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1 INNGANGUR 

1.1 Almennt 

Deiliskipulag þetta er unnið á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsreglugerðar nr. 

90/2013. Um er að ræða deiliskipulag fyrir svæði sem skilgreint er sem frístundabyggð og verslunar- 

og þjónustusvæði í gildandi Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Deiliskipulagið er unnið á grunni 

landskipta sem unnin var af Steinsholti ehf. árið 2013. Í gildi er deiliskipulag fyrir svæðið frá 2005 og 

verður það fellt út gildi við gildistöku nýs deiliskipulags. 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana þar sem deiliskipulagið 

felur ekki í sér framkvæmdir sem taldar eru upp í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 

106/2000. Gerð verður grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við gr. 5.4 í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 

1.2 Kortagrunnar 

Skipulagsuppdráttur er teiknaður eftir loftmyndum frá Loftmyndum ehf. Hnitakerfi er í ISN93. 

Kortagrunnar eru IS50v frá Landmælingum Íslands.  

1.3 Skipulagsgögn 

i. Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1:3.000. 

ii. Skýringaruppdráttur í mkv. 1: 15.000. 

iii. Aðalskipulagsuppdráttur sem er hluti af núgildandi Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-

2028. 

iv. Greinargerð og umhverfisskýrsla. 

 

2 FYRIRLIGGJANDI ÁÆTLANIR 

2.1 Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 

Deiliskipulagið er unnið á grundvelli gildandi Aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 2008-2028 sem samþykkt 

var 21. desember 2009. Þar er svæðið skilgreint sem svæði frístundabyggð (F54) og er þar heimilt að 

reisa 11 eða fleiri frístundahús samkvæmt nánari skilmálum í deiliskipulagi. Svæðið er einnig skilgreint 

sem verslunar- og þjónustusvæði (V13) þar sem heimilt er að hafa gistingu, tjaldstæði og veitingasölu.  

Einnig kemur fram að við gerð deiliskipulags skal þess sérstaklega gætt að ekki sé gengið á mikilvæg 

náttúrufyrirbæri, votlendi né gott ræktarland og að frístundabyggð falli vel að landslagi.  
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Mynd 1. Gildandi sveitarfélagsuppdráttur, svæðið merkt með rauðum hring. 

Í gildandi Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 kemur fram um nýtingu og verndun svæða að gæta 

þess að rýmisfrek landnotkun eins og frístundabyggð eða búgarðabyggð skuli ekki ógna hefðbundinni 

landbúnaðarframleiðslu. Ekki skal reisa frístundabyggð á góðu ræktarlandi né landi sem hentar vel til 

landbúnaðarframleiðslu. Við skipulagningu og uppbyggingu frístundabyggða er krafist sameiginlegra 

fráveitukerfa.  

2.2 Deiliskipulag 

Á svæðinu er í gildi deiliskipulagið Tunguás úr landi Hallgeirsstaða og var það samþykkt 21.09.2005. 

Deiliskipulagið fellur úr gildi við gildistöku þessa deiliskipulags. 

2.3 Eignarhald 

Skipulagið tekur til um 87 ha lands. Búið er að skipta svæðinu í 14 lóðir.  Landsvæðið er í eigu 12 aðila 

og þar af eru 2 spildur (5 og 5a) í eigu sama aðila. Deiliskipulagið nær til alls svæðisins. 
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3 FORSENDUR – NÚVERANDI AÐSTÆÐUR 

3.1 Staðhættir 

Skipulagssvæðið er um 87 ha að stærð, í Jökulsárhlíð og er staðsett í sveitarfélaginu Fljótsdalshéraði. 

Aðkoma að svæðinu er frá Hringvegi (1) og um Hlíðarveg (917). Þéttbýlið Egilsstaðir er í um 30 km 

fjarlægð og Vopnafjörður í um 60 km fjarlægð ef farið er um Hellisheiði. Tilkomumikið útsýni er frá 

svæðinu og yfir héraðið og til hinna sérstæðu Dyrfjalla. 

3.2 Landslag og náttúrufar 

Svæðið stendur að mestu í kjarri vöxnu landi undir suðurhlíðum fjalla sem skilja á milli Vopnafjarðar og 

Fljótsdalshéraðs. Þar er birki ríkjandi tegund en einnig eru á nokkrum stöðum ræktaðir skógarlundir 

með barrtrjám. 

Lóðirnar halla til vesturs niður að Fossá, sem rennur í gegnum mitt svæðið og út í Jökulsá á Brú 

norðaustan við skipulagssvæðið. 

3.3 Núverandi byggingar og starfsemi 

Tunguás er landskiki úr landi Hallgeirsstaða. Landskikanum var skipt niður í 15 parta í eigu 12 systkina. 
Fyrsta húsið var reist í landi Tunguáss árið 1978 en svo risu nokkur hús í kringum 1990. Þrír skikar voru 
sameinaðir í einn og var hótel reist á lóð númer 11 árið 1996 og byggt við það og reist nokkur smáhýsi 
í kringum það næstu árin.  

 

Tunguás 3 

- Stærð:  48 m2 

- Eigendur:  Karen Tómasdóttir ekkja Auðunar  

- Fyrri eigendur:  Auðun Hlíðar Einarsson 

- Byggingarár:  1987 

- Hönnuður:  Auðun Hlíðar Einarsson  

- Undirstöður húss:  Stuttar steyptar súlur  

- Burðargrind húss:  Timbur 

- Þakefni:  Bárujárn 

- Notkun:  Sumarhús 
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Tunguás 4 

- Stærð:  34 m2 

- Eigendur:  Ásta Hrafnkellsd. og Guðjón Þórarinsson 

- Fyrri eigendur:  Vegagerðin, vinnuskúrar 

- Byggingarár:  1988 

- Hönnuður:  Óþekktur 

- Undirstöður húss:  Raflínustaurar 

- Burðargrind húss:  Timbur 

- Þakefni:  Bárujárn 

- Notkun:  Sumarhús 

 

 

Tunguás 5 

- Stærð:  42 m2 

- Eigendur:  Alda Hrafnkellsd. og Jónas Þór Jóhannss. 

- Fyrri eigendur:  Egilsstaðaflugvöllur vinnuskúrar 

- Byggingarár:  1995 

- Hönnuður:  Óþekktur 

- Undirstöður húss:  Raflínustaurar 

- Burðargrind húss:  Timbur 

- Þakefni:  Bárujárn 

- Notkun:  Sumarhús 

 

 

Tunguás 6 

- Stærð:  53 m2 

- Eigendur:  Haraldur Hrafnkellsson og Guðrún Tryggvadóttir 

- Byggingarár:  1988 

- Hönnuður:  Óþekktur 

- Undirstöður húss:  Raflínustaurar 

- Burðargrind húss:  Timbur 

- Þakefni:  Bárujárn 

- Notkun:  Sumarhús 
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Tunguás 10 

- Stærð:  40 m2 

- Eigendur:  Orri Hrafnkellsson  

- Byggingarár:  1978 

- Hönnuður:  Freyr Jóhannesson 

- Undirstöður húss:  Raflínustaurar 

- Burðargrind húss:  Timbur 

- Þakefni:  Bárujárn 

- Notkun:  Sumarhús 

 

Tunguás 11 

 

- 11.1  Hótel - Stærð:  468 m2 

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Byggingarár:  1996 

- Hönnuður:  Björn Kristleifsson 

- Undirstöður húss:  Malarpúði og timburdregarar, steypt plata undir sal 

- Burðargrind húss:  Timbur og steypa 

- Þakefni: Bárujárn 

- Notkun: Gisting og veitingasala, gistirými fyrir 20 

 

- 11.2  Tvö tjaldstæðishús – Stærð samtals:  18,5 m2  

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Fyrri eigendur:  Vegagerðin Akureyri 

- Reist:  1998 

- Hönnuður:  Óþekktur 

- Undirstöður húss:  Malarpúði og járndregarar 

- Burðargrind húss:  Timbur og járn 

- Þakefni: Timbur og bárujárn 

- Notkun: Snyrtingar og sturtur fyrir tjaldsvæði 
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- 11.3  Bílstjórahús - Stærð:  18 m2  

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Fyrri eigendur:  Essó - sjoppa á Grímsstöðum 

- Reist:  1998 

- Hönnuður:  Óþekktur 

- Undirstöður húss:  Malarpúði og Járndregarar 

- Burðargrind húss:  Timbur 

- Þakefni: Timbur og Þakdúkur 

- Notkun: Gisting fyrir 2 

 

 

- 11.4  Hótelgámar - Stærð:  42,4 m2  

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Fyrri eigendur:  Rafey  

- Byggingarár:  2003 

- Hönnuður:  Óþekktur, innflutt 

- Undirstöður húss:  Malarpúði  

- Burðargrind húss:  Timbur og járn 

- Þakefni: Timbur og bárujárn 

- Notkun: Gisting, gistirými fyrir 10  

 

 

- 11.5  Gestahús - Stærð:  34,8 m2  

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Byggingarár:  2000 

- Hönnuður:  Óþekktur, innflutt frá Kanada 

- Undirstöður húss:  Malarpúði, húsið er á hjólum  

- Burðargrind húss:  Timbur og járn 

- Þakefni: Timbur og bárujárn 

- Notkun: Gisting, gistirými fyrir 2  

 

 

- 11.6  Gestahús - Stærð:  39 m2 

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Fyrri eigendur:  Óþekktir  

- Byggingarár:  2002 

- Hönnuður:  Óþekktur, Moelven hús frá Noregi 

- Undirstöður húss:  Malarpúði, húsið er á hjólum  

- Burðargrind húss:  Timbur og járn 

- Þakefni: Timbur og bárujárn 

- Notkun: Gisting, gistirými 3  
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- 11.7  Gestahús - Stærð:  39 m2 

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Fyrri eigendur:  Óþekktir  

- Byggingarár:  2002 

- Hönnuður:  Óþekktur, Moelven hús frá Noregi 

- Undirstöður húss:  Malarpúði, húsið er á hjólum  

- Burðargrind húss:  Timbur og járn 

- Þakefni: Timbur og bárujárn 

- Notkun: Gisting, gistirými 3  

 

 

 

- 11.8  Hótelgámar - Stærð:  42,4 m2  

- Eigendur:  Benedikt og Helga 

- Byggingarár:  2003 

- Hönnuður:  Óþekktur flutt inn af Hafnarbakka 

- Undirstöður húss:  Malarpúði  

- Burðargrind húss:  Timbur og járn 

- Þakefni: Timbur og bárujárn 

- Notkun: Gisting, gistirými fyrir 4  

 

 

Tunguás 12 

- Stærð:  47 m2 

- Eigandi:  Lára Gísladóttir 

- Byggingarár:  1988 

- Hönnuður:  Óþekktur 

- Undirstöður húss:  Raflínustaurar 

- Burðargrind húss:  Timbur 

- Þakefni: Bárujárn 

- Notkun: Sumarhús 
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3.3.1 Varðveislumat 

Tunguás 3, 4, 5, 6, 10 og 12 

Listrænt gildi/Byggingarlist 

 

Miðlungs Einfaldar byggingar í stíl íslenskra sumarhúsa. 
Timburhús með timburklæddum veggjum, 
ýmist slagþilsklæðningu eða liggjandi panil, 
flest með háu risi með bárujárnsklæddu þaki.  

Umhverfisgildi 

 

Miðlungs Húsin falla yfirleitt nokkuð vel að skógi- eða 
kjarrivöxnu umhverfinu. 

Tæknilegt ástand 

 

Miðlungs - hátt Af ytra útliti að dæma. 

Menningarsögulegt gildi 

 

Lágt Húsin eru nýleg og hafa mjög takmarkað 
menningarsögulegt gildi 

Upprunalegt gildi 

 

Hátt Húsin eru yfirleitt upprunaleg og hefur sáralítið 
sem ekkert verið breytt. 

Varðveislumat Miðlungs Hafa takmarkað varðveislugildi. 

 

Tunguás 11.1 

Listrænt gildi/Byggingarlist 

 

Miðlungs Einföld og látlaus bygging í stíl íslenskra 
timburhúsa. Timburhús með plötuklæddum 
veggjum, lágu risi og bárujárnsklæddu þaki. 
Húsið er byggt í áföngum en þeir felldir saman 
með tengibyggingu.  

Umhverfisgildi 

 

Miðlungs Húsið fellur vel að skógi- eða kjarrivöxnu 
umhverfinu. 

Tæknilegt ástand 

 

Hátt Af ytra útliti að dæma. 

Menningarsögulegt gildi 

 

Lágt Húsið er nýlegt og hefur mjög takmarkað 
menningarsögulegt gildi 

Upprunalegt gildi 

 

Hátt Húsið er upprunalegt en byggt í áföngum.  

Varðveislumat Miðlungs Hefur takmarkað varðveislugildi. 
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Tunguás 11.2 – 11.8 

Listrænt gildi/Byggingarlist 

 

Lágt Smáhýsi eða gámar með ýmis konar útliti og 
frágangi, bárujárni eða timburklæðningu á 
veggjum og bárujárni eða dúk á þaki.  

Umhverfisgildi 

 

Lágt – miðlungs. Húsin falla yfirleitt ekki vel að skógi- eða 
kjarrivöxnu umhverfinu. Norsku smáhýsin, nr. 
6 og 7 falla þó nokkuð vel að umhverfinu. 

Tæknilegt ástand 

 

Miðlungs - lágt Af ytra útliti að dæma. 

Menningarsögulegt gildi 

 

Lágt Húsin eru nýleg og hafa ekkert 
menningarsögulegt gildi 

Upprunalegt gildi 

 

Hátt Húsin eru yfirleitt upprunaleg og hefur sáralítið 
sem ekkert verið breytt. 

Varðveislumat Lágt Hafa ekkert sérstakt varðveislugildi. 

 

3.4 Veður 

Skógur á svæðinu hefur tvímælaust áhrif á staðbundið veðurfar á staðnum og getur verið þarna mikil 

veðursæld. Norðaustlæg átt og suðvestanátt eru algengustu áttirnar á svæðinu. 

3.5 Minjar 

3.5.1 Fornminjar 

Fornleifafræðistofan gerði úttekt á fornleifum innan svæðisins og voru niðurstöður birtar í skýrslunni 

,,Fornleifaskráning vegna deiliskipulags frístundabyggðar á Tunguási í Jökulsárhlíð“ eftir Indriða 

Skarphéðinsson og Bjarna E. Einarsson. Við fornleifaskráningu komu í ljós þrjár minjar, þær eru rúst 

(13), kolagröf (14) og heimild um rétt (15). Minjar 13 og 14 voru mældar upp en ekki nr. 15 þar sem 

aðeins um heimild er að ræða. Engar friðlýstar minjar eru á svæðinu. 

Rúst (13): er staðsett neðst í Tunguásnum stutt frá vesturbakka Fossár, á lóð Tunguás 10. Hætta er 

metin talsverð, minjagildi talsvert og varðveislugildi talsvert. 

Kolagröf (14): er staðsett í litlum lundi á lóð Tunguás 10, stutt sunnan og austan við sumarbústað sem 

stendur á lóðinni. Hætta er metin talsverð, minjagildi lítið og varðveislugildi er metið lítið. 

Rétt (15): er heimild úr rétt, ekki eru nein sjáanleg ummerki um rétt. Þessar minjar voru metnar hafa 

talsvert minja- og varðveislugildi. 
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Minjar 13 og 14 eru metnar 100 ára og eldri og því fylgir þeim 15 m friðhelgi svæði út frá ystu sýnilegum 

mörkum skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012 og skal þess gætt að virða friðhelgi minjanna ef 

á að fara í einhverjar framkvæmdir á svæðinu. Ef jarðrask er áætlað í nágrenni þeirra þarf að leita leyfis 

Minjastofnunar Íslands sem ákvarðar hvort þörf sé á mótvægisaðgerðum. 

Finnist áður óþekktar minjar við framkvæmdir ber að tilkynna það Minjastofnun í samræmi við lög um 

menningarminjar nr. 80/2012. 

 

Mynd 2. Útlínur mældra fornleifa. 

3.5.2 Náttúruminjar 

Engar friðlýstar eða verndaðar náttúruminjar eru á skipulagssvæðinu. 
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4 DEILISKIPULAG 

4.1 Markmið 

Megin markmið með deiliskipulaginu er að setja ramma utan um frekari uppbyggingu á svæðinu. 

Skilgreindar hafa verið 13 frístundalóðir og ein lóð fyrir hótelrekstur og tjaldstæði. Aðgengi að öllum 

lóðunum verður bætt með lagfæringu á vegum. 

4.2 Skilmálar skipulags 

4.2.1 Lóðir 

Lóðamörk eru sýnd á skipulagsuppdrætti og er afmörkun þeirra í fullu samræmi við landskipti. Á 

svæðinu eru 13 frístundalóðir og ein lóð fyrir hótelrekstur og tjaldstæði. Lóðirnar eru eftirfarandi:   

Tunguás 1 – Landnr. 224389, skv. landskiptum er lóðin 6,5 ha. 

Tunguás 2 – Landnr. 224390, skv. landskiptum er lóðin 6,5 ha. 

Tunguás 3 – Landnr. 224391, skv. landskiptum er lóðin 5,1 ha. Á lóðinni er nú þegar eitt gestahús. 

Tunguás 4 – Landnr. 224392, skv. landskiptum er lóðin 5 ha. Á lóðinni er nú þegar eitt gestahús. 

Tunguás 5 – Landnr. 224393, skv. landskiptum er lóðin 3,8 ha. Á lóðinni er nú þegar eitt gestahús. 

Tunguás 5a – Landnr. 224394, skv. landskiptum er lóðin 1,2 ha. 

Tunguás 6 – Landnr. 224395, skv. landskiptum er lóðin 5 ha. Á lóðinni er nú þegar eitt gestahús. 

Tunguás 7 – Landnr. 224821, skv. landskiptum er lóðin 5,5 ha.  

Tunguás 8 – Landnr. 224822, skv. landskiptum er lóðin 5,5 ha. 

Tunguás 9 – Landnr. 224823, skv. landskiptum er lóðin 5,5 ha.  

Tunguás 10 – Landnr. 224824, skv. landskiptum er lóðin 5 ha. Á lóðinni er nú þegar eitt gestahús. 

Tunguás 11 – Landnr. 224396, skv. landskiptum er lóðin 13,7 ha. Á lóðinni er starfrækt hótel, Hótel 

Svartiskógur og 4 smáhýsi. Þar er einnig tjaldstæði ásamt aðstöðuhúsi með salerni og sturtu. 

Tunguás 12 – Landnr. 224397, skv. landskiptum er lóðin 5 ha. Á lóðinni er nú þegar eitt gestahús. 

Tunguás 13 – Landnr. 224825, skv. landskiptum er lóðin 6,5 ha. 

4.2.2 Byggingar 

Á skipulagsuppdrætti eru sýndir byggingarreitir fyrir frístundabyggð og verslun og þjónustu. 
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Á eftirfarandi lóðum fyrir frístundabyggð er heimilt að reisa innan byggingareits 2 frístundahús; aðalhús 

og gestahús, auk geymslu: Tunguás 1, Tunguás 2, Tunguás 5a, Tunguás 7, Tunguás 8, Tunguás 9 og 

Tunguás 13. 

Á eftirfarandi lóðum er nú þegar búið að reisa hús og skilgreinast þau sem gestahús. Á þeim lóðum er 

einungis heimilt að reisa eitt aðalhús auk geymslu innan byggingareits: Tunguás 3, Tunguás 4, Tunguás 

5, Tunguás 6, Tunguás 10 og Tunguás 12. 

Stærðir bygginga á frístundasvæðinu eru eftirfarandi: 

Aðalhús getur verið allt að 200 m2. 

Gestahús getur verið allt að 50 m2. 

Geymsla getur verið allt að 15 m2. 

Mænishæð aðalhúss og gestahúss getur verið allt að 6,0 m m.v. gólfkóta. Mænishæð geymslu getur 

verið allt að 3,5 m m.v. gólfkóta. 

Á byggingarreit  í landi Tunguás 11 er starfrækt hótel/gisting fyrir allt að 43 manns og tjaldstæði. Heimilt 

er að reisa allt að 200 m2 hús fyrir núverandi starfsemi og/eða stækka hótelið um 200 m2. Samræma 

skal útlit, þakform, lita- og efnisval við núverandi byggingar. 

Byggingarreitir eru hvergi nærri Fossá en 50 m nema þar sem nú þegar hafa verið byggð gestahús en 

skv. 5.3.2.14 gr. Skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 skal utan þéttbýlis ekki reisa mannvirki nær vötnum, 

ám og sjó en 50 m. 

Mænisstefna bygginga og litaval er frjálst. 

Byggingar skulu vera úr timbri. 

Fjarlægð milli byggingarreita er að jafnaði 30 m en í sumum tilvikum er það meira. 

4.2.3 Vegir og bílastæði 

Aðkoma að lóðunum er af Hlíðarvegi nr. 917. Annars vegar er aðkomuvegur að lóðum við Tunguás 1 – 

6 og hinsvegar að lóðum við Tunguás 7 – 13. Gert er ráð fyrir að allar lóðir tengist með vegi og eru 

kvaðir um aðkomuveg þar sem hann liggur um aðliggjandi lóðir. 

Bílastæði hverrar lóðar skal komið fyrir innan lóðarmarka. Þeim skal valinn staður þar sem best fer í 

landi og veldur sem minnstu raski. 

Almenningsbílastæðum er komið fyrir á tveimur lóðum , Tunguás 3 og Tunguás 11. Þar eru þau nú 

þegar og geta verið hugsuð í tengslum við gönguleiðir á svæðinu. Á lóð Tunguáss 11 er gert ráð fyrir 

bílastæðum í tengslum við hótelið, gistingu og tjaldstæði svæðisins. 
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4.2.4 Veitur 

RARIK ohf sér svæðinu fyrir rafmagni í gegnum jarðstreng og skulu allar nýjar lagnir verða lagðar í jörð 

meðfram aðkomuvegum, eftir því sem hægt er. 

Allt frárennsli frá sumarhúsum verður leitt í rotþær í samræmi við lög og reglugerðir sem gilda um 

fráveitur og skólp. Ekki er gert ráð fyrir að landeigendur samnýti rotþrær sökum fjarlægðar milli 

bygginga. Hönnun og frágangur skal unnin í samráði við Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Nýjar rotþrær 

skal staðsetja innan byggingarreits. 

Lóðir 10, 11 og 12 eru með vatnsveitu frá vatnsbóli Hallgeirsstaða. Aðrir bústaðir eru með sjálfstæða 

vatnstanka og er það vatn tekið úr Fossá, gert er ráð fyrir að nýjar byggingar verði með sama 

fyrirkomulag. Hönnun og frágangur skal unnin í samráði við Heilbrigðiseftirlit Austurlands. 

4.2.5 Hönnun og uppdrættir 

Deiliskipulagsuppdráttur sýnir byggingarreiti fyrir allar byggingar sem gert er ráð fyrir að byggja í 

tengslum við uppbyggingu á svæðinu. Allir meginhlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og 

hann er sýndur á mæliblaði lóðarinnar.  

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæli- og lóðarblöð, skilmálar þessir, byggingarreglu-

gerð og aðrar reglugerðir segja til um. 

4.2.6 Sorpgeymslur 

Sorpgeymslur skulu vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012. Staðsetning og frágangur 

skal vera þannig að aðgengi að þeim sé gott og þær séu lítt áberandi. Sorphirða verður í samræmi við 

reglur sveitarfélags hverju sinni. 

4.2.7 Gönguleiðir 

Lega gönguleiða á uppdrætti er leiðbeinandi. Stíga skal leggja þannig í landið að þeir falli sem best að 

umhverfi. 

 

5 UMHVERFISSKÝRSLA 

Umhverfismatið er unnið í samræmi við gr. 5.4 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Nýtt deiliskipulag mun 

ekki fela í sér heimildir til framkvæmda sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum og falla því ekki undir 

lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 
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5.1  Umhverfisáhrif 

Áhrif á jarðfræði og jarðmyndanir er metin óveruleg. Svæðið nýtur ekki sérstakrar verndar skv. 

aðalskipulagi. 

Áhrif á gróður og dýralíf eru metin neikvæð. Innan svæðisins þarf að leggja aðkomuvegi að lóðum og 

gera má ráð fyrir að slíkar framkvæmdir ásamt byggingu nýrra húsa raski gróðri á svæðinu þar sem 

svæðið er skóglendi.  

Óveruleg áhrif eru metin á landnotkun þar sem ekki er verið að ganga á land sem er notað til ræktunar 

eða þykir vera úrvalsræktunarland. 

Áhrif á ásýnd og landslag eru metin neikvæð þegar tekið er mið af núverandi stöðu þar sem nýjar 

byggingar hafa ávallt einhver áhrif á ásýnd óbyggðra svæða. 

Áhrif á samfélag eru metin jákvæð þar sem stuðlað er að auknum atvinnutækifærum á svæðinu með 

möguleika á stækkun hótels.  

Áhrif á heilsu og öryggi eru metin óveruleg. 

Áhrif á minjar eru talin óveruleg. Fornleifaskráning hefur farið fram og merktar voru útlínur tveggja 

minja á lóð nr. 10, minjar nr. 13 og 14 sjá skýringaruppdrátt. Þær eru utan byggingarreits og utan 

áhrifasvæða annarra framkvæmda. Á lóðum nr. 1 og 4 eru merktir punktar sem vísa til heimilda um að 

áður fyrr hafi verið réttir á þessu svæði sem örnefni í landinu draga nafn af. Engin merki fundust þó um 

réttir við vettvangsskoðun. Finnist áður óþekktar minjar við framkvæmdir ber að tilkynna það til 

Minjastofnunar í samræmi við lög um menningarminjar nr. 80/2012. 

5.1.1 Samantekt 

Deiliskipulagið er talið hafa óveruleg umhverfisleg áhrif. Áhrifin felast helst í staðbundinni breytingu á 

ásýnd og röskun á gróðri vegna tilkomu nýrra mannvirkja og lagningar vega. Hinsvegar er ekki um að 

ræða framkvæmdir á öllu svæðinu og því verður meirihluti gróðurs á svæðinu eins og hann er í dag. 

 

 

 


