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1. Inngangur 
Árið 1998 sameinuðust 11 sveitarfélög af 12 í Skagafirði í sveitarfélagið Skagafjörð.  Sveitarfélögin 
sem sameinuðust voru Sauðárkróksbær, Fljótahreppur, Hofshreppur, Hólahreppur, 
Viðvíkurhreppur, Rípuhreppur, Skefilsstaðahreppur, Skarshreppur, Staðarhreppur, Seyluhreppur og 
Lýtingsstaðahreppur. Akrahreppur stóð fyrir utan sameiningu, 

Í aðalskipulagsáætlun kemur fram stefna sveitarstjórnar Skagafjarðar um landnotkun, byggðaþróun, 
byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál sveitarfélagsins til ársins 2021.  
Aðalskipulagið er unnið í samráði við íbúa sveitarfélagsins og aðra hagsmunaaðila og er byggt á 
þeim markmiðum sem koma fram í skipulags- og byggingarlögum og þeim þróunaráætlunum sem 
þegar hafa verið gerðar fyrir Skagafjörð.  

Vinna við aðalskipulag sveitarfélagsins hófst árið 2001.  Núverandi tillaga að aðalskipulagi 
Sveitarfélags Skagafjarðar 2009-2021 byggist á fyrri tillögum að aðalskipulagi fyrir Sauðárkrók 
1994-2014, Varmahlíð 1995-2015, Steinstaði 1990-2010, Hóla í Hjaltadal 1990-2010 og 
svæðisskipulagi fyrir Skagafjörð sem samþykkt var á árunum 1995-1998 í fyrrum 12 sveitarfélögum 
Skagafjarðar en var ekki afgreitt frá Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra. 
Aðalráðgjafi var Lendisskipulag ehf. en auk þess komu Freysteinn Sigurðsson, Bjarni Jónsson, 
Haraldur Sigurðsson, Jón Pálmason, Jóhanna Lára Pálsdóttir, Páll Brynjarsson, Jóhann 
Svavarsson, Ásdís S. Hermannsdóttir, Hjalti Þórðarson og Egill Bjarnason að upplýsingaöflun og 
úrvinnslu.  

Í framhaldi af endurskoðun á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar var unnið umhverfismat 
aðalskipulagsáætlunarinnar eins og lög nr. 105/2006 gera ráð fyrir.  VSÓ Ráðgjöf vann að gerð 
umhverfisskýrslu aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar í samvinnu við Lendisskipulag ehf. 
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2. Tilgangur umhverfismats 
Umhverfismat áætlana er aðferð til þess að auka gæði áætlana, breyta þeim og samþætta að 
fyrirliggjandi stefnu í umhverfismálum og sjálfbærri þróun.  Umhverfismat áætlana er ákveðið ferli 
sem ber að fylgja við gerð áætlana svo leggja megi mat á hvort og þá hvaða áhrif tiltekin áætlun 
hefur á umhverfið.  Grundvallarhugmyndin með slíku mati er að átta sig á orsakasambandi milli 
áætlana og umhverfisáhrifa þeirra.   

Tilgangur þessarar umhverfisskýrslu er að greina frá því á hvaða hátt ákvarðanir um landnotkun og 
stefnumið aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 í tilteknum málaflokkum hafa 
áhrif á umhverfið og hvernig tekið var tillit til þessara áhrifa við mótun þess. 

Í 1.gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 kemur fram að markmið þeirra sé að stuðla að 
sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að því við gerð framkvæmda- 
og skipulagsáætlana að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða.   
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3. Umhverfismat  
Í eftirfarandi kafla er fjallað um helstu umhverfisáhrif sem tillaga að aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar 2009-2021 er líkleg til að hafa í för með sér.  Fjallað er um áhrif tiltekinna málaflokka 
og stefnumörkun þeirra á helstu umhverfisþætti.  Lögð er áhersla á að meta umhverfisáhrif 
breytinga frá núverandi skipulagsáætlunum . 

Málaflokkarnir eru:  

 Byggð 

 Atvinnusvæði 

 Umhverfi og auðlindir 

 Þjónustukerfi 

 

Greining umhverfisáhrifa tók til eftirfarandi umhverfisþátta: 

 Náttúrufar: Undirþættir eru sjór og strandlengja, lífríki (gróður og dýr), vatnafar, jarðfræði og 
jarðmyndanir. 

 Loftgæði: Undirþættir eru Losun gróðurhúsalofttegunda, loftgæði. 

 Samfélag: Undirþættir eru samgöngur, efnahagur, félagslegt umhverfi, heilsa, menningarminjar, 
öryggi. 

 Auðlindir: Undirþættir eru vatnsnotkun/vatnsbúskapur, orkunotkun, verndarsvæði, landrými. 

Að baki hverjum umhverfisþætti eru lagðar fram forsendur þess að hann er valinn og hvar 
upplýsingar um hann er að finna.  Að baki hverjum umhverfisþætti liggja matsspurningar og viðmið.  
Viðmið eru ýmist stefna sveitarstjórnar, lög og reglugerðir eða stefna íslenskra stjórnvalda.  Þar 
sem hægt er að meta með mælingum áhrif og/eða breytingar af völdum aðalskipulags 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar á tiltekinn umhverfisþátt eru notaðir umhverfisvísar.  Með þeim er 
hægt að afmarka gagnasöfnun um tiltekinn umhverfisþátt við ákveðin atriði.  Í umhverfismati 
aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru settir fram umhverfisvísar við umhverfisþættina 
loftgæði og samfélag, taka skal fram að ekki eru settir fram umhverfisvísar fyrir hvern undirþátt 
þessara umhverfisþátta.  Ítarleg umfjöllun um hvern umhverfisþátt er að finna í viðauka 1.  

Ástand umhverfisþátta er lýst á greinargóðan hátt í Forsendum (2. og 3. kafli), sem fylgir með  
greinagerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. 

Framsetning mats 

Til að lýsa vægi áhrifanna eru notaðar venslatöflur þar sem áhrifum er lýst á eftirfarandi hátt. 

Verulega jákvæð áhrif: áhrif stefnumörkunar á umhverfisþátt eru talin vera verulega til bóta fyrir 
umhverfið á beinan eða óbeinan hátt eða auka umfang núverandi áhrifa að því marki að þau séu 
talin verða til verulegra bóta. 

Jákvæð áhrif: áhrif stefnumörkunar á umhverfisþátt eru talin til bóta fyrir umhverfið á beinan eða 
óbeinan hátt eða auka umfang núverandi áhrifa að því marki að þau séu talin verða til bóta. 

Óveruleg áhrif: áhrif stefnumörkunar á umhverfisþátt eru talin vera óveruleg. 

Neikvæð áhrif: áhrif stefnumörkunar á umhverfisþátt eru talin skerða eða rýra gildi t.t umhverfisþátt 
á beinan eða óbeinan hátt eða auka umfang núverandi áhrifa að því marki að þau valda ónæði, 
óþægindum, heilsutjóni eða auknu raski. 
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Verulega neikvæð áhrif: áhrif stefnumörkunar á umhverfisþátt eru talin skerða eða rýra gildi 
umhverfisþáttar á beinan eða óbeinan hátt eða auka umfang núverandi áhrifa að því marki að þau 
valda verulegu ónæði, óþægindum, heilsutjóni eða auknu raski. 

Óvissa: áhrif stefnumörkunar á umhverfisþátt eru óviss. 

Valkostur 

Í umhverfisskýrslu aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 er fjallað um mat á 
líklegum umhverfisáhrifum af framkvæmd áætlunarinnar og valkosta hennar.  Ávallt eru þeir 
valkostir sem til umfjöllunar eru hverju sinni bornir saman við núll-kost.   

Núll – kostur:  Líkleg þróun umhverfisins án framfylgdar aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
2009-2021. 

3.1 Byggð 
Umfjöllun um byggð skiptist í íbúðabyggð og frístundabyggð. 

3.1.1 Íbúðabyggð 
Megin stefnumið sveitarfélagsins eru að: 

 Viðhalda núverandi byggðamynstri og nýta vel þau svæði sem ekki eru fullbyggð með þéttingu 

byggðar.  

 Stuðla að fjölbreyttri íbúðarbyggð.  

 Vernda sérkenni byggða eins og hinn gamla Hofsós.  

Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar kemur fram að sú stefnumörkun sveitastjórnar að gera 
ráð fyrir íbúðabyggð milli Sauðármýrar og Víðimýrar, við Ártorg (sjá ÍB-3.5) í stað blandaðs svæðis 
stofnana og verslana.  

3.1.1.1 Helstu áhrif 
Fram kemur í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 að gert er ráð fyrir að íbúum 
muni fjölga um tæplega 350 manns yfir skipulagstímabilið.  Fjölgun íbúa og uppbygging samhliða 
henni veldur aukinni eftirspurn eftir opinberri þjónustu ýmis konar eins og félagsþjónustu, þjónustu 
leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, heilsugæslu og öldrunarþjónustu.  Í aðalskipulagi 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar er gert ráð fyrir nýrri íbúðarbyggð á Hofsósi (sjá ÍB-2.3 og ÍB-2.4) fyrir 
380 íbúa í tengslum við hugmyndir um stóriðju í sveitarfélaginu.  Núverandi íbúðarsvæði verða ekki 
fullbyggð á skipulagstímabilinu og ekki er gert ráð fyrir nýjum svæðum undir íbúðabyggð nema á 
Hofsósi. 

Uppbygging íbúðarbyggðar á Hofsósi hefur neikvæð áhrif á landrými en óveruleg áhrif á jarðfræði 
og jarðmyndanir og lífríki (gróður og dýr). Aukið framboð íbúðarhúsnæðis hefur verulega jákvæð 
áhrif á félagslegt umhverfi.  

3.1.1.2 Aðrir umhverfisþættir 
Aðrir umhverfisþættir sem voru til athugunar en verða fyrir óverulegum áhrifum eru sjór og 
strandlengja, loftgæði, samgöngur, heilsa fólks, menningarminjar, öryggi, verndarsvæði, 
orkunotkun.  

3.1.1.3 Valkostir 
Til að mæta hugsanlegri íbúafjölgun í sveitarfélaginu hefur verið tekin ákvörðun um að þétta byggð 
og bjóða upp á ný íbúðarsvæði á Hofsósi. 
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Við ákvörðun um þróun íbúðabyggðar var litið til eftirfarandi kosta: 

 Valkostur 1: Þétting byggðar og ný íbúðarsvæði. 

 Núll kostur: Byggð þróist með sama hætti og tíðkast hefur. 

Valkostur 1 – Þétting byggðar og ný íbúðarsvæði - Helstu áhrif   

Með þéttingu byggðar er leitast við að skapa ákveðna heildarmynd til að bæta skörðótta og gisna 
bæjarmynd þéttbýliskjarnanna.  Með heildarmynd er átt við að ásýnd þéttbýliskjarna haldi sér á 
þann hátt að mið sé tekið af þeim sérkennum sem einkenni þá.  Með nýju íbúðarsvæði austan við 
núverandi íbúðarsvæði á Hofsósi (sjá ÍB-2.3 og ÍB-2.4) er verið að mæta hugsanlegri eftirspurn eftir 
húsnæði í tengslum við hugmyndir um stóriðju. Dreifð byggð leggur mikið landssvæði undir sig og 
ef verður af stóriðjuframkvæmdum þá er líklegt að eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði muni aukast og í 
ljósi þess er valkostur 1 mun líklegri en núll-kostur sem gerir ráð fyrir að byggð muni þróast með 
sama hætti og tíðkast hefur.  Valkostur 1 er líklegri til þess að skapa jákvæða byggðarþróun þar 
sem landsvæði er nýtt mun betur en verið hefur.   

Núll-kostur – helstu áhrif 

Óbreytt byggðarþróun hefur í för með sér áframhaldandi þróun dreifðar byggðar, en hún leggur 
undir sig stærra landssvæði en þétt byggð.  Slík þróun samræmist ekki stefnumiðum sveitarstjórnar 
Skagafjarðar um að skapa ákveðna heildarmynd til að bæta skörðótta og gisna bæjarmynd 
þéttbýliskjarnanna.  

Niðurstaða samanburðar 

Með stefnumörkun í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 um byggðaþróun er 
komið til móts við líklegar þarfir fyrir frekari íbúðarbyggð en um leið er gætt að heildarmynd hvers 
byggðarkjarna fyrir sig.  Í samanburði við núll-kost sem gerir ráð fyrir óbreyttu ástandi er valkostur 1 
líklegri til skapa ákveðna heildarmynd íbúðarsvæða og mæta hugsanlegri eftirspurn á húsnæði ef til 
stóriðjuframkvæmda kemur. 

3.1.1.4 Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun  
Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr hættu á röskun á heildaryfirbragði Hofsós með 
tilkomu nýrrar byggðar austan og sunnan við núverandi íbúðarsvæði á Hofsósi (sjá ÍB-2.3 og ÍB-
2.4) og stækkun og þéttingu byggðar annars staðar í sveitarfélaginu: 

 Huga vel að tilhögun og ásýnd byggðarinnar á Hofsósi.  Við hönnun byggðar þarf m.a að 
fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að byggðamynstri/bæjarmynd. 

3.1.2 Frístundabyggð 
Gert er ráð fyrir að stækka núverandi frístundabyggð með þéttingu byggðar innan þeirra. Gert ráð 
fyrir fjórum nýjum svæðum undir frístundabyggð í sveitarfélaginu (sjá F-2.1, F-2.2, F-1.9 og F-5.1). 
Einnig verður heimilt að breyta íbúðum í gömlu bæjarhlutunum á Hofsósi í frístundahús. 
Meginmarkmið sveitarfélagsins er að fjölga sumarhúsum og að það sé gert á þann veg að sú 
uppbygging falli vel að landslagi og að ekki verði gengið á óröskuð votlendissvæði.  Einnig er gert 
ráð fyrir að sú fjölbreytta notkun sem fyrir er á svæðum frístundarbyggðar muni halda sér.  

3.1.2.1 Helstu áhrif 
Hugsanleg umhverfisáhrif stefnumiða aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 um 
frístundabyggð snúa að stækkun og þéttingu frístundabyggða, að heimila að nota íbúðir í gömlu 
bæjarhlutunum á Hofsósi sem frístundahús og að nýjum svæðum undir frístundabyggð í 
sveitarfélaginu.  
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Líklegt er að sumarhúsagestum muni fjölga á svæðinu með auknu framboði lóða undir 
frístundabyggð.  Eins og fram kemur í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 er 
gert ráð fyrir um 17 ha af nýju svæði undir frístundabyggð norðan Hofsár á Hofsósi (sjá ÍB-2.3 og 
ÍB-2.4), 1,5 ha í Varmahlíð (sjá F-5.1) og 15 ha í landi Skarðsár (sjá F-1.9).  Önnur svæði munu 
stækka samtals um 250 ha. Gert er ráð fyrir nýtingarhlutfalli á bilinu 0,01-0,06.  Fjölgun 
sumarhúsagesta veldur aukinni eftirspurn eftir þjónustu ýmis konar, auknu álagi á þjónustukerfi eins 
og vatnsveitur, sorp og fráveitur. 

Núverandi ástand frístundabyggðar mun breytast lítið með tilkomu þeirrar stefnu sem sveitarstjórn 
Skagafjarðar hefur sett fram um þróun hennar. Helsta breytingin er þétting byggðar og breytt notkun 
íbúða í gömlu bæjarhlutum Hofsós.  

Núverandi ástand útivistarsvæðis norðan Hofsár á Hofsósi mun breytast mikið með tilkomu 
frístundabyggðar eins og fram kemur í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021.  
Líklega mun frístundabyggð hafa neikvæð áhrif á lífríki (gróður og dýr) og landslag, en svæðið er 
opið og gróið. Líklega mun frístundabyggð hafa jákvæð áhrif á samfélag eins og efnahag íbúa 
Hofsós þar sem hugsanleg atvinna hlýst af uppbyggingu þess sem og tengdri þjónustu. 

3.1.2.2 Aðrir umhverfisþættir 
Aðrir umhverfisþættir sem voru til athugunar vegna frístundabyggðar en verða fyrir óverulegum 
áhrifum eru sjór og strandlengja, loftgæði, samgöngur, félagslegt umhverfi, heilsa, 
menningarminjar, öryggi, verndarsvæði, orkunotkun.  

3.1.2.3 Valkostir 
Við gerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 var miðað við að auka framboð 
lóða undir frístundabyggð bæði innan núverandi svæða með þéttingu byggðarinnar og stækkun 
svæða en einnig með því að heimila breytta notkun íbúða í gömlu bæjarhlutum Hofsós og með 
nýjum svæðum undir frístundarbyggð í sveitarfélaginu.  

Í megindráttum miðaðist umfjöllun um frístundabyggð í sveitarfélaginu við eftirfarandi valkosti: 

 Valkostur 1. Þétting og stækkun núverandi frístundabyggða. 

 Valkostur 2. Ný svæði tekin undir frístundabyggð (sjá F-2.1, F-2.2, F-1.9 og F-5.1). 

 Núll-kostur.  Frístundabyggðir þróist með sama hætti og verið hefur. 

 

Valkostur 1 – Þétting og stækkun núverandi frístundabyggða - Helstu áhrif   

Með þéttingu frístundabyggðar er leitast við að nýta betur það landsvæði sem þegar hefur verið 
tekið undir frístundabyggð.  Í samanburði við núll-kost sem gerir ráð fyrir að frístundabyggð muni 
þróast með sama hætti og tíðkast hefur þykir valkostur 1 líklegri til þess að skapa jákvæða 
byggðaþróun frístundabyggða þar sem landsvæði eru nýtt mun betur en verið hefur.  

Með stækkun núverandi frístundabyggða er leitast við að nýta betur það þjónustukerfi sem þegar 
hefur verið byggt upp í kringum frístundabyggðir í Skagafirði.  Einnig er leitast við að skapa 
ákveðna heildarmynd með því að hafa afmörkuð svæði undir slíka landnotkun í sveitarfélaginu.  I 
samanburði við núll-kost sem gerir ráð fyrir að frístundabyggð muni þróast með sama hætti og 
tíðkast hefur skapar valkostur 1 ákveðna heildarmynd í sveitarfélaginu og er líklegri til að hafa minni 
umhverfisáhrif.  

Valkostur 2 – Ný svæði tekin undir frístundabyggð (sjá F-2.1, F-2.2, F-1.9 og F-5.1). - Helstu áhrif   

Gert er ráð fyrir að ný frístundabyggð muni rísa á Hofsósi (F-2.1 og F-2.2), í landi Skarðsár (F-1.9) 
og í Varmahlíð (F-5.1).  Í samanburði við núll-kost þykir valkostur 2 líklegri til þess að skapa 
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ákveðna heildarmynd frístundabyggða í sveitarfélaginu.  Uppbygging þessara frístundabyggða er 
ekki talin hafa verulega áhrif á umhverfi, þó er líklegt að ný svæði undir frístundabyggð hafi 
neikvæð áhrif á lífríki (gróður og dýr) og landslag í einhverjum tilvikum. 

Núll-kostur – helstu áhrif 

Óbreytt byggðarþróun frístundabyggða mun hafa áhrif á landnotkun í sveitarfélaginu en dreifð 
byggð leggur undir sig stærra landssvæði en þétt byggð, þ.a.l er líklegt að áhrif af núll-kosti sé 
neikvæð á lífríki (gróður og dýr), landslag/ásýnd og landrými.   

Niðurstaða samanburðar 

Með þéttingu og nýjum svæðum undir frístundabyggð er komið til móts við hugsanlega aukna 
eftirspurn eftir slíku landsvæði til byggingar en um leið er gætt að því að framkvæmdir fari vel í 
landslagi og að votlendissvæðum sé ekki raskað.    

3.1.2.4 Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun  
Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr hættu á röskun á heildaryfirbragði Hofsós með 
tilkomu nýrrar frístundabyggðar norðan Hofsár og stækkun og þéttingu frístundabyggða annars 
staðar í sveitarfélaginu: 

 Huga vel að tilhögun og ásýnd byggðarinnar á Hofsósi.  Við hönnun frístundabyggða þarf m.a að 

fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að landslagi. 

3.1.3 Niðurstaða mats 
Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 sem 
snýr að byggð fyrst og fremst til með að hafa óveruleg eða jákvæð áhrif á þá umhverfisþætti sem 
metnir eru.  Stefnumörkun mun þó hafa óveruleg/neikvæð áhrif á auðlindir og má þar helst nefna 
landrými, landslag/ásýnd með nýjum svæðum undir íbúðarbyggð og frístundabyggð.  

 

Tafla 1:  Byggð-umhverfisáhrif 

 

Byggð  
Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Íbúðarbyggð Óveruleg Óveruleg Jákvæð Óveruleg/neikvæð 

Frístundabyggð Óveruleg/neikvæð Óveruleg Jákvæð Óveruleg/neikvæð 

 

3.2 Atvinnusvæði  
Umfjöllun um atvinnusvæði skiptist í iðnaðarsvæði, sorpförgunarsvæði og hafnarsvæði. 

3.2.1 Iðnaðarsvæði 
Meginmarkmið sveitarfélagins er að haga framkvæmdum á þann veg að þær falli vel að landslagi 
og að ekki verði gengið á óröskuð votlendissvæði.  Megin stefnumið sveitarfélagsins er að 
iðnaðarlóðir verði á svæðum með góð skilyrði með tilliti til náttúrufars, orkuflutninga og samgangna.  
Einnig er það stefna sveitarstjórnar að virkja vatnsafl þar sem það er hagkvæmt fyrir íbúa héraðsins 
og umhverfisrask sé lítið.  Í tillögu að aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 eru 
lögð til umfangsmikil iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit, milli Skollaness og Karlsness (250 ha) (sjá I-1.1) 
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og á Reykjaströnd (18 ha ) (sjá I-1.2).  Gert er ráð fyrir orkufrekum iðnaði á svæði milli Skollaness 
og Karlsness en orkuléttan iðnað á Reykjaströnd. 

Stefnt er að því að í Skagafirði verði virkt atvinnu- og stofnanaumhverfi sem hvetur til framfara eftir 
vistvænum leiðum og að í Skagafirði verði framsækið samfélag sem nýti náttúrugæði til sjálfbærrar 
þróunar og fólksfjölgunar. 

Umfjöllun um jákvæð og neikvæð áhrif stefnumörkunar aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
um iðnaðarsvæði sneri að skapa góð skilyrði fyrir slíka starfsemi í Skagafirði og nýjum 
iðnaðarsvæðum í sveitarfélaginu. 

Áhrif áforma sveitarstjórnar Skagafjarðar um uppbyggingu iðnaðar eru óviss að því leiti að ekki 
liggur fyrir um hvers konar iðnað mun verða að ræða né hvernig orkuöflun muni verða háttað fyrir 
slíka starfsemi.  En með frestun Villinganes- og Skatastaðvirkjana (sbr. kafla. 3.4.2) ríkir óvissa um 
tímasetningu iðnaðaruppbyggingar í Skagafirði.  Þó er líklegt að ef virkjanaáform ná fram að ganga 
þá muni það stuðla að enn frekari uppbyggingu iðnaðar í sveitarfélaginu.  Fram kemur í 
aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 að gert sé ráð fyrir stóriðju á nýjum 
iðnaðarsvæðum.  

Stækkun iðnaðar og tilkoma stóriðju hefði víðtæk áhrif á samfélag Skagafjarðar m.a á efnahag.  
Tímabundin eftirspurn eftir vinnuafli á uppbyggingartíma iðnaðar og aukin eftirspurn eftir húsnæði 
og þjónustu ýmis konar.  Séu stefnumið sveitarstjórnar Skagafjarðar hafðar að leiðarljósi þá er 
líklegt að stóriðjuáform muni ekki samræmast að fullu því stefnumið í aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar 2009-2021 um framfarir eftir vistvænum leiðum. 

Með tilkomu nýrra iðnaðarsvæða í Viðvíkursveit (sjá I-1.1) verður talsverð breyting á landnotkun.  
Nýju iðnaðarsvæðin eru á grónu landbúnaðarsvæði, melum og mýrum.  Áhrif uppbyggingar iðnaðar 
í Viðvíkursveit eru neikvæð á lífríki, strandlengju, landslags og landrými.  Einnig er líklegt að 
nálægð iðnaðarsvæðisins við sérhæft útivistarsvæði hafi verulega neikvæð áhrif á gildi þess.  Áhrif 
iðnaðar á loftgæði eru óviss þar sem ekki liggur fyrir um hvers konar iðnað verður að ræða.  Áhrif 
uppbyggingar iðnaðar í Viðvíkursveit hefur líklega verulega jákvæð áhrif á efnahag og félagslegt 
umhverfi.  Aukin atvinna myndi skapast bæði í beinum tengslum við framkvæmdir tengdum 
iðnaðaruppbyggingu sem og afleiddum störfum.   

Á Reykjaströnd (sjá I-1.2) er fyrirhuguð breyting á landnotkun sorpurðunarsvæðis.  Fyrirhugað er að 
færa núverandi sorpförgun á nýtt sorpförgunarsvæði í Viðvíkursveit.  Gert er ráð fyrir léttum iðnaði í 
staðinn.  Landsvæði á Reykjaströnd hefur þegar verið raskað með sorpförgun þannig að ekki er 
gert ráð fyrir verulega neikvæðum áhrifum af uppbyggingu iðnaðar þar á lífríki, strandlengju, 
landslag og landrými.  Hugsanlega hefur uppbygging iðnaðar á Reykjaströnd jákvæð áhrif á 
efnahag íbúa Skagafjarðar með auknum atvinnutækifærum sem og á félagslegt umhverfi.    

Uppbygging iðnaðar í Skagafirði mun auka á jarðefnanotkun, orkunotkun og vatnsnotkun.  Ekki er 
líklegt að aukin notkun verði slík að hún hafi neikvæð áhrif á vatnsból (grunnvatn), mögulegar 
efnisnámur og mögulegt framboð orku í sveitarfélaginu. 

3.2.1.1 Aðrir umhverfisþættir 
Aðrir umhverfisþættir sem voru til athugunar en verða fyrir óverulegum áhrifum eru vatnafar, 
samgöngur, heilsa, menningarminjar, öryggi, verndarsvæði.  

3.2.1.2 Valkostir 
Við gerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 var miðað við að auka framboð 
iðnaðarlóða undir stóriðju, bæði með því að breyta landnotkun sorpförgunarsvæðis og með nýju 
svæði undir iðnað. Umfjöllun um valkosti snéri að tveimur valkostum og núll kosti. 
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Valkostur 1:  Nýtt iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit (sjá I-1.1). 

Valkostur 2: Nýtt iðnaðarsvæði á Reykjaströnd (sjá I-1.2) – breytt landnotkun. 

Núll kostur:  Ekki gert ráð fyrir nýjum iðnaðarsvæðum í sveitarfélaginu undir stóriðju.  

 

Valkostur 1 – Iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit  (sjá I-1.1)- Helstu áhrif   

Með nýju iðnaðarsvæði er leitast við að færa hugsanlega stóriðju úr þéttbýli, en slík starfsemi hefur 
í för með sér aukna umferð, hávaða og mengun.  Með framboði á nýju iðnaðarsvæði er leitast við 
að skapa aðstöðu fyrir stóriðju í sveitarfélaginu með tilheyrandi umsvifum og samlegðaráhrifum til 
hagsbóta fyrir efnahag sveitarfélagsins.  Í samanburði við núll kost sem gerir ekki ráð fyrir nýjum 
iðnaðarsvæðum þykir valkostur 1 líklegri til þess að skapa jákvæða byggðaþróun í sveitarfélaginu 
þar sem íbúum muni líklega fjölga og ný störf skapast.  Neikvæð áhrif þessa valkosts felast í raski á 
náttúru, loftgæðum, auðlindum og ásýnd landslags  

Valkostur 2 – Iðnaðarsvæði á Reykjaströnd (sjá I-1.2) – Helstu áhrif 

Með breytingu á landnotkun sorpurðunarsvæðis í iðnaðarsvæði er leitast við að færa hugsanlega 
stóriðju úr þéttbýli, en slík starfsemi hefur í för með sér aukna umferð, hávaða og mengun. Með 
framboði á nýju iðnaðarsvæði er leitast við að skapa aðstöðu fyrir iðnað í sveitarfélaginu með 
tilheyrandi umsvifum og samlegðaráhrifum til hagsbóta fyrir efnahag sveitarfélagsins.  Í samanburði 
við núll kost sem gerir ekki ráð fyrir nýjum iðnaðarsvæðum þykir valkostur 2 líklegri til þess að 
skapa jákvæða byggðaþróun í sveitarfélaginu þar sem íbúum muni líklega fjölga og ný störf 
skapast.  Neikvæð áhrif þessa valkosts felast í raski á náttúru, loftgæðum, auðlindum og ásýnd 
landslags sem og nálægð við þéttbýli.   

Núll-kostur – helstu áhrif 

Núll kostur gerir ekki ráð fyrir nýjum iðnaðarsvæðum í sveitarfélaginu undir stóriðju. Óbreytt ástand 
mun hafa áhrif á byggða- og atvinnuþróun í sveitarfélaginu en rask á náttúru, loftgæðum, auðlindum 
og ásýnd landslags mun ekki verða fyrir hendi.   

Niðurstaða samanburðar 

Með stefnumörkun í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 um iðnaðarsvæði er 
komið til móts við hugsanlega eftirspurn eftir lóðum undir stóriðju í sveitarfélaginu.  Séu stefnumið 
sveitarstjórnar Skagafjarðar hafðar að leiðarljósi þá er líklegt að stóriðjuáform muni ekki 
samræmast þeim stefnumiðum um framfarir eftir vistvænum leiðum.   

3.2.1.3 Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun  
Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr neikvæðum áhrifum iðnaðarsvæða í sveitarfélaginu: 

 Huga vel að tilhögun og ásýnd iðnaðarlóða og iðnaðarmannvirkja.  Við hönnun 
iðnaðarmannvirkja þarf m.a að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að 
landslagi og raski ekki votlendi.  

 Kröfur um ákveðið hreinlæti iðnaðarlóða. 

 Skilgreina endurheimt votlendis annars staðar í sveitarfélaginu í stað þess sem raskast við 
framkvæmd.  

3.2.2 Sorpförgunarsvæði 
Megin stefnumið sveitarfélagsins eru að minnka, flokka, hirða og farga sorpi á vistvænan hátt í 
samræmi við Staðardagskrá 21.  Einnig að finna hentugt sorpförgunarsvæði í samstarfi við 
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sveitarfélög í Austur–Húnavatnssýslu, að flokkun sorps og jarðgerð fari fram á þéttbýlisstöðunum í 
sveitarfélaginu og að framkvæmdir falli vel að landslagi og raski ekki votlendi.  

Núverandi sorpförgunarsvæði (sjá I-1.2) mun verða lagt niður með breytingu á landnotkun en gert 
er ráð fyrir iðnaðarsvæði þar í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021.  Sveitarfélag 
Skagafjarðar leggur fram sorpförgunarsvæði við Brimnes í Viðvíkursveit (sjá S-1.1), í jaðri 
fyrirhugaðs iðnaðarsvæðis.   

Sveitarstjórn Skagafjarðar er í samstarfi við sveitarfélög í Austur-Húnavatnssýslu í leit að hentugum 
urðunarstað.  Sorpförgunarsvæðið við Brimnes myndi þjóna auk Skagafjarðar, Akrahrepp, Austur-
Húnavatnssýslu og Siglufirði.   

3.2.2.1 Helstu áhrif 
Umfjöllun um jákvæð og neikvæð áhrif stefnumiða aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
varðandi sorpförgunarsvæði snýr að því að finna hentugt sorpförgunarsvæði í samstarfi við 
sveitarfélög í Austur-Húnavatnssýslu.  

Með tilkomu sorpförgunarsvæðis við Brimnes myndi svæðið breytast mikið en áhrifin eru helst á 
jarðfræði og jarðmyndanir, lífríki, landrými og landslag.  Einnig er líklegt að nálægð 
sorpförgunarsvæðis við sérhæft útivistarsvæði hefði verulega neikvæð áhrif á gildi þess.  Ekki er 
fjallað um áhrifin af því að leggja niður sorpförgunarsvæðið á Reykjaströnd þar sem fyrirhuguð er 
önnur starfsemi þar. 

3.2.2.2 Aðrir umhverfisþættir 
Aðrir umhverfisþættir sem voru til athugunar en verða fyrir óverulegum áhrifum eru sjór og 
strandlengja, loftgæði, samgöngur, félagslegt umhverfi, heilsa fólks, menningarminjar, öryggi, 
verndarsvæði og orkunotkun.  

3.2.2.3 Valkostir 
Við gerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 var miðað við að finna nýtt svæði 
undir sorpförgun í sveitarfélaginu sem myndi þjóna auk Skagafjarðar, Akrahrepp, Austur-
Húnavatnssýslu og Siglufirði.  Fyrir valinu var nýtt sorpförgunarsvæði við Brimnes í Viðvíkursveit.  
Umfjöllun um valkosti snéri að tveimur valkostum og núll kosti. 

Valkostur 1:  Nýtt sorpförgunarsvæði við Brimnes í Viðvíkursveit (sjá S-1.1) 

Valkostur 2:  Nýtt sorpförgunarsvæði utan Skagafjarðar 

Núll kostur:   Ekki gert ráð fyrir nýju sorpförgunarsvæði í Skagafirði. 

Valkostur 1 –Sorpförgunarsvæði við Brimnes í Viðvíkursveit (sjá S-1.1)- Helstu áhrif   

Með nýju sorpförgunarsvæði við Brimnes er líklegt að neikvæð áhrif muni felast í raski á náttúru og 
ásýnd landslags.  Einnig er líklegt að nálægð sorpförgunarsvæðis við sérhæft útivistarsvæði hefði 
veruleg neikvæð áhrif á gildi þess útivistarsvæði.  Með flutningi á sorpförgunarsvæði af 
Reykjarströnd er líklegt að áhrifin verði verulega jákvæð þar sem sorpförgunarsvæði er flutt fjær 
byggð og þau óþægindi sem kunna að hafa verið af völdum þess, s.s eins og lykt, fuglager og 
smithætta.  

Valkostur 2 –Sorpförgunarsvæði utan Skagafjarðar - Helstu áhrif   

Með nýju sorpförgunarsvæði utan Skagafjarðar er leitast við að bjóða upp á sameiginlegt 
sorpförgunarsvæði þar sem hægt væri að farga sorpi úr Skagafirði, Akrahrepp, Austur-
Húnavatnssýslu og frá Siglufirði.  Í samanburði við valkost 1 sem gerir ráð fyrir sorpförgunarsvæði 
við Brimnes í Skagafirði eru áhrifin af valkosti 2 óviss þar sem staðsetning þess liggur ekki fyrir.  Í 
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samanburði við núll kost sem gerir ekki ráð fyrir nýju sorpförgunarsvæði í Skagafirði þá þykir 
valkostur 2 líklegri þar sem núverandi sorpförgunarsvæði er orðið fullnýtt og samkvæmt 
aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar er gert ráð fyrir iðnaðarsvæði á því svæði.  

Núll-kostur – helstu áhrif 

Núll kostur gerir ekki ráð fyrir nýju sorpförgunarsvæði í sveitarfélaginu. Óbreytt ástand þýðir 
áframhaldandi förgun sorps á núverandi sorpförgunarsvæði.   

Talið er að slíkt hefði neikvæð áhrif enda svæðið þegar orðið fullnýtt og gert er ráð fyrir breyttri 
landnotkun þar.  Líklegt er að sorpförgun á Reykjaströnd hafi neikvæð áhrif á loftgæði og heilsu 
íbúa enda það í næsta nágrenni við Sauðárkrók, stærsta byggðarkjarna Skagafjarðar.  Jákvæð 
áhrif af áframhaldandi sorpförgun á Reykjaströnd felast í því að ekki er tekið nýtt land undir 
sorpförgun. 

Niðurstaða samanburðar 

Með stefnumörkun í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 um sorpförgun er komið 
til móts við hugsanlega eftirspurn eftir svæði undir slíka landnotkun í sveitarfélaginu.  Sveitarstjórn 
Skagafjarðar er í samstarfi við Akrahrepp, Austur-Húnavatnssýslu og Siglufjörð um að finna hentugt 
svæði undir förgun sorps frá þessum sveitarfélögum.  Með nýju sorpförgunarsvæði er leitast við að 
leggja niður eldra sorpförgunarsvæði sem og bjóða upp á sameiginlegt sorpförgunarsvæði þar sem 
hægt væri að farga sorpi úr Skagafirði, Akrahrepp, Austur-Húnavatnssýslu og frá Siglufirði. Í 
samanburði við valkost 2 sem gerir ráð fyrir að sorpförgunarsvæði verði utan Skagafjarðar eru 
áhrifin af valkosti 1 óviss en ekki hefur verið tekin ákvörðun um staðsetningu sorpförgunarsvæðis 
utan Skagafjarðar.  Í samanburði við núll kost sem gerir ekki ráð fyrir nýju sorpförgunarsvæði í 
Skagafirði þá þykir valkostur 1 líklegri þar sem núverandi sorpförgunarsvæði er orðið fullnýtt og 
samkvæmt aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar er gert ráð fyrir iðnaðarsvæði á því svæði.   

3.2.2.4 Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun  
Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr hættu á röskun á heildarásýnd lands við Brimnes 
með tilkomu sorpförgunarsvæðis og neikvæðum áhrifum þess á umhverfið: 

 Huga vel að tilhögun og ásýnd sorpförgunarsvæðisins.  Við hönnun sorpförgunarsvæðis þarf m.a 

að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að landslagi og raski ekki votlendi.  

 Stuðla að endurheimt votlendis annars staðar í sveitarfélaginu í stað þess sem raskast við 

framkvæmd. 

3.2.3 Hafnarsvæði 
Megin stefnumið sveitarfélagsins er að styðja við og efla útgerð og fiskvinnslu. 

3.2.3.1 Helstu áhrif 
Umfjöllun um jákvæð og neikvæð áhrif stefnumiða aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
varðandi hafnarsvæði sneri að því að bæta hafnarmannvirki á Sauðárkróki (sjá H-3.1 og H-3.2) og 
koma upp nýrri hafnaraðstöðu við iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit (sjá H-1.3).  Áhrif áforma 
sveitarstjórnar Skagafjarðar um uppbyggingu iðnaðar og þar af leiðandi hafnaraðstöðu í 
Viðvíkursveit eru óviss að því leiti að ekki liggur fyrir um hvers konar iðnað mun verða að ræða né 
hvernig orkuöflun muni verða háttað fyrir slíka starfsemi.  En með frestun Villinganes- og 
Skatastaðvirkjana (sbr. kafla. 3.4.2) ríkir óvissa um tímasetningu iðnaðaruppbyggingar og 
hafnaraðstöðu í Viðvíkursveit.   
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Áhrif áforma sveitarstjórnar Skagafjarðar um landfyllingu norðan Gönguskarðsáreyri (sjá H-3.1) er 
líkleg til að hafa jákvæð áhrif á hafnsækna starfsemi.  Neikvæð áhrif eru talin vera óveruleg þar 
sem um viðbót er að ræða við hafnarmannvirki á Sauðárkróki.  Áhrif áforma sveitarstjórnar 
Skagafjarðar sem koma fram í aðalskipulagi 2009-2021 varðandi hafnaruppbyggingu í Viðvíkursveit 
eru líkleg til að hafa neikvæð áhrif á jarðfræði og jarðmyndanir, sjó og strandlengju og á ásýnd 
landslags.  

3.2.3.2 Aðrir umhverfisþættir 
Aðrir umhverfisþættir sem voru til athugunar en verða fyrir óverulegum áhrifum eru efnahagur, 
öryggi,  landrými.  

3.2.3.3 Valkostir 
Við gerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 var miðað við að styðja við og efla 
útgerð og fiskvinnslu í sveitarfélaginu og til að bæta hafnaraðstöðu á Sauðaárkróki er gert ráð fyrir 
landfyllingu norðan Gönguskarðsáreyri.  Í tengslum við iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit er gert ráð fyrir 
nýrri hafnaraðstöðu þar. 

Umfjöllun um valkosti snéri að tveimur valkostum og núll kosti 

Valkostur 1:  Landfylling norðan Gönguskarðsáreyri (sjá H-3.1) 

Valkostur 2:  Nýtt hafnarsvæði í Viðvíkursveit (sjá H-1.3) 

Núll kostur:   Ekki er gert ráð fyrir breytingum á hafnaraðstöðu í sveitarfélaginu 

Valkostur 1 – Landfylling norðan Gönguskarðsáreyri (sjá H-3.1)- Helstu áhrif   
Landfylling norðan Gönguskarðsáreyri er ætluð undir færslu á vegi og hafnsækna starfsemi, sem 
og að draga úr sandburði inn í höfnina og minnka landbrot.  Landfylling norðan Gönguskarðsáreyri 
er talin hafa verulega jákvæð áhrif á bættar samgöngur um hafnarsvæðið og öryggi sjó- og 
vegfarenda sem og aukið landrými við höfnina.  Þar sem umhverfi hefur þegar verið raskað með 
sjóvarnargörðum og hafnarstarfsemi eru áhrifin talin vera óveruleg á sjó og strandlengju og 
landslag/ásýnd.  Óvissa er um áhrif landfyllingar á jarðefnanotkun enda liggur ekki fyrir hvaðan efni 
í hana verður sótt.   Í samanburði við núll kost sem gerir ekki ráð fyrir breytingum á hafnaraðstöðu í 
sveitarfélaginu þá þykir valkostur 1 líklegri til að hafa jákvæð áhrif á hafnsækna starfsemi.   

Valkostur 2 – Nýtt hafnarsvæði í Viðvíkursveit (sjá H-1.3)- Helstu áhrif   
Samhliða fyrirhugaðri iðnaðaruppbygginu í Viðvíkursveit er fyrirhuguð uppbygging á nýrri 
hafnaraðstöðu. Í samanburði við núll-kost sem gerir ekki ráð fyrir breytingum á hafnaraðstöðu í 
sveitarfélaginu þá þykir  valkostur 2  líklegri. Með tilkomu nýrrar hafnaraðstöðu í Viðvíkursveit mun 
strandlengjan breytast mikið en áhrifin eru helst á jarðmyndanir, lífríki og ásýnd landslags.  

Núll-kostur - Helstu áhrif  
Núll kostur gerir ekki ráð fyrir landfyllingu norðan Gönguskarðsáreyri né nýju hafnarsvæði í 
Viðvíkursveit. Án hafnaraðstöðu í Viðvíkursveit í tengslum við iðnaðaruppbyggingu þyrfti allur inn og 
útflutningur tengdur þeirri starfsemi að fara um aðrar hafnir og vegakerfi sveitarfélagsins, slíkt hefði 
verulega neikvæð áhrif á samgöngur, heilsu og öryggi vegfarenda.  Gera má ráð fyrir að byggja 
þyrfti upp vegakerfið í Skagafirði enn frekar til að anna aukinni umferð þungaflutningabíla en slíkt 
hefði neikvæð áhrif á landrými og landslag/ásýnd.  Án bættrar hafnaraðstöðu á Sauðárkróki er 
líklegt að slíkt hefði neikvæð áhrif á hafnsækna starfssemi, öryggi sjó- og vegfarenda og færri 
möguleika til uppbyggingar við höfnina sökum minna landrýmis.   
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3.2.3.4 Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun  
Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr hættu á röskun á heildarásýnd lands í Viðvíkursveit 
með tilkomu nýs hafnarsvæðis og landfyllingar norðan Gönguskarðsáreyri og neikvæðum áhrifum 
þess á umhverfið:  

 Huga vel að tilhögun og ásýnd hafnarmannvirkja.  Við hönnun hafnarmannvirkja þarf m.a að 
fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að landslagi. 

3.2.4 Niðurstaða mats 
Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 sem 
snýr að atvinnusvæðum fyrst og fremst til með að hafa neikvæð áhrif á jarðmyndanir, lífríki og 
ásýnd landslags.  Stefnumörkun mun hafa jákvæð áhrif á samfélag og má þar helst nefna efnahag 
og félagslegt umhverfi.  

 

Tafla 2:  Atvinnusvæði-umhverfisáhrif 

  

Atvinnusvæði 
Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Iðnaðarsvæði Neikvæð Óvissa Verulega jákvæð Neikvæð 

Sorpförgunarsvæði Óveruleg/neikvæð Óveruleg Óvissa Neikvæð 

Hafnarsvæði Óveruleg/neikvæð Óveruleg Jákvæð Óveruleg 

3.3 Umhverfi og auðlindir 
Megin stefnumið sveitarfélagsins er að varðveita sérkenni í náttúrufari, landslagi og lífríki 
Skagafjarðar. Styðja við skjólbelta- og skógrækt og að skógrækt falli vel að landslagi.  Einnig er það 
stefna sveitarstjórnar Skagafjarðar að stuðla að verndun skógarminja á viðeigandi hátt, bæta 
vatnsvernd í sveitarfélaginu og stuðla að áframhaldandi uppbyggingu útivistar- og 
afþreyingarstarfsemi.  Markmið sveitarstjórnar Skagafjarðar með hverfisvernd er að vernda 
sérkenni eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja eins og einstakra bygginga, 
mannvirkja eða húsaþyrpinga, náttúruminja eða trjágróðurs.  

3.3.1 Hverfisvernd 
Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 er lagt til að á Hofsósi verði hverfisvernd 
komið á stuðlabergskletta í Staðarbjargavík (sjá HV-2.2), brekkunum við hana og á fjörunni frá 
Naustavík suður undir athafnasvæði við fiskverkunarhús (sjá HV-2.1). Einnig að hverfisvernd verði 
komið á gömlu bæjarhlutunum, kvosinni, Sandinum, Brekkunni og Bakkanum (sjá HV-2.3). Á 
Sauðárkróki er lagt til að hverfisvernd verði komið á hluta almenns útivistarsvæðis norðan við 
Alexander flugvöll (sjá HV-3.1) og að tjarnir og fuglalíf verði verndað sem skoðunarsvæði.  Einnig er 
lagt til í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 að skógarleifar í Hrollleifsdal (sjá 
HV-1.1) verði hverfisverndaðar. 

3.3.2 Vatnsvernd 
Helstu verndunarsvæði vatnsveitu eru nálægt þéttbýlisstöðum í héraðinu, Sauðárkróki, Hofsósi, 
Varmahlíð og Hólum. Fjarsvæði spanna um 77000 ha, grannsvæði um 650 ha og brunnsvæði um 8 
ha.  Stefnt er að því að ljúka flokkun vatnasvæða og strandsvæða á næstu fjórum árum. 
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3.3.3 Skógrækt  
Í sveitarfélaginu Skagafirði eru fjölmargir litlir skógræktarreitir (sjá U-1.2, U-3.12, U-4.5, U-5.6 og U-
6.3) sem eru dreifðir um allt sveitarfélagið.  Umfangsmestu svæðin tilheyra verkefni 
Norðurlandsskóga en 28 jarðir eru þátttakendur í því verkefni með yfir 1500 ha lands.  

3.3.4 Útivistarsvæði 
Stefna sveitarfélagsins er að styðja við uppbyggingu útivistar- og afþreyingarsvæða.  Núverandi 
ástand útivistarsvæða og opinna svæða mun breytast að einhverju leiti með tilkomu 
byggðarþróunar eins og fram kemur í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar.  Er breyting á 
ástandi helst rakið til breytinga á landnotkun útivistarsvæða og opinna svæða.  Má þar helst nefna 
breyting á æfingasvæði íþróttarfólks á Móum á Sauðárkróki í tjaldsvæði (sjá U-3.4), hesthúsa- og 
skeiðvallarsvæði á Flæðum við Tjarnartjörn á Sauðárkróki (sjá U-3.6) verður stytt til austurs og í 
staðinn verður gert ráð fyrir almennu útivistarsvæði, einnig breytist olíugeymslusvæði á Eyri (sjá U-
3.17) á Sauðárkróki í almennt opið svæði og í undirbúningi er skíðasvæði að Bjarnargili í Fljótum 
(sjá U-1.3).  Við Steinsstaði er gert ráð fyrir að breyta landnotkun á almennu opnu útivistarsvæði 
milli byggðarinnar og Héraðsvatna í skógræktarsvæði (sjá U-6.3) samkvæmt samningi við 
Skógræktarfélag Íslands árið 2000. Einnig er líklegt að nálægð iðnaðarsvæðisins við sérhæft 
útivistarsvæði hafi verulega neikvæð áhrif á gildi þess. 

3.3.5 Niðurstaða mats 
Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 sem 
snýr að umhverfi og auðlindum  fyrst og fremst til með að hafa jákvæð áhrif á þá umhverfisþætti 
sem metnir eru.   

Tafla 3:  Umhverfi og auðlindir-umhverfisáhrif 

 
Umhverfi og 
auðlindir 

Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Hverfisvernd  Verulega jákvæð Óvissa  Jákvæð Jákvæð  

Vatnsvernd Verulega jákvæð Óveruleg Jákvæð Óveruleg 

Útivistarsvæði Óvissa Óveruleg Jákvæð Óveruleg 

 

3.4 Þjónustukerfi 
Umfjöllun um þjónustusvæði skiptist í samgöngur, veitur, efnistöku og sorp. 

3.4.1 Samgöngur 
Megin stefnumið sveitarfélagsins er að samgöngubætur, almenningssamgöngur og vegagerð stuðli 
að því að sveitarfélagið verði eitt atvinnu- og félagssvæði og eflingu og sameiningu þjónustusvæða 
þéttbýlisstaða. Einnig er það stefna sveitarfélagsins að auka umferðaröryggi með því að aðgreina 
aðra umferð frá bílaumferð.  

Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 er lagt til að lokið verði við að byggja upp 
veg fram að Hofi í Vesturdal, Þrastarstöðum í Fljótum og fyrir Skaga, að nýr vegur verði lagður í 
veglínu Kjálka- og Villinganesvega, frá hringveginum í Norðurárdal á Skagafjarðarveg við 
Tunguháls, með brú yfir Héraðsvötn.  Einnig er lagt til í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
2009-2021 að vegur yfir Lágheiði verði bættur, gerð verði veggöng milli Fljóta og Siglufjarðar og 
milli Hjaltadals og Hörgárdals, að lokið verði við lagningu vegar um Þverárfjall, frá Sauðárkróki að 
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Skagastrandarvegi. Einnig er lagt til í aðalskipulaginu að vegur frá Hofi í Vesturdal upp á 
Sprengisandsleið verði aðalfjallvegur í samræmi við Svæðisskipulag miðhálendisins, að vegir úr 
Vesturdal að Lambahrauni og Ingólfsskála verði fjallvegir og að Kjalvegur frá Efribyggðarvegi um 
Mælifellsdal að Blöndustíflu verði byggður í samræmi við Svæðisskipulag miðhálendis 2016 og 
samgönguáætlun 2003-2014.  Meginmarkmið sveitarfélagins er að haga framkvæmdum á þann veg 
að þær falli vel að landslagi og að ekki verði gengið á óröskuð votlendissvæði.  

3.4.1.1 Helstu áhrif 
Umfjöllun um jákvæð og neikvæð áhrif stefnumiða aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
varðandi samgöngur sneri að því að stuðla að sveitarfélagið verði eitt atvinnu- og félagssvæði, efla 
og sameina þjónustu- og atvinnusvæði þéttbýlisstaða innan sveitarfélagsins og á Norðurlandi og 
auka umferðaröryggi vegfarenda.  

Áhrif áforma sveitarstjórnar Skagafjarðar sem koma fram í aðalskipulagi 2009-2021 eru líkleg til að 
hafa talsverð áhrif á umhverfi og samfélag.  Bættar samgöngur og jarðgöng milli Siglufjarðar og 
Fljóta myndi líklega styrkja Skagafjörð sem atvinnu- og þjónustusvæði og efla hann sem eitt 
félagssvæði sem og auka umferðaöryggi. Jarðgöng milli Hjaltadals og Hörgárdals myndi líklega efla 
og sameina þjónustu- og atvinnusvæði Skagafjarðar við Norðurland sem og auka umferðaröryggi 
vegfarenda.   

Áhrif samgöngu uppbyggingar í Skagafirði hefði líklega óveruleg til neikvæð áhrif á jarðmyndanir, 
lífríki, neikvæð áhrif á landslag og landrými en jákvæð áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda, öryggi, 
efnahag og orkunotkun.  

3.4.1.2 Aðrir umhverfisþættir 
Aðrir umhverfisþættir sem voru til athugunar en verða fyrir óverulegum áhrifum eru sjór, vatnafar, 
loftgæði, heilsa, menningarminjar, vatnsnotkun/vatnsbúskap, verndarsvæði.   

3.4.1.3 Valkostir 
Við gerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 var miðað við að efla 
almenningssamgöngur og stuðla að því að sveitarfélagið verði eitt atvinnu- og félagssvæði, efla og 
sameina þjónustusvæði þéttbýlisstaða og styrkja tengsl Skagafjarðar við Norðurland með bættum 
samgöngum. Einnig er það stefna sveitarfélagsins að auka umferðaröryggi með bættum 
samgöngum.  Umfjöllun um valkosti snéri að fimm valkostum og núll kosti. 

Valkostur 1:  Nýr vegur í veglínu Kjálka- og Villinganesvega (Þjóðvegur). 

Valkostur 2:  Ný brú yfir Vestari-Héraðsvötn.  

Valkostur 3:  Veggöng milli Hjaltadals og Hörgárdals. 

Valkostur 4:  Veggöng milli Fljóta og Siglufjarðar. 

Núll kostur:   Ekki gert ráð fyrir nýjum samgöngumannvirkjunum í sveitarfélaginu.  

 Nýr vegur í veglínu Kjálka- og Villinganesvega - Helstu áhrif  

Með nýjum veg í veglínu Kjálka- og Villinganesvega er leitast við að stytta vegalengdir og bæta 
umferðaöryggi vegfarenda.  Líklegt er að neikvæð áhrif þessarar tillögu felist í röskun á gróðri, 
ásýnd landslags og aukinni jarðefnanotkun.  Gert er ráð fyrir að leggja veginn ofan í eldri veglínu og 
dregur það úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar.  
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Ný brú yfir Vestari-Héraðsvötn með vegtengingum við Hegranesveg og     Sauðárkróksbraut- Helstu 
áhrif  
Með nýrri brú yfir Vestari-Héraðsvötn með tilheyrandi vegtengingum við Hegranesveg og 
Sauðárkróksbraut er leitast við að stytta vegalengdir, bæta samgöngur og auka umferðaröryggi.  
Líklegt er að neikvæð áhrif þessarar tillögu felist í röskun á gróðri, ásýnd landslags og aukinni 
jarðefnanotkun.  Gert er ráð fyrir að leggja veginn eftir eldri slóðum og dregur það úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar.  

Veggöng milli Hjaltadals og Hörgárdals - Helstu áhrif  
Með nýjum veggöngum milli Hjaltadals og Hörgárdals er leitast við að sameina þjónustu - og 
atvinnusvæði þéttbýlisstaða á Norðurlandi, bæta samgöngur milli landshluta, stytta leiðir og auka 
umferðaröryggi vegfarenda. Líklegt er að neikvæð áhrif þessarar tillögu felist í röskun á gróðri, 
ásýnd landslags, jarðefnanotkun og loftgæðum.  

Veggöng milli Fljóta og Siglufjarðar - Helstu áhrif  
Með nýjum veggöngum milli Fljóta og Siglufjarðar er leitast við að bæta samgöngur milli landshluta, 
stytta leiðir og auka umferðaröryggi vegfarenda. Líklegt er að neikvæð áhrif þessarar tillögu felist í 
röskun á gróðri, ásýnd landslags og jarðefnanotkun.  

Núll-kostur – helstu áhrif 
Núll kostur gerir ekki ráð fyrir nýjum samgöngumannvirkjum í sveitarfélaginu. Óbreytt ástand þýðir 
engar breytingar í samgöngum í sveitarfélaginu.  Slíkt er mjög ólíklegt þar sem það samræmist ekki 
stefnumiðum sveitarfélags Skagafjarðar. Í aðalskipulaginu 2009-2021 kemur fram að stuðla eigi að 
samgöngubótum með það að markmiði að sveitarfélagið verði eitt atvinnu- og félagssvæði.  Efla og 
sameina þjónustusvæði þéttbýlisstaða, almenningssamgöngur og auka umferðaröryggi með því að 
aðgreina aðra umferð frá bílaumferð.  

Niðurstaða samanburðar 
Með stefnumörkun í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 í samgöngumálum er 
að stuðla að því að sveitarfélagið verði eitt atvinnu- og félagssvæði og eflingu og sameiningu 
þjónustusvæða þéttbýlisstaða.  

Jákvæð áhrif valkosta 1- 4 eru styttri vegalengdir, bættar samgöngur, aukið umferðaröryggi og 
sameinað þjónustu-og atvinnusvæði þéttbýlisstaða á norðurlandi.  Með nýjum 
samgöngumannvirkjum er líklegt að röskun verði á gróðri, ásýnd landslags, loftgæðum og aukinni 
jarðefnanotkun.  Núll-kostur er ekki í samræmi við stefnumið sveitarfélagsins.   

3.4.1.4 Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun  
Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr hættu á röskun á ásýnd Skagafjarðar og neikvæðum 
umhverfisáhrifum með tilkomu nýrra samgöngumannvirkja: 

 Huga vel að hönnun og ásýnd samgöngumannvirkja en við hönnun þarf m.a að fylgja þeirri stefnu 
sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að landslagi og raski ekki votlendi.  

 Stuðla að endurheimt votlendis annars staðar í sveitarfélaginu í stað þess sem raskast við 
framkvæmdir.  

 Huga vel að vali á efnisnámum við framkvæmdir þannig að ekki gerist þörf á að opna nýjar námur 
á framkvæmdatíma.  

3.4.2 Veitur 
Megin markmið sveitarfélagsins er að leggja hitaveitu um sveitarfélagið þar sem hagkvæmt er og 
henni beitt til að styðja nýsköpun í hvers kyns ræktun. Þá er það stefna sveitarfélagsins að 
stofnlagnaleiðir liggi meðfram aðalvegum eftir föngum og fari vel í landslagi.  Einnig skal haga 
framkvæmdum á þann veg að þær falli vel að landslagi og að ekki verði gengið á óröskuð 
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votlendissvæði.  Sveitarstjórn samþykkti að fresta skipulagningu Villinganes- og 
Skatastaðavirkjunum og þar af leiðandi er ekki gert ráð fyrir nýjum virkjunum á skipulagstímabilinu  

Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 kemur fram að leit og nýting jarðvarma fari 
fram sem víðast í Skagafirði með það að markmiði að nýta hann til húshitunar, atvinnusköpunar og 
raforkuvinnslu þar sem hagkvæmt reynist.  Gert er ráð fyrir að borholusvæði hitaveitu verði á hluta 
útivistarsvæðis efst á Reykjarhóli.   

Gert er ráð fyrir styrkingu og uppbyggingu á háspennulínum milli Blönduvirkjunar og Skagafjarðar 
og lagningu 220 kV háspennulínu frá Blönduvirkjun til Akureyrar um Skagafjörð.  Einnig er gert ráð 
fyrir lagningu 66 kV jarðstrengs og ljósleiðara frá Varmahlíð á Sauðárkrók.  

  

Gert er ráð fyrir skolphreinsistöð fyrir 50.000 persónueiningar á Borgarsandi við Sauðárkrók (sjá I-
1.3).  

3.4.2.1 Helstu áhrif 
Óvissa ríkir um áhrif rannsóknarborana í sveitarfélaginu þar sem ekki kemur fram hvaða svæði 
skulu lögð undir slíkar boranir.   

Með frestun Villinganes- og Skatastaðvirkjana ríkir óvissa um tímasetningu á lagningu 
háspennulína að iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit.   

Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 er gert ráð fyrir lagningu 66 kV jarðstrengs 
og ljósleiðara frá Varmahlíð á Sauðárkrók.  Gert er ráð fyrir að fyrirhugaður jarðstrengur muni auka 
afhendingaröryggi raforku á svæðinu og tvöfalda flutningagetuna.  Gert er ráð fyrir að leggja 
jarðstreng samsíða núverandi 66 kV loftlínu, í veghelgunarsvæði Sauðárkróksbrautar (75) og 
Sæmundarhlíðarvegs (762) og yfir ræktað land 

Til að lágmarka hugsanlegt rask vegna vegagerðar tengdri lagningu jarðstrengs leggur Landsnet 
fram auka valkost.  Í stað þess að beygja í vestur við Gil og fylgja núverandi loftlínu að tengivirki er 
lagður fram sá valkostur að leggja jarðstreng og ljósleiðara meðfram Sauðárkróksbraut að mörkum 
Sauðárkróks og þaðan meðfram landamerkjum upp að tengivirki.   

Á heildina litið eru líkleg neikvæð áhrif af lagningu jarðstrengs talin vera óveruleg.  Fyrirhuguð 
lagning hans er í samræmi við stefnumið sveitarfélagsins um að stofnlagnaleiðir liggi meðfram 
aðalvegum eftir föngum og fari vel í landslagi.  Einnig  falla framkvæmdir vel að landslagi og að ekki 
verður gengið á óröskuð votlendissvæði.   Aukið framboð orku og bætt afhendingaröryggi hefur 
jákvæð áhrif á samfélag í sveitarfélaginu á skipulagstímabilinu.   

Fram kemur í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 að gert er ráð fyrir lagningu 
220 kV háspennulínu frá Blönduvirkjun til Akureyrar um Skagafjörð (Blöndulína 3).  Gert er ráð fyrir 
að fyrirhuguð háspennulína muni þjóna sem framtíðar lagnaleið fyrir meginflutning raforku um 
svæðið og að núverandi byggðalína muni víkja í framtíðinni.  Lagning Blöndulínu 3 um Skagafjörð 
mun líklega hafa  neikvæð áhrif á vatnafar, náttúrufar s.s jarðfræði og jarðmyndanir og auðlindir s.s 
landrými og ásýnd.  Hins vegar hefur aukið framboð orku jákvæð áhrif á samfélag í sveitarfélaginu 
á skipulagstímabilinu.   

3.4.2.2 Aðrir umhverfisþættir 
Aðrir umhverfisþættir sem voru til athugunar en verða óverulegum áhrifum eru menningarminjar og 
verndarsvæði.   
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3.4.2.3 Valkostir - Blöndulína 3 
Við gerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 var gert ráð fyrir styrkingu og 
uppbyggingu raforkukerfis milli Blönduvirkjunar og Skagafjarðar.  Umfjöllun um valkosti snéri að 2 
valkostum og núll kosti. 

Valkostur 1:  Efribyggðarleið 

Valkostur 2:  Héraðsvatnaleið 

Núll kostur:  Ekki gert ráð fyrir nýjum háspennulínum í sveitarfélaginu.  

Valkostur 1: Efribyggðarleið - Helstu áhrif  

Efribyggðarleið liggur frá Kolgröf að Mælifelli, þaðan yfir Reykjatungu og Héraðsvötn við Flatatungu 
þar sem hún mætir núverandi byggðalínu inn í Norðurárdal.  Efribyggðarleið er um 700 m lengri en 
Héraðsvatnaleið og henni fylgir töluverð slóðagerð með líklegum neikvæðum áhrifum á gróður.  
Miðað við valkost 2 er Efribyggðarleið betur falin gagnvart fjölförnustu ferðaleiðum og er því líklegri 
til að hafa minni neikvæð áhrif á ásýnd en valkostur 2.  Fyrirhuguð leið liggur í jaðri 
vatnsverndarsvæðis.   

Valkostur 2: Héraðsvatnaleið - Helstu áhrif  

Héraðsvatnaleið liggur frá Vatnsskarði þvert yfir Skagafjörð milli Brenniborgar og Saurbæjar að 
Stokkhólma.  Þaðan suður farveg Héraðsvatna að Flatatungu þar sem hún mætir núverandi 
byggðalínu inn í Norðurárdal.  Héraðsvatnaleið liggur um mitt hérað þar sem meginstraumur 
ferðamanna er og því líklegra til að hafa verulega neikvæð áhrif á ásýnd Skagafjarðar.  Einnig fylgir 
Héraðsvatnaleið flóðvarnir sem eru líklegar til að auka frekar neikvæð áhrif hennar á ásýnd og 
vatnafar. Miðað við valkost 1 er Héraðsvatnaleið líklegri til að hafa minni neikvæð áhrif á gróður og 
þá fer minna land undir mannvirki þar sem línuleiðin er 700 m styttri og liggur að stórum hluta í 
árfarvegi Héraðsvatna.   

 
Núll-kostur – helstu áhrif 
Núll kostur gerir ekki ráð fyrir nýjum háspennulínum í sveitarfélaginu.  Þessi kostur er óraunhæfur 
þar sem  hann samræmist ekki stefnumiðum sveitarfélags Skagafjarðar um styrkingu og 
uppbyggingu raforkukerfis milli Blönduvirkjunar og Skagafjarðar.  Helstu áhrif núll-kosts eru líklega 
neikvæð á efnahag og samfélag, þar sem ekki yrði af ákveðinni atvinnuuppbyggingu.  Núll-kostur 
hefur hins vegar jákvæð áhrif á ásýnd svæðisins og gróður, þar sem því yrði ekki raskað með 
mannvirkjum. 

Niðurstaða samanburðar 
Jákvæð áhrif valkosta 1 og 2 er aukið framboð orku í sveitarfélaginu á skipulagstímabilinu og eru 
þeir í samræmi við stefnumið skipulagsáætlunarinnar.  Neikvæð áhrif eru fyrst og fremst á ásýnd 
svæðis sem línur liggja um.  Núll kostur hefði í för með sér að viðkomandi svæði yrðu óröskuð, en 
hann gengur gegn markmiðum skipulagsins um atvinnuuppbyggingu og telst því ekki raunhæfur.  

3.4.3 Efnistaka 
Í námaskrá Vegagerðarinnar eru 160 efnisnámur í Skagafirði.  Námaskrá er stefnumarkandi 
fylgiskjal með aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021.  Áhersla sveitarstjórnar er á 
stjórnun efnistökusvæða og að þeim verði fækkað og lokað enda um töluverðan fjölda að ræða. Eitt 
af meginmarkmiðum sveitarfélagins er að haga framkvæmdum á þann veg að þær falli vel að 
landslagi og að ekki verði gengið á óröskuð votlendissvæði. 

3.4.3.1 Helstu áhrif 
Efnistaka er líkleg til þess að hafa óveruleg til neikvæð áhrif á jarðfræði og jarðmyndanir, 
jarðefnanotkun og ásýnd landslags.  
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3.4.4 Sorp 
Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 kemur fram að markmið sveitarfélagsins sé 
að minnka og flokka sorp og að það verði hirt á vistvænan hátt.  

3.4.4.1 Helstu áhrif 
Ekki kemur fram í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar með hvaða hætti sveitarfélagið ætlar 
að ná þeim markmiðum að minnka og flokka sorp og að það verði hirt á vistvænan hátt þ.a.l ríkir 
óvissa um áhrif þessara stefnumörkunar.  

3.4.5 Niðurstaða mats 
Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 sem 
snýr að þjónustukerfi fyrst og fremst til með að hafa óveruleg áhrif á þá umhverfisþætti sem metnir 
eru, þó ríkir óvissa varðandi þau áhrif sem stefnumörkun mun hafa á nokkra umhverfisþætti.  Áhrif 
stefnumörkunar í samgöngum mun hafa óveruleg til neikvæð áhrif á gróður, ásýnd landslags og 
jarðefnanotkun en jákvæð áhrif á loftgæði með styttri vegalengdum.  Á efnistöku eru óveruleg til 
neikvæð áhrif stefnumörkunar á jarðfræði og jarðmyndanir, jarðefnanotkun og ásýnd landslags.  

Tafla 4: Þjónustukerfi-umhverfisáhrif 

 

Þjónustukerfi 
Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Samgöngur Óveruleg/neikvæð Jákvæð Jákvæð Neikvæð 

Veitur Neikvæð Óveruleg Óvissa Neikvæð 

Efnistaka Óveruleg/neikvæð Óveruleg Óvissa Óveruleg/neikvæð

Sorp Óveruleg Óvissa Óvissa Óvissa 

  



 
 
 
 
AÐALSKIPULAG SVEITARFÉLAGSINS SKAGAFJARÐAR      UMHVERFISSKÝRSLA                      

 

VSÓ RÁÐGJÖF | 24 

4. Tengsl aðalskipulags við aðra áætlanagerð 
Eftirfarandi áætlanir voru hafðar til hliðsjónar við gerð aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
2009-2021 og við mat á umfangi og umhverfisáhrifum þess.  

 Aðalskipulag Lýtingsstaðarhrepps 1990-2010. 

 Aðalskipulag Seyluhrepps 1995-2015. 

 Aðalskipulag Sauðárkróks 1994-2014. 

 Aðalskipulag Hóla í Hjaltadal 1998, breytingar. 

 Aðalskipulag Steinsstaða 1990-2010. 

 Aðalskipulag Varmahlíðar 1995-2015. 

 Aðalskipulag Fjallabyggðar 2003-2023. 

 Aðalskipulag Dalvíkurbyggðar 1992-2012. 

 Aðalskipulag Hörgárbyggðar 2006-2026. 

 Svæðisskipulag um miðhálendi Íslands 2015. 

 Svæðisskipulag Skagafjarðar 1998-2010. 

 Svæðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016. 

 Rammaáætlun ríkisstjórnar Íslands um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. 

 Byggðaáætlanir frá Byggðastofnun. 

 Náttúruminjaskrá.  

 Náttúruverndaráætlun 2004 - 2008. 

 Náttúruverndarlög nr. 44 / 1999. 

 Stefnumörkun um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi til 2020.  

 Staðardagskrá 21 fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð. 

 Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.  

 Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns. 

 Reglugerð nr. 785/1999 um starfsemi sem getur haft í för með sér mengun. 

 Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. 

 Reglugerð 933/1999 um hávaða. 

 Þjóðminjalögum nr. 107/2001. 

 Fornleifaskrá ríkisins. 

 Ríósamningur um líffræðilegan fjölbreytileika 

 Bernarsamningi um verndun búsvæða 

 Kyoto bókuninni 

 

Aðalskipulag Skagafjarðar er ekki í samræmi við: 
Áform um veggöng  milli Hjaltadals og Hörgárdals annars vegar og Fljóta og Siglufjarðar hins vegar 
eru ekki í samræmi við samgönguáætlun 2003-2014 eða tillögu að samgönguáætlun 2007-2018. 
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4.1 Samantekt framkvæmda sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum: 
 Samkvæmt viðauka 1 í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum þurfa loftlínur sem eru 

utan þéttbýlis og flytja raforku með 66kV spennu eða hærri að fara í mat á umhverfisáhrifum.   

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (jarðfræði, lífríki), samfélag (öryggi), 
auðlindir (landrými, verndarsvæði, landslag/ásýnd). 

 Samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum þurfa förgunarstöðvar sem urða 
meira en 500t/ári að fara í mat á umhverfisáhrifum.  

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (jarðfræði, lífríki), loftgæði, auðlindir 
(landrými, jarðefnanotkun, landslag/ásýnd). 

 Samkvæmt viðauka 1 í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru hafnir þar sem skip 
stærri en 1.350 tonn geta siglt um ávallt háðar mati á umhverfisáhrifum.  Samkvæmt viðauka 2 
þessara sömu laga þá eru landfyllingar sem eru 5 ha eða stærri einnig háðar mati á 
umhverfisáhrifum. 

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (lífríki, sjór og strandlengja), 
samfélag (samgöngur, efnahagur, öryggi), auðlindir (landrými, jarðefnanotkun, 
landslag/ásýnd). 

 Samkvæmt viðauka 2 í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum ber framkvæmd þar 
sem nýræktun skóga á 200 ha svæði eða stærra eða á verndarsvæðum og ruðningur á 
náttúrulegum skógi að fara í umhverfismat.  

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (jarðfræði og jarðmyndanir, lífríki), 
auðlindir (landrými, verndarsvæði, landslag/ásýnd). 

 Samkvæmt viðauka 1 og 2 í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 þá eru ákveðin 
samgöngumannvirki háðar mati á umhverfisáhrifum. Líklegt þykir að þessi lög nái til hluta eða 
allra þeirra framkvæmda sem lagðar eru til í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-
2021. 

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (jarðfræði og jarðmyndanir, lífríki), 
loftgæði, samfélag (samgöngur, efnahag, félagslegt umhverfi, öryggi), auðlindir 
(landrými, verndarsvæði, orkunotkun, jarðefnanotkun, landslag/ásýnd). 

 Samkvæmt viðauka 2 í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum ber að tilkynna til 
Skipulagsstofnunar djúpboranir eftir jarðhita á lághitasvæðum ef ölkeldur, laugar eða hverir eru 
á yfirborði eða í næsta nágrenni borholusvæðis.  

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (jarðfræði, lífríki,), loftgæði, 
samfélag (efnahag, félagslegt umhverfi, heilsa), auðlindir (landrými, 
verndarsvæði, landslag/ásýnd). 

 Samkvæmt viðauka 1 í  lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum er skolphreinsistöð fyrir 
50.000 persónueiningar eða meira háð mati á umhverfisáhrifum.  

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (lífríki, sjór og strandlengja). 

 Samkvæmt viðauka 1 og viðauka 2 í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum kunna 
efnisnámur að vera matsskyldar. 

o Umhverfisþættir til umfjöllunar:  Náttúrufar (jarðfræði og jarðmyndanir, lífríki), 
loftgæði, auðlindir (landrými, verndarsvæði, jarðefnanotkun, landslag/ásýnd). 
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5. Vöktun 
Þar sem líkur eru á verulega jákvæðum eða neikvæðum umhverfisáhrif er mikilvægt að gera tillögu 
að vöktunaráætlun.  Lagt er til að vöktun þeirra jákvæðra og neikvæðra áhrifa sem vega hvað 
þyngst í umhverfismati aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 verði liður í 
skipulagsvinnu við reglulega endurskoðun aðalskipulags. 

Einnig er lagt til að hluti af vöktun verði að skilgreina votlendissvæði í sveitarfélaginu og hvaða 
svæði henta til endurheimtar eins og lagt er til í umhverfismati aðalskipulagsins. 

Lagt er til að Sveitarfélagið Skagafjörður hafi umfjöllun umhverfisskýrslu til hliðsjónar við 
skipulagsvinnu hvers konar og grípi til þeirra mótvægisaðgerða sem eiga við hverju sinni og lagðar 
hafa verið til í umhverfisskýrslu. 

Gera skal ráð fyrir að nánari vöktunaráætlun framkvæmda verði við mati á umhverfisáhrifum þeirra 
sem og að fram komi nánari vöktunaráætlun á deiliskipulagsstigi. 
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6. Samráð og kynningar 
Aðalskipulagstillaga fyrir sveitarfélagið Skagafjörð hefur verið til umfjöllunar hjá skipulags- og 
byggingarnefnd og sveitarstjórn síðan árið 2001.  Við mótun aðalskipulags Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar 2009-2021 var víða leitað eftir athugasemdum og ábendingum bæði hjá 
nágrannasveitarfélögum og fagstofnunum.  Við mótun tillögu voru haldnir 3 kynningarfundir um 3. 
tillögu aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar á Hofsósi, Sauðárkróki og Varmahlíð.  

Leitað var eftir umsögnum eftirfarandi fagstofnana: 

 Flugmálastjórn  
 Fornleifavernd ríkisins  
 Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra  
 Landbúnaðarráðuneytið 
 Samgöngunefnd Skagafjarðar 
 Siglingastofnun  
 Skipulagsnefnd kirkjugarða 
 Veðurstofu Íslands 
 Vegagerðin  
 Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 
 Landsnet  
 Samvinnunefnd um skipulag miðhálendisins 
 Umhverfisstofnun 
 Skógrækt ríkisins 

Auk þess var haft samráð við Skipulagsstofnun um umhverfismat aðalskipulagsins í samræmi við 
lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.  

Umsagnir og ábendingar bárust frá: 

 Flugmálastjórn 
 Siglingastofnun  
 Veðurstofa Íslands 
 Vegagerðinni 
 Blönduósbæ 
 Skógrækt ríkisins 
 Sveitarfélagsins Skagaströnd 
 Fjallabyggð 
 Skagabyggð 

Skipulags- og byggingarnefnd hefur fjallað um þær ábendingar og tillögur sem borist hafa og felur 
skipulags- og byggingarfulltrúa og skipulagsráðgjöfum að fjalla um þær við gerð Aðalskipulags 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021.  

Ábendingar bárust frá safnstjóra Byggðasafns Skagfirðinga, og hefur þegar verið tekið tillit til þeirra 
við tillögugerðina. 

6.1 Kynning umhverfisskýrslu 
Tillaga að aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 og umhverfisskýrsla var kynnt á 
íbúafundi sem haldin var 17. desember 2008 á Sauðárkróki, einnig verður tillaga að aðalskipulagi 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 og umhverfisskýrsla kynnt umsagnaraðilum og almenningi 
og auglýst með lögformlegum hætti.  Umsagnaraðilum og almenningi gefast sex vikur til að kynna 
sér aðalskipulagið og umhverfisskýrsluna og koma á framfæri athugasemdum áður en 
aðalskipulagið er afgreitt og staðfest. 
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7. Samlegðaráhrif og heildarniðurstaða matsvinnu  
Líkleg áhrif tillögu að aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru á heildina litið óveruleg til 
jákvæð á samfélag sveitarfélagsins.  Gert er ráð fyrir auknu framboði íbúðarlóða, góðu aðgengi og 
tengslum við nágranna sveitarfélög með bættu gatnakerfi.   

Einnig er gert ráð fyrir að varðveita sérkenni í náttúrufari, landslagi og lífríki Skagafjarðar. Styðja við 
skjólbelta- og skógrækt og að skógrækt falli vel að landslagi, stuðla að verndun skógarminja á 
viðeigandi hátt og áframhaldandi uppbyggingu útivistar- og afþreyingarstarfsemi.   

Hætta er á neikvæðum áhrifum iðnaðaruppbyggingar í Viðvíkursveit (sjá I-1.1) á náttúrufar og 
auðlindir eins og jarðmyndanir, lífríki, strandlengju, jarðefnanotkun, orkunotkun, vatnsnotkun, ásýnd 
landslags og landrými. Einnig er líklegt að nálægð iðnaðarsvæðisins við sérhæft útivistarsvæði hafi 
neikvæð áhrif á gildi þess. Áhrifin eru þó ávallt háð þeirri gerð iðnaðar sem fyrirhugaður er á 
svæðinu en í aðalskipulagi Sveitarfélags Skagafjarðar kemur fram að gert sé ráð fyrir orkufrekum 
iðnaði á svæðinu.  Óvissa ríkir þó um áhrif iðnaðaruppbyggingar þar sem ekki liggur fyrir um hvers 
konar iðnað mun verða að ræða né hvernig orkuöflun muni verða háttað fyrir slíka starfsemi.  En 
með frestun Villinganes- og Skatastaðvirkjana (sbr. kafla. 3.4.2) ríkir óvissa um tímasetningu 
iðnaðaruppbyggingar í Skagafirði. Iðnaðaruppbygging í sveitarfélaginu hefði líklega verulega 
jákvæð áhrif á efnahag og félagslegt umhverfi. Aukin atvinna myndi skapast bæði í beinum 
tengslum við framkvæmdir tengdum iðnaðaruppbyggingu sem og afleiddum störfum.  

Einnig er hætta á óverulegum til neikvæðum áhrifum sorpförgunarsvæðis við Brimnes í 
Viðvíkursveit (sjá S-1.1) á náttúrufar og auðlindir eins og jarðfræði og jarðmyndanir, lífríki, landrými 
og ásýnd landslags.  Líklegt er að nálægð sorpförgunarsvæðis við sérhæft útivistarsvæði hefði 
neikvæð áhrif á gildi þess.  Umfang áhrifa er þó háð tilhögun og umfangi starfseminnar og er hér 
vísað til þess hvort svæðið muni einnig þjóna sem sorpurðunarstaður fyrir nálæg sveitarfélög.  Með 
flutningi á sorpförgunarsvæði af Reykjarströnd í Viðvíkursveit (sjá I-1.2) er líklegt að áhrifin verði 
verulega jákvæð þar sem sorpförgunarsvæði er flutt fjær byggð og þau óþægindi sem kunna að 
hafa verið af völdum þess, s.s eins og lykt, fuglager og smithætta, hverfa.  

Áhrif efnistöku í sveitarfélaginu á náttúrufar og auðlindir eins og jarðfræði og jarðmyndanir, 
jarðefnanotkun og ásýnd landslags eru líkleg til að vera óveruleg/neikvæð.  Áhrif efnistöku fer þó 
eftir umfangi hennar og eftirspurn og helst í hendur við uppbyggingu í sveitarfélaginu. Áhersla 
sveitarstjórnar er á stjórnun efnistökusvæða og að þeim verði fækkað og lokað enda um töluverðan 
fjölda að ræða 

Búast má við jákvæðum áhrifum vegna samgangna á samfélag með bættri tengingu atvinnu- og 
þjónustusvæða, á öryggi, efnahag, loftgæði og orkunotkun en neikvæðum á náttúrufar og auðlindir 
eins og jarðmyndanir, lífríki landslag og landrými.  Áhrif samgangna fer þó eftir þeirri uppbyggingu 
sem ráðist verður í á skipulagstímabilinu.   

Möguleiki er talin vera á samlegðaráhrifum sem tengjast iðnaðarsvæði og sorpförgunarsvæði við 
Brimnes.  Þessi áhrif geta orðið neikvæð þegar starfsemi þessara svæða hefur náð fullu umfangi.  

Í viðauka 2 má finna samantekt á umhverfisáhrifum aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar á 
þá umhverfisþætti sem til umfjöllunar voru í matsskýrslu og í viðauka 3 er að finna samantekt yfir 
þær mótvægisaðgerðir sem lagðar voru fram í umhverfisskýrslu. 
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9. Viðaukar 
Viðauki 1: Umhverfisþættir 

Umhverfisþáttur Forsendur/Áhrif  Upplýsingar Matsspurning-hefur áætlun áhrif á: Viðmið Umhverfisvísir 

1. Náttúrufar      

1.1 Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

Byggðaþróun kann að hafa bein áhrif á jarðfræði 
og jarðmyndanir. Annars vegar að nýtt land er 
tekið undir byggð og samgöngumannvirki og 
hins vegar vegna efnisþarfa/námutöku við 
uppbyggingu. 

 Viðkvæm svæði? 
Svæði eða stök með verndargildi? 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. 
Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 
Náttúruminjaskrá 
Náttúruverndaráætlun 2004-2008 
Samráð/álit: Umhverfisstofnun 

 

1.2 Vatnafar  Byggðaþróun kann að hafa bein áhrif á 
vatnsverndarsvæði og vötn sem njóta sérstakrar 
verndar.    

 Vatnsverndarsvæði (brunn-, grann- eða 
fjarsvæði)? 
Vötn sem eru stærri en 1000m2? 
Ár og læki? 

Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.  
Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns. 
Reglugerð nr. 785/1999 um starfsemi sem getur haft í för með sér 
mengun. 
37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 
Samráð/álit: Umhverfisstofnun. 

 

1.3 Lífríki (gróður og 
dýr) 

Byggðaþróun kann að hafa bein áhrif á lífríki.  
Áhrif vegna nýrra svæða sem tekin eru undir 
byggð eða mannvirki.   
Einnig eru óbein áhrif möguleg, t.d. vegna 
aukinnar umferðar, hávaða og framkvæmda.  

 Stærð verndarsvæða? 
Mikilvæg búsvæði? 
Mikilvæg gróðursvæði? 
Hverfisverndarsvæði? 
Votlendi? 
Líffræðilegan fjölbreytileika? 
Sjaldgæfar vistgerðir? 
Válistategundir? 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. 
Náttúruverndaráætlun 2004-2008 
37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 
Náttúruminjaskrá 
Ríosamningur um líffræðilegan fjölbreytileika, Bernarsamningur um 
verndun búsvæða,  
Samráð/álit Umhverfisstofnun, Veiðimálastofnun,  

 

1.4 Sjór og 
strandlengja 

Byggðaþróun kann að hafa óbein áhrif á 
strandlengju.  M.a. vegna aukinna framkvæmda, 
umferðar og hávaða.   

 Strandlengju? 
Ósa? 

 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd 
Náttúruminjaskrá 
Samráð/álit: Umhverfisstofnun. 

 

2.  Loftgæði      

2.1 Loftgæði Byggðaþróun kann að hafa staðbundin og 
hnattræn áhrif á loftgæði.  Fyrst og fremst vegna 
aukinnar bílaumferðar og frá iðnaði. 

 Loftgæði (Staðbundin/hnattræn)? 
Fjölda daga sem magn svifryks fer yfir 
heilsuverndarmörk? 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. 
Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. 
Samráð/álit :Umhverfisstofnun.  

Magn Svifryks 
Fjöldi daga þar 
sem svifryk fer yfir 
viðmiðunarmörk 

2.2 Losun   
gróðurhúsalofttegunda 

Byggðaþróun hefur óbein áhrif á losun 
gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum og 
iðnaði.  

 Áætlaða losun gróðurhúsalofttegunda í 
Skagafjarðar 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. 
Kyoto bókunin 
Lög nr. 65/2007 um losun gróðurhúsalofttegunda. 
Samráð/álit: Umhverfisstofnunar. 

Útstreymi CO2 
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Umhverfisþáttur Forsendur/Áhrif  Upplýsingar Matsspurning-hefur áætlun áhrif á? Viðmið Umhverfisvísir 

3. Samfélag      

3.1 Samgöngur Byggðaþróun hefur bein áhrif á 
samgöngukerfi og umferð. 

Samgönguáætlun 2002-
2014 

Umferðaspá 
Vegagerðarinnar (2004) 

 

o Ferðavenjur og fjölda ferða? 

o Akstursvegalengdir? 
o Landrými fyrir samgöngumannvirki? 

o Þjónustustig samgöngukerfis? 

o Aðgengi gangandi-, hjólandi og ríðandi 
vegfarenda? 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 
2020. 

Samráð/álit: Vegagerðin, aðliggjandi 
sveitarfélög, samgönguráðuneyti. 

 

Daglegur ferðamáti til vinnu.  

Umferð og tegund umferðar 

3.2 Efnahagur Atvinna  o Fjölbreytt atvinnutækifæri?  Fjöldi starfa í sveitarfélaginu. 

3.3 Félagslegt umhverfi Byggðaþróun hefur áhrif á 
húsnæðisframboð og búsetukosti. 

 

 o Fjölbreytt húsnæðisframboð? 

o Fjölbreytta búsetukosti? 
o Íbúaþróun? 

  

3.4 Heilsa Byggðaþróun kann að hafa áhrif á heilsu 
íbúa. Fyrst og fremst vegna mengunar frá 
umferð (útblástur og hávaði). 

Reglugerð nr. 1000/2005 
um kortlagningu hávaða. 

 

o Loftgæði (sbr. 2.1)? 
o Fjölda/stærð svæða þar sem hljóðstig er 

yfir viðmiðunarmörkum? 

o Loftgæði við leik- og grunnskóla? 

Reglugerð 933/1999 um hávaða. 

Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. 

Reglugerð nr. 1000/2005 um 
kortlagningu hávaða. 

Sjá 1.2 um vatnafar. 

Samráð/álit:, Umhverfisstofnun. 

Hávaði vegna umferðar 

3.5 Menningarminjar Byggðaþróun kann að hafa áhrif á 
menningarminjar. 

 Fornminjar? 

o Húsavernd? 
o Búsetu/menningarlandslag? 

Lög nr. 107/2001 um þjóðminjar. 

Samráð/álit: Fornleifavernd ríkisins. 

 

3.6 Öryggi Athuga þarf stöðu byggðar og 
samgöngumannvirkja m.t.t. náttúruvár. Fyrst 
og fremst um að ræða Skriðu-, snjó- og 
vatnsflóð. 

 Er/verður náttúruvá til staðar á: 

o Núverandi byggðasvæðum? 

o Nýjum byggðasvæðum? 
o Núverandi samgöngumannvirkjum? 

o Nýjum samgöngumannvirkjum? 

Samráð/álit: Veðurstofa Íslands, 
Siglingastofnun Íslands, Vegagerðin 
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Umhverfisþáttur Forsendur/Áhrif Upplýsingar Matsspurning- hefur áætlun áhrif á? Viðmið Umhverfisvísir 

4. Auðlindir      

4.1 Landrými Byggðaþróun hefur bein áhrif á landrými 
sem fer undir byggð og 
samgöngumannvirki.  

 o Stærð byggðra svæða? 
o Nýtingu landrýmis (íbúðir/ha) og 

samgöngur? 

o Hlutfall milli byggðs og óbyggðs lands 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 
2020. 

 

 

4.2 Verndarsvæði Byggðaþróun kann að hafa áhrif á 
verndarsvæði. 

Náttúruminjaskrá. 

Náttúruverndaráætlun 
2004-2008 

o Stærð verndarsvæða? 

o Fjölda verndarsvæða? 
o Gæði/eðli verndarsvæða? 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 
2020. 

Náttúruminjaskrá. 

Náttúruverndaráætlun 2004-2008 

Samráð/álit: Umhverfisstofnun 

 

4.4 Orkunotkun Byggðaþróun hefur bein áhrif á orkunotkun, 
sérstaklega m.t.t. samgangna og 
uppbyggingu nýs iðnaðar.  

 o Orkunotkun (heild og á hvern íbúa) Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 
2020.  

 

 

4.5 Vatnsnotkun 
/vatnsbúskapur 

Byggðaþróun hefur bein áhrif á 
vatnsnotkun. Fjölgun íbúa og 
atvinnustarfsemi. 

Skagafjarðarveitur o Vatnsnotkun/íbúa 

o Vatnsstöðu vatnsbóla? 
o Þörf á nýjum vatnsbólum? 

  

4.6 Jarðefnanotkun Byggðaþróun hefur áhrif á jarðefnanotkun, 
þ.e. vegna uppbyggingar. 

 o Fjölda náma?   

4.7 Landslag/ásýnd Byggðaþróun kann að hafa áhrif á ásýnd 
landslags, þ.e vegna uppbyggingar, 
samgöngumannvirkja og háspennulína.  

 Hefur áætlun áhrif á: 

o Náttúrulegt landslag ? 
o Ásýnd Skagafjarðar? 

o Víðerni? 
o Landslagsheildir 

  

4.8 Sorp og fráveita Byggðaþróun hefur áhrif á losun úrgangs.   Hefur áætlun áhrif á: 

o Sorpförgun? 

o Veitukerfi 
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Viðauki  2:  Umhverfisáhrif – samantekt 

 

Byggð 

Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Íbúðarbyggð Óveruleg Óveruleg Jákvæð Óveruleg/neikvæð 

Frístundabyggð Óveruleg/neikvæð Óveruleg Jákvæð Óveruleg/neikvæð 

 

Atvinnusvæði 

Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Iðnaðarsvæði Neikvæð Óvissa Verulega jákvæð Neikvæð 

Sorpförgunarsvæði Óveruleg/neikvæð Óveruleg Óvissa Neikvæð 

Hafnarsvæði Óveruleg/neikvæð Óveruleg Jákvæð Óveruleg 

 

Umhverfi og 
auðlindir 

Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Hverfisvernd Verulega jákvæð Óvissa Jákvæð Jákvæð 

Vatnsvernd Verulega jákvæð Óveruleg Jákvæð Óveruleg 

Útivistarsvæði Óvissa Óveruleg Jákvæð Óveruleg 

 

Þjónustukerfi 

Umhverfisþættir 

Náttúrufar Loftgæði Samfélag Auðlindir 

Samgöngur Óveruleg/neikvæð Jákvæð Jákvæð Neikvæð 

Veitur Neikvæð Óveruleg Óvissa Neikvæð 

Efnistaka Óveruleg/neikvæð Óveruleg Óvissa Óveruleg/neikvæð 

Sorp Óveruleg Óvissa Óvissa Óvissa 
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Viðauki  3:  Mótvægisaðgerðir - samantekt 

Málaflokkur Mótvægisaðgerðir 

Íbúðarbyggð 
 

 Við hönnun byggðar þarf m.a að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að 
framkvæmdir falli vel að byggðamynstri/bæjarmynd. 

Frístundabyggð 

 

 Huga vel að tilhögun og ásýnd byggðarinnar á Hofsósi.   

 
 Við hönnun frístundabyggða þarf m.a að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins 

að framkvæmdir falli vel að landslagi.   

Iðnaðarsvæði 

 Huga vel að tilhögun og ásýnd iðnaðarlóða og iðnaðarmannvirkja.  Við 
hönnun iðnaðarmannvirkja þarf m.a að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins 
að framkvæmdir falli vel að landslagi og raski ekki votlendi.  

 
 Kröfur um ákveðið hreinlæti iðnaðarlóða. 

 
 skilgreina endurheimt votlendis annars staðar í sveitarfélaginu í stað þess 

sem raskast við framkvæmd.  

Sorpförgunarsvæði 

 

 Huga vel að tilhögun og ásýnd sorpförgunarsvæðisins. 
 

 Við hönnun sorpförgunarsvæðis þarf m.a að fylgja þeirri stefnu 
sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að landslagi og raski ekki votlendi 

 

 Stuðla að endurheimt votlendis annars staðar í sveitarfélaginu í stað þess 
sem raskast við framkvæmd. 

Hafnarsvæði  Huga vel að tilhögun og hafnarmannvirkja.  Við hönnun hafnarmannvirkja 
þarf m.a að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að 
landslagi. 

Samgöngur 

 

 Huga vel að hönnun og ásýnd samgöngumannvirkja en við hönnun þarf 
m.a að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að 
landslagi og raski ekki votlendi.  

 

 Stuðla að endurheimt votlendis annars staðar í sveitarfélaginu í stað þess 
sem raskast við framkvæmdir.  

 

 Huga vel að vali á efnisnámum við framkvæmdir þannig að ekki gerist þörf 
á að opna nýjar námur á framkvæmdatíma.  
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