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1 Inngangur
Deiliskipulag fyrir Laufsali (landnr. L221574) í Viðvíkursveit, í Sveitarfélaginu Skagafirði gerir ráð fyrir
byggingu íbúðarhúss, skemmu og frístundahúsa. Fyrir er á svæðinu eitt frístundahús. Svæðið afmarkast
að vestan af landamerkjum Laufhóls, að norðan af landamerkjum Ásgarðs. Að austan af Siglufjarðarveg
(76) og af sunnan af Laufhólsvegi (7762). Aðkoma að Laufsölum er af Siglufjarðarveg (nr. 76) og um
núverandi aðkomuveg að landinu.

1.1 Málsmeðferð
Skipulagslýsing var auglýst hjá Sveitarfélagi Skagafjarðar þann 07.10.2020, engar athugasemdir
bárust.

1.2 Skipulagsgögn
Skipulagsuppdrættir eru unnir á grunni
loftmyndar frá Sveitarfélagi Skagafjarðar og
landamerkjaskrá frá Þjóðskrá. Skipulagsgögn eru
eftirfarandi;




Deiliskipulagsuppdráttur, Laufsalir í
Viðvíkursveit í mkv. 1:2.000, dags.
15.6.2021
Greinargerð
þessi;
Laufsalir
í
Viðvíkursveit dags. 15.6.2021

2 Forsendur
Skipulagssvæðið er 21 ha land sem skipt var úr
jörðinni Miklahóli. Lóðin er gróin og gróðursett
hafa verið tré á henni. Landið er nokkuð flatt.
Eitt frístundarhús er fyrir á landinu.

2.1 Landskipulagsstefna 2015-2026
Í landsskipulagsstefnu segir um skipulag í
dreifbýli:
„Skipulag sveitarfélags miði að því að styðja og Mynd 1 Laufsalir
styrkja samfélag viðkomandi byggðarlags og
beini vexti að þeim kjörnum sem fyrir eru. Fjölgun íbúða tengist einkum búrekstri eða annarri
staðbundinni atvinnustarfsemi. Marka skal stefnu um yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í
dreifbýlinu og ákvörðun um staðsetningu og hönnun mannvirkja taki mið af byggingarhefðum,
landslagi og staðháttum. Gæta skal að hagkvæmni varðandi samgöngur og veitur og byggð skal ekki
ganga að óþörfu á svæði sem henta vel til ræktunar eða eru verðmæt vegna náttúruverndar. Flokkun
landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðarflokkun verði lögð til grundvallar
skipulagsákvörðunum. Leitast skal við að varðveita náttúru- og menningargæði sem hafa staðbundið,
eða víðtækara, gildi út frá sögu, náttúrufari eða menningu“.

2.2 Aðalskipulag Sveitarfélags Skagafjarðar 2009-2021
Í Aðalskipulagi Sveitarfélagi Skagafjarðar 2009-2021 er svæðið skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Þar
kemur fram að stuðlað verði að þéttingu byggðar meðfram veginum um Sauðárkrók, milli Hofsós og
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Varmahlíðar. Tilgangur þess er að stýra uppbyggingu á svæði sem þegar eru í byggð. Leyfilegt er að
byggja stök íbúðarhús og frístundarhús.

2.3 Náttúruminjar
Skipulagssvæðið liggur ekki nærri svæðum sem eru á Náttúruminjaskrá. Innan skipulagssvæðisins er
ekkert náttúrufyrirbæri sem fellur undir sérstaka vernd vistkerfa og jarðminja samkvæmt 61. grein
laga um náttúruvernd nr. 60/2013.

2.4 Fornminjar
Ekki liggur fyrir heildarskráning minja hjá sveitarfélaginu. Í gildandi aðalskipulagi er kveðið á um
fornleifaskráningu í tengslum við deiliskipulagsgerð. Í umsögn Minjavarðar Norðurlands vestra, sem
var send til skipulagsfulltrúa Sveitarfélags Skagafjarðar þann 14.10.2020, kemur fram:
Minjavörður skoðaði skipulagsreitinn á vettvangi þann 9.10. síðastliðinn.
Aðeins eitt hús stendur innan reits; sumarhús byggt árið 2016 og er ekki
þörf á nánari gagnaöflun um byggingar á svæðinu. Engar heimildir eru um
fornminjar innan reitsins, en við veginn upp að sumarhúsinu er stök hleðsla eða
varða (ISN93 N485580,48 A586314,88). Þá hefur annarri hleðslu/vörðu verið
raskað þegar girt var á merkjum reitsins að norðan um 300m suðvestan
sumarhússins (ISN93 N485336.66 A586194,35). Ekki er farið fram á nánari
gagnaöflun vegna minja á reitnum en gæta þarf að því að óheimilt er að planta
trjám nær minjum en 15m og gildir það um áðurnefndar hleðslur. Það er því
nauðsynlegt að staðsetja hleðslurnar á skipulagsuppdrætti.

3 Umhverfisáhrif
Deiliskipulag þetta fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, þar sem ekki er
mörkuð stefna er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Stefna deiliskipulagsins fellur vel að skilmálum í aðalskipulagi og landsskipulagsstefnu. Staðsetning
mannvirkja er í góðum tengslum við núverandi vegi og fyrirhugaðar veitur. Áhrif af uppbyggingunni eru
talin hafa jákvæð áhrif á samfélagið.

4 Deiliskipulag – Skipulagsskilmálar
4.1 Byggingar
Innan byggingarreits B1 er frístundarhús, einnig verður heimilt að byggja allt að 300 m² íbúðarhús.
Innan byggingarreits B2 er heimilt að byggja allt að 100 m² frístundarhús.
Innan byggingarreits B3 er heimilt að byggja allt að 300 m² skemmu.
Innan byggingareits B4 er heimilt að byggja allt að 100 m² frístundarhús.
Mesta hæð á mæni íbúðar- og frístundarhúsa getur verið allt að 8,0 m m.v. gólfkvóta. Mesta hæð á
mæni skemmu getur verið allt að 7,0 m m.v. gólfkvóta. Leitast skal við að gæta samræmis í
mænisstefnu bygginga. Staðsetning bygginga er sýnd á uppdrætti, til skýringar.
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Efnisval bygginga skal vera vandað og gæta skal innbyrðis samræmis. Fella skal byggingar sem best að
landi. Vanda skal til frágangs bygginga, bílastæða og lóða.

4.2 Vegir og bílastæði
Aðkoma er af Siglufjarðarvegi (nr. 76) og um núverandi aðkomuveg að Laufsölum. Bílastæði verða
innan byggingarreita. Siglufjarðarvegur flokkast sem stofnvegur. Veghelgunarsvæði er sýnt á
uppdrætti.

4.3 Veitur
Byggingar verða tengdar dreifikerfi rafveitu, ljósleiðara og fyrirhugaðri vatnsveitu sveitarfélagsins. Kalt
vatn er frá borholu sem er á landinu. Lagnir verða með vegum, eftir því sem við verður komið.
Frárennsli verður leitt í sameiginlegt hreinsivirki og verður frágangur í samræmi við reglugerð um
fráveitur og skólp nr. 798/1999, með síðari breytingum. Tryggja skal gott aðgengi að hreinsivirkjum til
tæmingar. Samnýta skal hreinsivirki eftir því sem við verður komið.

4.4 Sorp
Í eða við byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps. Gera skal ráð fyrir a.m.k. þremur
sorpílátum eða í samræmi við kröfur sveitarfélags. Sorpgeymslur skulu vera í samræmi við
byggingarreglugerð nr. 112/2012, m.s.br. Staðsetning og frágangur skal vera þannig að aðgengi sé gott.
Sorphirða fer eftir reglum sveitarfélagsins hverju sinni.

4.4 Regnvatn
Forðast skal að leiða regnvatn í hreinsivirki. Bent er á þann kost að veita vatni af húsþökum og hörðu
yfirborði við hús beint niður í jarðveginn. Koma má fyrir malarpúðum undir yfirborði lóða sem getur
tekið við yfirborðsvatni í rigningum og leysingum þannig að yfirborðsvatn seytli smám saman út í
jarðveginn og niður í grunnvatnið. Notast má við hefðbundnar þakvatnslagnir við að beina vatninu að
malarpúðanum.
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4.5 Frágangur lóða og umgengni
Þess skal gætt að spilla ekki eða raska landi að óþörfu. Landeigandi skal halda landi snyrtilegu svo
engin hætta stafi af búnaði eða munum innan þess né sé öðrum til ama. Að jafnaði skal ekki láta
lausamuni s.s. gáma standa til lengri tíma innan lóðar án tilskilinna leyfa, sbr. grein 2.6.1 í
byggingarreglugerð 112/2012. Sækja skal um stöðuleyfi til sveitarfélagsins vegna lausafjármuna sem
standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulög og ætluð til geymslu
slíkra lausamuna.
Leitast skal við að hafa lýsingu lágstemmda og ljósi beint niður til að lýsing þjóni sem best tilgangi
sínum og til að draga úr ljósmengun.
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