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Vegna áforma um orlofshúsabyggð við Úlfljótsvatn 
Ágæta stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. 

Um nokkurt skeið hefur átt sér stað umræða um umfangsmikla uppbyggingu á 
orlofshúsum við Úlfljótsvatn. Ýmsir hafa gert athugasemdir við áformin og bent hefur 
verið á veigamikil rök sem mæla gegn hugmyndum um uppbyggingu af þessu 
umfangi á þessum stað. 

Það eru umtalverð gæði fólgin í því að hafa náttúruperlu á borð við Úlfljótsvatn í 
nánasta nágrenni við höfuðborgarsvæðið.  Höfuðborgarbúar hafa til margra ára nýtt 
Úlfljótsvatn sem útivistarsvæði. Nærtækt er að benda á skátabúðir þar sem hópar 
ungmenna hafa um áratuga skeið nýtt sér svæðið með uppbyggilegum hætti. Ef áform 
um umfangsmikla sumarhúsabyggð ná fram að ganga verður svæðið ekki nýtanlegt til 
útivistar með sama hætti og nú er. Svæðið yrði þá nýtt af þeim tiltölulega fáum aðilum 
sem munu eiga umrædd sumarhús á svæðinu eða hafa aðgang að þeim með öðrum 
hætti. Með þessum framkvæmdum væri því verið að fórna umtalsverðum hagsmunum 
fjölmargra aðila fyrir hagsmuni tiltölulega fárra væntanlegra eigenda að 
frístundahúsnæði við Úlfljótsvatn. 

Svæðið sem um ræðir er að verulegu leyti innan verndarsvæðis laga nr 85/2005 um 
verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess. En 1. málsgrein 3. gr. þeirra laga hefst 
þannig „Innan verndarsvæðisins er óheimilt að gera nokkuð það sem getur spillt vatni 
eða mengað það, bæði yfirborðsvatn og grunnvatn.“ Ljóst er að þéttbýli fylgir ávalt 
einhver mengunarhætta og því vandséð að þessi áform samræmist tilvitnuðum lögum.  

Fram kemur í greinargerð með tillögu að breyttingu á aðalskipulagi Grímsness- og 
Grafningshrepps að til greina komi að veita skólpi í Úlfljótsvatn. Í því þéttbýli sem 
hér er lagt upp með þarf að hafa ganga út frá því að Úlfljótsvatn sé viðkvæmur 
viðtaki, sbr. 35. tl. 3. gr. rgl. nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Ástæða er til að ætla 
að þörf yrði á ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa, sbr. 2. tl. 7. gr. til þess að tryggja að ekki 
lífríki Úlfljótsvatns yrði ekki ógnað. Rétt er einnig að hafa hér hugfast að ekkert kemur í 
veg fyrir að fólk búi á sumarhúsasvæðum allan ársins hring með tilheyrndi álagi á 
viðtakann. 

Landvernd leggist ekki gegn frístundabyggð í nágrenni Reykjavíkur sem slíkri en 
samtökin telja þessa staðsetningu afar óheppilega. Samtökin hvetja stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur til þess að falla frá hugmyndum sínum um sumarhúsabyggð við 
Úlfljótsvatn og eftir atvikum finna slíkum hugmyndum önnur svæði. 

 
Virðingarfyllst, 
 
 
Bergur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Landverndar. 
 


