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Hér er sett fram skipulagslýsing fyrir deiliskipulag 

frístundasvæðis í Varmahlíð í Sveitarfélaginu 

Skagafirði. Um er að ræða svæði í landi 

Reykjarhóls, sem skráð er sem Reykjarhóll land 

L193616 í Landsskrá Þjóðskrár.  

Gert er ráð fyrir að skipulagssvæðið verði um 

30 ha og liggur milli Víðimýrará og Reykjarhóls 

með aðkomu frá þjóðvegi nr. 1 um Birkimel og um 

götuna Reykarhól. Áætlað er að nýr vegur tengist 

þjóðvegi ofan byggðar sem verður þá helsta 

aðkomuleið að svæðinu. 

Nú þegar eru frístundalóðir austan 

Reykjarhólsvegar.  

Skipulagið verður í samræmi við Aðalskipulag 

Skagafjarðar 2020-2035. 

1.1 Markmið 

Ásókn er í frístundalóðir í sveitarfélaginu og deiliskipulagðar verða allt að 30 lóðir fyrir frístundahús. 

Markmiðið er að koma til móts við sýndan áhuga og með uppbyggingu frístundabyggðar skapast afleidd 

störf og tekjur til sveitarfélagsins. 

1.2 Skipulagslýsing 

Gerð skipulagslýsingar er ætlað að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að skipulagsferlinu 

á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og markvissari 

skipulagsvinnu og gefa sveitarstjórn og öðrum sem koma að ferlinu betri yfirsýn allt frá fyrstu skrefum. 

Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga skal sveitarstjórn taka saman lýsingu við deiliskipulagsgerð þar 

sem gerð er grein fyrir áherslum sveitarstjórnar við deiliskipulagsgerðina, forsendum og fyrirliggjandi 

stefnu. Leita skal umsagnar um lýsingu hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir 

almenningi.  

Með skipulagslýsingu þessari er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með 

ábendingar og athugasemdir sem, m.a. geta nýst við gerð deiliskipulagsins. 

1 INNGANGUR 

MYND 1 Horft norður Reykjarhólsveg – skipulagssvæði 

verður vestan vegar. 
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Alls eru skráðir 214 frístundahús í Sveitarfélaginu Skagafirði en auk þeirra eru nokkur hús, aðallega á 

Sauðárkróki og Hofsósi aðeins notuð til orlofsdvalar. Samkvæmt Þjóðskrá er fjöldi frístundahúsa á 

Norðurlandi vestra minni en í flestum landshlutum. Því er eðlilegt að líta til þess að veruleg fjölgun geti 

orðið á byggingu slíkra húsa á næstu misserum. 

2.1 Skipulagssvæðið 

Svæðið liggur vestan þéttbýlismarka Varmahlíðar. Núverandi 

aðkoma að svæðinu frá þjóðvegi 1 er um þéttbýlið í Varmahlíð 

um Skólaveg, Birkimel og svo um Reykjarhól sem er safnbraut 

sem nær að íþróttavelli og tjaldsvæði staðarins og áfram til 

norðurs meðfram núverandi frístundabyggð. Gert er ráð fyrir 

nýrri aðkomu að svæðinu sbr. nýtt aðalskipulag, af 

Norðurlandsvegi um Víðimel.  

Nú þegar eru 15 frístundalóðir austan Reykjarhólsvegar. Sú 

frístundabyggð er frá árunum upp úr aldamótum og hefur ekki 

verið deiliskipulögð áður.  

Svæðið er austan Víðimýrarár þar sem nú eru tún og akurlendi 

(L14.02) en með öðrum vistgerðum inn á milli s.s. 

snarrótarvist (L9.4) og starungsmýrarvist (L8.9) sem eru með 

hátt verndargildi og á lista Bernarsamningsins frá 2014 en 

með allmikla útbreiðslu á landsvísu, starmóavist (L10.3) og 

stinnstararvist (L9.1) sem eru með miðlungs verndargildi. 

Svæðið er ekki á náttúruminjaskrá og þar er ekki sérstök vernd 

náttúrufyrirbæra. Engar þekktar fornminjar eru á svæðinu.  

 

 

 

 

 

 

2 FORSENDUR OG STAÐHÆTTIR 

MYND 2  Vistgerðarkotlagning Náttúrufræðistofnunar 
Íslands. 
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MYND 3 Yfirlitsmynd af Varmahlíð og fyrirhuguðu svæði sem verður deiliskipulagt innan rauða rammans.  
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3.1 Aðalskipulag 

Í gildi er Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2035 sem tók gildi í apríl 2022. Svæðið er á skilgreindu svæði 

fyrir frístundabyggð nr. F-11 þar sem heimilað er allt að 50 frístundahús. Í aðalskipulaginu eru heimildir 

fyrir a.m.k. 510 frístundahús. 

Skipulagsákvæði fyrir frístundabyggð eru eftirfarandi: 

• Skilmálar fyrir frístundabyggð eru settir í deiliskipulagi. Þar skal kveðið á um stærð og gerð 

húsa, efnisnotkun og útlit húsa, aðkomuvegum, bílastæðum og veitum, svo sem vatnsöflun og 

fráveitu. 

• Áhersla skal lögð á góða ásýnd frístundabyggðar og að hún falli vel að landslagi. Almennt skal 

frístundabyggð vera sem mest samfelld og samnýta aðkomuvegi frá þjóðvegum og aðra innviði 

svo sem vatns- og fráveitu, rafveitu og ljósleiðara. Að jafnaði er miðað við að lóðir fyrir 

frístundahús séu um 0,5 ha en stærð einstakra lóða innan hvers svæðis má vera fjölbreytileg. 

• Almennt nýtingarhlutfall lóða er 0,03 á svæðum fyrir frístundabyggð þó þannig að 

nýtingarhlutfall geti orðið allt að 0,05 fyrir lóðir minni en 0,4 ha. 

• Við gerð deiliskipulags fyrir frístundabyggð skal þess gætt að hún raski ekki vistgerðum sem 

njóta sérstakrar verndar, skv. lögum um náttúruvernd, og skerði ekki landbúnaðarland í I. eða 

II. flokki, sbr. kafla 10.1 um flokkun landbúnaðarlands. 

• Við gerð deiliskipulags skal hafa samráð við Minjastofnun Íslands um skráningu minja og 

skilmála um minjar. 

TAFLA 1 Hluti töflu í kafla 23 Frístundabyggð í tillögu aðalskipulagsins. 

NR. STAÐUR STÆRÐ [HA] HÁMARKSFJÖLDI HÚSA DEILISKIPULAG Í GILDI 

F-11 
Vestan við þéttbýlið í Varmahlíð, 
við Reykjarhólsveg 

33,0 50 Nei 

3 FYRIRLIGGJANDI STEFNA OG FYRIRHUGUÐ UPPBYGGING 



 

 
7 

 

MYND 4  Sveitarfélagsuppdráttur (teikning 1/2) sem sýnir nágrenni Varmahlíðar. Frístundasvæðið er innan rauða hringsins. 

3.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu.  

Í nýju deiliskipulagi verða afmarkaðar lóðir fyrir allt að 30 frístundahús með góðu fyrirkomulagi til 

útivistar og með göngustígum og tengingu við Varmahlíð. Nýjar lóðir verða um 0,5 – 0,8 ha að stærð 

og nýtingarhlutfall og byggingamagn í samræmi við heimildir í aðalskipulagi. Núverandi frístundabyggð, 

austan Reykjarhólsvegar, er innan skipulagssvæðisins. 

Líkleg áhrif af stefnu deiliskipulagsins eru metin skv. lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana 

nr. 111/2021. Markmið laganna er sjálfbær þróun, heilnæmt umhverfi og umhverfisvernd sem vinna 

skal að með umhverfismati framkvæmda og áætlana sem eru líklegar til að hafa umtalsverð 

umhverfisáhrif. 

Mati á líklegum umhverfisáhrifum er ætlað að:  

• Nýtast við ákvarðanatöku í skipulagsvinnunni. 

• Upplýsa um möguleg umhverfisáhrif stefnunnar.  

• Undirbyggja og rökstyðja ákvarðanatöku í skipulagsgerð.  

• Aðstoða við val á milli skipulagskosta með samanburði á umhverfisáhrifum þeirra. 

4 UMHVERFISÁHRIF 
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Í skipulagsgerðinni er umhverfismat áætlana jafnframt mikilvægt til að tryggja samræmi á milli stefnu-

miða í mismunandi málaflokkum skipulagsins og tryggja að umhverfismarkmiðum sveitarfélagsins sé 

haldið á lofti. Niðurstaða umhverfismatsins nýtist til að bregðast við hugsanlega neikvæðum umhverfis-

áhrifum með breytingu á stefnu eða mótun á mótvægisaðgerðum. Umhverfismatið byggir á fyrir-

liggjandi upplýsingum um grunnástand umhverfis. 

4.1 Umhverfisþættir, matsspurningar og viðmið 

Umhverfisþáttur er tiltekinn þáttur, s.s. gróðurfar, landslag eða félagslegir þættir, sem taldir eru geta 

orðið fyrir áhrifum af framkvæmdum og aðgerðum sem leiðir af þeirri stefnu sem skoðuð er hverju 

sinni. Í matslýsingu voru tilteknir þeir umhverfisþættir sem líklegt væri að yrðu valdir til umfjöllunar í 

umhverfisskýrslu. 

Áhrif af stefnu aðalskipulagsins á einstaka þætti umhverfisins eru metin og gefin einkunn, m.a. eftir því 

hvort þau eru talin jákvæð eða neikvæð. Forsendur við mat á umhverfisáhrifum byggja á tveimur 

meginþáttum sem eru: 

• Viðmið í lögum og reglugerðum, stefnumótun stjórnvalda og skuldbindingar á alþjóðavísu. 

• Greining á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti skv. fyrirliggjandi gögnum.  

Við matið er horft til neðangreindra umhverfisþátta og leitast við að svara matsspurningum m.t.t. 

þeirra viðmiða sem talin eru upp í töflunni: 

TAFLA 2 Umhverfisþættir, matsspurningar og viðmið 

UMHVERFISÞÁTTUR MATSSPURNINGAR VIÐMIÐ 

Gróður og dýralíf 
Hefur stefnan áhrif á gróður / votlendi/dýralíf? 

Hefur stefnan áhrif á líffræðilega fjölbreytni? 

Stefna í aðalskipulagi 

Vistgerðarkortlagning NÍ 

Ásýnd og landslag Hefur stefnan áhrif á ásýnd svæðisins eða náttúrulegt landslag? 
Stefna í aðalskipulagi 

Landsskipulagsstefna 

Verndarsvæði og 
náttúruminjar 

Hefur stefnan áhrif á svæði sem njóta verndar skv. lögum um 
náttúruvernd? 

Lög nr. 60/2013 um 
náttúruvernd. 

Jarðmyndanir 
Hefur stefnan áhrif á jarðmyndanir sem njóta verndar eða þykja 
sérstæðar? 

Lög nr. 60/2013 um 
náttúruvernd. 1. gr. um 
markmið laganna. 3. gr. 

um verndarmarkmið fyrir 
jarðminjar og 61. gr. um 

sérstaka vernd jarðminja. 

Fornminjar Hefur stefnan áhrif á fornminjar? 
Lög um menningarminjar 

nr. 80/2012. 

Samfélag Hefur stefnan áhrif á íbúa og atvinnulíf? Stefna í aðalskipulagi 

Heilsa og öryggi 
Hefur stefnan áhrif á hljóðvist og/eða loftgæði? 

Er hætta á mengun af völdum stefnunnar? 

Stefna í aðalskipulagi 

Lög nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og 
mengunarvarnir. 
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Með kynningu skipulagslýsingar þessarar er umsagnaraðilum, hagsmunaaðilum og almenningi gefinn 

kostur á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið.  

Skipulagslýsingin verður kynnt með auglýsingu í blöðum/dreifiritum og á vefsíðu sveitarfélagsins 

http://www.skagafjordur.is/. Einnig verður skipulagslýsingin aðgengileg á skrifstofu skipulagsfulltrúa 

að Skagfirðingabraut 21, Sauðárkróki. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skrifstofu 

sveitarfélagsins eða skrifstofu skipulagsfulltrúa á netfangið saeunnkth@skagafjordur.is, fyrir auglýstan 

tímafrest.  

5.1 Umsagnaraðilar 

• Skipulagsstofnun 

• Minjastofnun Íslands 

• Heilbrigðiseftirlit 

• Vegagerðin 

• RARIK 

Eftir atvikum verður leitað eftir umsögnum annarra aðila, þ.á.m. innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. 

5.2 Samráð  

Deiliskipulögin verða unnin fyrir sveitarfélagið og kynnt íbúum og hagsmunaaðilum. Á vinnslutíma 

verður tillaga að deiliskipulagið kynnt bæði íbúum/almenningi.  

5.3 Skipulagsferli 

Meðferð skipulagslýsingar verður skv. skipulagslögum nr. 123/2010.  

TAFLA 3   Drög að skipulagsferlinu ásamt tímasetningum, birt með fyrirvara um breytingar. Tímasetningar eru háðar framgangi 

endurskoðaðs aðalskipulags. 

MÁNUÐUR LÝSING 

maí 2022 
Skipulagslýsing tekin fyrir í skipulags- og bygginganefnd og send Skipulagsstofnun og 
umsagnaraðilum til umsagnar. Gefinn verður tveggja vikna frestur til að skila inn athuga-
semdum. 

ágúst 
Tillaga að deiliskipulagi tekin til umfjöllunar í skipulags- og bygginganefnd, kynnt almenningi á 
heimasíðu sveitarfélags, áður en hún verður lögð fyrir sveitarstjórn. 

ágúst/september 
Tillaga að deiliskipulagi samþykkt til auglýsingar í sveitarstjórn og send til umsagnaraðila. 
Gefinn  verður sex vikna frestur til þess að skila inn athugasemdum. 

5 KYNNING OG SAMRÁÐ 

http://www.skagafjordur.is/
mailto:runargu@skagafjordur.is
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MÁNUÐUR LÝSING 

október 
Tillaga að deiliskipulagi afgreiddar í sveitarstjórn, að undangenginni umræðu skipulags- og 
bygginganefndar, með breytingum sem athugasemdir kunna að gefa tilefni til, og send 
Skipulagsstofnun. 

nóvember Gildistaka deiliskipulags auglýst í B- deild Stjórnartíðinda. 

 


