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Fundargerðir Skipulags- og byggingarnefnd  Skagafjarðar 

Skipulags- og byggingarnefnd  Skagafjarðar Fundur 182 – 31. ágúst 
2009. 
Ár 2009, mánudaginn 31. ágúst kl 1600  kom Skipulags- og byggingarnefnd saman til fundar í 
Ráðhúsinu á Sauðárkróki. 
 
Mætt voru:  
Einar E. Einarsson, Svanhildur Guðmundsdóttir, Gísli Sigurðsson, Gísli Árnason 
áheyrnarfulltrúi, Jón Örn Berndsen skipulags- og byggingarfulltrúi, Sigurður H. Ingvarsson 
starfsmaður byggingarfulltrúa og Páll Zóphóníasson skipulagsráðgjafi.  
 
 
Aðalskipulag Skagafjarðar 2009-2021 
Fjallað var um aðalskipulagstillöguna og framkomnar athugasemdir við tillöguna auk bréfs 
Skipulagsstofnunar frá 3. apríl 2009. 
 
Lögboðnum umsagnaraðilum var með bréfi dagsettu 14.12.2005 kynnt 4. tillaga að 
Aðalskipulagi Skagafjarðar. Í greinargerð með 5. tillögu að Aðalskipulagi Skagafjarðar kemur 
fram hverjir svöruðu þá bréfi skipulags- og byggingarnefndar. Eins og fram kemur í 
greinargerð með 5. tillögu að Aðalskipulagi Skagafjarðar var tillit tekið til ábendinga 
umsagnaraðila. 
 
Skipulags- og byggingarfulltrúi sendi eftirtöldum aðilum 5. Tillögu að Aðalskipulagi 
Skagafjarðar 2009-2021 til umsagnar með bréfi dagsettu 27. febrúar 2009. 
Eftirtöldum aðilum var skrifað : 
Flugmálastjórn, Fornleifavernd ríkisins, Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra, 
Landbúnaðarráðuneyti, Landsneti hf., Siglingastofnun ríkisins, Skipulagsnefnd kirkjugarða 

Umhverfisstofnun, Veðurstofu Íslands, Vegagerð ríkisins, Skógrækt ríkisins, Akrahreppi, 

Blönduósbæ, Húnavatnshrepp, Dalvíkurbyggð, Héraðsnefnd Austur-Húnavatnssýslu 

Héraðsnefnd Eyjafjarðar, Sveitarfélaginu Skagaströnd, Hörgárbyggð, Fjallabyggð, 

Samtökum sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra, Skagabyggð og Samvinnunefnd um 
skipulag miðhálendisins. 

 

Svarbréf barst frá eftirtöldum: 

Flugmálastjórn dagsett 3. apríl 2009, Siglingastofnun ríkisins dagsett 12. mars 2009, 
Veðurstofu Íslands dagsett 31. mars 2009, Vegagerð ríkisins dagsett 7. apríl 2009, Skógrækt 
ríkisins dagsett 26. mars 2009, Blönduósbæ dagsett 15. júlí 2009,, Sveitarfélaginu 
Skagaströnd dagsett 9. júlí 2009, Fjallabyggð dagsett 16. apríl 2009 og Skagabyggð dagsett 7. 
mars 2009. 

 



  Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021
 

 
LENDIS FYLGISKJÖL 2 

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar auglýsti 5. tillögu að Aðalskipulagi 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021.  Tillagan, greinargerð og uppdrættir ásamt 
umhverfisskýrslu var auglýst samkvæmt 18. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 
m.s.br. Tillagan, ásamt athugasemdum Skipulagsstofnunar, var til sýnis í Ráðhúsinu á 
Sauðárkróki, á venjubundnum opnunartíma frá fimmtudeginum 28. maí 2009 til 
fimmtudagsins 2. júlí 2009. Jafnframt var tillagan, ásamt athugasemdum Skipulagsstofnunar, 
til sýnis hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík og á vefsíðu Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar. Athugasemdarfrestur við tillöguna var til kl. 15.00 föstudaginn 17. júlí 2009.  

Alls bárust, innan, tilskilins athugasemdarfrests,  18 athugasemdir við 5. tillögu að 
Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021. Þar af eru tvær athugasemdir í formi undirskriftarlista 
og ein á formi fundargerðar. 

 

Athugasemdir bárust um eftirtalin atriði. 

Nr. 1   Bréf frá Jónínu Friðriksdóttur og Stefáni Sigurðssyni dagsett 1.janúar 2009. 

Nr. 2   Bréf frá Leið ehf. dagsett 10.júní 2009. 

Nr. 3   Tölvupóstur, frá Þóru Björk Jóndóttir kennslu og sérkennsluráðgjafa dagsett 11.06.2009. 

Nr. 4   Bréf frá Golfklúbbi Sauðárkróks dagsett 26.júní 2009 

Nr. 5   Bréf frá landeigendum Móskóga dagsett 29.07.2009. 

Nr. 6   Bréf frá eigendum Laufhóls, Kýrholts, Bakka og Lóns dagsett 30.júní 2009. 

Nr. 7   Bréf frá Vegagerðinni dagsett 10.07.2009. 

Nr. 8   Undirskriftarlisti gegn tillögu að Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar um friðlýsingu    
Austara Eylendisins móttekið 10 júlí 2009. 

Nr. 9   Bréf frá Hestamannafélögunum Léttfeta, Stíganda og Svaða dagsett 14.07.2009. 

Nr. 10 Fundargerð frá íbúafundi í Fljótum þann 12.07.2009. 

Nr. 11 Bréf frá Kolkuós ses. dagsett 05.07.2009. 

Nr. 12 Undirskriftarlisti frá 37 íbúum Viðvíkursveitar og Hjaltadals dagsett 08.06.2009.  

Nr. 13 Bréf frá Guðmundi Viðari Péturssyni bónda á Hrauni í Fljótum dagsett16.07.2009. 

Nr. 14 Tölvupóstur frá Gísla Birni Gíslasyni Vöglum 

Nr. 15 Bréf frá Umhverfisstofnun ríkisins dagsett 17.07.2009 

Nr. 16 Bréf frá Ingibjörgu Jónasdóttur, Þórunni Jónasdóttur og Moniku Jónasdóttur ódagsett en 
móttekið 17. júlí 2009. 

Nr. 17 Bréf frá Geir Eyjólfssyni dagsett 16.07.2009. 

Nr. 18 Bréf frá Trausta Sveinssyni Bjarnagili dagsett 16.07.2009. 
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Farið var efnislega yfir athugasemdir og umsagnir og sjónarmið nefndarmanna rædd. 
Skipulagsráðagjafa og skipulags- og byggingarfulltrúa falið að útfæra svör nefndarinnar nánar 
og leggja fyrir næsta fund. 

 

 
Fleira ekki gert 

          Fundi slitið kl. 18 50 

           
Jón Örn Berndsen, 

  ritari 
fundargerðar. 
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Skipulags- og byggingarnefnd  Skagafjarðar Fundur 183 – 2. september  
2009. 
Ár 2009, miðvikudaginn 2.september kl 0815  kom Skipulags- og byggingarnefnd saman til 
fundar í Ráðhúsinu á Sauðárkróki. 
 
Mætt voru:  
Einar E. Einarsson, Svanhildur Guðmundsdóttir, Gísli Sigurðsson, Gísli Árnason 
áheyrnarfulltrúi, Jón Örn Berndsen skipulags- og byggingarfulltrúi, Sigurður H. Ingvarsson 
starfsmaður byggingarfulltrúa, Páll Zóphóníasson skipulagsráðgjafi og Eyjólfur Þór 
Þórarinsson frá Stoð ehf. 
 
0808033 Aðalskipulag Skagafjarðar 2009-2021 
Einar Einarsson setti fund og bauð velkomna fundarmenn, sérstaklega þá Pál Zóphóníasson 
og Eyjólf Þór Þórarinsson. Fjallað var um aðalskipulagstillöguna og framkomnar 
athugasemdir við tillöguna sem lagðar voru fram og bókaðar á 182. fundi nefndarinnar 31. 
ágúst sl.auk bréfs Skipulagsstofnunar frá 3. apríl 2009. Skipulags- og byggingarnefnd 
samþykkir að mæla með við Sveitarstjórn að neðangreindar afgreiðslur verði samþykktar og 
sveitarstjórn samþykki Aðalskipulagstillöguna með áorðnum breytingum. 
 

Umsögnum og athugasemdum við 5. tillögu að Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-
2021 raðað þannig að þeir sem engar athugasemdir gera eru fremstir og síðan athugasemdir við 
sveitarfélagsuppdráttinn og síðar athugasemdir við þéttbýlisuppdrættina. Þá er umsögnunum og eða 
athugasemdunum raða eftir kaflaskiptum í greinargerðum, forsendur framan við tillögur í kafla 4. 

 

1. Aðilar sem svara og gera ekki athugasemdir 

Nr. 2U Bréf dags. 12.03.2009 frá Siglingastofnun. Siglingastofnun telur að í auglýstum 
gögnum hafi ekkert komið fram sem gefi tilefni til athugasemda. 

Nr. 5U Bréf dags. 03.04.2009 frá Flugmálastjórn. Flugmálastjórn telur að í auglýstum 
gögnum hafi ekkert komið fram sem gefi tilefni til athugasemda. 

Nr. 7U Bréf dags. 16.04.2009 Fjallabyggð. Sveitarstjórn Fjallabyggðar telur að í auglýstum 
gögnum hafi ekkert komið fram sem gefi tilefni til athugasemda. 

Bókun:  

Bréfriturum eru þakkað fyrir svarið.  

 

2. Veðurfar forsendur (Kafli 2.3 Veðurfar) 

4U Bréf frá Veðurstofu Ísland dagsett 31.03.2009. Vísað er í kafla 2.2 Ár, vötn og 
vatnasvæði. Í bréfinu eru bent á að Veðurstofan getur látið í té frekari upplýsingar um 
flóð og útbreiðslu þeirra í Hólminum og víðar í Skagafirði.  

Í kafla 2.3 Veðurfar telur Veðurstofan að tilvísanir í texta og myndir vanti. Þá eru 
ábendingar um frekari upplýsingar og hvað betur mætti fara í umfjöllun um 
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veðurstöðvar, hitafar og úrkomu. Jafnframt að vindrósir vanti. Veðurstofan bendir á að 
hægt sé að fá frekari upplýsingar hjá Úrvinnslu- og rannsóknarsviði Veðurstofunnar. 

Veðurtstofan telur að snjóflóðasvæði sem talin eru upp í kafla 2.9 Hættusvæði ekki 
tæmandi. Fram kemur að ekki hefur verið unnið hættumat yfir svæðið utan 
greinargerðar um ofanflóðahættu þéttbýlanna á Sauðárkróki, Hofsós, Hólum og 
Varmahlíð, greinargerð Veðurstofunnar 2006. Til standi að Veðurstofan geri formlegt 
hættumat fyrir þéttbýlið Sauðárkrók og úttekt á ofanflóðaaðstæðum í dreifbýli í 
sveitarfélagsins. 

Bókun: 

Veðurstofunni eru þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við kafla 2.3 Veðurfar, 
Kafli 2.3 er í forsendukafla Aðalskipulagstillögunnar og er ekki til staðfestingar. 
Skipulags-og byggingarnefnd telur að leiðrétta beri umræddan kafla, þar sem því verði 
við komið í samræmi við ábendingar Veðurstofunnar. 

 

3. Skógrækt forsendur (Kafli  2.4.4 Skógar og skógræktarsvæði)  

3U Bréf frá Skógrækt ríkisins dagsett 26.03.2009. Skógrækt ríkisins gerir athugasemdir 
við kafla 2.4.4.3 Skóræktarskilyrði, annars vegar um hæðarmörk birkis og rauðgrenis í 
sveitarfélaginu og hins vegar að tilvitnun eigi að vera í rannsóknir Arnórs Snorrasonar 
ekki Arnþórs Garðarssonar. Þá bendir bréfritari á að  kafla 2.4.4.4 Skógarreitir er texti 
úreltur og listuð eru upp svæði og stærðir þeirra, réttar tölur. 

Bókun:  

Skógrækt ríkisins er þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við kafla 2.4.4 Skógar 
og skógræktarsvæði, forsendukafla sem ekki er til staðfestingar. Skipulags-og 
byggingarnefnd telur að leiðrétta beri umræddan kafla, þar sem því verði við komið í 
samræmi við ábendingar Skógræktar ríkisins. 

 

4. Skólamál forsendur (Kafli 3.7.5 Skólar og skólamál) 

3 Tölvupóstur frá Þóru Björk Jónsdóttur sérkennslufulltrúa  dagsett 11.06.2009. Í 
bréfinu er bent á að leiðrétta þurfi kafla 3.7.5. um Skólamál. 

Bókun:  

Bréfritara eru þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við kafla 3.7.5 Skólar og 
starfssvæði.  Þessir kaflar eru forsendukaflar með skipulagstillögunni og ekki  til 
staðfestingar. Skipulags-og byggingarnefnd telur að leiðrétta beri umræddan kafla, þar 
sem því verði við komið í samræmi við ábendingar bréfritara. 

 

5. Vegagerð forsendur ( Kafli 3.9.1 Vegakerfið og umferð) 

7 Bréf frá Vegagerðinni dagsett 10.07.2009. Vegagerðin bendir á að leiðrétta þurfi kafla 
3.9 Samgöngur, er varðar vegaflokka á bls. 186. Vegaflokkar eru Stofnvegir S, 
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Tengivegir T, Héraðsvegir H og Landsvegir L.  Texti í kafla 3.9.1 um Þverárfjallsveg 
þarf að uppfæra og bent er á að gögn um umferð séu frá 2002. Þá er bent á að á 
upplýsingakorti 3.9.1-1 Vegflokkar eru skýringar sem ekki eiga við lengur og talið 
óþarfi að litgreina vegi eftir vegtegundum. 

Bókun:  

Vegagerðinni eru þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við kafla 3.9. Samgöngur, 
forsendukafla sem ekki er til staðfestingar. Skipulags-og byggingarnefnd telur að 
leiðrétta beri umræddan kafla, þar sem því verði við komið í samræmi við ábendingar 
Vegagerðarinnar. 

 

6. Sveitarfélagsuppdráttur; sveitarfélagsamörk, sýslumörk og landamerki 

Nr. 1U Bréf frá Skagabyggð, dagsett 7. mars 2009 um að óvissa sé um sveitarfélagamörk milli 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Skagabyggðar. Lagt er til að fulltrúar 
sveitarfélaganna sannreyni merkjalínur. 

Nr. 8U Bréf frá Sveitarfélaginu Skagaströnd, dagsett 9. júlí 2009 um að ósamræmi sé um 
sveitarfélagamörk milli Sveitarfélagsins Skagafjarðar og  Sveitarfélagsins 
Skagastrandar. Óskað er eftir viðræðum um markalínu og það sem á milli ber og 
fulltrúar sveitarfélaganna sannreyni merkjalínur. 

Nr. 9U Bréf frá Sveitarfélaginu Blönduósi, dagsett 15. júlí 2009 um að ósamræmi sé um 
sveitarfélagamörk milli Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Sveitarfélagsins Blönduós. 
Óskað er eftir viðræðum um þessar markalínur. 

Bókun:  

Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar og tillögur. Skipulags- og byggingarnefnd 
samþykkir að verða við beiðnum þeirra um viðræður og skipulagsmörk verði leiðrétt á 
skipulagstímanum í samræmi við niðurstöður viðræðna. 

 

Nr. 13 Bréf frá Guðmundi Viðari Péturssyni bónda á Hrauni í Fljótum dagsett16.07.2009. 
Hann gerir athugasemd við norðurlandamerki Hrauns og um leið skipulagssvæðisins. 

 

Bókun:  

Bréfritara eru þakkaðar góðar ábendingar. Skipulags-og byggingarnefnd mun beita sér 
fyrir að teknar verði upp viðræður við sveitarfélagið Fjallabyggð um að 
sveitarfélagamörk verði leiðrétt á skipulagstímanum í samræmi við niðurstöður 
viðræðna. 

 

7. Sveitarfélagsuppdráttur, ýmsar athugasemdir 

7 Bréf frá Vegagerðinni dagsett 10.07.2009. Á sveitarfélagsuppdrætti skal merkja vegi í 
samræmi við vegaskrá m.a. Siglufjarðarvegur nr. 76 sem er stofnvegur skal merktur 
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sem slíkur. Einnig telur Vegagerðin að veggöng milli Hjaltadals og Hörgárdals skuli 
sýna sem sveitarfélagsveg á uppdrætti.  

Bókun:  

Vegagerðinni eru þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við merkingu vega á 
sveitarfélagsuppdrætti. Skipulags-og byggingarnefnd samþykkir að leiðrétta beri 
umræddan skipulagsuppdrátt í samræmi við ný vegalög frá 2007, þar sem því verði 
við komið í samræmi við ábendingar Vegagerðarinnar. 

 

15 Bréf frá Umhverfisstofnun ríkisins dagsett 17.07.2009. Umhverfisstofnun gerir 
athugasemd við að svæði á náttúruminjaskrá nr. 413, 415, 416 vanti á 
Sveitarfélagsuppdráttinn og að  mörk svæðis 418 séu ekki í samræmi við þau mörk 
sem tilgreind eru í náttúruminjaskrá. Svæði sýnd við norðanverðan Hofsjökul eru sýnd 
sem svæði á náttúruminjaskrá en eru ekki á skránni. Bent er á heimasíðu UST. 

Bókun:  

Umhverfisstofnun eru þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við merkingu 
náttúruverndarsvæða á sveitarfélagsuppdrætti. Skipulags-og byggingarnefnd 
samþykkir að leiðrétta beri umræddan skipulagsuppdrátt þar sem því verði við komið í 
samræmi við ábendingar Umhverfisstofnunar. Svæði 415 er Kotárgil og 
Skeljungssteinn í Akrahreppi og svæði  416 eru  fossar í Bólugili. Eiga þessi svæði 
ekki heima í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Mörk svæða 413 sem eru 
Orravatnsrústir og   418 sem er Austara Eylendið verði leiðrétt á Skipulagsuppdrætti . 
Svæði norðanvert við Hofsjökul eru sýnd í samræmi við svæðisskipulag 
Miðhálendisins.  

 

8. Þéttbýlisuppdráttur af Sauðárkróki 

4 Bréf frá Golfklúbbi Sauðárkróks dagsett 26.júní 2009. Minnt er á fyrri tillögur um land 
undir stækkun golfvallarins og bent á frekari landvinninga fyrir klúbbinn. Svæðin sem 
merkt eru U-3,9 og 3,12 fyrir sunnan núverandi golfvöll merkt U. 3,3  veði ætlað undir 
seinni 9 brautir vallarins. Í bréfinu er bent á að með réttu skipulagi sé hægt að lát 
golfiðkun, útivist og skógrækt fara saman og bent á nokkur dæmi því til stuðnings. 

17 Bréf frá Geir Eyjólfssyni dagsett 16.07.2009. Í bréfinu kemur fram tillaga að 
reiðleiðum á Sauðárkróki í stað þeirra sem er að finna í aðalskipulagstillögunni. 

Bókun:  

Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar. Skipulags-og byggingarnefnd mun beita 
sér fyrir að umræddar tillögur verði teknar til frekari skoðunar við endurskoðun á 
Aðalskipulagi þéttbýlisins á Sauðárkróki, sem þegar er hafin vinna við. 
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9. Þéttbýlisuppdráttur af Steinsstöðum 

1 Bréf frá Jónínu Friðriksdóttur og Stefáni Sigurðssyni dagsett 1.janúar 2009. Bent er á 
að ekki hafi verið tekin afstaða til landnotkunar í hólma undan garðyrkjustöðinni. Lagt 
er til að skilgreina hólmann sem skógræktarsvæði. 

Bókun:  

Bréfritara eru þakkaðar góðar ábendingar. Skipulags-og byggingarnefnd getur ekki 
orðið við erindinu. Umrætt svæði er landbúnaðarsvæði og merkt sem slíkt í gildandi 
aðalskipulagi. Leiðrétta þarf þéttbýlisuppdrátt aðalskipulagstillögunar í samræmi við 
það. 

 

10. Samvinna við Hólaskóla (Kafli 4.3 Svæði fyrir þjónustustofnanir)  

3U Bréf frá Skógrækt ríkisins dagsett 26.03.2009. Skógrækt ríkisins spyr hvort tillaga 
(kafli 4.3.4.5) um stofnun sameiginlegrar stofnunar á Hólum í Hjaltadal með samvinnu 
Hólaskóla, Skógræktar ríkisins, Norðurlandskóga og Landgræðslu hafi verið kynnt 
viðkomandi aðilum?. 

Bókun:  

Umrædd tillaga hefur verið til umfjöllunar og kynningar síðastliðin 10 ár eða frá því 
umræður um Svæðisskipulag Skagafjarðar var til meðferðar í héraðinu.  

 

11. Efnistaka (4.9 Efnistökusvæði) 

15 Bréf frá Umhverfisstofnun dagsett 17.07.2009. Umhverfisstofnun telur að það sé ekki 
í alveg samræmi við reglugerð nr. 400/1998 að sýna efnistökunámur einungis á 
þemakorti  því samkvæmt reglugerðinni eigi að sýna námurnar á 
sveitarfélagsuppdrætti. Þá bendir Umhverfisstofnun á að námuskrá Vegagerðarinnar 
innihaldi upplýsingar um efnisgæði, stöðu frágangs og efnisrannsókna en fjalli ekki 
um stefnu Vegagerðarinnar í umhverfismálum eða frágangi náma. 

Bókun: 

Vísað er í bréf Skipulagsstofnunar dagsett 5. Júní 2006 þar sem fram kemur að: 

„Skipulagsuppdrættir og greinargerð eru til staðfestingar og skal gert ráð fyrir 
undirritunartexta bæði á uppdráttum og í greinargerðinni. Bent er á að ljóst þarf að 
vera hvort upplýsingakort (þemakort) sem fylgja skipulaginu sýna einungis núverandi 
ástand/hugmyndir eða hvort einhver þeirra sýna stefnumörkun sem hljóta skal 
staðfestingu t.d. 2.7.1 Efnisnámur og 3.10.1 Rafveitukerfið, en hvorug þessi atriði eru 
sett fram á sveitarfélagsuppdrætti. Ef einhver þemakort sýna stefnu til staðfestingar 
þarf heiti og númer kortanna að koma fram á sveitarfélagsuppdrætti og í texta þarf að 
vera skýrt að skipulagsuppdrættir gilda ef ósamræmi er milli þemakorta og 
skipulagsuppdrátta. Bent er á að upplýsingar á þemakortum skulu að jafnaði aðeins 
ná til Sveitarfélagsins Skagafjarðar.“  
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Skipulags-og byggingarnefnd telur að farið hafi verið eftir leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um framsetningu og að skýringaruppdráttur vegna efnisnáma verði 
til staðfestingar og það komi skýrt fram á skipulagsuppdrætti. . Leiðrétta þarf í 
greinargerð númer á  skrá um efnisnámur á láglendi Skagafjarðar og er aftast í 
tillögukaflanum. Rétt númer skráar er 4.9.4 

 

12. Sorpurðunarsvæði í Viðvíkursveit (4.10. Sorpförgunarsvæði) 

11 Bréf frá Kolkuós ses. dagsett 05.07.2009. Fram kemur í bréfinu að stjórn 
Sjálfseignarstofnunarinnar Kolkuós mótmælir harðlega framkomnum tillögum um 
sorpurðunarsvæði í landi Kolkuós.  

12 Athugasemdir við auglýst aðalskipulag Skagajarðar 1009-2021 frá nokkrum íbúum 
Viðvíkursveitar og Hjaltadals dagsett 08.06.2009. Íbúarnir 37 sem undirritað hafa 
skjalið telja að tilkoma sorpförgunarsvæðis við Brimnes í Viðvíkursveit algjörlega 
óásættanleg og krefjast þess að tillagan verði tekin út úr aðalskipulaginu.  

14 Bréf frá Gísla Birni Gíslasyni dagsett 16. Júlí 2009. Bréfritari gerir athugasemdir við 
auglýst skipulag, þar sem ekkert samband hefur verið haft við landeigendur og telur að  
áfram sé haldið með valdníðslu Hreppsnefndar Viðvíkursveitar 

Bókun:   

Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar. Skipulags-og byggingarnefnd getur ekki 
tekið undir það sem fram kemur í athugasemdunum og vill benda á að staðið hefur 
verið að allri vinnu við gerð skipulagsins í samræmi við lög og reglur. Sveitarfélagið 
Skagafjörður hefur í samstarfi við sveitarfélög í Austur-Húnavatnssýslum unnið að 
undirbúningi að öðru sorpsvæði. Sveitarfélagið Skagafjörður hefur í   samstarfi við 
Akrahrepp, Blönduósbæ, Sveitarfélagið Skagaströnd, Húnavatnshrepp og Skagabyggð 
stofnað Norðurá bs sem er byggðasamlag  um sorphirðu og förgun úrgangs. 
Aðildarsveitarfélög Norðurár bs. eru að vinna að opnun urðunarstaðar við Sölvabakka í 
Austur Húnavatnssýslu. 

Undanþága vegna starfsleyfis til sorpurðunar á núverandi urðunarsvæði 
Sveitarfélagsins á Skarðsmóum hefur fengist hjá Umhverfisráðuneytinu.   

Nú er nokkuð ljóst að urðunarsvæðið við Sölvabakka verður tekið í notkun síðla árs 
2010. Þegar og ef urðunarstaðurinn við Sölvabakka verður tekinn í notkun þá verður 
Sorpurðunarstaður merktur S-1.1 í aðalskipulagtillögu Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
ofaukið. Skipulags- og byggingarnefnd mun þá beita sér fyrir að gerðar verði 
viðeigandi breytingar á Aðalskipulaginu og urðunarstaðurinn við Brimnes tekinn út af 
Aðalskipulaginu. 

 

Gísli Árnason óskar bókað varðandi þessa bókun að ljóst sé að urðunarsvæði við 
Sölvabakka verður tekið í notkun síðla árs 2010. Því tel ég eðlilegt að 
sorpurðunarstaður merktur S-1.1 á uppdrætti verði felldur út úr 
aðalskipulagstillögunni. 
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13. Frístundabyggð (4.11 Svæði fyrir frístundabyggð) 

15 Bréf frá Umhverfisstofnun ríkisins dagsett 17.07.2009. Umhverfisstofnun ítrekar fyrri 
ábendingar sínar um að við skipulagningu frístundabyggðar eigi almennt að gera ráð 
fyrir opnu svæði meðfram ám og vötnum a.m.k. 50 m breiðu, til að tryggja aðgengi 
almennings og þar með svæði fyrir almenna útivist, en ekki skilgreina svæði fyrir 
frístundabyggð alveg niður að vatns- og árbakka.  Stofnun telur að á svæðum sem eru 
á náttúruminjaskrá eigi að miða við breiðara svæði, allt að 100 m breitt,m þar sem ekki 
er gert ráð fyrir  mannvirkjagerð s.s. við Miklavatn í Fljótum. 

Bókun:  

Samkvæmt kafla 4.11.7  Framkvæmd skipulagstillögunar, frístundabyggð í 
greinargerð aðalskipulagsins kemur fram að „svæði utan þéttbýlis verði 
deiliskipulögð“. Í skipulagsreglugerð grein  4.15.2 Vötn, ár og sjór í 
skipulagsáætlunum, segir ...“Almennt er ekki gert ráð fyrir deiliskipulagi þessara 
svæða en i deiliskipulagi aðliggjandi svæða skal þess gætt að ekki sé byggt nær 
vötnum, ám eða sjó en 50 m og að ekki verði hindruð leið fótgangandi meðfram 
þeim”. 

 Skipulags- og byggingarnefnd vill árétta að þetta ákvæði eigi við, en getur ekki fallist 
á að settar verði íþyngjandi ákvæði eftir auglýsingu.  

 

14. Útihátíðarsvæði í Varmahlíð (Kafli 4.12 Opin svæði til sérstakra nota)  

3U Bréf frá Skógrækt ríkisins dagsett 26.03.2009. Skógrækt ríkisins spyr hvort 
útihátíðarsvæði við Reykjarhól (aðalskipulag Varmahlíðar 1995-2015 og kemur fram í 
4.12.3) hafi verið kynnt  Skógrækt ríkisins?. 

 Bókun: 

 Skipulags og byggingarnefnd bendir á að ofangreind landnotkun  er í samræmi við 
staðfest aðalskipulag Varmahlíðar 1995-2015. 

 

15. Skógrækt tillögur (4.14. Landbúnaður) 

3U Bréf frá Skógrækt ríkisins dagsett 26.03.2009. Skógrækt ríkisins bendir á ákvæði 
reglugerða, um að gera skuli grein fyrir skógræktarsvæðum í svæðis og aðalskipulagi 
og spyr „hvað þýðir þetta.?  

Bréfritarar vísa í tillögu 4.14 Tillögur landbúnaður, um að „Skógrækt verði efld í 
Skagafirði bæði til útivistar og skjólbeltaræktunar .............“ Leyfi til skógræktar á 
nýjum svæðum sem eru yfir einn ha að stærð verði háðar mati á aðstæðum.... 
Sveitarstjórn annist leyfisveitingar. Fram kemur í bréfinu að Norðurlandskógar muni 
ekki taka þátt í kostnaði sem hlýst af að sækja skuli um leyfi til skógræktar á svæðum 
yfir 1 ha. eins og fram kemur í kafla 4.14.4.6 Tillögur, landbúnaður og óska eftir 
frekari skýringum og gerð tillaga að texta..  

Athugasemd er gerð við kafla 4.14.6 Mat á umhverfisáhrifum og gerð tillaga að 
breytingum.  
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Þá er vakin athygli á nokkrum þáttum skógræktar sem vert væri að fjalla um í 
skipulagi þegar horft er til framtíðar og minnt á að Skógrækt ríkisins er tilbúin til 
ráðgjafar. 

Bókun:  

Í forsendukafla greinargerðarinnar 2.4.4 Skógar og skógræktarsvæði er gerð grein fyrir 
skógræktarsvæðum í Skagafirði og i kafla 3.6.2.8 Skógrækt . Þá er einnig í kafla. 
4.14.3 gerð grein fyrir skógræktarverkefnum í sveitarfélaginu. Á skýringaruppdrætti  
sem er til staðfestingar 3.6.1.8 Skógræktarsvæði Norðurlandsskóga, eru 
skógræktarsvæði Norðurlandsskóga merkt.  

Fyrir liggur í greinargerð aðalskipulagstillögunnar, að ákvæði um framkvæmdaleyfi 
þarf ef skógræktarsvæði eru stærri en 1 ha,  kafli  4.14.4 Tillögur, landbúnaður  6. gr. 

 Í 
skipulagsreglugerð gr.  9.1 Framkvæmdaleyfi kemur fram að:    

„Sveitarstjórn skal ganga úr skugga um að gætt hafi verið ákvæða laga um 
náttúruvernd og annarra laga og reglugerða sem koma til álita áður en 
framkvæmdaleyfi er veitt.  Framkvæmdaleyfi veitir ekki heimild til framkvæmda sem 
brjóta í bága við skipulag, ákvæði laga og reglugerða eða rétt annarra.“ 

Í gr.  9.2 skipulagsreglugerðar um gögn vegna framkvæmdaleyfisumsóknar kemur m.a 
fram:. 

„Umsækjandi framkvæmdaleyfis samkvæmt gr. 9.1 skal senda um það skriflega 
umsókn til hlutaðeigandi skipulagsnefndar ásamt nauðsynlegum gögnum um 
fyrirhugaða framkvæmd“  og  

„Þegar sótt er um framkvæmdaleyfi, og um er að ræða óverulega breytingu á 
deiliskipulagi sbr. gr. 7.2.3, skal skipulagsnefnd fjalla um málið og láta fara fram 
grenndarkynningu áður en það hlýtur endanlega afgreiðslu skipulagsnefndar og 
sveitarstjórnar.“  

Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar á nokkrum þáttum í skógrækt sem vert 
væri að fjalla um í aðalskipulagi. Skipulags- og byggingarnefnd telur að í 
fyrirliggjandi Aðalskipulagi sé skógrækt gerð góð skil, þó alltaf megi gera betur. 

 

15 Bréf frá Umhverfisstofnun dagsett 17.07.2009. Umhverfisstofnun gerir athugasemd 
við Gróður/skógrækt í kafla 4.14.4  og bendir á mikilvægi þess að í aðalskipulagi sé 
gerð grein fyrir svæðum ætluð undir skógrækt. Gerð sé grein fyrir Norðurlandsskógum 
í aðalskipulaginu en upplýsingar um aðra skógrækt sé takmörkuð og 
Umhverfisstofnun telur að það þurfi að gera betur grein fyrir annarri skógrækt. Þá 
minnir Umhverfisstofnun á stefnumörkun stjórnvalda til 2020, Velferð til framtíðar-
Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Þar er m.a. bent á að forðast beri að skerða 
votlendi , birkiskóga og önnur lykilvistkerfi Íslands. Samkvæmt 39. Gr. Laga um 
náttúruvernd skal Umhverfisstofnun í samvinnu við Skógrækt ríkisins vinna að 
verndun og eftirliti með náttúrulegum birkiskógum og skógum til útivistar. 
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Bókun:  

Í forsendukafla greinargerðarinnar 2.4.4 Skógar og skógræktarsvæði er gerð grein fyrir 
skógræktarsvæðum í Skagafirði og i kafla 3.6.2.8 Skógrækt . Þá er einnig í kafla. 
4.14.3 gerð grein fyrir skógræktarverkefnum í sveitarfélaginu. Á skýringaruppdrætti  
sem er til staðfestingar, 3.6.1.8 skógræktarsvæði Norðurlandsskóga, eru 
skógræktarsvæði Norðurlandsskóga merkt.  

16. Vegagerð almennt um tillögur ( Kafli 4.16.4.1 Vegir og umferð) 

U6 Bréf frá Vegagerðinni dagsett 14.04.2009. Vegagerðin gerir bendir á ákvæði 28 
gr.vegalaga um legu þjóðvega í skipulagi að fenginni tillögu Vegagerðarinnar að 
höfðu samráði Vegagerðarinnar og skipulagsyfirvalda. Ef þjóðvegi er valin annar 
staður en sá sem Vegagerðin telur betri  með tilliti til kostnaðar og tæknilegra útfærslu 
og það leiðir til aukins kostnaðar er heimilt að krefja sveitarfélagið  um 
kostnaðarmuninn. Við skipulag skal hafa samráð og/ eða leita umsagnar 
Vegagerðarinnar um legu vega og breytingum á skipulagi umferðar. 

 Þá minnir Vegagerðin á að hún sé veghaldari þjóðvega  eins og segir í 32 gr vegalaga 
má ekki staðsetja byggingar, leiðslur, auglýsingaspjöld, skurði eða önnur mannvirki, 
föst eða laus nær vegi en 30 m frá miðlínustofnvega og 15 m frámiðlínu annarra 
þjóðvega  nema með leyfi veghaldara.  

Vegagerðin leggur fram tillögur að breyttri legu á Siglufjarðarvegi nr. 76 og tvær nýjar 
brýr á Þverá og Flókadalsá  og Skagafjarðarvegi nr. 752 með nýrri brú á Svartá. 

 

7 Bréf frá Vegagerðinni dagsett 10.07.2009. Vegagerðin ítrekar ábendingu  á ákvæði 28 
gr.vegalaga um legu þjóðvega og kostnaðarþátttöku og 32 gr. um fjarlægð mannvirkja 
frá vegum.  

Vegagerðin ítrekar tillögur að breyttri legu á Siglufjarðarvegi nr. 76 og tvær nýjar brýr 
á Þverá og Flókadalsá og Skagafjarðarvegi nr. 752 með nýrri brú á Svartá. 

Vegagerðin bendir á að tillögur um veggöng milli Hjaltadals og Hörgárdals 
samræmast ekki samgönguáætlun 2003-2014 né tillögum í samgönguáætlun 2007-
2018. Bent er á að ný leið milli Hjaltadals og Hörgárdals ásamt tengingum samanber 
kafla 6. skal sýna sem sveitarfélagsveg á uppdrætti. 

Þá óskar Vegagerðin eftir nánara samráði við Sveitarfélagið áður en lengra er haldið. 

Bókun: 

Vegagerðinni eru þakkaðar góðar ábendingar en skipulags- og byggingarnefnd telur að 
tillögur um veglínur séu of seint fram komnar með tilliti til vinnsluferils 
aðalskipulagsins. Þá er rétt að benda á að hugmyndir Vegagerðarinnar um brú á Þverá 
eru sveitarfélaginu óviðkomandi þar sem Þverá er í Akrahreppi. Hinsvegar mun 
skipulags-og byggingarnefnd stuðla að og greiða fyrir afgreiðslu á beiðni 
Vegargerðarinnar um minniháttar breytingu á aðalskipulagi þegar nær dregur og 
framkvæmdirnar eru tímasettar. Skipulags- og byggingarnefnd fagnar óskum 
Vegagerðarinnar um nánara samráð.  
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6 Bréf frá eigendum Laufhóls, Kýrholts, Bakka og Lóns dagsett 30.júní 2009. Bréfritarar 
sem eru eigendur áður talinna jarða munu ekki gefa leyfi sitt fyrir nýjum vegi eins 
fram kemur í aðalskipulagsuppdrætti .( og í Kafli 4.16.4.1 liður 8) vegna tjóns sem 
hann mun valda á löndum þeirra og eignum. Verði hinsvegar sú staða uppi að, að þeir 
þurfi að láta lönd sín undir umrædda vegagerð með nauðung, áskilja þeir sér allan rétt 
til að sækja fébætur. Landeigendur færa rök fyrir þessum mótmælum, telja ekki um 
styttingu á leið milli Sauðárkróks og Hóla svo neinu nemi og vegastæðið fara yfir lönd 
og valda þar spjöllum og tjóni. Gerð er grein fyrir því á hverri jörð fyrir sig. 

Bókun: 

Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar og  skipulags- og byggingarnefnd getur 
eftir atvikum tekið undir nokkur sjónarmið þeirra og telur að tillögur um veglínu nýs 
vegar frá Sauðárkróksbraut við Austari-Héraðsvötn að Hólavegi í Hjaltadal megi 
endurskoða.Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að fella út tillögu að þeirri 
veglínu sem um ræðir . Skipulags- og byggingarnefnd telur þessa breytingu ekki 
íþyngjandi fyrir  íbúa sveitarfélagsins og telur að hér sé um minniháttar breytingu að  
ræða.  

 

16 Vegagerð um tillögur að stytta hringveginn. ( Kafli 4.16.4. Vegir og umferð) 

2 Bréf frá Leið ehf dagsett 10.júní 2009. Fram kemur í Bréf frá Leið hugmyndir þeirra 
að nýrri veglínum um Skagafjörð frá núverandi hringvegi við Víðimýrarseli inn á 
hringveginn við Sólheima og telja þeir að hringvegurinn milli Reykjavíkur og 
Akureyrar styttist um 6.3 km. 

U6 Bréf frá Vegagerðinni dagsett 14.04.2009.  Vegagerðin gerir á að eitt af markmiðum 
vegagerðarinnar sé að stytta leiðir og auka umferðaröryggi og leggur fram tillögu að 
styttingu hringvegarins í Skagafirði. Vegagerðin fellst ekki á tillögu Leiðar ehf  en 
leggur fram tillögu að vegi sem nær frá núverandi hringvegi við Arnarstapa og komið 
aftur inn á hringveginn við Sólheima. Þessi leið styttir hringveginn um 6 km og leiðin 
milli Sauðárkróks og Akureyrar um 1,3 km. 

7 Bréf frá Vegagerðinni dagsett 10.07.2009. Vegagerðin ítrekar að eitt af markmiðum 
vegagerðarinnar sé að stytta leiðir og auka umferðaröryggi eins fram kom í bréfi þeirra 
frá 14.04.2009 og leggur aftur fram tillögu sína um styttingu hringvegarins í 
Skagafirði.  

Bókun: 

Skipulags- og byggingarnefnd bendir á fyrri svör Sveitarfélagsins Skagafjarðar við 
sama erindi, en þann 2. október 2008 samþykkti Byggðaráð Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar svofellda bókun: 

„Lagt fram bréf frá Leið ehf. þar sem kynnt er tillaga fyrirtækisins að styttingu 
Þjóðvegar 1, Hringvegarins í Skagafirði um allt að 6.3 km. Ný veglína.  

Byggðaráð hafnar hugmyndum fyrirtækisins þar sem meðal annars er gert ráð fyrir 
annarri veglínu í drögum að aðalskipulagi sveitarfélagsins.“ Þessi afgreiðsla 
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byggðaráðs var síðan staðfest á fundi  Sveitarstjórnar Skagafjarðar þann 7. október 
2008  

Benda má á að Vegagerðin fellst  ekki á tillögu Leiðar ehf.  og leggur fram tillögu að 
vegi sem þverar Skagafjörðinn á öðrum stað.  

Í kafla 4.16.2 í greinargerðinni ,Markmið og samgöngur, í lið 2. segir „Þjónustusvæði 
þéttbýlistaða verði efld og sameinuð með samgöngubótum, almenningssamgöngum og 
vegagerð . 

Með vísan í samþykktir sveitarstjórnar og markmið skipulagstillögunnar telur 
skipulags- og byggingarnefnd ekki tímabært að mæla með breytingu á legu Þjóðvegar 
1 um Skagafjörð. 

 

17 Jarðgöng í Fljótum( Kafli 4.16.4.1. Vegir og umferð, liður 5) 

10 Fundargerð frá íbúafundi í Fljótum þann 12.07.2009. Í fundargerðinni kemur fram að 
heimamenn eru sammála um lega fyrirhugaðra ganga og vega væri ekki skynsamleg. 
Bent er annan valkost sem felst í að göngin færu úr Skarðsdal og kæmu út fyrir ofan 
Hraun í Fljótum.  

18 Bréf frá Trausta í Bjarnagili dagsett 16.07.2009. Trausti tekur undir mótmæli íbúa í 
Fljótum um að hafna tillögu að jarðgöngum i auglýstri aðalskipulagstillögu. Hann er 
sammála um valkost heimmammanna í Fljótum og færir frekari rök fyrir þeirri tillögu. 

Bókun: 

Umrædd jarðgöng eru staðsett í samræmi við tillögur að Aðalskipulagi Fjallabyggðar 
2008-2028. Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar sem koma munu að góðum 
notum við gerð umhverfismats  framkvæmda, umsókna um framkvæmdaleyfi og/eða á 
síðari stigum við frekari skipulagsvinnu.  

 

18. Athugasemdir við Reiðvegi ( Kafli 4.16.4.2 Stígar og reiðgötur) 

5 Bréf frá landeigendum Móskóga dagsett 29.07.2009. Í bréfinu er mótmælt að reiðleið 
verði um gamla þjóveginn í Landi Móskóga í Fljótum, en eru reiðubúin að láta land 
undir reiðveg meðfram Siglufjarðarvegi. 

9 Bréf frá Hestamannafélögunum Léttfeta, Stíganda og Svaða dagsett 14.07.2009. ‚Í 
bréfinu eru ábendingar um viðbætur og leiðréttingar á reiðvegum í Skagafirði. Með 
erindinu fylgir uppdráttur og lýsing á einstökum tillögum. Það sem lagt er til 
grundvallar vinnu bréfritara er að opna héraðið fyrir umferð hestamanna og koma 
reiðvegum frá akvegum. Fram kemur að ekki liggur fyrir samþykki allra landeigenda 
þar sem tillögur eru um land þeirra. 

16 Bréf frá Ingibjörgu Jónasdóttur, Þórunni Jónasdóttur og Moniku Jónasdóttur 
landeigendum og Valla ódagsett en móttekið 17. Júlí 2009. Fram kemur í bréfinu að 
landeigendur samþykkja ekki fyrirhugaða lagningu reiðvegar um jörðina Velli í 
Seyluhreppi og færa fyrir því mörg gild rök. Þá kemur fram að aldrei hafi verið rætt 
við  búanda eða umráðmann. 
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Bókun: 

Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar sem koma munu að góðum notum við 
gerð deiliskipulags, umsókna um framkvæmdaleyfi og/eða á síðari stigum við frekari 
skipulagsvinnu. Forsendukafla 3.9.2 Stígar og reiðgötur fylgir skýringaruppdráttur og í 
texta eru lýsingar á göngu-og reiðleiðum, ásamt alfaraleiðum innan héraðsins á síðustu 
öld. 

Í auglýstri aðalskipulagstillögu er gerð tillaga um aðalreiðleiðir eins og segir í kafla 
4.16.4.2 Stígar og reiðgötur  
1. Aðalreiðleið um miðhéraðið, milli Sauðárkróks og Vindheimamela, verði meðfram 
Hegranesvegi og yfir Vestari-Héraðsvötn á brú sbr. tillögu 15 hér á eftir og fram bakka 
Héraðsvatna að þjóðvegi nr. 1. Þaðan fylgi reiðvegur akvegi að Vindheimamelum.  
2. Reiðleiðir verði meðfram aðalvegum og um gömlu vegina eftir því sem kostur er. 
3. Reiðleiðir og gönguleiðir milli Skagafjarðar og aðliggjandi svæða verði um gömlu 
leiðirnar um fjallaskörð á Tröllaskaga og dali vesturfjallanna og meðfram aðalfjallvegi 
fram á Sprengisand og Eyfirðingaleið norðan Hofsjökuls.  

Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir  að í greinargerð, kafla 4.16.7 Framkvæmd 
tillögunnar,  komi ákvæði um að áður en framkvæmdir hefjast skuli liggja fyrir 
deiliskipulag eða framkvæmdaleyfi sem unnið verði í samvinnu við hlutaðeigandi  
landeigendur og/ eða ábúendur. Í umræddum leyfum verði ákvæði um umgengni og 
girðingar, hlið og annan frágangi sem máli skiptir. Skipulags- og byggingarnefnd mun 
beita sér fyrir nánari útfærslu reiðleiða að lokinni staðfestingu aðalskipulagsins.  

 

20. Svæði á náttúruminjaskrá, friðlýst svæði ( Kafli 4.19 Náttúruverndarsvæði) 

8 Undirskriftarlisti gegn tillögu að Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar um 
friðlýsingu Austara Eylendisins móttekið 10 júlí 2009. Á undirskriftarlistana hafa 38 
einstaklingar skrifað nafn sitt og kennitölu, flestir búsettir nálægt svæðinu. Fram 
kemur að umræddir landeigendur og ábúendur hafna alfarið tillögu í aðalskipulaginu 
um friðlýsingu Austara Eylendisins. Jafnframt fara bréfritarar fram á að allar 
rannsóknir á svæðinu verði gerðar í fullri sátt og samvinnu við landeigendur  

Bókun: 

Skipulags og byggingarnefnd tekur undir  þau sjónarmið bréfritara að allar rannsóknir 
á svæðinu verði gerðar í fullri sátt og í samvinnu við landeigendur, eins og öll 
undirbúningavinna við friðlýsinguna sjálfa.  Nefndin  getur eftir atvikum tekið undir 
með landeigendum að fyrst um sinn gildi um svæðið ákvæði um svæði á 
náttúruminjaskrá. Frestað verði að friðlýsa svæðið þar til frekari vinna í samvinnu 
landeigenda við Náttúrustofu Norðurlands Vestra og Umhverfisstofnun hafi farið 
fram. Reglugerð verði þá sett, sem lýsi sérkennum og tilgangi friðunar og umgengni 
við náttúru svæðisins. Núverandi landnot,  landbúnaður og veiði verði áfram heimiluð 
og umferð óbreytt, nema annað komi í ljós við frekari rannsóknir. 

15 Bréf frá Umhverfisstofnun ríkisins dagsett 17.07.2009. Umhverfisstofnun telur að 
umfjöllun um Bugslón sé ekki í samræmi við breytingar sem gerðar voru á 
aðalskipulagstillögunni um frestun skipulags á virkjunarsvæðum.  
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 Stofnunin telur ekki rétt að fram komi í greinargerð aðalskipulagsins að fylgst sé með 
svæðum á náttúruminjaskrá. 

Þá vill stofnunin koma á framfæri að auk umsagnar Umhverfisstofnunar sem leitað 
skal eftir vegna útgáfu framkvæmda-eða byggingarleyfa á svæðum á náttúruminjaskrá 
samkvæmt 37.gr. laga um náttúruvernd einsog fram kemur í kafla 14.19.5. þurfi einnig 
að koma fram að leyfi Umhverfisstofnunar þarf til framkvæmda þar sem hætta er á að 
spillt verði friðlýstum náttúruminjum samanber 38.gr. laga nr. 44/1944 um 
náttúruvernd. Leita skal umsagnar og tilkynna stofnunni um framkvæmdir þar sem 
hætta er á að spillt verði öðrum náttúruminjum á náttúruminjaskrá.   

Bókun: 

Meirihluti af umræddu svæði við Bugslón er á miðhálendinu, svæði sem 
Samvinnunefnd um skipulag miðhálendisins fjallar um.  Á þessu svæði hafa ekki verið 
gerðar neinar breytingar frá samþykktu skipulagi miðhálendisins. Samvinnunefnd um 
skipulag miðhálendis  hafa  verið send erindi sem kynna aðalskipulagstillögu 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Engin viðbrögð hafa borist.  

Skipulags- og byggingarnefnd þakkar framkomnar ábendingar. 

 

21.  Bréf Skipulagsstofnunar frá 3. apríl 2009) 

Bréf Skipulagsstofnunar frá 3. apríl 2009 sem auglýst var með Aðalskipulaginu með 
athugasemdum, var með yfirstrikun yfir liði sem teknir höfðu verið fyrir og annars 
vegar breyttir í greinargerð eða hins vegar á uppdráttum. 

Í bréfinu kemur fram að:  „Við endanlega samþykkt skipulagsáætlunarinnar þarf að 
liggja fyrir greinargerð sveitarstjórnar um hvernig umhverfissjónarmið hafa verið felld 
inn í áætlunina og hvernig höfð hefur verið hliðsjón af umhverfisskýrslu og 
athugasemda sem bárust á kynningartímanum sbr. 9 gr. Laga um umhverfismat 
áætlana. Greinargerðin og samantekt umhverfisskýrslu þurfa að koma fram í 
skipulagsgreinargerð.“ 

Bókun: 

Skipulags-og byggingarnefnd leggur til að orðalag greinargerðarinnar verði: 

Í samræmi við 9. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana leggur 
Sveitarfélagið Skagafjörður fram eftirfarandi samantekt á umhverfismati:  
„Umhverfisskýrsla og tillaga að aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir 
sorpförgunarsvæði voru unnar samhliða.  Lagt var mat á áhrif á jarðfræði og 
jarðmyndanir, lífríki, landrými og landslag.  Við vinnslu tillögunnar voru 
umhverfissjónarmið tekin til greina.  Aðalskipulagstillagan er talin hafa áhrif á 
umhverfið sem þarf að fylgja eftir á stigi mats á umhverfisárhrifum framkvæmda, 
sérstaklega er bent á nálægð sorpförgunarsvæðis við sérhæft útivistarsvæði.  Einnig er 
möguleiki talin vera á samlegðaráhrifum sem tengjast iðnaðarsvæði og 
sorpförgunarsvæði við Brimnes.  Þessi áhrif geta orðið neikvæð þegar starfsemi 
þessara svæða hefur náð fullu umfangi.  
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Samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum þurfa förgunarstöðvar 
sem urða meira en 500t/ári að fara í mat á umhverfisáhrifum. Í framkvæmdarmati 
vegna fyrirhugaðrar sorpförgunar er lagt til að athugað verði frekar áhrif 
sorpförgunarsvæðis og annarrar starfsemi á fyrirhuguðu iðnaðarsvæði á sérhæft 
útivistarsvæði, náttúrufar,loftgæði og  auðlindir.“ 

 

 

 
 
 
      Fundi slitið kl. 11 08 

           
Jón Örn Berndsen, 

  ritari 
fundargerðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021
 

 
LENDIS FYLGISKJÖL 18 

Skipulags- og byggingarnefnd  Skagafjarðar Fundur 193 – 3. desember 
2009 
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Skipulags- og byggingarnefnd  Skagafjarðar Fundur 194 – 9. desember 
2009 
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Umsagnir  

U1 Skagabyggð 
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U2 Siglingastofnun 
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U3 Skógrækr ríkisins 
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U4 Veðurstofan 
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U5 Flugmálastjórn 
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U6 Vegagerðin 
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U7 Fjallabyggðð 
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U8 Sveitarfélagið Skagaströnd 
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U9 Blönduósbær 
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Athugasemdir 

1. Jónína og Stefán 
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2. Leið 
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3. Sveitarfélagið Skagafjörður 
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4. Golfklúbbur Sauðárkróks 
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5. Landeigendur Móskóga 
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6. Landeigendur Laufhóls o.fl 
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7. Vegagerðin 
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8. Undirskriftalisti 
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