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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 fyrirhugaðrar framkvæmdar 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 

Fyrirhuguð framkvæmd fellur 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 og úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála dags. 30. júní 2016. Fannborg tilkynnti framkvæmdina til Skipulagsstofnunar 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 var ekki talin matsskyld samkvæmt 
fyrrgreindri ákvörðun Skipulagsstofnunar. Landvernd kærði ákvörðunina, með bréfi dags. 4. ágúst 2015, 
til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sem felldi þann 30. júní 2016 úr gildi ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um að 1. áfangi gisti- og þjónustuaðstöðu hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum 
skyldi ekki háður mati á umhverfisáhrifum (Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, 2016a). Í 
frummatsskýrslu verður því fjallað um mat á umhverfisáhrifum allra þriggja áfanga fyrirhugaðrar 
uppbyggingar á vegum Fannborgar í Kerlingarfjöllum.  

1.3 Leyfi 

Í töflu 1 er yfirlit yfir helstu 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.   

Landvernd kærði ákvarðanir Hrunamannahrepps um veitingu framkvæmdaleyfis til efnistöku og 
byggingarleyfis vegna 1. áfanga hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum, með bréfi dags. 8. mars 
2016, til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Nefndin vísaði kröfum um ógildingu 
byggingarleyfis frá í úrskurði sínum þann 30. júní 2016 og ógilti framkvæmdaleyfi til efnistöku 
(Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, 2016b). Í úrskurði sínum benti úrskurðarnefndin jafnframt 
á að tilkynna þarf til Orkustofnunar um fyrirhugaða efnistöku á áreyrum Ásgarðsár.  Þá þarf einnig að 
leita álits Fiskistofu um efnistöku.  
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Tafla 1.  Yfirlit yfir leyfi vegna hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum. 

Leyfi 
Tilvísun í lög og 

reglugerðir 
Áhrif uppbyggingar 
hálendismiðstöðvar 

Leyfisveitandi 

Framkvæmdaleyfi 

Skipulagslög nr. 123/2010, 
14. gr.  
Reglugerð nr. 772/2012 
um framkvæmdaleyfi 3. gr. 

Sækja þarf um leyfi fyrir 
framkvæmdum. Við veitingu 
framkvæmdaleyfis þarf 
sveitarfélagið að taka rökstudda 
afstöðu 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 

4. gr. a) og 6. gr. laga nr. 
7/1998 um hollustuhætti 
og mengunarvarnir.  
Reglugerð nr. 941/2002 
um hollustuhætti 
Reglugerð nr. 536/2001 
um neysluvatn 
Reglugerð nr. 460/2015 
um baðstaði í náttúrunni 
Reglugerð nr. 785/1999 
um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getur 
haft í för með sér mengun. 
Fylgiskjal 2, liði 2.6, 2.7, 
8.1c og 10.8.  

Sækja þarf um starfsleyfi fyrir 
reglulegri starfsemi 
hálendismiðstöðvarinnar sem 
og vegna tímabundinna 
framkvæmda við uppbyggingu 
hennar.  
 

Heilbrigðisnefnd 
Suðurlands 

Rekstrarleyfi 

Lög nr. 85/2007 um 
veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald.  
Reglugerð nr. 585/2007 
veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald.  

Sækja þarf um leyfi fyrir rekstri 
gististaðar með veitingaaðstöðu 
í hálendismiðstöðinni.  

Sýslumaður 

Leyfi innan 
þjóðlendu 

2. og 3. mgr. 3. gr. laga nr. 
58/1998 um þjóðlendur og 
ákvörðun marka eignar-
landa, þjóðlenda og 
afrétta. 

Leyfi ráðherra þarf til að nýta 
námur og önnur jarðefni innan 
þjóðlendu.  
Til að nýta land og landsréttindi 
innan þjóðlendu að öðru leyti 
þarf leyfi hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar. Sé nýting 
heimiluð til lengri tíma en eins 
árs þarf jafnframt samþykki 
ráðherra. 

Forsætisráðherra 

Heimild til 
efnistöku 

1. mgr. 144 gr. vatnalaga 
nr. 15/1923. 

Tilkynna þarf til Orkustofnunar 
um fyrirhugaða efnistöku á 
áreyrum Ásgarðsár  

Orkustofnun 

Heimild til 
efnistöku 

33.gr. laga nr. 61/2006 um 
lax og silungsveiði 

Leita þarf álits Fiskistofu um 
efnistöku, í tengslum við 
heimild til mannvirkjagerðar í 
veiðivötnum. 

Fiskistofa 
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Mynd 1.  Yfirlitsmynd. Kerlingarfjöll og svæði Fannborgar. 
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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 vegna 
framkvæmdar innan þjóðlendu sbr. yfirlit yfir leyfi í töflu 1.  

Fannborg er 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). Svæði Fannborgar sem deiliskipulagið nær til er afmarkað með blárri línu á mynd 1. Fannborg ehf. 
gerði í júní 2015 leigusamning til 25 ára við Hrunamannahrepp, um 5,4 ha lóð undir hálendismiðstöð í 
Kerlingarfjöllum, sem er innan rauða reitsins á myndinni og er sýnd nánar á mynd 3. Umrædd lóð er 
skilgreind innan deiliskipulags fyrir Fannborgarhluta Kerlingarfjallasvæðisins.   

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, en Fannborg kynnti drögin í janúar 2016. Nánar er fjallað um kynningu og samráð í 6. kafla. 
Í öðru lagi gefst tækifæri 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 frummatsskýrsluna.  

Tafla 2.  Tímaáætlun matsvinnu. 

 

  

Mat á umhverfisáhrifum -Tímaáætlun 
á s o n d j f m a m j j á s o

Tillaga að matsáætlun 

Umfjöllun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun

Ákvörðun Skipulagsstofnunar 

Umhverfisathuganir/rannsóknir

Frummatsskýrsla 

Athugun Skipulagsstofnunar á frummatsskýrslu

Kynning á frummatsskýrslu

Matsskýrsla 

Athugun Skipulagsstofnunar á matsskýrslu

Álit Skipulagsstofnunar

Leyfisveitingar

Hálendismiðstöð Kerlingarfjöllum

2016 2017
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2. Staðhættir og skipulag 

2.1 Staðhættir  

Kerlingarfjöll 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 rísa yfir 500-600 m 
hásléttuna í kring og sjást mjög langt að. Hæstu tindarnir eru 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. 
Fjöllin draga nafn sitt af klettinum Kerlingu, sem er 25 m hár móbergsdrangur sem stendur í ljósri 
líparítskriðu sunnan í Kerlingartindi í vestanverðum fjöllunum. Í Austurfjöllunum er hæsti og hrikalegasti 
hluti svæðisins. Hæstu tindarnir eru Loðmundur, 1432 m og Snækollur, sem er hæstur 1477 m. Sagt er 
að ofan af Snækolli sé, í góðu skyggni, hægt að sjá til hafs bæði í suðri og norðri. Af Vesturfjöllunum ber 
hæst tindana Ögmund 1352 m og Hött 1295 m. Staðháttalýsing í þessum kafla byggir að mestu á „Árbók 
Ferðafélags Íslands 1942“ (Jón Eyþórsson, Steinþór Sigurðsson o.fl., 1942) og bókinni „Landið þitt Ísland“ 
(Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1980-1985), nema annað sé tekið fram.  

Í skýrslu ÍSOR „Kerlingarfjöll, könnun og kortlagning háhitasvæðis (Árni Hjartarson og Magnús Ólafsson, 
2005) kemur fram að jarðmyndunum Kerlingarfjalla megi skipta í þrennt eftir aldri: 1) Eldri 
móbergsmyndanir og hlýskeiðshraun. 2) Líparítgúlar og öskjur. 3) Ungar móbergsmyndanir og hraun. 
Einnig kemur fram að í Kerlingarfjöllum er talin vera megineldstöð sem er um 140 km2 að flatarmáli og 
að þar finnist ummerki eftir tvær öskjumyndanir (austur og vestur) og vísir að þeirri þriðju. Háhitasvæðið 
í Kerlingarfjöllum er þrískipt. Aðal jarðhitinn er í Hveradölum eða Neðri-Hveradölum, vestast í 
meginöskjunni. Hverasvæðið í Efri-Hveradölum er innan sömu öskju. Þriðja svæðið er í Hverabotni og 
virðist tengjast öskjubroti vesturöskjunnar. 

Kerlingarfjöll eru miðja eldstöðvakerfis með öskjusigi og einu mesta, virka jarðhitasvæði landsins. 
Háhitasvæðið er í miðjum fjallaklasanum og afmarkast af nokkrum tindum, sem taldir eru vera úr 
brúnum á öskjunum sem þarna hafa verið. Meðal þeirra má nefna Mæni, Hveradalahnjúk, Fannborg, 
Hött og Ögmund. Í hlíðum sumra fjallanna eru smájöklar, sem hafa minnkað mjög á síðustu áratugum. 
Mestur jarðhiti er í Hveradölum. Allt eru það gufu- eða leirhverir og er útstreymi þeirra blandað 
brennisteini. Við hverina myndast hveraleir og allt berg er sundursoðið. Einnig vex í kringum hverina 
mjög sérstæður gróður. Marglitur hveraleir, gufumökkur, líparítfjöll og jökultungur auka á fjölbreytni og 
litauðgi þessa sérstaka svæðis. 

Í eldri heimildum er þess getið að þar sem jökultungur ganga niður í dali hafi hverirnir sums staðar brætt 
frá sér ísinn og myndað tilkomumiklar hvelfingar, íshella eða íshamra.  Í framagreindri skýrslu ÍSOR frá 
2004 kemur fram að jöklar og fannir hafa verið á undanhaldi á síðustu árum svo íshellar þeir sem 
Hveradalir státuðu eitt sinn af, og víða er getið um í ritum, virðast allir horfnir. Hvergi varð vart við hveri 
undir jökli eða sísnævi í þeirri rannsókn.   

Farvegur Ásgarðsár er þröngt gil hið efra sem opnast í lítinn dal skömmu áður en áin rennur í Jökulkvísl. 
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. Fyrirhugað 
framkvæmdasvæði er að hluta til á bílastæði eða graslendi en að öðru leyti er gróður frekar rýr. Ásgarður 
er u.þ.b 5 km norðan við Hveradali.  

Vegna þrengsla í dalnum þá er svæði til bygginga frekar lítið, þar sem brekkan þrengir að á annan veginn 
en reglan um 50 m frísvæði frá vatnsbakka er takmörkun á hinn veginn. Byggðin er aðallega austanvert 
í dalnum, en hann liggur nánast frá norðri til suðurs og liggur að hluta á grónu landi en að hluta á eða við 
jaðar melgróðursins. Þaðan sem húsin standa austanvert við ána, er takmarkað útsýni og þá helst til 
norðvesturs gegnum mynni dalsins. Til suðurs eða í átt að Hveradölum er takmarkað útsýni, þó sjást 
nokkrir af helstu fjallstindum klasans, mismunandi þó eftir því hvar staðið er í dalnum. Af þessu leiðir að 
staðsetning núverandi og fyrirhugaðra bygginga í Ásgarði er ákjósanleg þar sem þær falla vel inn í 
landslagið. 
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2.2 Landfræðilegafmörkun 

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. Ásgarður er skammt norðan við afmarkað 
náttúruminjasvæði og liggur neðar í landslaginu, þannig renna vötn frá svæðinu og í átt að Ásgarði. Á 
mynd 2 má sjá helstu mannvirki hálendismiðstöðvarinnar sumarið 2016, auk nýs húss sem er hluti 
1. áfanga fyrirhugaðrar uppbyggingar.  

 

Mynd 2.  Mannvirki í Ásgarði sumarið 2016. 

Í samningi Fannborgar og Hrunamannahrepps voru eftirfarandi punktar skilgreindir sem afmörkun þess 
svæðis sem samningurinn náði yfir, sjá mynd 1: 

 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. 

Mynd 3 sýnir á loftmynd þær byggingar og önnur mannvirki sem Fannborg hefur ráðist í á undanförnum 
áratugum. Á myndinni er jafnframt sýnd afmörkun lóðar Fannborgar í Ásgarði og fyrirhuguð staðsetning 
efnistökusvæðis og skolphreinsistöðvar. Vegtengingar við Kjalveg (35), Kerlingarfjallaveg (F347) og leiðir 
inn á svæðið og þaðan í átt að Þjórsárverum má sjá á mynd 1.  
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Mynd 3.  Loftmynd sem sýnir mannvirki og afmörkun lóðar Fannborgar í Ásgarði. 

2.3 Samgöngur 

Kjalvegur er sú megin samgönguleið sem aðkoma í Kerlingarfjöll byggir á. Greint verður í 
frummatsskýrslu frá ástandi og opinberri stefnu um framtíð Kjalvegar og ferðamannsvæða er tengjast 
honum, auk fjallvegarins frá honum í Ásgarð, byggt á fyrirliggjandi upplýsingum frá Vegagerðinni og 
stjórnvöldum. 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. Vegir eru sýndir á samþykktu deiliskipulagi. 
Einnig hafa forráðamenn látið merkja gönguleiðir innan Kerlingarfjallasvæðisins sem einnig eru sýndar á 
deiliskipulagsuppdrætti (Árni Þór Helgason, 2012; Pro-Ark teiknistofa, 2014).  
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Sú uppbygging sem fyrirhuguð er í Kerlingarfjöllum miðast við núverandi vegamannvirki og aðgengi sem 
er að svæðinu. Gert er ráð fyrir að meginrekstur hálendismiðstöðvarinnar verði yfir sumartímann frá 
miðjum júní fram í september. Yfir vetrartímann verða umsvif minni og byggist vetrarumferð á breyttum 
bílum og snjósleðum. Umferð inn í Kerlingarfjöll verður eftir færð og aðstæðum frá apríl fram í júní og 
lágmarksrekstur á svæðinu. 

Eldsneytissala hefur verið rekin í Kerlingarfjöllum á vegum Olís. Hún hófst um 1970 og var óslitið til 2009. 
Staðsetning hennar er sýnd á mynd 3.  Gert er ráð fyrir þeim möguleika að áfram verði afgreitt eldsneyti 
í Ásgarði m.a. af öryggisástæðum þar sem langt er í næstu bensínstöð. Í gildandi deiliskipulagi er 
skilgreindur reitur fyrir bensínsölu. Bensínstöðvar eru starfsleyfisskyldar sbr. lög nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir og 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur 
sem getur haft í för með sér mengun. Viðkomandi rekstraraðili þarf því starfsleyfi frá heilbrigðisnefnd 
Suðurlands til reksturs bensínstöðvar ef til þess kemur.  

Á mynd 4 eru sýndir fyrirliggjandi vegir, slóðar, göngu- og reiðleiðir á svæði Fannborgar í Kerlingarfjöllum 
og næsta nágrenni þess. Ekki er gert ráð fyrir að lagðir verði nýir vegir eða gönguleiðir á svæði 
Fannborgar vegna uppbyggingar hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum. Aðeins verður um að ræða 
viðhald á núverandi vegum, slóðum og gönguleiðum, í samráði við Hrunamannahrepp, eins og verið 
hefur fram að þessu. 

2.4 Skipulag og landnotkun 

2.4.1 Aðalskipulag 

Aðalskipulag Hrunamannahrepps 2003-2015 (Teiknistofa arkitekta, Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., 
2005) nær til fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis. 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, sem nú hefur verið fellt úr gildi. 
Landsskipulagsstefna hefur tekið við hlutverki Svæðisskipulags miðhálendisins Íslands 2015 og er nánar 
fjallað um það í kafla 2.4.3.  

Athugunarsvæði vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar utan Ásgarðs er skilgreint 
sem óbyggt svæði í aðalskipulaginu og einnig sem hverfisverndarsvæði, H1, Þjórsárver-Kerlingarfjöll, 
vegna náttúruminja á hálendinu.  

Vinnslutillaga vegna endurskoðunar aðalskipulags Hrunamannahrepps 2016-2032 var auglýst til 
kynningar 03. mars 2016 (Steinsholt, 2016a). Eins og í gildandi skipulagi er í Ásgarði í Kerlingarfjöllum 
skilgreint verslunar- og þjónustusvæði (VÞ2) þar sem gert er ráð fyrir frekari uppbyggingu, s.s. fyrir 
veitingar og gistingu, stærð allt að 20 ha. Einnig er skilgreint óbyggt svæði á svæði Fannborgar utan 
Ásgarðs. Efnistökusvæði er afmarkað í Ásgarðsá (E39). Í Hveradölum er afmarkað afþreyingar- og 
þjónustusvæði (AF13). Jafnframt er afmarkað brunnsvæði (B12) á vatnstökusvæði 
hálendismiðstöðvarinnar í endurskoðuðu aðalskipulagi.  

2.4.2 Deiliskipulag 

Árið 2014 samþykkti sveitarstjórn Hrunamannahrepps deiliskipulag fyrir það svæði sem fyrrnefndur 
samningur Fannborgar tekur til, sjá kafla 2.2. Í upphafi árs 2015 samþykkti sveitarstjórn 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 deiliskipulagið sem er í gildi 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. 
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 Í öðru lagi að deiliskipulagið feli í sér að það sé í samræmi við skipulagsáætlanir sveitarfélagsins 
að Fannborg að hefji vinnu við mat á umhverfisáhrifum fyrir framkvæmdir sem skilgreindar eru 
í deiliskipulaginu, bæði á uppdráttum og í deiliskipulagsgreinargerð.  

Fjöldi gistirýma er áætlaður um 280 samkvæmt núgildandi deiliskipulagi. Fram kemur í greinargerð að 
eiginlegur fjöldi gistirýma ráðist af útfærslu húsnæðis. Áform Fannborgar miðast nú við að gistirými gætu 
orðið allt að 342 í hálendismiðstöðinni, þar af 240 þeirra í 120 nýjum herbergjum, þegar öllum þremur 
áföngum fyrirhugaðrar uppbyggingar er lokið. Fari endanlegur fjöldi gistirýma yfir 280 eins og gert er ráð 
fyrir í núgildandi deiliskipulagi getur þurft að óska eftir deiliskipulagsbreytingu. Nánar er fjallað um 
fyrirhugaða framkvæmd í 3. kafla.  

2.4.3 Landsskipulagstefna 

Stefna um skipulagsmál miðhálendisins er mótuð í landsskipulagsstefnu, sem hefur tekið við hlutverki 
Svæðisskipulags miðhálendis Íslands 2015, eftir að það var fellt úr gildi sbr. auglýsingu ráðherra sem birt 
var 25. apríl 2016. Í landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2016) er stefna um skipulagsmál 
á miðhálendinu miðuð við afmörkun miðhálendisins eins og hún er skilgreind í svæðisskipulagi 
miðhálendis Íslands 2015. 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. 

Ferðaþjónusta 

Samkvæmt þingsályktun um landsskipulagsstefnu 2015-2026, sem samþykkt var á Alþingi 16. mars 2016, 
þá 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 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 
sbr. greinargerð með landsskipulagsstefnu 2015-2026. Um hálendismiðstöðvar segir m.a. að þar felist 
þjónustustarfsemi fyrst og fremst í rekstri gistingar og tjaldsvæða auk fræðslu og eftirlits, en einnig geti 
verið um einhvern verslunar- og veitingarekstur að ræða. Gisting skuli almennt vera í gistiskálum auk 
tjaldsvæða, en einnig sé möguleiki á að bjóða upp á hótel- og gistiheimilagistingu, enda sé slík gisting 
aðeins hluti gistiframboðs á viðkomandi stað og falli að öllu leyti að kröfum um óbyggðaupplifun. Gert 
sé ráð fyrir samfelldri ferðaþjónustu yfir sumarið og jafnframt möguleika á einhverri starfrækslu yfir 
vetrartímann. 

Í landsskipulagsstefnu 2015-2026 eru tilgreind ýmis verkefni til að stuðla að framfylgd stefnunnar og 
styðja skipulagsgerð sveitarfélaga. Af þeim verkefnum sem tilgreind eru í landsskipulagsstefnu hefur 
umhverfis- og auðlindaráðherra sérstaklega beint til Skipulagsstofnunar, í samvinnu við aðrar stofnanir 
og sveitarfélög, að hefja vinnu við verkefni um kortlagningu víðerna og kortlagningu mannvirkja og 
þjónustu og mat á þörf fyrir uppbyggingu ferðaþjónustumannvirkja á miðhálendinu. Í frummatsskýrslu 
verður greint frá framfylgdarverkefnum landsskipulagsstefnu, eins og upplýsingar gefa tilefni til á þeim 
tíma í samhengi við fyrirhugaðar framkvæmdir við hálendismiðstöðina.  

Áform Fannborgar um uppbyggingu hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum gera ráð fyrir auknu 
framboði á gistingu í herbergjum og áframhaldandi veitingasölu til að mæta kröfum markaðarins, auk 
möguleika á sölu matvara og minjagripa. Samhliða því að boðið verður uppá gistingu í uppbúnum rúmum 
mun áfram gefast kostur á að gista í svefnpokaplássi og á tjaldstæðum. Vísbendingar eru þó um að 
eftirspurn eftir svefnpokaplássi virðist vera að dragast saman. Þegar best lætur yfir sumartímann rúma 
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Mynd 4.  Fyrirliggjandi vegir, slóðar, göngu- og reiðleiðir í Kerlingarfjöllum. 
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tjaldstæðin í Kerlingarfjöllum 250-300 tveggja manna tjöld. Meirihluti gistirýmis er á tjaldstæðum og 
verður svo áfram eftir uppbygginguna. Áformað er að rekstur miðstöðvarinnar verði nær samfelldur yfir 
sumartímann. Fannborg telur að fyrirhuguð uppbygging falli að skilgreiningu um hálendismiðstöð við 
meginleið um hálendið og sé því í samræmi við framangreinda landsskipulagsstefnu.  

Náttúruminjar 

Eitt af markmiðum landsskipulagsstefnu er að viðhaldið verði sérkennum og náttúrugæðum 
miðhálendisins með áherslu á verndun víðerna hálendisins, landslagsheilda, mikilvægra vistgerða og 
gróðurlenda og verðmætra menningarminja. Samkvæmt landsskipulagsstefnu er gert ráð fyrir að 
sveitarfélög á miðhálendinu útfæri landsskipulagsstefnu um verndun víðerna og náttúrugæða í 
skipulagsáætlunum sínum.  

Samgöngur 

Það er markmið landsskipulagsstefnu um samgöngur í sátt við náttúru og umhverfi að viðhald og frekari 
uppbygging samgöngukerfis á miðhálendinu stuðli að góðu aðgengi að hálendinu og jafnvægi milli ólíkra 
ferðamáta. Mannvirki og umferð hafi lágmarksáhrif á víðerni og óbyggðaupplifun. 

Samkvæmt landsskipulagsstefnu er gert ráð fyrir að sveitarfélög á miðhálendinu geri grein fyrir og marki 
stefnu um þjóðvegi, þ.e. stofnvegi og landsvegi, í aðalskipulagi í samráði við Vegagerðina. Jafnframt geri 
þau grein fyrir og marki stefnu um aðra vegi en þjóðvegi á miðhálendinu í aðalskipulagi í samræmi við 
lög um náttúruvernd.  

Samkvæmt landsskipulagsstefnu eiga stofnvegir um miðhálendið að vera byggðir upp sem góðir 
sumarvegir með brúuðum ám og færir fólksbílum. Kjalvegur 35 er skilgreindur sem stofnvegur (var 
aðalfjallvegur í Svæðisskipulagi miðhálendis Íslands sem staðfest var 1999).  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 Kerlingarfjöllum og vegur áfram frá 
Ásgarði norðan Kerlingarfjalla austur að Þjórsá eru báðir skilgreindir sem landsvegir í tillögu að 
aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032.  

2.4.4 Verndarsvæði 

Náttúruverndarlög – Náttúruminjaskrá 

Kerlingarfjöll eru á C-hluta náttúruminjaskrár sem „aðrar náttúruminjar“ nr. 732, sbr. vef 
Umhverfisstofnunar (2015). Á mynd 1 sýnir brún lína afmörkun náttúruminjasvæðisins. Eftirfarandi 
skilgreining á við um svæðið: 

„732. Kerlingarfjöll, Árnessýslu. (1) Fjallaklasi milli Kerlingaröldu og Rauðkolla að sunnan og Skeljafells, 
Ásgarðsfjalls og Þverfells að norðan. Að vestan liggja mörk um Bringur, en að austan um Kisubotna og 
Mosdal. (2) Stórbrotið og litríkt landslag, mikill jarðhiti. Vinsælt útivistarsvæði.“ 

Ásgarður er skammt norðan við náttúruminjasvæðið Kerlingarfjöllum. Samkvæmt 37. gr. laga um 
náttúruvernd ber að forðast að raska svæðum eða náttúrumyndunum sem skráðar hafa verið á C-hluta 
náttúruminjaskrár nema almannahagsmunir krefjist þess og annarra kosta hafi verið leitað. 

Náttúruverndarlög – sérstök vernd 

Innan náttúruminjasvæðisins í Kerlingarfjöllum er einnig svæði sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 
61. gr. laga um náttúruvernd, s.s. hverir, heitar uppsprettur, hrúður og hrúðurbreiður.  Ber að forðast að 
raska vistkerfum og jarðminjum sem njóta sérstakrar verndar nema brýna nauðsyn beri til.  

Rammaáætlun  

Svæði sem skilgreind eru í verndarflokki sbr. núgildandi rammaáætlun, skv. 6. gr. laga um nr. 48/2011 
um vernd og orkunýtingu landsvæða eru felld undir flokkinn önnur náttúruverndarsvæði í tillögu að 
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endurskoðuðu aðalskipulagi Hrunamannahrepps í samræmi við skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Eitt 
þeirra Gýgjarfossvirkjun (ÖN1) sem er í nágrenni við svæði Fannborgar er sýnt á aðalskipulagsuppdrætti 
þar sem stíflumannvirki í Jökulkvísl hefði risið. Neðri-Hveradalir (ÖN2) og Hverabotn (ÖN3), eru 
háhitasvæði sem falla undir þetta ákvæði og eru innan marka svæðis Fannborgar eins og það er skilgreint 
í deiliskipulagi og í þessu umhverfismati.  

Kerlingarfjöll eru eitt þeirra svæða sem verkefnisstjórn 3. áfanga hefur lagt til að verði friðuð í samræmi 
við 4. mgr. 6. gr. laga nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun.  

Friðlýsing vegna landslagsverndar í Kerlingarfjöllum 

Umhverfisstofnun, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Kerlingarfjallavinir vinna nú 
að undirbúningi að friðlýsingu Kerlingarfjalla. Tillaga að friðlýsingu landslagsverndarsvæðis í 
Kerlingarfjöllum var lögð fram til kynningar þann 26. maí 2016 (Umhverfisstofnun, 2016a). Afmörkun 
þess svæðis sem stefnt er að því að friðlýsa má sjá á mynd 5. Nálgast má auglýsta friðlýsingartillögu í 
heild á vef Umhverfisstofnunar, www.ust.is. Frestur til að skila inn athugasemdum við tillöguna var til 
9. júní 2016. Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með náttúruverndarsvæðum og ber ábyrgð á eftirliti 
með þeim samkvæmt 79. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Umhverfisstofnun ber einnig ábyrgð á 
að gerð sé stjórnunar- og verndaráætlun fyrir friðlýst svæði sbr. 81. gr. laganna. Áætlun skal gerð í 
samvinnu við eigendur svæðisins, Náttúrufræðistofnun Íslands, viðkomandi sveitarstjórnir og eftir 
atvikum aðrar fagstofnanir og hagsmunaaðila. Fannborg er hagsmunaaðili er varðar friðlýsingu svæðisins 
og gerð stjórnunar- og verndaráætlunar og hefur þannig aðkomu að þeirri vinnu. Umhverfisstofnun 
(2012) hefur gefið út skýrslu um stjórnun friðlýstra náttúruminja í umsjón stofnunarinnar. Í 
frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir stöðu vinnu við friðlýsingu landslagsverndarsvæðis í 
Kerlingarfjöllum.  

Í drögum að friðlýsingarauglýsingu kemur fram að afmarkað er sérstakt svæði (svæði 1) innan marka 
verndarsvæðisins. Það nær til svæðis í Ásgarði og nágrenni sem ætlað er til uppbyggingar og innviða í 
tengslum við móttöku ferðamanna í Kerlingarfjöllum og um það gildi sérreglur. Fyrirhugað 
framkvæmdasvæði verður innan þessa svæðis. Umhverfisstofnun mun samkvæmt lögum hafa umsjón 
með verndarsvæðinu. Þá er gert ráð fyrir að Náttúrufræðistofnun Íslands muni bera ábyrgð á vöktun 
verndarsvæðisins og að vöktunaráætlun verði hluti af stjórnunar- og verndaráætlun.  

Stækkun friðlands í Þjórsárverum 

Samstarfsnefnd um stækkun friðlands í Þjórsárverum auglýsti drög að friðlýsingarskilmálum vegna 
stækkunar friðlandsins í mars 2013 (Umhverfisstofnun, 2016b). Drögin má nálgast á vef 
Umhverfisstofnunar, www.ust.is. Fyrirhugað framkvæmdasvæði og svæði Fannborgar eru utan marka 
bæði núverandi friðlands og tillögu að stækkuðu friðlandi í Þjórsárverum. Friðlýsingu var frestað og hefur 
hún ekki verið staðfest þegar þetta er ritað.   

Náttúruverndarlög – óbyggð víðerni 

Óbyggt víðerni er í lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd skilgreint á eftirfarandi hátt:  

„Svæði í óbyggðum sem er að jafnaði a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru 
og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja og í a.m.k. 5 km fjarlægð 
frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og 
uppbyggðum vegum.  

Samanber 46. gr. náttúruverndarlaga má friðlýsa sem óbyggð víðerni stór landsvæði þar sem ummerkja 
mannsins gætir lítið sem ekkert. Friðlýsingin skal miða að því að varðveita einkenni svæðisins. Óbyggð 
víðerni á Kerlingarfjallasvæðinu hafa ekki verið afmörkuð á aðalskipulagsuppdráttum viðkomandi 
sveitarfélaga samkvæmt nýjum náttúruverndarlögum.  

 

http://www.althingi.is/lagas/141b/2011048.html
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Mynd 5.  Tillaga að landslagsverndarsvæði í Kerlingarfjöllum (Umhverfisstofnun, 2016a).  
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3. Framkvæmd 

3.1 Tilgangur og markmið 

Fannborg hefur rekið gistiþjónustu, veitinga-, og minjagripasölu í Ásgarði í yfir 50 ár, en starfsemin 
miðaði í byrjun við þá sem dvöldu á Kerlingarfjallasvæðinu við skíðaiðkun. 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. 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. Framtíðaruppbygging á svæðinu mun nýtast jafnt gestum 
hálendismiðstöðvarinnar og almennum ferðamönnum sem heimsækja svæðið. Þannig telja 
forráðamenn Fannborgar að best sé að stuðla að því að gera sem flestum kleift að njóta þessa fallega 
svæðis.  

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). Talið er að 18.000 ferðamenn hafi sótt 
Kerlingarfjallasvæðið heim árið 2015 og áætlað að þeir verði um 21.000 árið 2016. 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 40.000. 

Fannborg telur að Kerlingarfjallasvæðið sé ennþá vannýtt sem útivistar- og afþreyingarsvæði og hyggst 
beita sér fyrir áframhaldandi uppbyggingu innan Ásgarðs, sem er þröngur dalur sem sést ekki víða að. 
Ætlun Fannborgar er að lágmarka alla uppbyggingu utan Ásgarðs og beita sér jafnframt fyrir áframhaldi 
uppbyggingu innviða fyrir göngufólk innan og kringum Kerlingarfjallasvæðið í samráði við sveitarstjórn 
og Umhverfisstofnun, og í samræmi við verndar- og stjórnunaráætlun landslagsverndarsvæðis í 
Kerlingarfjöllum, sem nú er unnið að því að friðlýsa.  

3.2 Framkvæmdalýsing 

Fyrirhuguð framkvæmd sem gerð verður grein fyrir í frummatsskýrslu miðar við aukin umsvif í rekstri 
hálendismiðstöðvarinnar. Hún er í samræmi við það sem tilkynnt var til Skipulagsstofnunar til 
ákvörðunar um matsskyldu og samþykkt deiliskipulag á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. 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. 

3.2.1 Áætlun um uppbyggingu 

Fannborg hefur hafið framkvæmdir við 1. áfanga endurbyggingar og uppbyggingar hálendis-
miðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum, sem var ekki háður mati á umhverfisáhrifum, samkvæmt ákvörðun 
Skipulagsstofnunar, eins og greint er frá í kafla 1.2. Hrunamannahreppur veitti byggingarleyfi fyrir 
framkvæmdinni. Um er að ræða endurbyggingu byggingar á reit B sem jafnan er kölluð aðalbygging eða 
Fannborgarskáli og fyrsti hluta byggingar samfelldrar herbergjaálmu á reit A og B, sem tengist núverandi 
þjónustuhúsi, þ.e. aðalbyggingunni. Á mynd 2 sést að það eru þrjár megingerðir af húsum í Ásgarði. Skáli 
Ferðafélags Íslands, sem er hefðbundið hús með risi, A-hús með mismunandi þakhalla og tvö hús með 
flötu einhalla þaki, sem eru meðal elstu húsa sem Fannborg byggði. Hönnun nýrrar byggingar, sem 
framkvæmdir eru hafnar við, mun taka mið af þessu. Þar verður horfið til elstu gerðar húsa Fannborgar, 
enda er það talin umhverfisvæn og hagkvæm lausn, sem hefur reynst Fannborg vel. Varmatap upp um 
þakið verður þannig lágmarkað og viðhald minna. Ráðgert er að settar verði stoðir samhliða framhlið 
hússins, með 60° halla, sem er tilvísun í A-húsin. 
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Eins og greint er frá í 1. kafla var ákvörðun Skipulagsstofnunar um 1. áfanga felld úr gildi og verður því 
gerð grein fyrir mati á umhverfisáhrifum 1. til 3. áfanga í frummatsskýrslu. Samkomulag liggur fyrir við 
sveitarstjórn Hrunamannahrepps varðandi frestun frekar framkvæmda þar til álit Skipulagsstofnunar 
liggur fyrir. Á mynd 6 eru áform Fannborgar varðandi umfang framkvæmda og áfangaskiptingu 
uppbyggingar hálendismiðstöðvar í Ásgarði skýrð með staðsetningum og afstöðu til þeirra mannvirkja 
sem nú eru fyrir. 

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 í 40 
herbergjum fyrir 80 manns, þannig að í heild verði gistirými fyrir 182, en var fyrir 177 manns fyrir 
þessar breytingar. flatarmál botnflatar 1. hæðar bygginga á svæðinu breytist á sama tíma úr 1.077 í 
1.690 m2. Samkvæmt reglugerð 910/2000 er algengasta afmörkun botnflatar útbrún útveggja. 
Flatarmál botnflatar hæðar er flatarmál lóðrétts ofanvarps hans á láréttan flöt. Heildarflatarmál allra 
hæða, húsa í 1. áfanga verður um 2000 m2 brúttó. Birt flatarmál samkvæmt reglugerð 910/2000 er 
flatarmál botnflata og milliflata að frádregnu flatarmáli opa og brúttóflata með salarhæð minni en 
1,80 m. 

Á reit A er gert ráð fyrir byggingu sem í verða gistiherbergi og verður hún allt að 8 m há, um 35 m 
löng og 15 m breið.  Á reit B verður þjónustubygging þar sem verða gistiherbergi, starfsmannaíbúðir, 
eldhús, veitingasalur og móttaka. Þessi bygging og tenging við fyrstu herbergjaálmuna verður um 25 
m löng og 16,5 m breið. Mænishæð verður svipuð og á aðalbyggingu. Flatarmál botnflatar 1. hæðar 
bygginga sem bætast við núverandi botnflöt í þessum áfanga verður 170 m2 á reit A og 450 m2 á reit 
B. 

Framhald uppbyggingar í 1. áfanga verður í meginatriðum þannig að smáhýsi sem nú standa á reit K 
og jafnan eru kölluð Nípur verða flutt á reit C. Þessi smáhýsi eru 5 og hafa þótt skapa sérstöðu hvað 
byggingarstíl á svæðinu varðar. Flatarmál botnflatar Nípanna er um 160 m2. Á reit C er einnig gert 
ráð fyrir tveimur um 50 m2 þjónustuhúsum fyrir tjaldstæðisgesti. Í öðru tilfellinu er um að ræða 
flutning á núverandi baðhúsi. Miðað er við að hámarksvegghæð verði 4 m.  

Frekari uppbygging er fyrirhuguð þannig að hún nái yfir lengri tíma. Í framhaldi af færslu smáhýsanna af 
reit K þá yrði meginframkvæmdin áframhaldandi bygging gistiálmu í 2. og 3. áfanga uppbyggingar á 
reitum A og K. Á mynd 6 er sýnt núgildandi deiliskipulag, sem samþykkt var í sveitarstjórn 
Hrunamannahrepps í janúar 2015 (Pro-Ark teiknistofa, 2014). Með framkvæmdum er átt við eftirfarandi: 

2. áfangi 2019-2020: Í þessum áfanga er gert ráð fyrir byggingu tveggja hæða gistiálmu, í framhaldi af 
1. áfanga, að mestu á reit K og aðeins inná reit A, , með gistirými fyrir 80 manns í 40 tveggja manna 
herbergjum. Þar er gert ráð fyrir allt að 8 m vegghæð og húsið verði um 35 m langt og 15 m breitt 
eins og 1. áfangi. Botnflötur 1. hæðar verður um 540 m2 að flatarmáli. Heildarflatarmál húsa í 2. 
áfanga verður 1020 m2 brúttó. 

3. áfangi 2022-2023: Áframhald á byggingu gistiálmu á reit K miðast við gistirými fyrir 80 til viðbótar í 
40 tveggja manna herbergjum. Áfram er gert ráð fyrir vegghæð allt að 8 m, sömu lengd og breidd og 
í fyrri áföngum og um 540 m2 botnfleti 1. hæðar húsa. Heildarflatarmál húsa 3. áfanga verður 1020 
m2 brúttó. 

Þegar lokið verður við framkvæmdir samkvæmt 3. áfanga verður gistirými í húsum á svæðinu fyrir 280 
til 342 manns. Það mun ráðast af því hve hátt hlutfall eldri húsa, sem fyrir eru á svæðinu, verður varðveitt 
og nýtt áfram. Þar af verða 240 gistirými í 120 herbergjum nýrra bygginga. Heildarbotnflötur 1. hæðar 
húsa verður 2.650 m2 og heildarflatarmál húsa 1. til 3. áfanga verður um 4.040 m2 brúttó og 3.485 m2 
nettó. Samhliða fyrirhugaðri uppbyggingu í Ásgarði og á deiliskipulagssvæðinu, verður í framhaldi af 1. 
áfanga jafnframt unnið að styrkingu innviða eins og t.d. fráveitumannvirkja. 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 
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þess er tveimur smáverkefnum lokið, í fyrsta lagi uppsetningu salernisaðstöðu við bílastæði á Keis og í 
öðru lagi færsla loftlínu í jarðstreng. 

 

Mynd 6.  Núgildandi skipulag, reitir A, B, C og K, samþykkt í sveitarstjórn Hrunamannahrepps í janúar 
2015 (Pro-Ark teiknistofa, 2014). 
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Á mynd 7 er sýnd heildarmynd af framtíðaráformum varðandi uppbyggingu á reitum A, B og K eins og 
þau liggja fyrir, þegar þessi áætlun er kynnt. Á mynd 8 er sýndur sá hluti sem áformað er að verði fyrsti 
áfangi. 

 

Mynd 7.  Framtíðarhugmynd að nýtingu á reitum A, B og K.  

 

Mynd 8.  Áformuð framkvæmd árin 2015 – 2017, reitir A og B.  

3.2.2 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 
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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 grávatn frá 
handlaugum, sturtum og eldhúsum hins vegar. Grávatn verður væntanlega leitt beint í núverandi 
fráveitulagnir og siturbeð. 

Áformað er að hreinsun salernisvatns muni fara fram í lítilli lífrænni skolphreinsistöð sem byggir á þekktri 
tækni og að hún muni geta annað öllu frárennsli frá hálendismiðstöðinni.  Um er að ræða tveggja þrepa 
kerfi, þar sem vinnsluhita yrði haldið í u.þ.b. 10°C, með því að veita afgangsvatni frá varmadælunni í 
hitakerfi í veggjum og gólfi hreinsirýmisins. Rúmmál skolphreinsistöðvarinnar verður 2x120 m3 og hún 
gæti orðið um 4 m há og 60 m2 að flatarmáli miðað við að stöðin yrði að miklu leyti niðurgrafin. 
Fyrirhuguð staðsetning hennar er sýnd á mynd 3 í 2. kafla og verður hún þannig að sjálfrennsli náist úr 
safnbrunni núverandi kerfis, úr nýbyggingunni og Ferðafélagshúsi.  

Gert er ráð fyrir að umræddar endurbætur komi til framkvæmda áður en hafist verður handa við 
byggingu annars áfanga gistiálmu.  

3.2.3 Orkunotkun 

Jarðhitaholan KF-03 var boruð 1986. Hún er í Ásgarði, um 600 m frá aðstöðu Fannborgar. Var um gjöf frá 
ríkinu að ræða, sem gefin var að frumkvæði þáverandi forsætisráðherra. Þessi hola gaf um 27°heitt vatn 
sem í upphafi var leitt gegnum varmadælu og orkan nýtt til að hita vatn í sturtur og heita potta. Sumarið 
2014 var aðveitulögn frá holunni endurnýjuð og tengd við varmadælu sem hefur verið nýtt til að hita 
húsin í Ásgarði.  

Hálendismiðstöðin var í byrjun eingöngu rekin með rafmagni frá dísilrafstöðvum. Árið 1971 var lokið við 
virkjun Sælufoss í Ásgarðsá, sem er um það bil 500 m fyrir neðan aðstöðu hálendismiðstöðvarinnar, og 
hófst rekstur virkjunarinnar sama ár. Eftir það hefur rafmagn að hluta komið frá dísilrafstöð sem annars 
er nýtt sem varaaflstöð. 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. Sælufossvirkjun hefur gengið 
nánast öll sumur síðan 1971 og samfellt frá vori 2013.  

Reynsla af rekstri varmadælunnar, bendir til þess að ef nýtt er saman sú varmaorka sem ná má úr KF-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. Til að tryggja öryggi varðandi aflfæðingu til reksturs hálendismiðstöðvarinnar og 
brúa álagstoppa, þá er gert ráð fyrir að dísilrafstöðvar verði áfram til staðar í Ásgarði, sem varaafl t.d. 
vegna samskiptakerfa símafyrirtækja og Neyðarlínunnar, þar sem svæðið er ekki tengt dreifikerfi 
rafmagns. Ekki er talið raunhæft vegna kostnaðar að leggja jarðstreng úr byggð.   

Fleiri jarðhitaholur en KF-03 hafa verið boraðar í Kerlingarfjöllum sem mögulega verða nýttar þegar hún 
er fullnýtt. Komi til þess að ekki reynist nægileg orka úr holu KF-03 þá hyggst Fannborg óska eftir leyfi til 
að tengja holur KF-04 og KF-03 saman. Til þessi þyrfti að leggja niðurplægða lögn meðfram farvegi 
Ásgarðsár, sem yrði allt að 150 mm í þvermál 1000 m löng. Greint verður nánar frá áformum um nýtingu 
jarðhitahola í frummatsskýrslu.  

Frekari framkvæmdir tengdar orkunotkun eru ekki ráðgerðar vegna uppbyggingar hálendismiðstöðvar í 
Kerlingarfjöllum. 

3.2.4 Meðhöndlun úrgangs 

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

Fylliefnisþörf vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar er áætluð allt að 35.000 m3. Þar af færu 17.000 m3 í 
viðhald vega, bílastæða og göngustíga. Gert er ráð fyrir að áfram verði eitthvað af fylliefni sótt í áreyrar 
Ásgarðsár, sjá mynd 3. Efnistökusvæði (E39) í Ásgarðsá, allt að 25.000 m3, er tilgreint í tillögu að 
endurskoðuðu aðalskipulagi Hrunamannahrepps (Steinsholt, 2016a). Mikill framburður af möl og leir 
berst yfir áreyrarnar og fyllir uppistöðulón virkjunarinnar reglulega. Talið er að þar megi sækja nánast 
allt fylliefni sem þarf vegna framkvæmdanna. Þar sem það getur verið leirkennt þá þarf að vera möguleiki 
á efnistöku annars staðar úr námum með leyfi. Má þar nefna önnur nálæg efnistökusvæði sem einnig 
eru tilgreind í auglýstu endurskoðuðu aðalskipulagi Hrunamannahrepps og efnistökusvæði á Kili, sem 
tilgreind eru í tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Bláskógabyggðar (Steinsholt, 2016b). Ráðgert er að 
nýta uppgröft sem kemur úr húsgrunnum til landmótunar á svæðinu, m.a. til að lagfæra tjaldstæði á 
áeyrum meðfram Ásgarðsá. Steypa verður flutt úr byggð. Gerð verður nánari grein fyrir áætlaðri 
efnistöku og efnistökustöðum í frummatsskýrslu.  

3.3 Aðrir möguleikar 

Hér á eftir er greint frá þeim möguleikum sem skoðaðir hafa verið varðandi uppbyggingu 
hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum. Með tilvísun í það sem greint hefur verið frá hér að framan 
varðandi væntingar um fjölgun ferðamanna, eru að mati forráðamanna hálendismiðstöðvarinnar 
möguleikarnir eftirfarandi: 

A. Að breyta þeim húsum sem eru á staðnum þannig að þau geti tekið við gestum í uppbúnum 
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.  

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

C. 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 og hinir tveir komi ekki til greina. 

D. Að láta staðar numið í uppbyggingunni og aðhafast ekkert frekar á svæðinu, þ.e. núllkostur. 

Hús Fannborgar sem fyrir eru í Ásgarði eru orðin gömul, eru illa einangruð og þarfnast viðhalds. 
Framkvæmdir við endurbyggingu og uppbyggingu á svæðinu samkvæmt leið C, sem Fannborg fyrirhugar, 
eru þegar hafnar, þ.e. við 1. áfanga. Hrunamannahreppur veitti leyfi fyrir byggingunni í samræmi við 
ákvörðun Skipulagsstofnunar um að 1. áfangi væri ekki matsskyldur. Hlé hefur nú verið gert á 
framkvæmdum eins og fram kemur í kafla 3.2.1.   

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir þeim möguleikum sem taldir eru koma til greina við útfærslu 
bygginga og annarra mannvirkja í 1. til 3. áfanga samkvæmt leið C, sem er aðalvalkostur 
framkvæmdaraðila. Jafnframt verður gerð grein fyrir niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum þeirra 
möguleika á útfærslu framkvæmdar, sem skoðaðir voru í matsferlinu, samkvæmt leið C. 

Í frummatsskýrslu verður einnig fjallað stuttlega um þann möguleika að láta staðar numið í 
uppbyggingunni og aðhafast ekkert frekar á svæðinu, þ.e. núllkost.  
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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. Það var gert í janúar 2016 sbr. kafla 6 hér á eftir.  Að teknu tilliti til ábendinga 
og athugasemda er útbúin endanleg 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 á framkvæmdinni og mat á umhverfisáhrifum hennar. 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. 

4.2 Framkvæmdasvæði og áhrifasvæði 

Framkvæmdasvæði uppbyggingar hálendismiðstöðvarinnar verður í Ásgarði. Áhrifasvæði fyrirhugaðrar 
framkvæmdar er fyrst og fremst á framkvæmdasvæðinu í Ásgarði og næsta nágrenni, þar sem beinna 
áhrifa vegna rasks og breyttrar ásýndar mun gæta. 

Hvað varðar vissa þætti, s.s. viðhald vega, bílastæða og gönguleiða, þá nær áhrifasvæði og þar með 
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 myndum 1, 3 og 6. 
Áhrifasvæði óbeinna áhrifa nær því einnig til ferðamannaleiða á svæði Fannborgar utan Ásgarðs.  
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4.3 Áhrifaþættir framkvæmdar 

Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda felast einkum í beinu raski á framkvæmdatíma. Framkvæmdin hefur 
einnig 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. Þróun ferðamannastaðar ræðst að þeirri uppbyggingu á innviðum sem verður á 
svæðinu og er grundvöllur fyrir rekstri hálendismiðstöðvarinnar. Í frummatsskýrslu verður gerð grein 
fyrir því hvaða áhrif slík uppbygging getur mögulega haft á samsetningu ferðamanna, rekstrartíma og 
öryggismál tengt vetrarakstri. 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.  

 Viðhald vegslóða og gönguleiða: Ekki er gert ráð fyrir að lagðir verði nýir vegir eða gönguleiðir 
á svæði Fannborgar vegna uppbyggingar hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum. Aðeins verður 
um að ræða viðhald 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.   

 Fráveita: Gert er ráð fyrir endurbótum á fráveitu áður en framkvæmdir við 2. áfanga 
fyrirhugaðrar framkvæmdar hefjast. Það mun hafa rask í för með sér og getur haft áhrif á jarðveg 
og gróður.  

 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. Samkvæmt umferðartalningu sem gerð var fyrir Fannborg 
varð um 15% aukning á umferð inn á svæðið sumarið 2016 miðað við sama tíma árið áður út frá 
umferðartalningu í tengslum við þolmarkarannsókn LT-rannsóknir og ráðgjöf (2015). Fjölgun 
ferðamanna á Íslandi hefur aftur á móti mælst um og yfir 30% í júní, júlí og ágúst 2016, miðað 
við sömu mánuði 2015 (Ferðamálastofa, 2016). Aðeins hluti ferðamanna sem koma í 
Kerlingarfjöll mun gista á svæðinu. Á rekstrartíma, sem verður nær samfelldur yfir sumartímann, 
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 og landslag– Breytt ásýnd lands. 

 Náttúrufar – Rask á gróðri, jarðmyndunum og náttúruminjum vegna framkvæmda. 

 Vatnafar – Vatnsöflun, fráveita, rafstöð og efnistaka. 
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 Ferðamennska og útivist – Aukin umferð og álag á svæðið.  

 Fornleifar  

4.4.1 Ásýnd og landslag 

Eins og greint er frá í kafla 2.4.3 er stefna um skipulagsmál miðhálendisins mótuð í landsskipulagsstefnu, 
sem hefur tekið við hlutverki Svæðisskipulags miðhálendis Íslands 2015 (Landmótun, 1999), eftir að það 
var fellt úr gildi. Í svæðisskipulagi miðhálendis Íslands 2015 var birt landslagsgreining þar sem 
miðhálendinu er skipt upp í 8 landslagsheildir og hverri þeirra skipt niður í fleiri deilisvæði. Þar eru 
Kerlingarfjöll afmörkuð sem eitt deilisvæði 8.4 innan landslagsheildar 8 Suðurhálendi, vesturhluti. Fram 
kemur að svæðið nær yfir Kerlingarfjöll og næsta nágrenni og að meirihluti þess er á Hrunamannaafrétti. 
Svæðið fellur undir landslag sem er sérstætt eða óvenju fjölbreytt, litríkt og með sérstæð form. Þar 
kemur einnig fram að á svæði 8.4 eru margar jarðfræðilegar minjar og mikil fjölbreytni, litlar og/eða nær 
engar gróðurminjar, töluvert fuglalíf en fátt um þéttar byggðir og litlar eða engar þekktar minjar. 
Fyrirhugað framkvæmdasvæði er staðsett í jaðri svæðis 8.4.  

Í tengslum við rammaáætlun var unnin skýrslan Íslenskt landslag. Sjónræn einkenni, flokkun og mat á 
fjölbreytni (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010). Þar fá háhitavirkjunarkostirnir í Kerlingarfjöllum sem 
þar voru til skoðunar háa einkunn er varðar sjónræna fjölbreytni landslags þar sem m.a. er litið til litauðgi 
og fjölbreytni í formum, mynstri og hveragerðum. Engar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á þessum 
svæðum eða næsta nágrenni.  

Eins á nánar verður greint frá í kafla 4.4.2 hér á eftir mun Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) vinna 
greinargerð um jarðmyndanir og gróðurfar á svæði Fannborgar í Kerlingarfjöllum og meta verndargildi 
náttúruminja m.a. með tilliti til laga um náttúrvernd. Einnig mun NÍ leggja mat að áhrif framkvæmdar á 
framangreinda náttúrufarsþætti innan svæðis Fannborgar. Byggt á framangreindum fyrirliggjandi 
upplýsingum sem og greinargerð Náttúrufræðistofnunar Íslands verður landslagsgildi svæðisins metið 
og áhrif uppbyggingar á landslag.  

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

Mannvit mun útbúa myndir, sem birtar verða í frummatsskýrslu, þar sem mannvirki hafa verið felld inn 
á ljósmyndir af svæðinu miðað við stöðuna fyrir breytingar og mögulega uppbyggingu í Ásgarði. Einnig 
mun Mannvit útbúa kort til að sýna hvar mannvirkin koma til með að sjást frá ferðaleiðum og 
útsýnisstöðum og hvort breytingar verði miðað við núverandi ástand. Staðsetning og sjónarhorn 
myndatökustaða ljósmynda sem sýna ásýndarbreytingar með tilkomu mannvirkja verða merktir inná 
kortið.  

Framangreindar ásýndarmyndir og sýnileikakort verða nýtt við mat á áhrifum mismunandi möguleika 
fyrirhugaðrar uppbyggingar á ásýnd svæðisins. Þeirra á meðal eru tillaga sbr. samþykkt deiliskipulag og 
tillaga samkvæmt framtíðarhugmynd að skipulagi svæðisins. Allar felast mögulegar útfærslur 
framkvæmdarinnar í að nýjar byggingar verði reistar auk þess sem eldri hús verða að hluta eða öllu leyti 
fjarlægð. Gerð verður könnun meðal ferðaþjónustuaðila og annarra sem nýta Kerlingafjallasvæðið, þar 
á meðal ferðamanna. Þar verða ásýndarmyndirnar nýttar og sýnileikakortin, þar sem einnig verða 
merktar inn helstu gönguleiðir á svæði Fannborgar. Mannvit mun framkvæma könnunina á fyrri hluta 
árs 2017. Könnuð verða viðhorf þátttakenda til áhrifa fyrirhugaðrar uppbyggingar á landslag og ásýnd, 
upplifun á Kerlingarfjallasvæðinu og mat á gildi þess. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar 
í frummatsskýrslu.  

4.4.2 Náttúrufar 

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 
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Náttúrufræðistofnun Íslands (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.  

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. 

Vegna mats á umhverfisáhrifum mun Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) vinna greinargerð um 
jarðmyndanir og gróðurfar á svæði Fannborgar í Kerlingarfjöllum og meta verndargildi m.a. með tilliti til 
laga um náttúrvernd. Einnig mun NÍ leggja mat að áhrif framkvæmdar á framangreinda náttúrufarsþætti 
innan svæðis Fannborgar. Gert er ráð fyrir að grasafræðingur og jarðfræðingur fari í vettvangsferð þar 
sem tilgangurinn er fyrst og fremst að skoða svæði Fannborgar eins það er skilgreint í deiliskipulagi með 
tilliti til náttúruminja og staðsetningu framkvæmda.  

Náttúrufræðistofnun mun taka saman gögn um gróðurfar innan svæðis Fannborgar. Stuðst verður að 
mestu við fyrirliggjandi gögn, þ.e. gróðurkort, tegundalista og vistgerðarkort ef þau nýtast í þessari vinnu. 
Náttúrufræðistofnun mun einnig taka saman gögn um jarðfræði þar sem að mestu verður stuðst við 
fyrirliggjandi gögn þ.e. jarðfræðikort og fyrirliggjandi skýrslur um svæðið og jarðmyndanir innan þess. 
Lagt verður mat á verndargildi gróðurfars og jarðfræði á svæðinu í heild og áhrif af hálendismiðstöð 
metin, sérstaklega svæðisbundið þ.e. í Ásgarði, en þau einnig sett í samhengi við allt svæði Fannborgar.  

Við mat á áhrifum framkvæmdar á gróðurfar og jarðmyndanir verður stuðst við framangreinda 
greinargerð NÍ og fyrirliggjandi heimildir/skýrslur NÍ eftir því sem við á.  Lagt verður mat á umfang beinna 
áhrifa vegna rasks og skerðingar gróðurs og jarðmyndana á áhrifasvæði framkvæmdarinnar, auk óbeinna 
áhrifa sem náð geta út fyrir Ásgarð t.d. á ferðaleiðum. Einnig verður lagt mat á áhrif á fugla byggt á 
fyrirliggjandi skýrslum NÍ. Gerð verður grein fyrir mögulegum aðgerðum til að draga úr áhrifum á 
náttúrufar.  

Við mat á áhrifum framkvæmdar og hvort mannvirkjagerð muni raska sérstæðum náttúruminjum verður 
stuðst framangreinda greinargerð NÍ, auk þess sem stuðst verður við fyrirliggjandi gögn um jarðfræði, 
jarðhita og náttúruminjar frá athugunum á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Í frummatsskýrslu verður 
gerð grein fyrir niðurstöðum mats á beinum áhrifum á náttúrufar og mótvægisaðgerðum þar sem við á 
framkvæmdasvæðinu, auk mögulegra óbeinna áhrifa t.d. á gönguleiðum utan Ásgarðs. 

4.4.3 Vatnafar 

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir mögulegum áhrifum á vatnafar á rekstrartíma vegna 
vatnsöflunar og mengunar frá starfseminni í Ásgarði. Má þar nefna mengun vegna fráveituvatns og 
hugsanlega olíumengun vegna reksturs dísilrafstöðvar. Fjallað verður um mengunarhættu á 
framkvæmdatíma við mannvirkjagerð og efnistöku auk umferðar um svæðið.  

Gert er ráð fyrir að til að kanna hvort mengunar verður vart frá starfseminni þá verði tekin vatnssýni úr 
Ásgarðsá neðan við Sælufoss og ofar í farveginum til samanburðar. Niðurstöður verða birtar í 
frummatsskýrslu. Einnig verður fjallað um fyrirhugaðar úrbætur í fráveitumálum og meðhöndlun 
frárennslis frá byggingum og aðstöðu hálendismiðstöðvarinnar.  

4.4.4 Ferðamennska og útivist 

Kerlingarfjallasvæðið er vinsælt göngu- og útivistarsvæði fyrir ferðamenn. Eins og greint er frá hér að 
framan er áætlað að 18.000 ferðamenn hafi komið á Kerlingarfjallasvæðið 2015 og að þeir verði um 
21.000 árið 2016. Eins og fram kemur í kafla 3 er gert ráð fyrir auknu framboði á gistingu í herbergjum í 
fyrirhugaðri uppbyggingu hálendismiðstöðvarinnar, á kostnað svefnpokapláss. Áfram mun þó gefast 
kostur á að gista í svefnpokaplássi og á tjaldstæðum. Fannborg hefur selt gistingu í uppbúnum tveggja 
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manna herbergjum með salerni frá 2004 en veitingar, svefnpokapláss og tjaldstæði frá 1964. Meirihluti 
gistirýmis verður áfram á tjaldstæðum. Endurbætur hafa nýlega verið gerðar á tjaldstæðunum og önnur 
aðstaða almennt bætt fyrir ferðamenn á svæðinu.  

Miðað við spár um fjölgun ferðamanna á Íslandi á næstu árum telja forráðamenn Fannborgar að árleg 
aukning ferðamanna á Kerlingarfjallasvæðinu verði á bilinu 2.000 til 3.000 manns. Það þýðir að árið 2025 
gætu þeir orðið á bilinu 35.000 til 40.000. Vísbendingar eru um að við fjölgun herbergja muni samsetning 
gesta breytast og fleiri dveljast lengur á svæðinu. Talið er líklegt að þeir sem dvelja lengur muni einnig 
sækja aðra staði, s.s. Hveravelli og Þverbrekknamúla, í dagsferðum og gangi því ekki alla daga í 
Kerlingarfjöllum. Framboð á gistirými og aðstaða fyrir móttöku ferðamanna mun alltaf verða 
takmarkandi þáttur varðandi það hversu margir geta dvalið á svæðinu. Annað sem talið er að geti breyst 
er að rútum sem stoppa stutt á svæðinu muni fjölga, en ferðamenn með þeim muni ekki ganga mikið 
um svæðið.  Í frummatsskýrslu verður fjallað um hvaða breytingar uppbygging hálendismiðstöðvarinnar 
geti falið í sér varðandi ágang og álag á Kerlingarfjallasvæðið. Gerð verður grein fyrir áætlaðri fjölgun 
ferðamanna vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar. Einnig verður fjallað um hvernig ætla má að þróun 
Kerlingarfjalla verði sem ferðamannasvæðis, ef ekki verður af framkvæmdinni.  

Vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar í Kerlingarfjöllum var gerð grunnþolmarkarannsókn fyrir Fannborg 
sumarið og haustið 2015. Hún var unnin af LT-rannsóknir og ráðgjöf (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 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. Ýmsum aðferðum var beitt í þessari rannsókn, þar sem þýðið eru allir 
þeir ferðamenn og ferðaþjónustuaðilar sem voru í Kerlingarfjöllum eða áttu viðskipti við Fannborg á 
rannsóknartíma.  

 Fyrsti hluti grunnþolmarkarannsóknarinnar var spurningakönnun á íslensku, frönsku, þýsku og 
ensku var lögð fyrir ferðamenn bæði á pappír og rafrænt og einnig voru tekin þrettán djúpviðtöl 
sem fram fóru í þjónustumiðstöð Kerlingarfjalla.  

 Annar hluti rannsóknarinnar var vefkönnun á ensku/íslensku sem lögð var fyrir 
ferðaskipuleggjendur og tekin tvö djúpviðtöl á svæðinu. Í vefkönnuninni voru 
ferðaþjónustuaðilar m.a. spurðir um afstöðu til fyrirhugaðar breytingar á innviðum í Ásgarði og 
fengu í því sambandi stutta kynningu í texta og fjórar teikningar af nýjum byggingum.  

 Þriðji hlutinn var rafræn bílatalning, sem Fannborg sá um, og var gerð við komuna í Ásgarð og á 
leiðinni upp í fjall og í Neðri-Hveradali til að frá upplýsingar um magn umferðar og flæði. 
Bílatalning var endurtekin sumarið 2016. 

 Í fjórða hlutanum voru svo stígar og aðrir innviðir myndaðir, mældir og metnir sjónrænt á þremur 
rannsóknarsvæðum; Neðri-Hveradali, austari fjallgarð Kerlingarfjalla sem og Ásgarðsgil og dalinn 
Ásgarð.  

Fram kemur í þolmarkarannsókn LT-rannsóknir og ráðgjöf að ferðamönnum í Kerlingarfjöllum hefur 
fjölgað síðustu ár og með aukinni eftirspurn hefur viðhald og ýmiss konar uppbygging innviða verið 
nauðsynleg. Fannborg hóf árið 2013 samstarf við Landvernd og Hrunamannahrepp í nafni 
Kerlingarfjallavina. Markmið þeirra samtaka er að hlúa að og vernda náttúru Kerlingarfjalla, bæta 
aðgengi almennings að svæðinu án þess að ganga á náttúru þess. Með uppbyggingu innviða er hægt að 
hækka þolmörk. Í frummatsskýrslu verður gerð frekari grein fyrir rannsóknum LT-rannsóknir og ráðgjöf 
og helstu niðurstöðum um mat á þolmörkum Kerlingarfjallasvæðisins. 

Meðal heimilda þar sem fjallað er um ferðamennsku á Kili og miðhálendi Íslands, sem verða einnig nýttar 
við lýsingu grunnástands og mat á áhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar á ferðamennsku og útivist, eru 
þrjár skýrslur sem voru unnar fyrir styrk frá Ferðamálastofu í tengslum við rannsókn á ferðamennsku á 
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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. 

Aðrar fyrirliggjandi heimildir um ferðamennsku á miðhálendi Íslands sem stuðst verður við varðandi 
grunnupplýsingar, og viðmið vegna mats á umhverfisáhrifum eins og við á, eru skýrsla Önnu Dóru 
Sæþórsdóttur og Rögnvaldar Ólafssonar (2012) þar sem gerð er grein fyrir niðurstöðum rannsókna í 
verkefninu „Áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands“ sem þau stýrðu. Einnig viðauki með henni, 
þ.e. skýrsla sem Anna Dóra Sæþórsdóttir (2012) vann að beiðni Skipulagsstofnunar, sem heitir 
„Ferðamennska á miðhálendi Íslands: Staða og spá um framtíðarhorfur“. Í umfjöllun skýrslunnar er m.a. 
stuðst við gögn sem höfundur safnaði á 11 stöðum á hálendinu. Þeirra á meðal eru gögn sem safnað var 
í Kerlingarfjöllum.  

Þá liggur fyrir skýrsla Rannveigar Ólafsdóttur o.fl., (2016) „Viðhorf og upplifun Íslendinga á víðernum, 
óbyggðum og miðhálendi Íslands“ sem unnin var fyrir faghóp 2 í 3. áfanga rammaáætlunar. 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var annars vegar að afla tölulegra gagna um viðhorf og skilning 
Íslendinga til víðerna, óbyggða og miðhálendis Íslands og hins vegar að greina upplifun og skynjun 
Íslendinga á víðernum. Þessa skýrslu er gert ráð fyrir að styðjast við varðandi mat á áhrifum á 
ferðamennsku og útivist.   

Vegna mats á áhrifum framkvæmdarinnar á ferðamennsku og útivist verður stuðst við skýrslu LT-
rannsóknir og ráðgjöf, niðurstöður viðhorfskönnunar meðal ferðamanna, þar sem m.a. voru nýttar 
ásýndarmyndir. Rannsóknin var sérstaklega gerð vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 
framkvæmdar. Einnig verður stuðst við framangreind fyrirliggjandi gögn og heimildir um verkefni sem 
unnin hafa verið að beiðni stjórnvalda í tengslum við 2. og 3. áfanga rammaáætlunar, gerð 
landsskipulagsstefnu og stefnumótun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu. Lagt verður mat á áhrif 
framkvæmdarinnar á ferðamennsku og útivist, vegna rasks og ónæðis á framkvæmdatíma. Einnig verður 
lagt mat á áhrif á umhverfið, upplifun og öryggi ferðamanna á rekstrartíma, vegna aukinnar umferðar 
um svæðið, jafnt vélknúinna ökutækja sem gangandi, ríðandi og hjólandi ferðamanna. Þá verður gerð 
grein fyrir þolmörkum áhrifasvæðis fyrirhugaðrar starfsemi vegna aukins álags á innviði svæðisins svo 
sem gistiaðstöðu, tjaldstæði, baðaðstöðu, vegi, ferðaleiðir, vatnsveitu og fráveitu. Í frummatsskýrslu 
verður gerð grein áhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar á ferðamennsku og útivist og hvort þau teljist 
ásættanleg, mögulegum mótvægisaðgerðum og vöktun áhrifa byggt á þolmarkarannsókn LT-rannsóknir 
og ráðgjöf auk annarra fyrirliggjandi heimilda.   

4.4.5 Fornleifar  

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.  

Mat á áhrifum á fornleifar mun byggja á fyrirliggjandi gögnum. Gerð verður grein fyrir niðurstöðunni í 
frummatsskýrslu.   
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5. Gögn og heimildir 
Tafla 3 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. 

Ásrún Elmarsdóttir, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Hörður Kristinsson, 
Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Olga Kolbrún Vilmundardóttir og Rannveig 
Thoroddsen, 2009, Gróður, fuglar og smádýr á 18 háhitasvæðum 
Samantekt fyrirliggjandi gagna. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09015. 

Rammaáætlun, Faghópur 1, 2009. Fuglalíf á háhitasvæðum mat á verndargildi. 
Kynning Kristins H. Skarphéðinssonar frá 15, október 2009, endurskoðuð í desember 
sama ár. Skoðað í október 2016 á: http://www.ramma.is/media/verdmaetamat/Rok-
kynning-og-einkunnir-fuglar-hahitasvaedi-Kristinn.pdf  

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

Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012. Ferðamennska á miðhálendi Íslands: Staða og spá um 
framtíðarhorfur. Skrifuð að beiðni Skipulagsstofnunar.  

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

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012. Áætlun um ferðamennsku á 
miðhálendi Íslands: Niðurstöður rannsókna. Skrifuð að beiðni Umhverfisstofnunar. 

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

Ferðamálastofa, 2016. Fjölgun ferðamanna á Íslandi. Skoðað 12.10.2016 á: 
http://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/175-thusund-
ferdamenn-i-september  

LT-rannsóknir og ráðgjöf ehf., 2015. Kerlingarfjöll – þolmarkarannsókn. Unnið fyrir 
Fannborg ehf. Aðgengilegt 10.11.2016 á: http://kerlingarfjoll.is/files/skyrsla-
kerlingarfjoll-121115-loka-utgafa.pdf  

Rannveig Ólafsdóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir, Helgi Guðmundsson, Jonathan Huck 
og Micael Runnström, 2016. Viðhorf og upplifun Íslendinga á víðernum, óbyggðum og 
miðhálendi Íslands. Unnið fyrir faghóp 2 í 3. áfanga rammaáætlunar. 

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 

Staðhættir Jón Eyþórsson, Steinþór Sigurðsson o.fl., 1942. Kerlingarfjöll. Árbók Ferðafélags 
Íslands 1942, Reykjavík. 

Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1981. Landið þitt Ísland,  
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Umfjöllunarefni Heimildir 

Matsskylda  Fannborg ehf., 2015. Hálendismiðstöðin Kerlingarfjöllum Tilkynning um 
uppbyggingaráform og tilheyrandi framkvæmdir. 

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

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, 2016a. Mál nr. 60/2015, kæra á 
ákvörðun Skipulagsstofnunar frá júlí 2015 um að 1. áfangi í uppbyggingu gisti- og 
þjónustuaðstöðu hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum skuli ekki háður mati á 
umhverfisáhrifum. 

Landsskipulagsstefna Skipulagsstofnun, 2016. Landsskipulagsstefna 2015–2026 ásamt greinargerð. Skoðað 
í september 2015 á: 
http://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna_2015-
2026_asamt_greinargerd.pdf. 

Svæðisskipulag Landmótun, 1999. Miðhálendi Íslands. Svæðisskipulag 2015. Greinargerð. 
Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, maí 1999. 

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

Steinsholt, 2016a. Hrunamannahreppur. Aðalskipulag 2016-2032. Til kynningar, dags. 
3. mars 2016. Skoðað 22.8.2016 á: http://steinsholtsf.is/?p=730  

Steinsholt, 2016b. Bláskógabyggð. Aðalskipulag 2015-2027. Til kynningar, dags. 29. 
febrúar 2016. Skoðað 11.10.2016 á: http://steinsholtsf.is/?p=719 

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, 2012. Stjórnun friðlýstra náttúruminja í umsjón 
Umhverfisstofnunar. Skoðað í apríl 2016 á:  
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6. Kynning og samráð 

6.1 Tillaga að matsáætlun 

Eftirfarandi aðilum var sent erindi þess efnis í janúar 2016 að vinna við mat á umhverfisáhrifum væri 
hafin og óskað eftir ábendingum og athugasemdum við drög að tillögu að matsáætlun. Ekki var talin þörf 
á að halda sérstaka samráðsfundi með umsagnaraðilum á því stigi: 

 Bláskógabyggð 

 Brunavarnir Árnessýslu 

 Ferðamálastofa 

 Forsætisráðuneytið 

 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 

 Hrunamannahreppur 

 Kerlingarfjallavinir 

 Landvernd  

 Minjastofnun Íslands 

 Samgöngustofa 

 Skipulagsstofnun 

 Umhverfisstofnun 

 Vegagerðin 

Auk þess sem drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt ofangreindum aðilum voru þau auglýst í 
fjölmiðlum 21. janúar 2016 og kynnt almenningi á vef Fannborgar www.kerlingarfjoll.is, facebook síðu 
fyrirtækisins www.facebook.com/kerlingarfjoll/ og vef Mannvits www.mannvit.is. Tillaga að matsáætlun 
verður einnig aðgengileg á framagreindum vefsíðum og facebook síðu Fannborgar.  

Almenningi, hagsmunaaðilum og umsagnaraðilum gefst nú tækifæri til að kynna sér fyrirhugaða 
framkvæmd og áætlun Fannborgar um mat á umhverfisáhrifum hennar þegar Skipulagsstofnun auglýsir 
tillögu að matsáætlun og óskar eftir umsögnum og athugasemdum.  

6.2 Frummatsskýrsla 

Við gerð frummatsskýrslu verður áfram öllum heimilt að koma á framfæri ábendingum og athuga-
semdum auk þess sem framkvæmdaraðili mun leita álits hjá umsagnaraðilum og Skipulagsstofnun ef 
þörf krefur. 

Á athugunartíma Skipulagsstofnunar mun frummatsskýrslan liggja frammi á aðgengilegum stað nærri 
framkvæmdasvæði og hjá Skipulagsstofnun í sex vikur, sem jafnframt er sá frestur sem almenningi er 
gefinn til að koma skriflegum athugasemdum á framfæri við Skipulagsstofnun.  Frummatsskýrslan verður 
einnig aðgengileg á framagreindum vefsíðum þegar þar að kemur.  Gert er ráð fyrir að niðurstöður mats 
á umhverfisáhrifum og frummatsskýrsla verði kynnt á opnum kynningarfundi.  

6.3 Athugasemdir og ábendingar 

Við kynningu á drögum að tillögu að matsáætlun bárust athugasemdir og ábendingar frá Brunavörnum 
Árnessýslu, Ferðamálastofu, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Hrunamannahreppi, Landvernd, 
Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun og Vegagerðinni. Í töflu 4 er efni þeirra tekið saman og viðbrögð 
framkvæmdaraðila við þeim.  
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Tafla 4.  Helstu athugasemdir og ábendingar og viðbrögð framkvæmdaraðila við þeim. 

Athugasemdir og ábendingar Viðbrögð 
Brunavarnir Árnessýslu  

Bent er á í umsögninni að vegna fjarlægðar frá næstu 
slökkvistöð er áætlaður viðbragðstími 120-130 mínútur 
ef eldur kemur upp í einhverju húsnæði Fannborgar í 
Kerlingarfjöllum. Aðkoma slökkviliðs muni því ekki 
bjarga eignum. Einnig er bent á mikilvægi brunavarna 
og að fólksflótti úr húsum verði tryggður. Jafnframt er 
bent útfærsla fyrirhugaðra bygginga verði í samræmi 
við byggingareglugerð nr. 112/2012.   

Fannborg telur þessar annars góðu ábendingar ekki 
snúast um það hvernig staðið verði að mati á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, heldur 
hvernig brunahönnun mannvirkja verði hagað. 
Fannborg hefur lagt fram gögn um brunahönnun 
bygginga sem fengið hafa faglega umfjöllun. 
Endanlegri útfærslu brunahönnunar verður hagað í 
samræmi við það sem samþykkt hefur verið.  

Ferðamálastofa  

Ferðamálastofa gerir ekki athugasemdir við tillögu að 
matsáætlun að svo stöddu, en áskilur sér rétt til að 
koma að athugasemdum eða ábendingum á síðari 
stigum.   
Forsendur umsagnar: Ferðamálastofa byggir 
umhverfisstefnu sína á sjálfbærri og ábyrgri 
ferðamennsku. Náttúra Íslands er sú auðlind sem 
ferðaþjónusta á Íslandi byggir á til framtíðar. Í 
kynningu og ímyndarsköpun hefur ferðaþjónustan á 
Íslandi lagt áherslu á hreinleika og lítt snortna náttúru 
landsins en skv. könnunum er náttúra Íslands helst 
forsenda heimsóknar um 80% erlendra ferðamanna til 
Íslands. Styrkur Íslands sem ferðamannalands felst því 
einkum í sérstakri og lítt raskaðri náttúru landsins. 
Náttúra Íslands er vara sem íslensk ferðaþjónusta er 
að selja og ákaflega mikilvægt að henni sé ekki spillt. 
Þegar farið er af stað með áætlanir og framkvæmdir á 
ferðamannastöðum er mikilvægt að þær séu byggðar á 
vandaðri greiningu og rannsóknum og unnar af 
varkárni og virðingu fyrir viðkvæmri náttúru Íslands, 
samfélagsins og sögu.  

Fannborg hefur látið vinna nýja þolmarkarannsókn 
fyrir Kerlingarfjöll, sjá kafla 4.4.4. Þetta var gert í ljósi 
ábendinga í umsögn Ferðamálastofu, dags. 18. júní 
2015, um matsskyldu hálendismiðstöðvar í 
Kerlingarfjöllum um að ákjósanlegt væri að 
endurtaka/uppfæra viðhorfsrannsókn frá 2008 og 
gera ítarlega þolmarkarannsókn um umhverfisáhrif 
og upplifun ferðamanna.   
 
Fannborg þakkar ábendingu Ferðamálastofu varðandi 
mikilvægi náttúru Íslands fyrir ferðaþjónustu og mun 
taka tillit til þess við mat á umhverfisáhrifum 
fyrirhugaðrar framkvæmdar. Jafnframt verður við 
mat á umhverfisáhrifum auk skýrslu LT-rannsóknir og 
ráðgjöf stuðst við nýlegar skýrslur sem unnar hafa 
verið m.a. í tengslum við landsskipulag og 3. áfanga 
rammaáætlunar er varðar ferðamennsku á 
miðhálendi Íslands.  

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands  

Bent er á að yfirlit í töflu 1 yfir þau starfsleyfi sem 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands veitir sé ekki fullnægjandi. 
Auk þess sem tilvísun í fylgiskjal 2, sé ekki rétt.  Einnig 
er bent á að embættið veitir reglulegri starfsemi 
hálendismiðstöðvarinnar sem og vegna tímabundinna 
framkvæmda við uppbyggingu hennar starfsleyfi skv. 4. 
gr. A) og 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir og reglugerðum settum skv. þeim:  

 Reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti 

 Reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn 

 Reglugerð nr. 460/2015 um baðstaði í 
náttúrunni 

 Reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér 
mengun. Fylgiskjal 2, liði 2.6, 2.7, 8.1c og 10.8.  

 

Samkvæmt ábendingum Heilbrigðiseftirlits hafa 
tilvísanir í reglugerðir varðandi veitingu starfsleyfis 
verið uppfærðar í tillögu að matsáætlun frá því sem 
kynnt var í drögum.  

Bent er á að við mat á umhverfisáhrifum þarf að gera 
grein fyrir þeim aðgerðum sem hægt er að grípa til og 
mögulegum umhverfisáhrifum þeirra, reynist þær 
orkuuppsprettur sem þegar eru nýttar ekki fullnægjandi 

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir mögulegum 
leiðum til aflfæðingar fyrir rekstur allra áfanga í 
uppbyggingu hálendismiðstöðvarinnar.  
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Athugasemdir og ábendingar Viðbrögð 
þegar öllum áföngum fyrirhugaðrar uppbyggingar er 
lokið. 

Bent er á að við mat á umhverfisáhrifum starfseminnar 
og þolmörkum svæðisins þarf að gera grein fyrir 
mörkum ásættanlegra breytinga (e. Limits of 
acceptable change) á svæðinu frá þeirri stöðu sem nú 
er m.v. þá grunnþolmarkagreiningu sem gerð var 
sumarið og haustið 2015, þeirri vöktun sem þarf til að 
fylgjast með ástandi svæðisins og þeim 
mótvægisaðgerðum sem gripið skal til ef skilgreindum 
mörkum ásættanlegra breytinga verður náð, eða líkur 
eru til að þeim verði náð. 

Eins og fram kemur í kafla 2.4.4. er vinna hafin við 
friðlýsingu Kerlingarfjalla. Í drögum að auglýsingu um 
landslagsverndarsvæði í Kerlingarfjöllum frá 26. maí 
2016 kemur fram að ráðgert sé að fyrirhugað 
framkvæmdasvæði hálendismiðstöðvar í 
Kerlingarfjöllum verði innan marka verndarsvæðisins. 
Umhverfisstofnun sem samkvæmt lögum mun hafa 
umsjón með verndarsvæðinu ber jafnframt ábyrgð á 
því að gerð sé stjórnunar- og verndaráætlun í 
samstarfi við samstarfsnefnd sem í eiga sæti fulltrúi 
stofnunarinnar og hlutaðeigandi sveitarfélaga.  
Þá er gert ráð fyrir að Náttúrufræðistofnun Íslands 
muni bera ábyrgð á vöktun verndarsvæðisins og að 
vöktunaráætlun verði hluti af stjórnunar- og 
verndaráætlun. 
Í framangreindri auglýsingu kemur fram að innan 
verndarsvæðisins eru skilgreind tvö svæði með 
sérreglum. Svæðaskiptinguna má sjá á korti í viðauka 
I með auglýstri friðlýsingartillögu (Umhverfisstofnun, 
2016a). Svæði I nær til svæðis í Ásgarði og nágrenni 
sem ætlað er til uppbyggingar og innviða í tengslum 
við móttöku ferðamanna í Kerlingarfjöllum.  
Eins og fram kemur í kafla 4.4.4 Ferðamennska og 
útivist þá verður gerð grein fyrir þolmörkum, áhrifum 
framkvæmda og mögulegum mótvægisaðgerðum 
byggt á þolmarkagreiningu LT-rannsóknir og ráðgjöf 
auk annarra fyrirliggjandi heimilda.  

Bent er að lagfæra þurfi blaðsíðutal skýrslunnar.  
 

Hefur verið lagfært í þessari útgáfu. 
 

Hrunamannahreppur  

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við matsáætl-
unina sem slíka en bendir á að Kerlingarfjallavinir eigi 
að vera í upptalningu umsagnaraðila. 

Stjórn Kerlingarfjallavina fékk drög að tillögu að 
matsáætlun og fram komnar umsagnir sent í 
tölvupósti 7. febrúar 2016. Þeim hefur einnig verið 
bætt á lista yfir umsagnaraðila.  

Bent er á að koma verði fram að stefnt sé að friðlýsingu 
svæðisins. 

Upplýsingum um stöðu vinnu við friðlýsingu hefur 
verið bætt inn í kafla 2.4.4. 

Landvernd  

Liðir 1 til 4. Landvernd gerir athugasemd við að þess sé 
ekki getið drögum að tillögu að matsáætlun að 
samtökin hafi kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála að 1. áfangi framkvæmdarinnar hafi ekki 
hlotið umhverfismat.   

Í kafla 1.2 er greint frá kæru Landverndar til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sem 
felldi þann 30. júní 2016 úr gildi ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um að 1. áfangi væri ekki 
matsskyldur. Fram kemur að í frummatsskýrslu 
verður fjallað um mat á umhverfisáhrifum allra áfanga 
fyrirhugaðrar uppbyggingar í Kerlingarfjöllum.   

5. Í athugasemdinni kemur fram að líta beri á efnislegar 
athugasemdir sem þær eigi við alla framkvæmdar-
áfanga sem kynntir eru í drögunum.  

Í tillögu að matsáætlun kemur fram að mat á 
umhverfisáhrifum muni ná yfir alla áfanga 
fyrirhugaðrar uppbyggingar í Kerlingarfjöllum.   

6. Landvernd áréttar að samtökin telja að Skipulags-
stofnun beri að leita umsagnar samtakanna þegar 
kemur að málsmeðferð skv. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 
106/2000.  

Fannborg kemur þessari ábendingu hér með á 
framfæri. Val á umsagnaraðilum er í höndum 
Skipulagsstofnunar þegar stofnunin leitar umsagnar 
um tillögu að matsáætlun og frummatsskýrslu.  

7. Landvernd bendir á að í drögum kemur fram að aðrir 
kostir, auk núllkosts og þess kosts er felst í fyrsta, 

Fyrirhuguð framkvæmd eins og henni er líst í tillögu 
að matsáætlun er í samræmi við það sem tilkynnt var 
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Athugasemdir og ábendingar Viðbrögð 
öðrum og þriðja áfanga fyrirhugaðrar hálendismið-
stöðvar, séu tveir. Fram kemur að Landvernd telur þá 
raunhæfa valkosti. Þrátt fyrir þetta virðist ekki gert ráð 
fyrir að gerð sé grein fyrir umhverfisáhrifum þessara 
tveggja valkosta. Bent er á að það sé ekki í samræmi við 
lagafyrirmæli. Landvernd bendir á að slíkur 
samanburður þarf að fara fram lögum samkvæmt, og 
vísar einnig til stjórnsýsluframkvæmdar því til 
stuðnings. 

til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu 
og samþykkt deiliskipulag á framkvæmdasvæðinu.  
Samanber 1. mgr. 8.gr. laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum skal í tillögu framkvæmdaraðila að 
matsáætlun lýsa framkvæmdinni, framkvæmdasvæði 
og öðrum möguleikum sem til greina koma og gefa 
upplýsingar um skipulag á framkvæmdasvæði og 
hvernig framkvæmd samræmist skipulagsáætlunum. 
Samanber 2. mgr. 9. gr. laganna skal ávallt gera grein 
fyrir helstu möguleikum sem til greina koma og 
umhverfisáhrifum þeirra og bera þá saman.  
Umfjöllun í kafla 3.3 hefur verið breytt til að það sé 
skýrara hvað er átt við og hvaða kost Fannborg telur 
koma til greina og mat á umhverfisáhrifum mun fjalla 
um.   

8. Áhrifaþættir framkvæmdar: Rekstur 
hálendismiðstöðvar. Kafli 4.3. Á bls. 10 kemur fram sú 
skoðun Fannborgar ehf. að búast megi við að 
ferðamönnum í Kerlingarfjöllum muni fjölga í takt við 
almenna fjölgun ferðamanna til Íslands, óháð starfsemi 
Fannborgar og því hvort ráðist verði í fyrirhugaða 
framkvæmd. Taka má undir þetta með fjölgun í takt við 
almenna þróun á fjölda ferðamanna, en hins vegar 
kunna framkvæmdir Fannborgar að hafa áhrif á hvers 
konar ferðamenn sækja svæðið heim og í hvaða 
tilgangi. Einnig þurfa að koma fram upplýsingar um 
fyrirhugaðan rekstrartíma, hvort nýting eigi að vera allt 
árið og öryggisþætti tengda umferð sem kann að verða 
við aukin vetrarakstur. Til þessa verður einnig að líta. 

Þróun ferðamannastaðar ræðst af þeirri uppbyggingu 
sem verður á innviðum á svæðinu og er grundvöllur 
fyrir rekstri hálendismiðstöðvarinnar sem talið er upp 
sem áhrifaþáttur í kafla 4.3. Í frummatsskýrslu verður 
gerð grein fyrir því hvaða áhrif slík uppbygging getur 
mögulega haft á þróun staðarins, rekstrartíma og 
öryggismál tengt vetrarakstri. Bætt hefur verið við 
umfjöllun hvað þetta varðar í köflum 4.3 og 4.4.4.  

9. Umhverfisþættir og áætlun um mat á 
umhverfisáhrifum: Ásýnd. Kafli 4.4. Tekið er undir 
mikilvægi þess að útbúa myndir og kort sem sýna hvar 
mannvirki kæmu til með að sjást frá ferðaleiðum. 
Landvernd leggur áherslu á að nýta þessar 
ásýndarmyndir í rannsóknum á áhrifum 
framkvæmdanna á ferðamennsku og útivist, ekki síst 
upplifun fólks af hálendinu sem óbyggðum. Það er í 
samræmi við kröfu í tillögu að landsskipulagsstefnu um 
að hótel- og gistiheimilagisting, sbr. reglugerð 
585/2007, sé aðeins hluti af gistiframboði svæða og falli 
að öllu leyti að kröfum um óbyggðaupplifun. 

Í kafla 4.4.1 kemur fram að útbúnar verða myndir, þar 
sem mannvirki hafa verið felld inn á ljósmyndir af 
svæðinu miðað við stöðuna fyrir og eftir breytingar í 
Ásgarði. Einnig verður útbúið kort til að sýna hvar 
mannvirkin koma til með að sjást frá ferðaleiðum og 
útsýnisstöðum. Staðsetning og sjónarhorn 
myndatökustaða verða merktir inná kortið.  
Myndir sem sýndu hugmyndir að framtíðarupp-
byggingu voru nýttar við könnun á viðhorfi 
ferðamanna til fyrirhugaðrar uppbyggingar á svæðinu 
sbr. texta sem bætt hefur verið við kafla 4.4.4 frá því 
sem var í drögum.  

10. Umhverfisþættir og áætlun um mat á 
umhverfisáhrifum: Náttúruminjar. Kafli 4.4. Gert er ráð 
fyrir í drögum að matsáætlun að vettvangskönnun fari 
fram á því hvort mannvirkjagerð myndi raska 
sérstæðum náttúruminjum. Það er vel. Þar eð 
fyrirhuguð mannvirki yrðu staðsett talsvert frá hinu 
sérstæða háhitasvæði, verður að teljast ólíklegt að 
mannvirki myndu raska þeim með beinum hætti. Yrði 
frekar um óbein áhrif af framkvæmdunum að ræða, t.d. 
ef rekstur hótels myndi breyta samsetningu 
ferðamanna og/eða lengja dvöl þeirra á svæðinu. Áhrif 
þessara þátta á náttúruminjar þarf að meta. Þannig 
snýst þetta ekki bara um bein áhrif mannvirkjanna 

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir niðurstöðum 
mats á beinum áhrifum á náttúrufar og náttúruminjar 
á framkvæmdasvæðinu og mótvægisaðgerðum, þar 
sem við á, auk mögulegra óbeinna áhrifa t.d. á 
gönguleiðum utan Ásgarðs, sjá kafla 4.4.2. Fram 
kemur að vegna mats á umhverfisáhrifum mun 
Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) vinna greinargerð 
um jarðmyndanir og gróðurfar á svæði Fannborgar í 
Kerlingarfjöllum og meta verndargildi m.a. með tilliti 
til laga um náttúrvernd. Einnig mun NÍ leggja mat að 
áhrif framkvæmdar innan svæðis Fannborgar. Gert er 
ráð fyrir að grasafræðingur og jarðfræðingur fari í 
vettvangsferð þar sem tilgangurinn er fyrst og fremst 
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Athugasemdir og ábendingar Viðbrögð 
sjálfra á náttúruna. Því er beint til framkvæmdaraðila að 
gera grein fyrir slíkum rannsóknum. 

að skoða svæði Fannborgar eins það er skilgreint í 
deiliskipulagi. 

11. Umhverfisþættir og áætlun um mat á 
umhverfisáhrifum: Ferðamennska og útivist. Kafli 4.4. 
Ánægjulegt er að sjá að Fannborg ehf. hefur látið vinna 
þolmarkarannsókn á svæðinu. Það rýrir þó vísindalegt 
gildi rannsóknarinnar og trúverðugleika, á hve 
skömmum tíma hún fór fram, og ekki síður að einn 
höfunda hennar er einn eigenda Fannborgar ehf. 
samkvæmt upplýsingum í skýrslunni (bls. 2). Nota á 
skýrsluna sem gögn í mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmda við hótelbygginguna og verður þessi 
tenging að teljast óeðlileg. 

Sjá viðbrögð við lið 12 hér að neðan.  

12. Landvernd hefur kynnt sér ofangreinda rannsókn, 
sem fyrirtækið LT – rannsóknir og ráðgjöf vann. Ekki 
verður farið ítarlega í saumana á henni hér en aðeins 
tæpt á nokkrum atriðum. Þar á meðal sýndu 
niðurstöður spurningakönnunar meðal almennra 
ferðamanna sumarið 2015 að mikill meirihluti 
ferðamanna var andvígur heilsársvegi og bundnu slitlagi 
á Kjalveg. Fleiri voru andvígir uppbyggðum malarvegum 
og frekari brúargerð en á móti. Þá var umtalsverður 
meirihluti (53%) andvígur hóteluppbyggingu í 
Kerlingarfjöllum, meðan aðeins fimmtungur (21%) var 
hlynntur henni og 26% hlutlaus. Ekki er minnst á 
andstöðu við hótelbyggingu í niðurstöðukafla 
skýrslunnar, sem verður að telja ámælisvert. Þessi svör 
benda til að fyrirhuguð uppbygging sé í andstöðu við 
vilja meirihluta ferðamanna. Því kann uppbyggingin 
m.a. að hafa áhrif á samsetningu ferðamanna síðar 
meir. 
 
Samkvæmt rannsókninni, telja um 25% ferðamanna 
gesti í Kerlingarfjöllum nú þegar marga eða of marga en 
aðeins um 7% fáa eða of fáa, sem bendir til þess að 
fjöldinn nálgist hratt félagsleg þolmörk. Þá benda 
ummerki sem sýnd eru í skýrslunni og umfangsmikil 
göngu- og tröppustígagerð í Neðri-Hveradal að svæðið 
sé að nálgast vistfræðileg þolmörk. Skýrsluhöfundar 
álykta aftur á móti að “Neðri-Hveradalir eru ekki komnir 
að þolmörkum hvort sem horft er til náttúrunnar eða 
fjölda ferðamanna” (bls. 57). Þessi fullyrðing er ekki 
rökstudd. 
 
Í tengslum við þessa umræðu má benda á rannsóknir 
Önnu Dóru Sæþórsdóttur, landfræðings og dósents í 
ferðamálafræði við Háskóla Íslands á viðhorfum 
ferðamanna til ýmissa mannvirkja og framkvæmda sem 
áhrif hafa á upplifun þeirra af hálendinu. Þegar 
ferðamenn á 11 svæðum á hálendinu voru spurðir hvað 
megi vera á svæðum til þess að hugtakið ósnortin 
víðerni glati ekki merkingu sinni, kom í ljós að í 
Kerlingarfjöllum sagðist aðeins um 11% aðspurðra telja 
að hótel geti verið til staðar án þess að hugtakið glati 
merkingu sinni. Í athugasemd Landverndar er í þessu 

Fannborg þakkar ábendingar Landverndar. Bent er á 
að hér er um að ræða tillögu að matsáætlun þar sem 
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 eins og fram kemur í kafla 1.1. Í 
kafla 4.1 um aðferðarfræði og viðmið kemur fram að 
við mat á áhrifum framkvæmdar á umhverfisþætti 
verði stuðst við eftirfarandi viðmið: 

 Lög og reglugerðir 

 Gildandi skipulagsáætlanir 

 Aðra stefnumörkun stjórnvalda 

 Sérfræðiskýrslur 

 Umsagnir og athugasemdir sem koma fram 
við samráð og kynningu 

Í 5. kafla hefur verið bætt í listann yfir gögn og 
heimildir sem nýttar verða við matið og jafnframt er 
gerð grein fyrir þeim í kafla 4.4.4 Ferðamennska og 
útivist. Þar er um að ræða sérfræði- og rannsóknar-
skýrslur sem unnar hafa verið í tengslum við verkefni 
og stefnumótun stjórnvalda er varðar rammaáætlun 
um verndun og nýtingu lands, landsskipulagsstefnu 
og áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands. 
Auk skýrslu LT-rannsóknir og ráðgjöf verða þessar 
skýrslur nýttar við mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar eins og hægt er. Í frummats-
skýrslu verður gerð nánari grein fyrir því.  
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sambandi vísað til 18. myndar skýrslu Önnu Dóru 
Sæþórsdóttur (2012) „Ferðamennska á miðhálendi 
Íslands: Staða og spá um framtíðarhorfur“.   

13. Stjórn Landverndar tekur undir með 
Ferðamálastofu, sem í athugasemdum sínum varðandi 
umhverfismat fyrsta áfanga hálendismiðstöðvar í 
Kerlingarfjöllum, dags. 15. júní 2015, sagði eftirfarandi: 
„Í skýrslu Fannborgar ehf. er vitnað í niðurstöður 
viðhorfsrannsóknar Önnu Dóru Sæþórsdóttur 
(framkvæmd sumarið 2008) sem birtist í skýrslu „Kafað 
ofan í kjölinn“ 2009. Fjölgun ferðamanna á svæðinu er 
áætluð út frá skýrslunni að teknu tilliti til 
heildarfjölgunar á landsvísu. Ferðamálastofa teldi 
ákjósanlegt að sú rannsókn sé endurtekin og/eða 
uppfærð ásamt ítarlegum þolmarkarannsóknum um 
umhverfisáhrif og upplifun ferðamanna. 
Einnig telur Ferðamálastofa mikilvægt að samhliða 
fjölgun gistirýma sé unnin ítarleg vinna við að tryggja 
að ferðamannaleiðir (göngu, reið- og hjólastígar) séu 
útfærðar þannig að þær taki tillit til viðkvæmrar náttúru 
og áætlaðrar fjölgunar ferðamanna. 
Í samantekt skýrslunnar „Kafað ofaní kjölinn“ segir: „Að 
mati flestra ferðamanna felst aðdráttarafl hálendisins í 
einfaldri og frumstæðri uppbyggingu og meirihlutinn er 
á móti því að reisa hótel, veitingastaði eða annars konar 
þjónustubyggingar.“ 

Fannborg hefur brugðist við athugasemdum 
Ferðamálstofu í tillögu að matsáætlun. Sjá einnig 
viðbrögð Fannborgar við liðum 8 og 12 hér að ofan. 
 
Eins og fram kemur í kafla 2.4.4 er hafin vinna við 
friðlýsingu Kerlingarfjalla. Umhverfisstofnun hefur 
yfirumsjón með náttúruverndarsvæðum og ber 
ábyrgð á eftirliti með þeim samkvæmt 79. gr. laga nr. 
60/2013 um náttúruvernd. Umhverfisstofnun ber 
einnig ábyrgð á að gerð sé stjórnunar- og 
verndaráætlun fyrir friðlýst svæði sbr. 81. gr. laganna. 
Áætlun skal gerð í samvinnu við eigendur svæðisins, 
Náttúrufræðistofnun Íslands, viðkomandi 
sveitarstjórnir og eftir atvikum aðrar fagstofnanir og 
hagsmunaaðila.  Fannborg er hagsmunaaðili er varðar 
friðlýsingu svæðisins og gerð stjórnunar og 
verndaráætlunar, sem inniber uppbyggingu innviða, 
skipulag og útfærslu ferðamannaleiða, og hefur 
þannig aðkomu að þeirri vinnu.  
 

14. Í fullburða tillögu að umhverfismati 
hálendismiðstöðvar þarf að gera mun nákvæmari grein 
fyrir hvaða þættir verða rannsakaðir í umhverfismatinu 
er við koma ferðamennsku og útivist. Hér skal bent á 
nokkur atriði sem Landvernd telur að þurfi að skýra 
betur og/eða bæta við hvað varðar áhrif á 
ferðamennsku og útivist: 
a. Tilgreina þarf rannsóknir á áhrifum ásýndarbreytinga 
í Ásgarði (allir áfangar) á upplifun fólks af hálendinu sem 
óbyggðum, sbr. hér að ofan. Eitt mikilvægasta einkenni 
hálendisins er að byggingar og innviðir eru, ef undan 
eru skilin virkjanasvæði, lágstemmd og virðast ekki 
trufla öræfaupplifun fólks. Með fyrirhuguðum 
framkvæmdum yrði horfið frá uppbyggingu í þeim anda 
því umfang og eðli uppbyggingarinnar eru án fordæma 
í hálendismiðstöðvum á hálendi Íslands, eins og fram 
kemur í ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmdarinnar. 
b. Samkvæmt drögum að tillögu að matsáætlun (bls. 
12) á að leggja mat á áhrif aukinnar umferðar um 
svæðið á ferðamennsku og útivist á rekstrartíma 
framkvæmdarinnar. Þetta er afar mikilvægt atriði en 
útskýra þarf betur hvaða þætti verður lögð áhersla á. 
c. Þá er talað um að gera grein fyrir þolmörkum 
áhrifasvæðis fyrirhugaðrar starfsemi vegna aukins álags 
á innviði svæðisins vegna framkvæmdarinnar og 
fjölgunar ferðamanna. Þetta er einnig afar mikilvægt 
atriði, en nokkuð óljóst er hvað átt er við með 
áhrifasvæði starfseminnar. Hvernig er það áhrifasvæði 

a. Breytingar hafa verið gerðar á köflum 4.4.1 og 
4.4.4. 
  
b. Breyting hefur verið gerð á kafla 4.4.4 til 
útskýringar.  
 
c. í köflum 4.2 og 4.4.4 hefur áhrifasvæði fyrirhugaðra 
framkvæmda verið skilgreint nánar. Það nær fyrst og 
fremst til Ásgarðs, þar sem beinna áhrifa mun gæta. 
Áhrifasvæði óbeinna áhrifa nær einnig til 
ferðamannaleiða á svæði Fannborgar utan Ásgarðs.  
 
d. Umfjöllun um aðferðafræði við mat á áhrifum á 
ferðamennsku og útivist hefur verið uppfærð í kafla 
4.4.4. Einnig er bent á viðbrögð Fannborgar við liðum 
8, 10, 12 og 13 í athugasemd Landverndar.  



HÁLENDISMIÐSTÖÐ Í KERLINGARFJÖLLUM 
TILLAGA AÐ MATSÁÆTLUN 

 

36│ 

Athugasemdir og ábendingar Viðbrögð 
skilgreint? Er átt við það sem á mynd 1 í drögunum 
kallast „svæði Fannborgar“, eða er um að ræða minna 
afmarkað svæði í Ásgarði? Þetta þarf að vera skýrara. 
d. Þá er ekki nóg að gera grein fyrir þolmörkunum 
sjálfum, heldur þarf einmitt að nota mat á þolmörkum 
til að meta áhrif framkvæmdarinnar á náttúru 
svæðisins, ferðamenn og útivistarfólk, þ.e.a.s. er líklegt 
að framkvæmdirnar hafi óásættanleg áhrif á þol 
náttúrunnar. Það er afar jákvætt að þolmarkarannsókn 
hafi farið fram, þó með þeim annmörkum sem bent 
hefur verið á, en það er ekki skýrt í drögum að 
matsáætlun hvort eða hvernig þetta verði gert. Úr því 
þarf að bæta þegar bygging hálendismiðstöðvar verður 
umhverfismetin. 

15. Samlegðaráhrif vegagerðar. Nauðsynlegt er að mat 
á umhverfisáhrifum allra áfanga hálendismiðstöðvar í 
Kerlingarfjöllum líti til samlegðaráhrifa við mögulega 
frekari uppbyggingu vega yfir Kjöl, sbr. framkvæmdir 
Vegagerðarinnar á Kili á undanförnum 20 árum, og 
hvaða áhrif þessi samlegð hafi á ferðamennsku, útivist 
og náttúruminjar á Kerlingarfjallasvæðinu. Nauðsynlegt 
er að mati Landverndar að gerð sé grein fyrir slíkum 
mögulegum samlegðaráhrifum og, eftir atvikum, að 
sameiginlegt umhverfismat fari fram á þessum tveimur 
framkvæmdum. Er einkum í þessu sambandi vísað til 
sjónarmiða og röksemda er komu fram af hálfu 
Ferðamálastofu, í athugasemdum varðandi 
umhverfismat fyrsta áfanga hálendismiðstöðvar í 
Kerlingarfjöllum, dags. 15. júní 2015, en þar segir: 
„Í útlitshönnun fyrirhugaðs hótels er horfið frá 
uppbyggingu í anda fjallaskála og þjónustustig hækkað 
nær því sem þekkist í þéttbýliskjörnum. Ætla má að 
þetta muni breyta samsetningu gesta og kröfum þeirra 
um þjónustu. Þarf í því tilliti t.d. að svara spurningum og 
móta stefnu um þætti er snúa að „lúxus”ferðavenjum 
t.d. umferð þyrla og meðhöndlun úrgangs og sorps með 
tilliti til hærra neyslustigs. 
 
Ferðamálastofa bendir einnig á að ekki er til 
heildarskipulag og/eða stefna fyrir Kjalveg og þau 
ferðamannasvæði sem tengjast honum og telur 
mikilvægt að ráðist sé í þá vinnu.“ 

Áætlanir um framtíð Kjalvegar og uppbyggingu hans 
er á ábyrgð Vegagerðar og þar með einnig mat á 
umhverfisáhrifum þeirrar framkvæmdar. Ekki liggja 
fyrir gögn um umhverfisáhrif mögulegra framkvæmda 
við Kjalveg í framtíðinni. Ekki er gert ráð fyrir að fjalla 
um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda við Kjalveg 
sameiginlega með mati á umhverfisáhrifum 
hálendismiðstöðvar í frummatsskýrslu Fannborgar.  
 
Í kafla 2.3 kemur fram að um er að ræða 
veg/samgönguleið sem aðkoma í Kerlingarfjöll byggir 
á og að greint verður frá fyrirliggjandi upplýsingum 
um ástand vegarins og stefnu stjórnvalda, m.a. skv. 
landsskipulagi, er varðar framtíð Kjalvegar 
ferðamannasvæði er tengjast honum.  
 
Í kafla 2.3 kemur einnig fram að sú uppbygging sem 
fyrirhuguð er í Kerlingarfjöllum miðast við núverandi 
vegamannvirki og aðgengi sem er að svæðinu.  
 
Varðandi tilvísun í athugasemd Ferðamálastofu um 
áhrif uppbyggingar á samsetningu gesta og kröfum 
um þjónustu og að móta þurfi stefnu um þætti sem 
snúa að „luxus“ ferðavenjum er vísað í viðbrögð 
Fannborgar við liðum 8, 12 og 13 hér að framan.  
 

16. Gögn og heimildir. Að mati Landverndar vantar inn 
í lista yfir gögn og heimildir skýrslu Önnu Dóru 
Sæþórsdóttur frá 2012 sem ber heitið Ferðamennska á 
miðhálendi Íslands: Staða og spá um framtíðarhorfur. 

Í upphafi 5. kafla kemur fram að listinn yfir gögn og 
heimildir er ekki tæmandi. Skýrslu Önnu Dóru 
Sæþórsdóttur frá 2012 sem Landvernd vísar til hefur 
verið bætt á listann.  

Niðurstaða Landverndar:  
Með því að meta umhverfisáhrif allrar framkvæmdar-
innar, að teknu tilliti til breyttra krafna um samgöngur, 
telur Landvernd að markmiðum umhverfislög-
gjafarinnar verði best þjónað. 
 
Það er niðurstaða stjórnar Landverndar að í drögum að 
matsáætlun Fannborgar ehf. verði að taka tillit til allra 
áfanga byggingar hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum 

Samanber viðbrögð við liðum 1 til 5 hér að framan þá 
verða metin umhverfisháhrif allra áfanga 
uppbyggingar hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum.  
 
Áætlanir um framtíð Kjalvegar og uppbyggingu hans 
er á ábyrgð Vegagerðar og þar með einnig mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdar. Ekki liggja fyrir gögn 
um umhverfisáhrif mögulegra framkvæmda við 
Kjalveg í framtíðinni. Ekki er gert ráð fyrir að fjalla um 
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áður en Skipulagsstofnun getur fjallað um hana. Í slíku 
mati verði að minnsta kosti samlegðaráhrif á þörf fyrir 
uppbyggða vegi og/eða aðrar framkvæmdir við Kjalveg 
metin, en að æskilegast væri að umhverfismat vegar 
færi fram sameiginlega með mati á áhrifum 
hálendismiðstöðvar. 
 
Almennt telur Landvernd að fara eigi afar varlega í 
uppbyggingu innviða ferðaþjónustu á miðhálendi 
Íslands og hið minnsta skuli móta um það sameiginlega 
sýn á vettvangi Landsskipulagsstefnu eða, eins og 
æskilegast er, með stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu, 
áður en ráðist er í jafn umfangsmiklar framkvæmdir og 
hér um ræðir. 
 
Framkvæmdir við fyrsta áfanga nýrrar 
hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum eru þegar hafnar, 
skv. upplýsingum í drögunum. Stríðir það bæði gegn 
ofangreindri skoðun Landverndar og þeirri staðreynd 
að ágreiningsmál er vísað var til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála í ágúst 2015 er ekki enn til 
lykta leitt og því óvíst hvort fyrsta áfanga á að meta með 
hinum sem á eftir kæmu. 
 
Það er von Landverndar að Fannborg ehf. geti nýtt sér 
þær athugasemdir sem hér eru settar fram til að sem 
skýrust mynd fáist af beinum og óbeinum áhrifum 
fyrirhugaðra framkvæmda Fannborgar ehf. á umhverfi 
og náttúru í umhverfismati fyrir alla áfanga 
hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum. 

mat á umhverfisáhrifum framkvæmda við Kjalveg 
sameiginlega með mati á umhverfisáhrifum 
hálendismiðstöðvar í frummatsskýrslu Fannborgar.  
 
Fannborg tekur undir þá ábendingu Landverndar um 
að fara eigi varlega og vanda til uppbygginga innviða 
ferðaþjónustu á miðhálendi Íslands.  Fjallað er um 
landsskipulagsstefnu í kafla 2.4.3. Fannborg mun 
vinna að uppbyggingu í Kerlingarfjöllum í anda 
landsskipulagsstefnunnar.  
 
Í kafla 2.4.3 kemur einnig fram að samkvæmt 
landsskipulagsstefnu verði uppbygging ferðamanna-
aðstöðu 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 sbr. 
athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um 
landsskipulagsstefnu 2015-2026. 
 
Fannborg þakkar ábendingar Landverndar.  

  

Minjastofnun Íslands  

Minjastofnun gerir ekki athugasemd við áætlunina. 
Bent er á að þar sem fjallað er um fornleifar í kafla 1.3 
að niðurstaða stofnunarinnar um að 1. áfangi skyldi ekki 
háður mati á umhverfisáhrifum byggðist á úttekt 
minjavarðar Suðurlands á svæðinu en hann fann engar 
fornleifar á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði innan reita 
A, B, C og K í Ásgarði. 

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. Þetta er í samræmi við 
2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012.  

Bent er á að fornleifar séu ekki nefndar meðal 
umhverfisþátta í kafla 4.4.  

Kafla 4.4.5 um fornleifar hefur verið bætt við og 
umfjöllun um fornleifar flutt þangað úr kafla 1.3.  

Umhverfisstofnun  

Umhverfisstofnun telur að þar sem framkvæmdir eru 
þegar hafnar við 1. áfanga nýrrar hálendismiðstöðvar 
verði að sumu leyti við mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar fjallað um orðinn hlut. 
Umhverfisstofnun telur æskilegt að unnt hefði verið að 
fjalla um kosti og galla fyrirhugaðrar staðsetningar 
mannvirkja. Einnig má benda á að umfjöllum um núll-
kost verður nánast óþörf þar sem framkvæmdir eru 
þegar hafnar. 

Eins og fram kemur í kafla 1.2 er uppbygging 
samkvæmt 1. áfanga áætlunar framkvæmdaraðila 
matsskyld þar sem úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála, felldi úr gildi ákvörðun Skipulags-
stofnunar. Í frummatsskýrslu verður fjallað um mat á 
umhverfisáhrifum allra áfanga fyrirhugaðrar 
uppbyggingar á vegum Fannborgar í Kerlingarfjöllum. 
Jafnframt verður fjallað um áhrif þess að ekki verði af 
fyrirhugaðri framkvæmd.  

Umhverfisstofnun telur að við mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar ætti að styðjast enn frekar við 
skýrsluna Kerlingarfjöll – þolmarkarannsókn.  

Varðandi ábendingu um fyrirhugaða staðsetningu 
mannvirkja m.t.t. auðlindarinnar þá hefur verið 
hnykkt á því í köflum 2.3 og 3.1 að áhersla Fannborgar 
er á uppbyggingu í Ásgarði  
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Umhverfisstofnun telur mjög jákvætt að skilgreina 
auðlindir Kerlingarfjalla eins og gert er í fyrrnefndri 
skýrslu og staðsetningu mannvirkja, en þar segir m.a.: 
„Þannig væri hin almenna þjónusta við ferðamenn færð 
frá auðlindinni og hún fengi að standa frí af byggingum 
og þannig njóta sín laus við sjónmengun af skálum og 
öðrum innviðum. Hvað þetta varðar þá er ljóst að 
ferðaþjónustan og reksturinn í Kerlingarfjöllum byggir á 
slíku módeli en þjónustuinnviðir, utan göngustíga og 
vegslóða, eru allir staðsettir í Ásgarðsdal og auðlindin 
sjálf í um 5-7 km fjarlægð.“  
Umhverfisstofnun telur að umfjöllun í tillögu að 
matsáætlun ætti að vera í meira samræmi við þær 
niðurstöður sem koma fram í fyrrnefndri skýrslu. 
Umhverfisstofnun vill ítreka að reynt verði að nota enn 
frekar umrædda þolmarkagreiningu við mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, því þar koma vel 
fram þær mismunandi kröfur sem ferðamenn gera til 
svæða eins og Kerlingarfjalla. Sérstaklega eru 
áhugaverð viðhorf ferðamanna til núverandi vega á 
svæðinu og skoðanir á þróun þeirra í framtíðinni. 

Í kafla 4.4.4 hefur verið bætt við umfjöllun um það 
hvernig skýrslan Kerlingarfjöll – þolmarkarannsókn 
verður nýtt við mat á umhverfisáhrifum. Einnig hefur 
verið bætt við öðrum gögnum og heimildum sem nýtt 
verða við mat á umhverfisáhrifum, í kafla 4.4.4 og 5.  Í 
frummatsskýrslu verður gerð frekari grein fyrir 
niðurstöðum þolmarkarannsóknar og hvernig hún er 
nýtt við mat á áhrifum.  
 

Umhverfisstofnun bendir á að með auknum fjölda 
ferðamanna sem heimsækja Kerlingarfjöll og mögulega 
lengri viðveru fleiri ferðamanna á svæðinu ætti að vakta 
þau áhrif sem þessi aukning gæti haft á innviði 
svæðisins og kanna jafnframt viðbrögð ferðamanna við 
aukinni uppbyggingu. Þar sem framkvæmdum verður 
skipt í 3. áfanga væri unnt að kanna áhrif hvers áfanga 
fyrir sig. Umhverfisstofnun telur að við uppbyggingu 
ferðamannastaða á hálendinu þurfi að leitast við að 
finna jafnvægi milli þess að hafa nægjanlega marga 
gesti til að standa undir rekstri, en ekki það marga að 
svæðin láti á sjá og þau missi aðdráttarafl sitt. 

Ef Kerlingarfjallasvæðið verður friðlýst eins og nú er í 
undirbúningi þá mun Umhverfisstofnun samkvæmt 
lögum hafa umsjón með verndarsvæðinu og jafnframt 
bera ábyrgð á því að gerð sé stjórnunar- og 
verndaráætlun. Einnig er þá gert ráð fyrir að 
Náttúrufræðistofnun Íslands muni bera ábyrgð á 
vöktun verndarsvæðisins og að vöktunaráætlun verði 
hluti af stjórnunar- og verndaráætlun.  
Sem hagsmunaaðili og rekstraraðili hálendismið-
stöðvarinnar í Kerlingarfjöllum gerir Fannborg ráð 
fyrir að í samráði við Umhverfisstofnun verði gerð 
áætlun um vöktun þess svæðis sem félagið hefur 
umsjón með. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir 
áætlaðri vöktun áhrifa sem aukning ferðamanna gæti 
haft. Samanber kafla 4.4.4.  

Umhverfisstofnun telur að við mat á umhverfisáhrifum 
þurfi að kanna hversu miklum mannvirkjum sé unnt að 
koma fyrir á svæði eins og Ásgarðsdal. Sérstaklega ætti 
að skoða samspil nýrra bygginga og dreifðra smáhýsa 
og hvort fjöldi og umfang bygginga rúmist vel innan 
dalsins. Umhverfisstofnun telur að betra væri að 
skynja umfang mannvirkja ef stærð mannvirkja væri 
gefin upp í gólffleti mannvirkja í stað grunnflatar. 
Kanna ætti hvort byggingar á einni hæð falli betur að 
landi. 

í kafla 4.4.1 hefur bæst við texti þar sem fram kemur 
að útbúnar verða myndir fyrir frummatsskýrslu, þar 
sem mannvirki hafa verið felld inn á ljósmyndir. 
Miðað við stöðu fyrir breytingar og mögulega 
uppbyggingu í Ásgarði sbr. deiliskipulag og framtíðar-
hugmyndir. Breytingar muni felast í að nýjar 
byggingar verði reistar auk þess sem eldri hús verði 
færð til og/eða fjarlægð.  
Stærð mannvirkja er nú gefin upp í gólffleti 
mannvirkja í stað grunnflatar í kafla 3.2. 

Umhverfisstofnun telur að gera eigi grein fyrir vegum 
og slóðum innan þess svæðis sem um ræðir. 

Í kafla 2.3, er fjallað um samgöngur, vegi og slóða.  

Stofnunin vill vekja athygli á því að nú er unnið að 
friðlýsingu Kerlingarfjalla.  

Í kafla 2.4.4 hefur verið bætt við upplýsingum um að 
unnið sé að friðlýsingu Kerlingarfjalla. 

Vegagerðin  

Vegagerðin gerir ekki athugasemd við áætlunina.  

 


