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1. Inngangur 

1.1 Almennt 

Fannborg ehf. áformar að ráðast í endurbyggingu og frekari uppbyggingu Hálendismiðstöðvarinnar í 
Kerlingarfjöllum. Fannborg á og rekur aðstöðu fyrir ferðamenn, skíða - og útivistarfólk í Kerlingarfjöllum. 
Sá hluti starfsemi Fannborgar sem snýr að gistiþjónustu hefur aðallega farið fram í Ásgarði, litlum dal á 
norðurjaðri Kerlingarfjallasvæðisins, sjá mynd 1. Hér á eftir er fjallað um hvernig unnið verður að mati á 
umhverfisáhrifum fyrirhugaðra framkvæmda í samræmi við lög nr. 106/2000 m.s.br. um mat á 
umhverfisáhrifum. Fannborg er framkvæmdaraðili verksins en Mannvit sá um gerð tillögu að 
matsáætlun í samráði við framkvæmdaraðila.  

1.2 Matsskylda 

Fyrirhugaðar framkvæmdir falla undir, 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum m. s. br. 
Greinin fjallar um framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum þegar þær geta haft 
í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif. Framkvæmdin er háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 
matsskylduákvörðun Skipulagsstofnunar dags. 1. júlí 2015. Fannborg tilkynnti framkvæmdina til 
stofnunarinnar samkvæmt 6. gr. laga nr. 106/2000, lið 12.05 í 1. viðauka laganna. Þar segir að 
„Þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn á hálendi og á verndarsvæðum á láglendi utan þéttbýlis, 
orlofsþorp, hótel og tengdar framkvæmdir utan þéttbýlis“ séu tilkynningarskyld (flokkur B). Uppbygging 
samkvæmt 1. áfanga áætlunar framkvæmdaraðila er ekki matsskyld samkvæmt fyrrgreindri ákvörðun 
Skipulagsstofnunar.  

1.3 Leyfi 

Í töflu 1 er yfirlit yfir þau leyfi sem afla þarf vegna framkvæmda eftir að mati á umhverfisáhrifum lýkur. 
Í töflunni kemur fram á grundvelli hvaða laga og/eða reglugerða leyfin eru veitt og hver er leyfisveitandi. 

Tafla 1.  Yfirlit yfir leyfi vegna Hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum. 

Leyfi 
Tilvísun í lög og 

reglugerðir 
Áhrif uppbyggingar 
Hálendismiðstöðvar 

Leyfisveitandi 

Framkvæmdaleyfi 
Skipulagslög nr. 123/2010, 
13. gr. 

Sækja þarf um leyfi fyrir 
framkvæmdum. Við veitingu 
framkvæmdaleyfis þarf 
sveitarfélagið að taka tillit til 
álits Skipulagsstofnunar um mat 
á umhverfisáhrifum. 

Hrunamannahreppur  

Byggingarleyfi 
Lög nr. 160/2010 um 
mannvirki, 9. gr. 

Sækja þarf um byggingarleyfi til 
að byggja hús og önnur 
mannvirki.  

Hrunamannahreppur 

Starfsleyfi 

6. gr. laga nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og 
mengunarvarnir. 
Reglugerð nr. 785/1999 
um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getur 
haft í för með sér mengun. 
Fylgiskjal 2, tl. 9.1.d. 

Veita ber Heilbrigðiseftirliti 
Suðurlands upplýsingar um 
fyrirhugaðar breytingar, sem 
metur hvort nauðsynlegt sé að 
endurskoða starfsleyfi. 

 

Heilbrigðisnefnd 
Suðurlands 

 



HÁLENDISMIÐSTÖÐ Í KERLINGARFJÖLLUM 
DRÖG AÐ TILLÖGU AÐ MATSÁÆTLUN 

 

2│ 

 

Mynd 1.  Yfirlitsmynd. 
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Fornleifaskráning hefur farið fram í Kerlingarfjöllum á vegum verkefnisstjórnar um rammaáætlun (Þór 
Hjaltalín, 2008). Minjastofnun Íslands telur að fullnægjandi úttekt hafi verið gerð á fyrirhuguðu 
framkvæmdasvæði og að fornleifum muni ekki stafa hætta af þeim, sbr. umsögn Minjastofnunar um 
matsskyldu fyrirhugaðrar uppbyggingar Hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum dags. 4. maí 2015. Ef áður 
ókunnar forminjar finnast verður framkvæmdin stöðvuð, tilkynnt um fundinn til Minjastofnunar og ekki 
haldið áfram fyrr en skriflegt leyfi liggur fyrir frá stofnuninni.  

1.4 Eignarhald 

Landið þar sem uppbygging Hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum er fyrirhuguð er þjóðlenda og óbyggt 
land sem tilheyrir Hrunamannahreppi. Leyfi forsætisráðherra og viðkomandi sveitarstjórnar þarf til 
mannvirkjagerðar, nýtingar jarðhita- og vatnsréttinda, náma og annarra jarðefna og nauðsynlegra afnota 
af landi innan þjóðlendu samkvæmt 3. gr. laga nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka 
eignarlanda, þjóðlenda og afrétta.  

Fannborg ehf. gerði í júní 2015 leigusamning til 25 ára við Hrunamannahrepp, um 5.4 ha lóð undir 
Hálendismiðstöð í Kerlingarfjöllum. Umrædd lóð er skilgreind innan deiliskipulags fyrir hluta 
Kerlingarfjallasvæðisins. Fannborg er einnig með samning við Hrunamannahrepp frá júní 2015 um 
umsjón og eftirlit með landi og landsréttindum á tæplega 3000 ha svæði sem er nánar afmarkað í 
deiliskipulagi (Árni Þór Helgason, 2012).   

1.5 Tímaáætlun matsvinnu og aðkoma almennings 

Í töflu 2 er gerð grein fyrir tímaáætlun matsvinnu. Verkefnið verður kynnt fyrir almenningi og 
hagsmunaaðilum eins og lög nr. 106/2000 gera ráð fyrir og hafa aðilar þrisvar tækifæri til að koma á 
framfæri athugasemdum og ábendingum.  Í fyrsta lagi þegar framkvæmdaraðili kynnir drög að tillögu að 
matsáætlun. Í öðru lagi þegar Skipulagsstofnun auglýsir tillögu að matsáætlun á fyrstu stigum 
matsferlisins og óskar eftir umsögnum og athugasemdum. Og í þriðja lagi er óskað eftir umsögnum og 
athugasemdum þegar Skipulagsstofnun auglýsir frummatsskýrslu.  

Tafla 2.  Tímaáætlun matsvinnu. 

 

Mat á umhverfisáhrifum -Tímaáætlun 

o n d j f m a m j j á s o n d j f

Drög að tillögu að matsáætlun

Kynning á drögum að tillögu á netinu

Tillaga að matsáætlun fullkláruð

Umfjöllun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun

Ákvörðun Skipulagsstofnunar 

Umhverfisathuganir/rannsóknir (ef þörf)

Frummatsskýrsla undirbúin

Athugun Skipulagsstofnunar á frummatsskýrslu

Kynning á frummatsskýrslu

Matsskýrsla undirbúin

Athugun Skipulagsstofnunar á matsskýrslu

Álit Skipulagsstofnunar

Hálendismiðstöð Kerlingarfjöllum

20162015 2017



HÁLENDISMIÐSTÖÐ Í KERLINGARFJÖLLUM 
DRÖG AÐ TILLÖGU AÐ MATSÁÆTLUN 

 

2│ 

2. Staðhættir og skipulag 

2.1 Landfræðilega afmörkun 

Eins og fram hefur komið á Fannborg og rekur aðstöðu fyrir ferðamenn, skíða - og útivistarfólk í 
Kerlingarfjöllum. Umgjörð þeirrar starfsemi á rætur að rekja til samnings er gerður var milli 
Hrunamannahrepps og Fannborgar árið 1964. Samningurinn var gerður til 50 ára og rann út árið 2014. 
Fannborg hefur með samningi við Hrunamannahrepp, sem samþykktur var í sveitarstjórn þann 10. júní 
2015, umsjón og eftirlit með landi og landsréttindum á tæplega 3000 ha svæði í Kerlingarfjöllum, sbr. 
afmörkun í deiliskipulagi, sjá mynd 1. Mannvirkjagerð mun að mestu eiga sér stað við 
Hálendismiðstöðina í Kerlingarfjöllum í Ásgarði, sjá mynd 2. 

Kerlingarfjöll eru á náttúruminjaskrá sem „aðrar náttúruminjar“, en á mynd 1 sýnir rauð lína útlínur 
náttúruminjasvæðisins, merkt nr. 732, sbr. vef Umhverfisstofnunar (2015).  

 

Mynd 2.  Mannvirki í Ásgarði sumarið 2012. 

Í samningi Fannborgar og Hrunamannahrepps voru eftirfarandi punktar skilgreindir sem afmörkun þess 
svæðis sem samningurinn náði yfir: 

 Mörk að norðan - Jökulkvísl (Jökulfall) frá brú við Hvin austur að mynni Kerlingarsprænu. 

 Mörk að vestan - bein lína frá sömu brú syðst á Sléttaskarð fyrir sunnan Mæni. 

 Mörk að sunnan - lína dregin syðst úr Sléttaskarði beint austur í Hverahnúk og þaðan beint í 
Austurnípu. 

 Mörk að austan - lína dregin úr Austurnípu beint í suðausturhorn Loðmundar og þaðan beint 
í mynni Kerlingarsprænu í Jökulkvísl.  

Sá hluti starfsemi Fannborgar sem snýr að gistiþjónustu hefur aðallega farið fram í Ásgarði. 
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Á mynd 3 má greina á loftmynd þær byggingar og önnur mannvirki sem Fannborg hefur ráðist í á 
undanförnum áratugum. Vegtengingar við Kjalveg (35), Kerlingarfjallaveg (F347) og leiðir inn á svæðið 
og þaðan í átt að Þjórsárverum má sjá á mynd 1.  

 

Mynd 3.  Loftmynd sem sýnir mannvirki og afmörkun lóðar Fannborgar í Ásgarði. 

2.2 Skipulag og landnotkun 

2.2.1 Aðalskipulag 

Á athugunarsvæði fyrirhugaðrar framkvæmdar er í gildi Aðalskipulag Hrunamannahrepps 2003-2015 
(Teiknistofa arkitekta, Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., 2005). Svæðið er skilgreint sem óbyggt svæði í 
aðalskipulaginu og einnig sem hverfisverndarsvæði, H1, Þjórsárver-Kerlingarfjöll, vegna náttúruminja á 
hálendinu.  

Í Ásgarði í Kerlingarfjöllum er skilgreint verslunar- og þjónustusvæði á hálendinu í aðalskipulaginu. 
Samkvæmt því er gert ráð fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu í samræmi við skilgreiningu svæðisskipulags 
miðhálendisins.  
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2.2.2 Deiliskipulag 

Árið 2014 samþykkti hreppsnefnd Hrunamannahrepps deiliskipulag fyrir það svæði sem fyrrnefndur 
samningur Fannborgar tekur til, sjá kafla 2.1. Í upphafi árs 2015 samþykkti hreppsnefndin breytingu á 
því deiliskipulagi. Skipulagstillögurnar þar sem gerð er grein fyrir áformum Fannborgar um uppbyggingu 
í Kerlingarfjöllum voru kynntar og auglýstar í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 (Árni Þór Helgason, 
2012; Pro-Ark teiknistofa, 2014).  

Það er skilningur Fannborgar að það deiliskipulag ásamt samþykktum breytingum feli í sér eftirfarandi: 

 Í fyrsta lagi að nú liggi fyrir skipulagsáætlun fyrir það svæði sem afmarkað var í upphaflegum 
samningi Hrunamannahrepps og Fannborgar, sbr. t.d. grein 2.7 í skipulagslögum, nr.123/2010. 

 Í öðru lagi að deiliskipulagið (skipulagsáætlunin) feli í sér heimild fyrir Fannborg að hefja vinnu 
við mat á umhverfisáhrifum fyrir framkvæmdir sem skilgreindar eru deiliskipulaginu, bæði á 
teikningum og í meðfylgjandi greinargerð.  

Nánar er fjallað um fyrirhugaða framkvæmd í 3. kafla.  

2.2.3 Svæðisskipulag miðhálendis Íslands - Landsskipulag 

Ferðaþjónusta: Svæðisskipulag miðhálendis Íslands 2015 nær yfir meginhluta athugunarsvæðisins 
(Samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands, 1998). Aðalmarkmið svæðisskipulagsins er að 
tryggja skynsamlega nýtingu auðlinda og allra þeirra landkosta sem miðhálendið býr yfir með hliðsjón af 
almannahagsmunum þjóðarinnar og að teknu tilliti til verndarsjónarmiða. Samkvæmt svæðisskipulaginu 
eru Kerlingarfjöll á verndarsvæði, nánar tiltekið einu af náttúruverndarsvæðum landsins sem ná yfir 
mikilvægustu og merkustu náttúruminjar hálendisins.   

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 hefur samvinnunefndin sem kom að gerð svæðisskipulagsins 
verið lögð niður og hefur Skipulagsstofnun tekið við hlutverki hennar þar til ný landsskipulagsstefna tekur 
gildi. Stefna um skipulagsmál miðhálendisins verður ávallt mótuð í landsskipulagsstefnu, sem mun taka 
við hlutverki svæðisskipulags miðhálendisins. Samkvæmt 20. gr. reglugerðar nr. 1001/2011 um 
landsskipulagsstefnu skulu sveitarfélög taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð svæðis- og 
aðalskipulagsáætlana eða breytinga á þeim og, eftir því sem við á, samræma þær landsskipulagsstefnu 
innan fjögurra ára frá samþykkt hennar. Í því felst að samræma og útfæra landsskipulagsstefnu í 
skipulagsáætlunum. 

Samkvæmt tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Alþingi, 2015) er 
ferðaþjónusta í sátt við náttúru og umhverfi eitt af markmiðum landsskipulagsstefnunnar og að 
uppbygging ferðamannaaðstöðu á miðhálendinu stuðli að góðri aðstöðu ferðafólks á miðhálendinu, en 
jafnframt verði gætt að því að óbyggðaupplifun og náttúrugæði skerðist sem minnst vegna mannvirkja 
og umferðar.  

Samkvæmt tillögu landsskipulagsstefnu verði uppbygging ferðamannaaðstöðu takmörkuð á 
miðhálendinu og megináhersla lögð á uppbyggingu á jaðarsvæðum hálendisins og á nokkrum 
afmörkuðum svæðum við aðalvegi hálendisins. Gengið verði út frá ákveðinni flokkun og staðsetningu 
þjónustustaða.  Kerlingarfjöll eru einn þeirra staða sem skilgreindir eru í flokknum hálendismiðstöðvar 
við meginleiðir um hálendið í tillögu að landsskipulagsstefnu.  

Samgöngur: Svæðisskipulagsáætlunin gerir greinarmun á 4 gerðum vega á miðhálendinu. Vegum er skipt 
eftir gæðum í aðalfjallvegi, fjallvegi og einkavegi og aðrar ökuleiðir. Kjalvegur 35 er skilgreindur sem 
aðalfjallvegur.  Í Samgönguáætlun 2011-2022 er Kjalvegur skilgreindur sem stofnvegur um hálendið og í 
Samgönguáætlun 2015-2026 er lagt til að það verði óbreytt.   

Kerlingarfjallavegur (F347) sem liggur frá Kjalvegi að skálasvæði í Kerlingafjöllum er fjallvegur. Vegur 
áfram frá Ásgarði norðan Kerlingarfjalla austur að Þjórsá er einnig skilgreindur sem fjallvegur í 
svæðisskipulagi og til samræmis einnig í aðalskipulagi Hrunamannahrepps.  
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2.3 Umhverfi og aðstæður 

Kerlingafjöll eru fjallaklasi á sunnanverðum Kili, skammt í suðvestur frá Hofsjökli, á vatnaskilum Hvítár 
og Þjórsár. Þau eru þyrping tinda og eggja sem ná yfir u.þ.b. 150 km2 svæði. Fjöllin sjást mjög langt að og 
eru hæstu tindarnir í um 1500 m hæð yfir sjó. Árnar Ásgarðsá, sem rennur í Hvítá og Kisa, sem rennur í 
Þjórsá skipta fjöllunum nánast í tvo klasa, vestur- og austurfjöll. 

Í Kerlingarfjöllum er eitt af öflugri háhitasvæðum á hálendinu, staðsett í miðjum fjallaklasanum og 
afmarkast af nokkrum tindum, sem taldir eru vera úr brúnum á stórum eldgíg sem þarna hefur verið. 
Meðal þeirra má nefna Mæni, Hveradalahnjúk, Fannborg, Hött og Ögmund. Í hlíðum sumra fjallanna eru 
smájöklar, sem hafa minnkað mjög á síðustu áratugum. 

Farvegur Ásgarðsár er þröngt gil hið efra sem opnast í lítinn dal skömmu áður en áin rennur í Jökulfallið. 
Í þessum litla og frekar þrönga dal sem nefndur er Ásgarður, er meginaðstaða Fannborgar. Dalurinn er 
ágætlega gróinn meðfram ánni, en hefðbundinn melagróður er í hlíðum hans ofanverðum.  

Aðgengi ökutækja að Kerlingarfjallasvæðinu getur verið eftir þremur mögulegum tengingum við þá vegi 
sem falla inn í númerakerfi Vegagerðarinnar (mynd 1), þessar tengingar eru: 

1. Tenging með Kerlingarfjallaafleggjara við Kjalveg, vegur F 347, en sá vegur endar við horn húss 
sem kennt er við Ferðafélag Íslands. 

2. Vegslóði er liggur út af F 347 við brú yfir Jökulfallið, til suðvesturs og síðan um Leppistungur og 
Svínárnes að Tungufelli í Hrunamannahreppi 

3. Vegslóði norðan Kerlingarfjalla um Seturhraun að Þjórsá og síðan að Sultartangalóni. 

Innan Kerlingarfjallasvæðisins er vegur sem Fannborg lagði upp á fjallið Keis með afleggjurum að 
bílastæði ofan Hveradala og norðan bílastæðis við Keis.  Einnig hafa forráðamenn látið merkja 
gönguleiðir innan Kerlingarfjallasvæðisins.  

3. Framkvæmd 

3.1 Tilgangur og markmið 

Sumarið 2008 er talið að 6.100 gestir hafi komið í Kerlingarfjöll (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009). Frá þeim 
tíma hefur heildarfjöldi þeirra sem sækja svæðið meira en tvöfaldast samkvæmt þolmarkarannsókn sem 
gerð var 2015 (LT-rannsóknir og ráðgjöf, 2015). Áætlað er að 14.000 til 16.000 ferðamenn hafi sótt 
Kerlingarfjallasvæðið heim árið 2015. Forráðamenn Fannborgar telja að árleg aukning ferðamanna verði 
á bilinu 2.000 til 3.000 manns, en það þýðir að árið 2025 gætu þeir orðið á bilinu 35.000 til 45.000.  

Fannborg hefur rekið gistiþjónustu og veitingasölu í Ásgarði í yfir 50 ár, en starfsemin miðaði í byrjun við 
þá sem dvöldu á Kerlingarfjallasvæðinu við skíðaiðkun. Félagið hefur það að markmiði að halda áfram á 
þeirri braut sem ábyrgur rekstraraðili sem selur gisti- og veitingaþjónustu, en samhliða gististarfseminni 
þá verði unnið ötullega að því að lágmarka áhrif umferðar og ágangs ferðamanna á umhverfi 
Kerlingarfjalla, m.a. með gerð og viðhaldi göngustíga, merkingu þeirra og gerð upplýsingaefnis. Þannig 
telja forráðamenn Fannborgar að best sé að stuðla að því að gera sem flestum kleift að njóta þessa 
fallega svæðis. 

Með aðkomu nýrra hluthafa í Fannborg árið 2000 breyttust áherslur félagsins nokkuð, þar sem horfið 
var frá því að reka skíðalyftur og bjóða upp á skíðakennslu, en í staðinn að gera svæðið vænlegra fyrir 
göngur og náttúruskoðun.  
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3.2 Framkvæmdalýsing 

3.2.1 Áætlun um uppbyggingu 

Fannborg hefur hafið framkvæmdir við 1. áfanga endurbyggingar og uppbyggingar Hálendis-
miðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum, sem er ekki háður mati á umhverfisáhrifum, samkvæmt ákvörðun 
Skipulagsstofnunar, eins og greint er frá í kafla 1.2. Um er að ræða endurbyggingu byggingar sem jafnan 
er kölluð aðalhús eða Fannborgarskáli og fyrsti hluta byggingar samfelldrar herbergjaálmu, sem tengist 
núverandi þjónustuhúsi, þ.e. aðalhússins. 

1. áfangi 2015-2017: Í lok 1. áfanga, sem eru áætluð árið 2017, mun gistirýmum í eldri húsum hafa 
fækkað vegna endurbóta auk þess sem nokkur hús verða rifin. Á móti verður bætt við gistirými 
fyrir 80 manns, þannig að í heild verði gistirými fyrir 182, en var fyrir 177 manns fyrir þessar 
breytingar. Grunnflötur bygginga á svæðinu breytist á sama tíma úr 1.077 í 1.690 m2.  

Í matsskylduákvörðun Skipulagsstofnunar kemur fram að Skipulagsstofnun telur að í 1. áfanga verði um 
mun óverulegri aukningu á umfangi og eðlisbreytingu á mannvirkjagerð og þjónustu að ræða en þegar 
horft er til allra þriggja uppbyggingaráfanganna sem tilkynntir voru. Einnig kemur fram að stofnunin telur 
að framkvæmdaraðili hafi í tilkynningu og viðbrögðum við umsögnum sýnt fram á að þær framkvæmdir 
séu ekki líklegar til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif. 

Frekari uppbygging, sem gerð er grein fyrir í þessari skýrslu, er fyrirhuguð í áföngum 2 og 3, þannig að 
hún nái yfir lengri tíma. Meginframkvæmd er áframhaldandi bygging gistiálmu. Á mynd 4 er sýnt breytt 
deiliskipulag, reitir A, B, C og K, sem samþykkt var í hreppsnefnd Hrunamannahrepps í janúar 2015 (Pro-
Ark teiknistofa, 2014). Með framkvæmdum er átt við eftirfarandi: 

 Bygging samfelldrar herbergjaálmu, í framhaldi af 1. áfanga, með allt að 120 herbergjum, sem væri 
tengd Aðalbyggingunni. 

 Bygging aðstöðu á tjaldstæði sem rekið er við Ásgarðsá, bæði með nýbyggingu og flutningi eldri 
bygginga á reit C. 

 Endurbyggingar, smærri viðbætur eða endurbætur á húseignum Fannborgar, bæði í Ásgarði, á 
geymslusvæði og aðstöðuhúsum á og við fjallið Keis, sem áður voru nýttar sem þjónustuhús við 
skíðaiðkendur. 

 Ýmis smærri verkefni sem fylgja uppbyggingunni, aðallega verkefni sem snúa að bættri aðstöðu 
fyrir ferðamenn, bæði á tjaldstæðum, við bílastæði og merkingu gönguleiða. 

Samhliða fyrirhugaðri uppbyggingu í Ásgarði og á deiliskipulagsvæðinu, verður í framhaldi af 1. áfanga 
jafnframt unnið að styrkingu innviða eins og t.d. fráveitulagna. Talið er að fyrirliggjandi vatnsveita, sem 
hefur verið endurbætt á undanförnum árum, muni anna stækkun Hálendismiðstöðvarinnar og ráðgerðri 
uppbyggingu í Ásgarði. Framkvæmdir við nýja borholu í Keis og lögn frá henni í Ásgarð voru tilkynntar 
Skipulagsstofnun og eru ekki háðar mati á umhverfisáhrifum. Auk þess er tveimur smáverkefnum lokið, 
í fyrsta lagi uppsetningu salernisaðstöðu við bílastæði á Keis og í öðru lagi færsla loftlínu í jarðstreng.  

2. áfangi 2019-2020: Bygging tveggja hæða gistiálmu á reit K með gistirými fyrir 80 í 40 tveggja 
manna hótelherbergjum. 

3. áfangi 2022-2023: Áframhald á byggingu gistiálmu á reit K með gistirými fyrir 80 til viðbótar í 40 
tveggja mannahótelherbergjum. 

Þegar lokið verður við framkvæmdir samkvæmt 3. áfanga verður gistirými á svæðinu fyrir 342 manns og 
heildargrunnflötur bygginga 2.650 m2. 

Á mynd 4 eru áform Fannborgar varðandi umfang framkvæmda og áfangaskiptingu í Ásgarði skýrð með 
staðsetningum og afstöðu til þeirra mannvirkja sem nú eru fyrir. 
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Mynd 4.  Breytt skipulag, reitir A, B, C og K,samþykkt í hreppsnefnd Hrunamannahrepps, jan. 2015 
(Pro-Ark teiknistofa, 2014). 
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3.3 Fráveita  

Árið 2013 voru umtalsverðar endurbætur gerðar á fráveitukerfi því sem er í Ásgarði, meðal annars með 
öflugri siturlögn. 

Samhliða fjölgun gistirýma og til að mæta auknu álagi á fráveitukerfi, meðal annars vegna gesta sem ekki 
gista í Ásgarði en koma þangað til skemmri dvalar, þá hyggjast forráðamenn Fannborgar fara út í 
endurbætur í fráveitumálum. Þessar endurbætur miða við að lagt verði tvöfalt fráveitukerfi frá hluta af 
aðstöðu Fannborgar, þar sem aðskilin verður fráveita frá salernum annars vegar og handlaugum, 
sturtum og eldhúsum hins vegar. Gert er ráð fyrir að umræddar endurbætur komi til framkvæmda áður 
en hafist verður handa við byggingu annars áfanga gistirýma.  

3.4 Orkunotkun 

Jarðhitaholan Kef 03 var boruð 1986. Hún er í Ásgarði, um 600 m frá aðstöðu Fannborgar. Sumarið 2014 
var aðveitulögn frá henni endurnýjuð og tengd við varmadælu sem hefur verið nýtt til að hita húsin í 
Ásgarði. Fleiri jarðhitaholur hafa verið boraðar í Kerlingarfjöllum sem mögulega verða nýttar þegar hola 
Kef 03 er fullnýtt.   

Árið 1971 var lokið við virkjun Sælufoss í Ásgarðsá, sem er um það bil 500 m fyrir neðan aðstöðu 
Hálendismiðstöðvarinnar. Á árunum 2009 til 2013 var unnið að viðamiklu viðhaldi og endurbótum á 
virkjuninni og að þeim loknum var ákveðið að láta hana ganga allt árið og má segja að virkjunin hafi 
gengið samfellt frá vori 2013. 

Reynsla af rekstri varmadælunnar, bendir til þess að ef nýtt er saman sú varmaorka ná má úr Kef 03 og 
raforka sem framleidd er í Sælufossi þá sé nægilegt magn sjálfbærrar orku fyrir hendi til að hita allt 
húsnæði Fannborgar, jafnvel þegar fyrirhuguðum framkvæmdum við uppbyggingu Hálendismið-
stöðvarinnar er lokið. 

3.5 Förgun úrgangs 

Úrgangur frá starfsemi Fannborgar í Kerlingarfjöllum verður fluttur til förgunar á viðurkenndan 
sorpmótttökustað eins og gert hefur verið fram að þessu. Fjallað verður um meðhöndlun og förgun 
úrgangs í frummatsskýrslu.  

3.6 Efnisþörf og efnisöflun 

Gert er ráð fyrir að áfram verði eitthvað af fylliefni sótt í áreyrar Ásgarðsár. Steypa verður flutt úr byggð. 
Gerð verður grein fyrir áætlaðri efnistöku í frummatsskýrslu.  

3.7 Valkostir 

Með tilvísun í það sem greint hefur verið frá hér að framan varðandi væntingar um fjölgun ferðamanna, 
hafa forráðamenn Hálendismiðstöðvarinnar ályktað að þeir valkostir sem við félaginu blasa, séu 
eftirfarandi: 

 Að breyta þeim húsum sem eru á staðnum þannig að þau geti tekið við gestum í uppábúnum 
rúmum í smærri herbergjum. Slíkar breytingar hefðu í för með sér minnkun á „afköstum“ 
aðstöðunnar, í gistinóttum talið, en því fylgdi að Hálendismiðstöðin færi á mis við það tækifæri 
til hagræðingar í rekstri, sem felst í því að geta tekið á móti fleiri gestum.  

 Að bæta við hóflegum fjölda herbergja, jafnframt því sem gæði þjónustunnar er aukið. 

 Að fylgja blöndu af þessum tveimur ofangreindu leiðum, sem miðar við að breyta þeim húsum 
sem henta til breytinga, byggja álmu með herbergjum og samhliða því að bæta almenna 
aðstöðu. Það er niðurstaða Fannborgar að fara þessa leið. 
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Hús Fannborgar sem fyrir eru í Ásgarði eru orðin gömul, eru illa einangruð og þarfnast viðhalds. 
Framkvæmdir við endurbyggingu og uppbyggingu á svæðinu samkvæmt þeim kosti sem varð fyrir valinu 
eru þegar hafnar, þ.e. 1. áfanga eins og fram kemur í kafla 3.2.1.   

Fyrirhuguð framkvæmd sem gerð verður grein fyrir í frummatsskýrslu miðar þannig við aukin umsvif í 
framhaldi af 1. áfanga. Uppbyggingin miðar við aukna gisti- og veitingaaðstöðu og almennt bætta 
aðstöðu fyrir ferðamenn. Meginatriðin eru bætt aðstaða fyrir gesti tjaldstæðis, fjölgun tveggja manna 
herbergja, gestamóttaka og aðstaða fyrir veitingarekstur. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir þeim 
kostum sem taldir eru koma til greina við útfærslu bygginga og annarra mannvirkja.  

Í frummatsskýrslu verður einnig fjallað stuttlega um þann kost að aðhafast ekkert á svæðinu, þ.e. 
núllkost. 

4. Mat á umhverfisáhrifum 

4.1 Aðferðafræði og viðmið 

Vinna við mat á umhverfisáhrifum hefst með gerð tillögu að matsáætlun. Mikilvægt er að greina eins 
fljótt og hægt er hvaða áhrif fyrirhuguð framkvæmd getur haft á helstu umhverfisþætti. Einnig fer fram 
mat á því hvaða hlutar framkvæmdarinnar eru taldir líklegastir til að valda neikvæðum umhverfisáhrifum 
og hvers eðlis þau áhrif eru. Við greiningu áhrifa er meðal annars stuðst við eftirfarandi: 

 Almenna reynslu af mati á umhverfisáhrifum sambærilegra verkefna 

 Upplýsingar um staðhætti og umhverfi 

 Ábendingar umsagnaraðila, leyfisveitenda, sérfræðinga og annarra er málið varðar 

Framkvæmdaraðili kynnir drög að tillögu að matsáætlun á netinu og óskar eftir ábendingum frá öllum 
sem láta sig málið varða, sbr. kafla 6 hér á eftir.  Að teknu tilliti til ábendinga og athugasemda er útbúin 
tillaga að matsáætlun sem send er Skipulagsstofnun til opinberrar umfjöllunar. Skipulagsstofnun kynnir 
tillögu að matsáætlun fyrir umsagnaraðilum og almenningi og tekur í framhaldinu ákvörðun um tillögu 
að matsáætlun. Fallist stofnunin á tillöguna er vinnu við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 
Hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum haldið áfram með gerð frummatsskýrslu. Telji Skipulagsstofnun að 
skýrslan sé í samræmi við matsáætlun og uppfylli þær kröfur sem eru gerðar auglýsir stofnunin 
framkvæmdina og frummatsskýrsluna. Þar með hefst opinbert kynningarferli. Að því loknu lýkur 
matsferli með gerð endanlegrar matsskýrslu sem lögð er fyrir Skipulagsstofnun, sem gefur álit sitt á því 
hvort skýrslan uppfylli skilyrði laga nr. 106/2000 m.s.br., um mat á umhverfisáhrifum, og að 
umhverfisáhrifum sé lýst á fullnægjandi hátt. Telji stofnunin að setja þurfi frekari skilyrði fyrir 
framkvæmd skal það tilgreint og rökstutt. Til að greina og meta áhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar á 
umhverfið er gerð grein fyrir framkvæmdinni og grunnástandi umhverfisins á framkvæmdasvæðinu. Við 
mat á áhrifum framkvæmdar á umhverfisþætti er stuðst við eftirfarandi viðmið: 

 Lög og reglugerðir 

 Gildandi skipulagsáætlanir 

 Aðra stefnumörkun stjórnvalda 

 Sérfræðiskýrslur 

 Umsagnir og athugasemdir sem koma fram við samráð og kynningu 

Í frummatsskýrslu verður farið nánar í flokkun áhrifa fyrir hvern umhverfisþátt fyrir sig og metið hvort 
áhrifin komi til með að verða t.d. jákvæð, neikvæð, bein, óbein, sammögnuð eða afturkræf í samræmi 
við lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. og leiðbeiningar sama efnis. 
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4.2 Framkvæmdasvæði 

Framkvæmdasvæði uppbyggingar Hálendismiðstöðvarinnar verður fyrst og fremst í Ásgarði en hvað 
varðar vissa þætti nær athugunarsvæði vegna mats á umhverfisáhrifum jafnframt til svæðis Fannborgar 
í Kerlingarfjöllum eins og það er afmarkað í deiliskipulagi (Pro-Ark teiknistofa, 2014). Staðsetning er sýnd 
á mynd 1.  

4.3 Áhrifaþættir framkvæmdar 

Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda felast einkum í beinu raski á framkvæmdatíma. Framkvæmdin getur 
einnig haft áhrif á ásýnd svæðisins. Á rekstrartíma má búast við áhrifum á ferðamennsku og útivist vegna 
aukinnar aðsóknar og umferðar á svæðinu. Einnig er þá aukin hætta á áhrifum mengunar frá starfseminni 
verði ekkert að gert. Þeir þættir framkvæmdar sem geta haft umhverfisáhrif eru einkum eftirfarandi: 

 Byggingar, aðstaða við tjaldstæði og baðaðstaða: Reistar verða nýjar byggingar, eldri byggingar 
endurbyggðar og nokkrar fyrirliggjandi byggingar verða færðar til innan svæðisins eða 
fjarlægðar. Við uppbyggingu þessara mannvirkja verður jarðvegi og gróðri raskað. Eftir að 
framkvæmdum lýkur breytist ásýnd svæðisins varanlega.  

 Viðhald vegslóða og gönguleiða: Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrirliggjandi vegslóða og gönguleiða, 
sem m.a. mun leiða til bætts aðgengis fyrir ferðamenn og útivistarfólk, auk minna rasks á landi 
utan ferðaleiða.   

 Efnistaka: Efnistaka sem fyrirhuguð er í farvegi Ásgarðsár hefur tímabundið rask í för með sér á 
gróðurlausu svæði ofan Sælufoss. Ummerki um efnistökuna hverfa fljótt vegna mikils og stöðugs 
framburðar árinnar og verður því ekki varanleg breyting á farveginum.   

 Vatnsveita og fráveita: Vatnsveita hefur verið bætt og vatnslögn grafin í jörð frá vatnstökustað 
að aðalbyggingu Hálendismiðstöðvarinnar. Vatnsveitan verður óbreytt og mun nýtast við 
fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu. Vegna fyrirhugaðra framkvæmda er gert ráð fyrir 
endurbótum á fráveitu áður en framkvæmdir við 2. áfanga hefjast.  

 Rekstur Hálendismiðstöðvar: Búast má við að ferðamönnum í Kerlingarfjöllum muni fjölga í takt 
við almenna fjölgun ferðamanna til landsins, óháð starfsemi Fannborgar og því hvort farið verður 
í fyrirhugaða framkvæmd eða ekki. Aðeins hluti ferðamanna sem koma í Kerlingarfjöll mun gista 
á svæðinu. Á rekstrartíma eykst umferð um svæðið, jafnt vélknúinna ökutækja sem gangandi, 
ríðandi og hjólandi ferðamanna. Við það getur skapast álag á innviði svæðisins svo sem 
gistiaðstöðu, tjaldstæði, baðaðstöðu, vegi, göngustíga, vatnsveitu og fráveitu. Reksturinn getur 
þannig haft í för með sér rask og mengun á áhrifasvæði starfseminnar.   

Fannborg leggur áherslu á að halda umhverfisáhrifum í lágmarki og mun hönnun verksins og staðsetning 
mannvirkja sem verða flest í Ásgarði, litlum dal um fimm kílómetra frá því svæði sem hefur mest 
aðdráttarafl, miða að því að lágmarka eða draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum eins og kostur er.  

4.4 Umhverfisþættir og áætlun um mat á umhverfisáhrifum 

Mat á umhverfisáhrifum snýst um að skilgreina þá umhverfisþætti sem geta orðið fyrir áhrifum 
fyrirhugaðrar framkvæmdar og meta einkenni og vægi þeirra áhrifa. Eftirfarandi eru þeir 
umhverfisþættir sem líklega verða fyrir áhrifum og fjallað er nánar um hér á eftir: 

 Ásýnd – Breytt ásýnd lands. 

 Gróður og fuglar – Rask á gróðri vegna framkvæmda. 

 Vatnafar – Vatnsöflun, fráveita og efnistaka. 

 Náttúra - Möguleg áhrif ef sérstakar náttúruminjar skerðast. 

 Ferðamennska og útivist – Aukin umferð og álag á svæðið.  
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4.4.1 Ásýnd  

Ný mannvirki og breytingar á núverandi byggingum í Ásgarði munu breyta núverandi ásýnd svæðisins. 
Fyrirhuguð framkvæmd hefur fyrst og fremst áhrif á ásýnd á mjög afmörkuðu svæði í nágrenni 
Hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum þar sem þegar eru mannvirki fyrir.   

Útbúnar verða myndir þar sem mannvirki hafa verið felld inn á myndir af svæðinu, sem birtar verða í 
frummatsskýrslu. Einnig verða gerð kort til að sýna hvar mannvirkin koma til með að sjást frá ferðaleiðum 
og útsýnisstöðum.  

4.4.2 Gróður og fuglar 

Gróðurfar í Ásgarði hefur ekki verið kannað sérstaklega, þó er Ásgarður hluti af því rannsóknarsvæði sem 
fjallað er um í skýrslu er ber nafnið Vistgerðir á Miðhálendi Íslands; Kjölur – Guðlaugstungur, útgefið af 
Náttúrufræðistofnun Íslands árið (Guðmundur A. Guðmundsson o.fl., 2009). Með skýrslunni fylgir 
uppfært gróðurkort sem nær til nágrennis Hálendismiðstöðvarinnar. Fyrirhugað framkvæmdasvæði er 
að hluta til á bílastæði eða graslendi en að öðru leyti er gróður frekar rýr. 

Rannsóknir á vistgerðum á miðhálendi Íslands fólu í sér samantekt á niðurstöðum úr eldri heimildum og 
fuglatalningar á svæði sem náði til Kerlingarfjalla og Ásgarðs.  

Við mat á áhrifum framkvæmdar á gróður og fugla verður stuðst við fyrirliggjandi gögn.  Auk þess mun 
verða lagt mat á umfang rasks og skerðingu gróðurs á áhrifasvæði framkvæmdarinnar. Gerð verður grein 
fyrir mögulegum aðgerðum til að draga úr áhrifum.   

4.4.3 Vatnafar 

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir mögulegum áhrifum á vatnafar vegna vatnsöflunar annars 
vegar og mengunar frá starfseminni í Ásgarði hins vegar. Fjallað verður um mengunarhættu vegna 
framkvæmda og umferðar um svæðið.  Einnig verður fjallað um fyrirhugaðar aðgerðir til meðhöndlunar 
frárennslis frá byggingum og aðstöðu Hálendismiðstöðvarinnar.  

Gert er ráð fyrir að til að kanna hvort mengunar verður vart frá starfseminni verði tekin vatnssýni úr 
Ásgarðsá á mögulegu áhrifasvæði neðan við Sælufoss og ofar í farveginum til samanburðar. Niðurstöður 
verða birtar í frummatsskýrslu.  

4.4.4 Náttúruminjar  

Kerlingarfjöll eru á náttúruminjaskrá. Þar er stórbrotið og litríkt landslag, mikill jarðhiti og vinsælt 
útivistarsvæði. Hverir og aðrar heitar uppsprettur ásamt lífríki sem tengist þeim og virkri ummyndun og 
útfellingum, þar á meðal hrúðri og hrúðurbreiðum sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 57. gr. laga 
um náttúruvernd. Óheimilt er að raska þessum vistkerfum og jarðminjum nema brýna nauðsyn beri til 
og aðrir kostir ekki fyrir hendi.  Ásgarður er skammt norðan við afmarkað náttúruminjasvæði (mynd 1). 

Könnun og kortlagning á jarðhita og jarðfræðilegum aðstæðum á háhitasvæðinu í Kerlingarfjöllum var 
gerð í ágúst 2004 (Árni Hjartarson og Magnús Ólafsson, 2005). Gert var jarðfræðikort 1:10.000 af 
Hveradölum og næsta nágrenni þeirra sem nær m.a. yfir ferðamannaaðstöðuna í Ásgarði. 

Auk þess sem stuðst verður við fyrirliggjandi gögn um jarðfræði og jarðhita frá athugunum á fyrirhuguðu 
framkvæmdasvæði er gert ráð fyrir vettvangskönnun á því hvort mannvirkjagerð muni raska sérstæðum 
náttúruminjum. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum mats á áhrifum á náttúruminjar í frummatsskýrslu.  

4.4.5 Ferðamennska og útivist 

Kerlingarfjallasvæðið er vinsælt göngu- og útivistarsvæði fyrir ferðamenn. Gerð var grunnþolmarka-
rannsókn fyrir Fannborg sumarið og haustið 2015. Hún var unnin af LT-rannsóknir og ráðgjöf ehf. (2015). 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að draga fram þá þætti sem geta sagt til um þolmörk í 
Kerlingarfjöllum. Gagnaöflun í Kerlingarfjöllum fór fram í ágúst og september og úrvinnsla fór fram í 
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september og október 2015. Í skýrslunni er gerð grein fyrir niðurstöðum þolmarkarannsóknar á áhrifum 
ferðamennsku og útivistar í Kerlingarfjöllum. Rannsóknin skiptist í fjóra aðalflokka: Umhverfið, 
ferðamenn, fjöldi ferðamanna/umferð og viðhorf hagsmunaaðila. Meðal annars var lögð 
spurningakönnun fyrir ferðamenn og vefkönnun lögð fyrir ferðaskipuleggjendur. Einnig fór fram 
bílatalning á Kerlingarfjallasvæðinu. Þá var ástand stíga og annarra innviða myndað og metið á þremur 
svæðum. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir rannsóknum LT og helstu niðurstöðum um mat á 
þolmörkum Kerlingarfjallasvæðisins.  

Þrjár skýrslur voru unnar fyrir styrk frá Ferðamálastofu í tengslum við rannsókn á ferðamennsku á Kili 
sem fór fram á tímabilinu 2008-2009 (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009; Anna Dóra Sæþórsdóttir og Jóna 
Sigurbjörg Eðvaldsdóttir, 2009; Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2009).  Markmið 
rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvers konar ferðamennska er stunduð á Kili á sumrin, hvernig 
ferðamenn upplifa ferðalag sitt um Kjöl og hvers konar uppbyggingu þeir telja æskilega. Rannsóknin 
byggir á viðtalskönnun og spurningalistakönnun sem gerðar voru á Hveravöllum og í Kerlingarfjöllum 
sumarið 2008. 

Stuðst verður við fyrirliggjandi gögn við mat á áhrifum framkvæmdarinnar á ferðamennsku og útivist. 
Lagt verður mat á áhrif framkvæmdarinnar á ferðamennsku og útivist, vegna rasks og ónæðis á 
framkvæmdatíma. Einnig verður lagt mat á áhrif aukinnar umferðar um svæðið, jafnt vélknúinna 
ökutækja sem gangandi, ríðandi og hjólandi ferðamanna, á rekstrartíma. Jafnframt verður gerð grein 
fyrir þolmörkum áhrifasvæðis fyrirhugaðrar starfsemi vegna aukins álags á innviði svæðisins svo sem 
gistiaðstöðu, tjaldstæði, baðaðstöðu, vegi, ferðaleiðir, vatnsveitu og fráveitu.  

5. Gögn og heimildir 
Meðfylgjandi tafla gefur yfirlit yfir rannsóknir og athuganir sem fram hafa farið á fyrirhuguðu 
framkvæmdasvæði og í nágrenni sem og aðrar heimildir sem hægt verður að nýta við mat á 
umhverfisáhrifum Hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum. Þess ber þó að geta að listinn er ekki 
tæmandi. 

Tafla 3.  Listi yfir gögn og heimildir. 

Umfjöllunarefni Heimildir 

Gróður og fuglar Guðmundur A. Guðmundsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur 
Guðjónsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 
Sigurður H. Magnússon og Starri Heiðmarsson, 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. 
Kjölur – Guðlaugstungur. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09016.  

Þolmörk 
ferðamennsku 

Lt-rannsóknir og ráðgjöf ehf., 2015. Kerlingarfjöll – þolmarkarannsókn. Unnið fyrir 
Fannborg ehf.  

Ferðamenn  Anna Dóra Sæþórsdóttir og Jóna Sigurbjörg Eðvaldsdóttir, 2009. Greining á viðtölum 
við ferðamenn á Kili. Skýrsla unnin fyrir styrk frá Ferðamálastofu. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009. Kafað ofan í kjölinn á viðhorfum ferðamanna á Kili. 
Skýrsla unnin fyrir styrk frá Ferðamálastofu. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2009. Töluleg greining á viðhorfum 
ferðamanna á Kili. Skýrsla unnin fyrir styrk frá Ferðamálastofu. 

Fornleifar Þór Hjaltalín, 2008. Hveravellir og Kerlingarfjöll. Fornleifaskráning. Fornleifavernd 
ríkisins. 2008:5. Unnið fyrir verkefnisstjórn rammaáætlunar.  

Jarðfræði Árni Hjartarson og Magnús Ólafsson, 2005. Kerlingarfjöll. Könnun og kortlagning 
háhitasvæðis. Unnið fyrir Orkustofnun. ISOR-2005/012 
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Matsskylda  Fannborg ehf., 2015. Hálendismiðstöðin Kerlingarfjöllum Tilkynning um 
uppbyggingaráform og tilheyrandi framkvæmdir. 

Skipulagsstofnun, 2015. Hálendismiðstöðin Kerlingarfjöllum, Hrunamannahreppi. 
Ákvörðun um matsskyldu. 

Landsskipulagsstefna Alþingi, 2015. Tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2026. Sótt 
21.11.2015 af: http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0101.pdf  

Svæðisskiplag Samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands, 1998. Miðhálendi Íslands. 
Svæðisskipulag 2015. Greinargerð. Nóvember 1998. 

Aðalskipulag Teiknistofa arkitekta, Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., 2005. Aðalskipulag 
Hrunamannahrepps 2003-2015. Greinargerð. Stefna og skipulagsákvæði. 

Deiliskipulag  Árni Þór Helgason, 2012. Hrunamannahreppur. Svæði Fannborgar, Ásgarði 
Kerlingarfjöllum. Tillaga að deiliskipulagi.  

Pro-Ark teiknistofa, 2014. Hrunamannahreppur. Deiliskipulag í Kerlingarfjöllum. 
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi. Kerlingarfjöll svæði Fannborgar.  

Náttúruminjar Umhverfisstofnun, 2015. Náttúruminjaskrá. Sótt í desember 2015 af:  

http://www.umhverfisstofnun.is/einstaklingar/nattura/natturuminjaskra/sudurland/ 

6. Kynning og samráð 
Ekki er talin þörf á að halda sérstaka samráðsfundi með umsagnaraðilum á þessu stigi.  Eftirfarandi 
aðilum verður sent erindi þess efnis að vinna við mat á umhverfisáhrifum sé hafin og óskað eftir 
ábendingum og athugasemdum við skýrsludrögin: 

 Bláskógabyggð 

 Brunavarnir Árnessýslu 

 Ferðamálastofa 

 Forsætisráðuneytið 

 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 

 Hrunamannahreppur 

 Minjastofnun Íslands 

 Samgöngustofa 

 Skipulagsstofnun 

 Umhverfisstofnun 

 Vegagerðin 

Auk þess sem drög að tillögu að matsáætlun verða kynnt ofangreindum aðilum verða þau auglýst í 
fjölmiðlum og kynnt almenningi á vef Fannborgar www.kerlingarfjoll.is, facebook síðu fyrirtækisins 
www.facebook.com/kerlingarfjoll/ og vef Mannvits www.mannvit.is. Öllum er frjálst að senda inn 
fyrirspurnir, ábendingar eða athugasemdir bréfleiðis á neðangreint póstfang eða með tölvupósti á 
netföngin: pg@pg.is og audur@mannvit.is. 

 

Fannborg ehf.  
Páll Gíslason 
Bollagörðum 6 
170 Seltjarnarnesi 
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