggingar á Grund eru íbúðarhús byggt árið 1964 og útihús byggð á árunum 1966 til 1987 en þær byggingar standa 

utan skipulagssvæðisins. Ástand íbúðarhúss er ágætt en útihúsa verra. Deiliskipulagið mun gera ráð fyrir að byggð 

verði upp þjónustueiningar s.s. salerni, greiða sölu, gistingu eða aðra þjónustubyggingar fyrir ferðamenn. Gerð er 

krafa um snyrtilegan frágang í kringum byggingar. Að öðru leyti skal sækja um leyfi eftir hefðbundnum ferlum með 

áætlaðar framkvæmdir til uppbyggingar. 

3.4.12 Bílastæði 

Gert verður ráð fyrir bílastæði inn á skipulaginu og eru fyrst og fremst ætluð sem aðkomusvæði fyrir ferðamenn. 

Önnur bílastæði verða íbúaðahús sem verða til einkanota. Núverandi fyrirkomulag annar ekki gestafjölda á 

annatíma og aðstaða fyrir rútur er óviðunandi.  
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Bílastæðin eru í almennu samræmi við 5.3.2.5.gr. Skipulagsreglugerðar nr.90/2013 og fjöldi og fyrirkomulag sér 

merkt bílastæða fyrir fatlaða fara að Byggingarreglugerð nr.112/2012. 

3.4.13 Reiðhjólastæði 

Gert verður ráð fyrir reiðhjólastæðum á bílastæði og við þjónustuhús. 

3.5 Veitur 

3.5.1 Neysluvatn 

Neysluvatn á Grund er með starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands 

3.5.2 Rafmagn og fjarskipti 

Rafmagn á Grund er frá Rarik. Fjarskiptasamband er um farsímakerfum. 

3.5.3 Fráveita og sorp 

Ný snyrtiaðstaða verður tengd við nýja rotþró og verður þjónustuð líkt og fráveitan við  íbúðarhúsið á Grund sem 

fer í rotþró og tæmd eftir þörfum. Sorp er hirt af sveitarfélaginu. Áhersla verður lögð á að hvetja gesti til að flokka 

sorp og skilja það við sig í þar til gerð ílát sem komið verður fyrir á svæðinu. Ekki eru auðkenndir sérstakir staðir á 

uppdráttum í því skyni, en reiknað er með að sorpílátum verði eftir atvikum komið fyrir við þjónustuhúsið og á 

bílastæði. Stefnt er að virkri flokkun sorps, þar sem áhersla verður á endurvinnslu og að lágmarka magn til urðunar.  

3.5.4 Kvaðir 

Um lóð 103 liggur gamall vegur út fyrir Kringisá og niður á bakka Jökulsá á Dal, ekki má loka eða hamla umferð um 

veginn. 
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4. Umhverfisskýrsla 

4.1 Inngangur 
Lögbundin efnisatriði í umhverfismati deiliskipulags: Vísun í kafla 

deiliskipulagsins: 

Yfirlit yfir efni og helstu stefnumið deiliskipulagsins. Sjá kafla 3 

Yfirlit yfir tengsl deiliskipulagsins við aðra áætlanagerð. Sjá kafla 2.2 

Deiliskipulagið fellur undir lög um umhverfismat áætlana. Sjá kafla 4.2 

Lýsing á þeim þáttum í umhverfinu sem skipta máli varðandi efni og landfræðilegt 

umfang deiliskipulagsins. 

Sjá kafla 1.6 

Umfjöllun um líklega þróun umhverfisins án framfylgdar deiliskipulagsins. Sjá kafla 4.4.3 

Lýsing á þeim umhverfisþáttum sem líklegt er að verði fyrir verulegum áhrifum af 

framkvæmd deiliskipulagsins. 

Sjá kafla 4.3 

Lýsing á umhverfisvandamálum sem varða deiliskipulagið, sérstaklega sem varða 

svæði sem hafa sérstakt náttúruverndargildi. 

Sjá kafla 4.3 

Upplýsingar um umhverfisverndarmarkmið sem stjórnvöld hafa samþykkt og varða 

deiliskipulagið. 

Sjá kafla 2.2 

Umfjöllun um hvernig tekið hefur verið tillit til umhverfisverndarmarkmiða 

stjórnvalda og annarra umhverfissjónarmiða við gerð aðalskipulagsins. 

Sjá kafla 2.2 

Skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum umhverfisáhrifum af framkvæmd 

deiliskipulagsins. 

Sjá kafla 4.4 

Skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum umhverfisáhrifum raunhæfra 

valkosta við deiliskipulagið. 

Sjá kafla 4.4 

Upplýsingar um aðgerðir sem eru fyrirhugaðar til að koma í veg fyrir, draga úr eða 

vega upp á móti verulegum neikvæðum umhverfisáhrifum af framkvæmd 

deiliskipulagsins. 

Sjá kafla 4.4 

Yfirlit yfir ástæður þess að þessi kostur var valinn. Sjá kafla 4.4 

Lýsing á því hvernig matið fór fram. Sjá kafla 4.4 

Upplýsingar um hvernig hagað skuli vöktun vegna líklegra verulegra 

umhverfisáhrifa af framkvæmd deiliskipulagsins. 

Sjá kafla 4.4 

Samantekt. Sjá kafla 5 
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4.2  Áherslur og aðferðir 
Umhverfismat deiliskipulagsins verður unnið af Logg – landfræði & ráðgjöf slf. í samræmi við lög um umhverfismat 

áætlana nr. 105/2006. Í mati á áhrifum deiliskipulagsins er lögð áhersla á að greina áhrif á þá umhverfisþætti sem 

útfærsla deiliskipulagsins getur haft áhrif á, byggt á hlutverki þess. Umhverfisskýrsla þessi er hluti af 

skipulagsgreinargerð og er kynnt sem hluti skipulagsgagna, sjá umfjöllun um kynningu, samráð og afgreiðslu í kafla 

6. 

 

4.3 Áhrifaþættir 
Eftirfarandi þættir eru taldir geta valdið staðbundnum áhrifum á umhverfið í kjölfar deiliskipulagsins: 

 Umferð: Aukin umferð um svæðið mun hafa áhrif á það.   

 Mannvirki: Aukin fjöldi mannvirkja mun hafa einhver áhrif á ásýnd landsins. 

 Gróður: Á skipulagssvæðinu er gróður annars vegar á gömlu túni sem færi undir vegi, bílastæði og 
mannvirki. Gróður er á göngusvæði í gilinu en til að vernda viðkvæman jarðveg er gert ráð fyrir stigum 
og pöllum.  

 Dýralíf: Ekki er talið að skipulagið muni hafa mikil áhrif á dýralíf. 

 Samfélag: Deiliskipulagið gerir ráð fyrir fjölgun ferðamanna á svæðinu og er skipulagið gert til að 
mæta þeirri fjölgun.  Gangi spár eftir með fjölda ferðamanna mun áhrif þeirra auka við 
atvinnumöguleika á svæðinu. 

 Menningaminjar: Engin áhrif. 

4.4 Umhverfisþættir 
Umhverfisþættir eru þeir þættir sem eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af uppbyggingu athafnasvæðis samkvæmt 

deiliskipulaginu (sjá töflu 1). Þeir þættir sem talið er að geti orðið fyrir áhrifum vegna framfylgdar deiliskipulagsins 

eru eftirfarandi: 

Tafla 1 - Þeir umhverfisþættir sem gætu orðið fyrir áhrifum skipulagsins 

Umhverfisþættir Lýsing umhverfisþáttar / vísir Áhrifavaldar 

Gróður Gengið á gróður 
Bílastæði, manvirki og 

göngustígar 

Vatn Vatnsgæði  Aukin nýting  

Landnotkun Nýbyggingar og göngustígar Röskun á framkvæmdartíma 

 

4.4.1 Umhverfisviðmið 
Í töflu 2 hér á eftir eru talin upp þau viðmið eru notuð verða til að meta áhrif deiliskipulagsins: 
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Tafla 2 - Umhverfisviðmið 

Umhverfisþættir Lýsing umhverfisþáttar / vísir Viðmið 

Gróður 
Gróið land tekið undir lóðir, 

byggingarreit og vegi. 

Lög um náttúruvernd 60/2013 56 gr. og aðrar 
greinar sem fjalla um gróður og landnýtingu 

Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 m.s.br. 

Vatn Vatnsgæði 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 
7/1998, 1.,2. og 3.gr. og aðrar greinar sem fjalla 

um mengandi starfsemi 

Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 m.s.br. 

Landnotkun Uppbygging 

Lög um náttúruvernd 60/2013 81 gr. og aðrar 
greinar sem fjalla um landnýtingu 

Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 m.s.br. 

 

 

4.4.2 Einkenni og vægi áhrifa 
Einkennum og vægi umhverfisáhrifa er lýst í samræmi við nákvæmni deiliskipulagsins. Notuð eru þau hugtök er 

varða einkenni umhverfisáhrifa sem skilgreind eru í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (2005) um flokkun 

umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi áhrifa. Við matið eru notaðar þær skilgreiningar á vægi áhrifa sem fram 

koma í töflu 3 hér að neðan: 

 

Tafla 3 - Skilgreiningar á vægi áhrifa 

Vægi áhrifa Skýring 

Jákvæð (+) Stefna skipulagsins hefur jákvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 

Óveruleg (0) Stefna skipulagsins hefur ekki teljandi áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 

Neikvæð (-) Stefna skipulagsins hefur neikvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 

 

4.4.3 Núll-kostur 
Óbreytt ástand er ekki valkostur þar sem ekki verður farið í uppbygginu án skipulags og ásókn inn á svæðið fer 

vaxandi og kallar það á meiri þjónustu. Auk þess eru mannvirki á svæðinu og nauðsynlegt að skipuleggja svæðið til 

framtíðar. 
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4.4.4 Valkostir 
Í lögum um umhverfismat áætlana kemur fram að fjalla beri um og gera skuli grein fyrir umhverfisáhrifum 

raunhæfra valkosta sem skoðaðir hafi verið í skipulagsvinnunni. Samanburður við núllkost - óbreytt ástand, sjá 

töflu 4. 

 

Tafla 4 - Samanburður valkosta 

 

 

 

 

 

 

 

 Gróður: Deiliskipulagið gerir ráð fyrir stækkun bílastæða og lagningu göngustíga sem gengur á lítið 
gróið land en verður betur skilgreint en nú er. 

 Vatn: Skipulagið gerir ráð fyrir að vatnsgæði verði tryggð þrátt fyrir aukin umsvif á svæðinu. 

 Landnotkun: Þó að skipulagið geri ráð fyrir fleiri mannvirkjum verða þau aðlöguð svæðinu og 
uppbyggingu svæðisins komið í fastari skorður. 

 

5. Niðurstöður 
Deiliskipulag þetta sem felur í sér áætlun um uppbyggingu á bílastæði og þjónustusvæði á svæðinu og mun hafa 

óveruleg áhrif eins og kemur fram í töflu 5. Sjónræn áhrif verða tímabundin og óveruleg sé litið til lengri tíma. 

Óveruleg áhrif verða á dýralíf og gróður þar sem áhrif á andrúmsloft og vatn verða óveruleg og því mun 

framkvæmdin ekki hafa  áhrif nýtingu aðliggjandi landsvæða. 

Tafla 5 - Áhrif skipulagsins  á umhverfisþætti 

Umhverfisþættir / vægi Gróður Vatn Landnotkun 

Jákvæð (+)  + + 

Óveruleg (0) 0   

Neikvæð (-)    
 

Umhverfisþættir Uppbygging skipulagssvæðisins Núll kostur 

Gróður - - 

Vatn + - 

Landnotkun + - 
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6. Kynning, afgreiðsla og samþykkt  

6.1 Samráð og kynning 

 
Skipulagslýsingin verður auglýst til kynningar frá  xx. xx 2018 til xx. xx 2018 og verður hún aðgengileg á skrifstofu 
skipulagsfulltrúa og á vef sveitarfélagsins. 
 

6.2 Umsagnaraðilar 

Umsagnaraðilar eru Fljótstalshérað, Skógræktin, Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirlit 

Austurlands, Vegagerðin og Minjastofnun Íslands. 

 


