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Aðalskipulag er stefnumörkun sveitarfélags til minnst 

12 ára - unnin skv. skipulagslögum nr. 123 / 2010. 

 

Eldri/gildandi aðalskipulagsáætlanir eru:  
•Aðalskipulag Biskupstungnahrepps 2000-2012 

•Aðalskipulag Laugardalshrepps 2000-2012   

•Aðalskipulag Þingvallahrepps 2004-2016 

 

Endurskoðun aðalskipulags hófst í árslok 2014 og 

áformað er að ljúka vinnunni vorið 2016. 

 

 

AÐALSKIPULAG 



    

• Ný skipulagslög nr. 123/2010.  Gert ráð fyrir nýjum landnotkunar-

flokkum (íþróttasvæði, afþreyingar- og ferðamannasvæði).  

• Verslunar- og þjónustusvæði á Þingvöllum, Mosaskarði og 

Geldingafelli. 

• Afmörkun vatnsverndarsvæða breytt. 

• Engin íbúðarsvæði í dreifbýli. 

• Færsla Biskupstungnabrautar suður fyrir Geysissvæðið. 

• Breyting á legu Kjalvegar, Skálpanesvegar og Kaldadalsvegar. 

• 10 nýjar námur með Kjalvegi. 

• Heimilaðar eru stakar framkvæmdir s.s. smávirkjanir og 

aðstöðuhús. 

• Gert ráð fyrir endurheimt Hagavatns (landgræðsluaðgerð). 

• Ferðamannasvæði eru skilgreind sem afþreyingar- og ferðamanna-

svæði; Þingvellir, Geysir og Gullfoss. 

• Hverfisvernd á náttúruverndarsvæðum felld niður. 

HELSTU BREYTINGAR FRÁ ELDRA SKIPULAGI 



    

Uppdrættir: 

- Sveitarfélagsuppdráttur, byggð í mkv. 1:50.000. 

- Sveitarfélagsuppdráttur, hálendi í mkv. 1:100.000. 

- Þéttbýlisuppdráttur fyrir Laugarvatn í mkv. 1:10.000. 

- Þéttbýlisuppdráttur fyrir Laugarás í mkv. 1:10.000. 

- Þéttbýlisuppdráttur fyrir Reykholt í mkv. 1:10.000. 

- Skýringaruppdrættir.  

 

Greinargerð: 

- Greinargerð; stefnumörkun og skipulagsskilmálar 

- Skipulagsforsendur og umhverfisskýrsla. 

SKIPULAGSGÖGN 



    

FORSENDUR  
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Íbúafjöldi 
Íbúafjöldi eftir árum 1998-2015 og spá til 2026 

Íbúafjöldi Lágspá 0,59% fjölgun Miðspá 0,81 % fjölgun Háspá 1,07% fjölgun 

ÍBÚAÞRÓUN 1998-2015 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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ALDURSSAMSETNING 
Fjöldi karla og kvenna í samanburði við landsmeðaltal 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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ÍBÚAÞRÓUN Í ÞÉTTBÝLI 



    

Gistinætur 
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Fjöldi gistinátta í Bláskógabyggð frá árinu 2000 til 2014 

Gisting í húsi Tjaldsvæði Heildarfjöldi gistinátta 

FERÐAÞJÓNUSTA 

Heimild:  Hagstofa Íslands 



    Heimild: Ferðamálastofa og Ferðamálafulltrúi 

Hlutfall erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2014 

Staður Sumar Vetur 

Gullfoss og Geysir 60 % 41 % 

Þingvellir 50 % 32 % 

-  Fjöldi ársverka í ferðaþjónustu árið 2014 var um 240. 

-  Fjöldi gistirýma í byggð árið 2014 var um 1000. 

-  Gistinætur eru fáar miðað við fjölda ferðamanna. 

-  Nýting á gistirými var aðeins 21,7% árið 2014.  

FERÐAÞJÓNUSTA 



    

FLÓÐASVÆÐI Í HVÍTÁ 

Heimild:  Veðurstofa Íslands 

Hrunamannahreppur 

Bláskógabyggð 

Útbreiðsla flóða árin 

1968,1981 og 2006 



    

Unnin skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Metin eru áhrif af þeirri stefnu sem sett er fram í aðalskipu-

laginu.  Áhrifin eru borin saman við núll kost sem er annað 

hvort stefna í gildandi skipulagi eða líkleg þróun umhverfisins 

ef ekki kemur til framfylgdar stefnunnar. 
 

Metin eru líkleg áhrif á eftirtalda þætti: 
• Náttúra; dýralíf, gróður, vistkerfi, víðerni. 

• Samfélag; efnahagur, atvinna, útivist, ferðamennska, byggð, landnotkun. 

• Samgöngur; vegir og brýr, göngu-, reið- og reiðhjólaleiðir. 

• Heilsa og öryggi; mengun, náttúruvá, grunnvatn, umferðaröryggi. 

• Minjar; menningarminjar, náttúruminjar og verndarsvæði. 
 

Áhrifin geta verið jákvæð, neikvæð, óveruleg eða óviss. 

UMHVERFISSKÝRSLA 



    

STEFNUMÖRKUN 

 Íbúðarbyggð 

 Frístundabyggð 

 Landbúnaðarsvæði 

 Skógrækt- og landgræðsla 

 Verslun- og þjónusta 

 Afþreyingar- og ferðamannasvæði 

 Iðnaðarsvæði 

 Stakar framkvæmdir 

 Efnistöku- og efnislosunarsvæði 

 Samgöngur 

 Verndarsvæði og minjar 

 Þéttbýlisstaðir 

 

 

 

 

 



    



    

 Ekki er gert ráð fyrir íbúðarsvæðum í dreifbýli. 

 Ný íbúðarhús verði sem mest í tengslum við núverandi byggð til að 

vegir og veitur nýtist sem best. 

 Íbúðarhús verði að jafnaði ekki byggð á svæðum sem skilgreind eru 

sem hættusvæði vegna náttúruvár (flóðasvæði). 

 Íbúðarlóðir verði að jafnaði 1-3 ha að stærð og nýtingarhlutfall allt að 

0,05. 

 

ÍBÚÐARBYGGÐ í dreifbýli  



    

 Ný hverfi verði að jafnaði í tengslum við núverandi frístundabyggð. 

 Lóðir verða að jafnaði á bilinu ½ til 1 ha. Nýtingarhlutfall 0,03. 

 Ný frístundasvæði verði ekki stærri en 25 ha innan hverrar jarðar.  

Heimilt er að stækka/bæta við svæðum þegar 2/3 hlutar 

frístundasvæðis hafa verið byggðir. 

 Heimilt að vera með þjónustumiðstöð sem þjónar hverju svæði. 

 Ekki er heimilt að vera með gistiheimili, stök herbergi eða smáhýsi til 

útleigu í frístundahúsum, né heldur vera með veitingarekstur. 

 Í deiliskipulagi frístundabyggðar skal gera grein fyrir vatnstökustöðum 

þar sem nálgast má slökkvivatn, einnig flóttaleiðum vegna gróður- og 

kjarrelda. 

 Vinna skal viðbragðsáætlun fyrir frístundasvæði í samráði við 

Brunavarnir Árnessýslu. 

FRÍSTUNDABYGGÐ  



    

 Stuðla að verndun þess 

til framtíðar, samhliða 

ábyrgri nýtingu. 

 Heimilt að byggja stök 

íbúðarhús sem ekki 

tengjast búrekstri. 

 Heimilt er að stunda 

annan minniháttar 

atvinnurekstur á 

landbúnaðarsvæðum 
(s.s. ferðaþjónusta, greiðasala, 

afurðasala, verkstæði). 

 Heildarstærð bygginga 

fyrir aðra atvinnu-

starfsemi má vera  

1.500 m².  

LANDBÚNAÐARSVÆÐI 



    

 Skógrækt verði efld til útivistar, skjóls og landbóta. 

 Áfram verði unnið að endurheimt gróðurs og landgæða. 

 Vatnsborð Hagavatns verði hækkað, með stíflu í Farinu, til að koma í veg 

fyrir jarðvegseyðingu, uppblástur og fok yfir byggðina. 

 
NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

•Dregur úr uppblæstri og sandfoki yfir 

byggð, mistur þar minnkar og sést til fjalla 

á þurrum dögum.  
 

•Stórt stöðuvatn breytir ásýnd landsins 

en Hagavatn náði yfir umrætt svæði allt 

þar til hljóp úr því árið 1939.  

 

•Endurheimt Hagavatns er forsenda 

frekari landgræðsluaðgerða sunnan 

vatnsins.  
 

•Virkjun Hagavatns og endurheimt 

Hagavatns eru framkvæmdir sem styðja 

við hvor aðra hvað hagkvæmni varðar og 

er því eðlilegt að þessar framkvæmdir 

verði skoðaðar í samhengi. 

SKÓGRÆKT- OG LANDGRÆÐSLA 



    

 Efla þjónustu við ferðamenn og fjölga afþreyingarmöguleikum til að fjölga 

atvinnutækifærum. 

 Markaðssetja þarf gistimöguleika til að fjölga gistinóttum og lengja dvöl 

ferðamanna. 

 

Ný verslunar- og þjónustusvæði eru: 

o Þjónustumiðstöð á Þingvöllum og stækkun miðstöðvar á Hakinu. 

o Veitinga- og gistiþjónusta suðvestan Geldingafells. 

o Veitinga- og gistiþjónusta við Mosaskarð. 

 

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA (1) 



    

o Ný þjónustumiðstöð á 

Þingvöllum og stækkun 

miðstöðvar á Hakinu. 

 
NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

• Frekari uppbygging á Þingvöllum bætir 

þjónustu við ferðamenn og eflir hana í takt 

við fjölgun ferðamanna í þjóðgarðinum.  
 

• Þjónusta og bílastæði er færð að jaðri 

svæðisins og síðan verði gönguleiðir um 

svæðið og milli núverandi miðstöðvar á 

Hakinu og nýrrar þjónustumiðstöðvar. 
 

• Þörf er á meiri og betri þjónustu til að anna 

þeim fjölda ferðamanna sem kemur á svæðið. 

 

• Minni bílaumferð á meginsvæðinu eykur 

öryggi þeirra sem ganga um svæðið. 

 

• Rask fylgir uppbyggingu nýrra þjónustu-

miðstöðva. 

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA (2) 



    

o Veitinga- og gistiþjónusta við 

Geldingafell, breyting á 

Skálpanesvegi. 

NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

• Bætir þjónustu við ferðamenn sem fara 

um Kjalveg og þá sem leggja leið sína á 

Langjökul.  

 

• Nýir atvinnumöguleikar.  Betri þjónusta 

við ferðamenn. 

 

• Með færslu Skálpanesvegar og Kjalvegar 

á snjóléttara svæði þá er möguleiki að 

lengja ferðamannatímann því vegurinn 

opnast fyrr á vorin.   

 

• Bætir rekstrargrundvöll ferðaþjónustu-

staða í byggð og á hálendinu. 

 

• Með viðveru starfsfólks á svæðinu má 

gera ráð fyrir betra öryggi ferðamanna. 

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA (3) 



    

o Veitinga- og gistiþjónusta við Mosaskarð. 

 
UMHVERFISMAT ÁÆTLANA  

• Fjölgar þjónustustöðum ferðamanna og 

stuðlar að því að ferðamenn dreifist víðar 

um sveitarfélagið.  Bætir þjónustu við 

ferðamenn. 

 

• Áhugaverðir útivistarmöguleikar og 

staðir eru í nágrenni Mosaskarðs. 

 

• Nýir atvinnumöguleikar. 

 

• Með viðveru starfsfólks á svæðinu má 

gera ráð fyrir betra öryggi ferðamanna. 

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA (4) 



    

 Öll helstu ferðamannasvæði 

eru skilgreind sem afþrey-

ingar- og ferðamannasvæði 
(Þingvellir, Geysir, Gullfoss). 

 Fjölga þarf afþreyingarmögu-

leikum til að ferðamenn 

dvelji lengur. 

 Settar verði almennar reglur 

um stýringu ferðamanna og 

uppbyggingu á ferðamanna-

stöðum (samræmi í útliti bygginga, 

þær falli vel að landi, stígakerfi, aðgangs-

stýring o.fl.). 

 

AFÞREYINGAR- OG FERMANNASVÆÐI 



    

 Bygging smávirkjana er heimil þar sem aðstæður leyfa. 

 Unnin verði stefnumótun varðandi smávirkjanir, vindrafstöðvar og 

vatnsaflsvirkjanir í samráði við nágrannasveitarfélög. 

 Unnið verði að frekari flokkun og endurvinnslu sorps. 

 

Ný iðnaðarsvæði eru: 

o Brúarvirkjun í Tungufljóti ásamt lóni, stöðvarhúsi, göngum, vegi, efnistöku- 

og efnislosunarsvæðum. 

o Litlar vatnsaflsvirkjanir,  allt að 5 MW. 

IÐNAÐARSVÆÐI (1) 



    

NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

• Brúarvirkjun verður rennslisvirkjun og 

hefur því lítil áhrif á vatnsmagn í 

Tungufljóti.  

 

• Lítil flóðahætta vegna stíflurofs.  

 

• Virkjunin framleiðir umhverfisvæna orku. 

 

• Sala raforku er tekjulind.  

 

• Fjölgar möguleikum til raforkufram-

leiðslu. 

 

• Virkjunin raskar landi og breytir ásýnd 

þess. 

IÐNAÐARSVÆÐI (2) 
Iðnaðarsvæði 

o Brúarvirkjun í Tungufljóti. 



    

NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

• Framleiða umhverfisvæna orku. 

 

• Miðlunarlón þeirra eru lítil, sem lágmarkar það land sem raskast við framkvæmdina. 

 

• Lítil flóðahætta vegna stíflurofs.  

 

• Geta verið hagkvæmur kostur sem n.k. aukabúgrein á bújörðum þar sem raforkan frá þeim 

nýtist á búinu og möguleiki er á frekari tekjuöflun með sölu raforku inn á almenna kerfið.  

 

• Í einhverjum tilfellum gæti fyrirhuguð staðsetning lítilla virkjana haft veruleg áhrif á náttúru eða 

minjar og þarf að skoða það í hverju tilfelli fyrir sig. 

 

• Röskun verður á landi við byggingu virkjunar og gerð miðlunarlóns. 

IÐNAÐARSVÆÐI (3) 
o Litlar vatnsaflsvirkjanir,  allt að 5 MW. 



    

Á landbúnaðarsvæðum og óbyggðum svæðum er í einhverjum tilfellum 

heimilt að byggja stök mannvirki án þess að afmarka sérstaka landnotkun, 

það er þó skoðað í hverju tilfelli fyrir sig: 
 

 Stök frístundahús og íbúðarhús sem ekki tengjast búrekstri – skulu reyst 

í tengslum við núverandi byggð. 

 Fjarskiptamöstur allt að 20 m há. 

 Vatnsaflsvirkjanir allt að 5 MW. 

 Vindrafstöðvar allt að 20 m háar (verða ekki heimilaðar á frístundasvæðum eða innan 

þéttbýlis). 

 Örvirkjanir fyrir farsímasenda. 

 Byggingar fyrir veitumannvirki s.s. spennistöðvar og dælustöðvar (20 m2). 

 Þjónustuhús og kynningaraðstaða (20 m2) t.d. við göngu- og reiðleiðir. 

 

 

STAKAR FRAMKVÆMDIR  



    

 Áhersla er á nægt framboð efnistökusvæða. 

 Efnistaka fer ekki fram á svæðum sem hafa verndargildi. 

 Efnistökusvæði hafi framkvæmdaleyfi. 

 Gerð er krafa um góða umgengni, skipulögð vinnubrögð og snyrtilegan 

frágang að lokinni efnistöku. 

 

Ný efnistökusvæði eru: 

o 10 ný efnistökusvæði með Kjalvegi.  (Voru 29 í gildandi skipulagi). 

 

 

EFNISTÖKU- OG  

EFNISLOSUNARSVÆÐI 



    

NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

• Námur eru forsenda þess að hægt sé að viðhalda 

og byggja upp vegakerfið. 

 

•Hægt að nýta þau efnistökusvæði sem best henta 

hverju sinni og þau sem hafa minnst áhrif á 

umhverfið. 

 

• Styttri vegalengd frá efnistökustað að 

framkvæmdasvæði og þar með minni umferð 

stórra bíla á Kjalvegi. 

 

• Umferð stórvirkra vinnuvéla á framkvæmdatíma 

getur skapað hættu í umferðinni. 

 

• Opnar námur skapa hættu á jarðvegsfoki. 

 

• Námur hafa hugsanlega áhrif á víðerni. 

EFNISTÖKU- OG 
EFNISLOSUNARSVÆÐI 

o 10 ný svæði með Kjalvegi. 
Námurnar eru í eða við núverandi vegstæði. 



    

 

 Stuðlað að endurbótum meginleiða og lagt á þær bundið slitlag. 

 Nýjar tengingar við stofn- og tengivegi verði lágmarkaðar. 

 Haldið verði áfram uppbyggingu helstu vega á hálendinu, þeir lagðir 

bundnu slitlagi.  

 Komið verði í veg fyrir utanvegaakstur með betri merkingum leiða og 

endurbótum á vegum. 

 Stuðlað verði að fjölbreyttum göngu-, reið- og reiðhjólaleiðum. 

 Gera skal ráð fyrir breiðri vegöxl fyrir reiðhjólaumferð við endurbætur 

á vegum.  

 Almenningssamgöngur verði efldar. 
 

Breytingar/endurbætur á vegum eru: 

o Endurbætur á helstu hálendisvegum og færsla á hluta Kjalvegar. 

o Færsla Biskupstungnabrautar við Geysi. 

o Suðurhluti Kaldadalsvegar færður til vesturs. 

o Reiðhjólaleiðir og gönguleiðir. 

SAMGÖNGUR 
Vegir, reiðleiðir, gönguleiðir, reiðhjólaleiðir, flugvellir 



    

NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

• Dregur verulega úr eða kemur í veg fyrir 

utanvegaakstur og rykmengun hverfur.  
 

• Vegur sem lagður er bundnu slitlagi fer betur 

með farþega og ökutæki, styttir ferðatíma og 

eykur umferðaröryggi allra vegfarenda.  
 

• Ferðamannatíminn lengist því vegirnir opnast 

fyrr á vorin og lokast ekki í fyrstu snjóum á 

haustin.  
 

• Vegirnir verða snjóléttari sem kemur 

vetrarferðamennsku á hálendinu til góða. 
 

• Lenging ferðamannatímans er líkleg til að 

bæta nýtingu gististaða. 
 

• Meiri ásókn verður í viðkvæm svæði. 
 

• Uppbyggðir vegir geta haft neikvæð áhrif á 

upplifun hálendisins sem óbyggðs svæðis og 

skerða víðerni. 

HÁLENDISVEGIR 
o Endurbætur á hálendisvegum og færsla á hluta Kjalvegar. 



    

NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS 

• Með færslu Kaldadalsvegar skapast meira 

næði á tjaldsvæðinu á Þingvöllum. 

 

• Vegurinn er færður af meginsvæðinu. 

 

• Bætir samgöngur milli Suður- og Vestur-

lands. 

 

 

KALDADALSVEGUR 
o Suðurhluti Kaldadalsvegar 

færður til vesturs. 



    

BISKUPSTUNGNABRAUT VIÐ GEYSI 



    

BISKUPSTUNGNABRAUT VIÐ GEYSI 



    

BISKUPSTUNGNABRAUT VIÐ GEYSI 



    

BISKUPSTUNGNABRAUT VIÐ GEYSI 



    

VERNDARSVÆÐI OG MINJAR 
 

 Friðlýst svæði 

 Svæði á náttúruminjaskrá 

 Hverfisverndarsvæði 

 Minjavernd 

 Vatnsverndarsvæði 

 Önnur náttúruvernd 

 Varúðarsvæði 

 

 

 



    

 

 Lokið er aðalskráningu fornminja á þéttbýlisstöðunum. 

 Virkjanahugmyndir í verndarflokki eru skilgreindar sem önnur 

náttúruvernd (Gýgjarfossvirkjun, Bláfellsvirkjun, Geysir). 

 Virkjanahugmyndir í biðflokki eru skilgreindar sem varúðarsvæði 

(Búðartunguvirkjun, Haukholtsvirkjun, Hagavatnsvirkjun).  

 Afmörkun vatnsverndarsvæða er endurskoðuð m.v. nákvæmari 

kortagrunna. 

 Hverfisvernd er í flestum tilfellum tekin af svæðum sem eru á 

náttúruminjaskrá. 

 Náttúrulegir birkiskógar njóta áfram hverfisverndar. 

 

 

 

 

VERNDARSVÆÐI OG MINJAR 



    

MINJAVERND 
 

 Friðlýstar fornminjar. 

 Friðlýstar byggingar. 

 Fornminjar sem njóta 

hverfisverndar. 

 

 

 

 



    

ÞÉTTBÝLISSTAÐIR 
 

Markmið: 

 Sköpuð verði skilyrði fyrir nýja atvinnustarfsemi. 

 Netsamband verði samkeppnishæft við höfuðborgarsvæðið. 

 Unnið verði að uppbyggingu ferðaþjónustu í samvinnu við aðila í 

ferðaþjónustu. 

 Tryggt verði gott framboð fjölbreyttra lóða og lögð áhersla á 

samfellda byggð. 

 Íbúðarhús verði að hámarki 2 hæðir. 

 Tryggja þarf framboð leiguíbúða fyrir tímabundna búsetu. 

 Aðstaða til íþrótta og útivistar verði efld og stígar malbikaðir. 

 Yfirbragð byggðar taki mið af umhverfi sínu og vandað verði til 

frágangs lóða og opinna svæða. 

 

 

 

 



    

LAUGARVATN 
 Hesthúsasvæði verður 

íþróttasvæði. 

 Tjaldsvæði og hjólhýsa-

svæði verða afþreyingar- 

og ferðamannasvæði. 

 Athafnasvæði minnkað. 

 Fjallahjólabraut. 

 Minjar. 

 

 

 

 



    

LAUGARÁS 

 Þéttbýlið minnkað verulega.  

 Frístundasvæði ekki lengur hluti þéttbýlisins. 

 Íbúðarsvæði minnkuð. 

 Gert ráð fyrir hóteli á sláturhúsreitnum. 

 Stofnanasvæði og iðnaðarsvæði fellt út. 

 Minjar. 

 Hættusvæði. 



    

REYKHOLT 

 Íbúðarsvæði í Kistuholti minnkað. 

 Tjaldsvæði verður afþreyingar og ferðamannasvæði. 

 Hesthúsasvæði og íþróttavöllur verður íþrótta-

svæði. 

 Þéttbýlið minnkað lítillega. 



    

Takk fyrir 


