
Inngangur 
Viðfangsefni og aðdragandi 
Skipulags- og byggingarnefnd Skagafjarðar lagði til við sveitarstjórn á 422. fundi 
sínum þann 7. janúar 2022 að hafin yrði vinna við tillögu að deiliskipulagi á svæði 
austan Skagfirðingabrautar, milli Öldustígs og Hegrabrautar að Smáragrund. Bókun 
skipulags- og byggingarnefndar var samþykkt á 420. fundi sveitarstjórnar þann 12. 
janúar 2022.  
Ákveðið var að taka saman lýsingu á verkefninu í upphafi skipulagsvinnunnar í 
samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010. Í lýsingu koma fram áherslur 
sveitarstjórnar, upplýsingar um forsendur og fyrirhugað skipulagsferli skv. 
skipulagslögum nr. 123/2010.  
MEÐ KYNNINGU SKIPULAGSLÝSINGAR Í UPPHAFI VERKS GEFST HAGSMUNAAÐILUM OG 
ÍBÚUM KOSTUR Á AÐ LEGGJA FRAM ÁBENDINGAR OG SJÓNARMIÐ SEM GÆTU KOMIÐ AÐ 
GAGNI VIÐ GERÐ SKIPULAGSINS. 
Skipulagssvæðið, staðhættir og núverandi ástand 
Framlögð skipulagslýsing fyrir deiliskipulag íbúðarbyggðar við Víðigrund, 
Smáragrund og hluta Grundarstígs á Sauðárkróki unnin af Stoð ehf. verkfræðistofu. 
Skipulagssvæðið nær yfir 5,4 ha svæði sem afmarkast af Skagfirðingabraut að 
vestan, að Öldustíg að norðan, Smáragrund að austan og Hegrabraut að sunnan. 
Á skipulagssvæðinu er íbúðarbyggð sem samanstendur af íbúðarblokkum og 
einbýlishúsum auk leikskóla við Víðigrund, félagsheimilis auk verslunar við 
Smáragrund. Svæðið byggðist upp á 7. og 8. áratug síðustu aldar, elstu húsin reist 
undir lok 6. áratugar en það yngsta, leikskólinn, var byggt árið 1995. Helstu 
framkvæmdir síðustu ára hafa verið viðbyggingar og viðhaldsframkvæmdir á stöku 
húsum. 
Markmið, viðfangsefni og áherslur 
Við skipulagsvinnuna verður horft til þess að nýta svæðið betur, styrkja götumyndir 
með uppbyggingu óbyggðra lóða/vannýttra svæða innan núverandi byggðar og að 
viðhalda byggðarmynstri.  
Skipulagið fellur vel að heildarmyndinni miðað við notkun og byggðarmyndstur, þá 
eru helstu viðfangsefnin m.a: 

- Skilgreining lóðagerða, byggingarreita og almennra lóðaskilmála. 
- Þétting byggðar á vannýttum lóðum eða reitum. 
- Aðkomuleiðir, bílastæði og gönguleiðir. 

Helstu forsendur 
Staða skipulags 
Aðalskipulag. 
Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 er skipulagssvæðið 
skilgreint á landnotkunarreit, íbúðarbyggð nr. ÍB-404. Ekki verður tekið fyrir allt 
svæðið sem afmarkast af ÍB-404, heldur hluti þess líkt og er lýst hér að ofan. 
Skilmálar í aðalskipulagi fyrir ÍB-404 eru teknir saman í töflunni hér að neðan. 

Almenn stefna aðalskipulags fyrir íbúðarbyggð á Sauðárkróki: 
 Nánara fyrirkomulag byggðar er útfært í deiliskipulagi. Í deiliskipulagi er leyfilegt 

að auka eða minnka nýtingarhlutfall á einstökum lóðum svo framarlega sem 
heildarbyggingarmagn sé í samræmi við það sem fram kemur í aðalskipulagi 

 Rík áhersla lögð á vandað  yfirbragð hverfa og bygginga. 
 Við deiliskipulagsvinnu skal áhersla lögð á að undirstrika og efla sérstöð 

Sauðárkróks og fallega bæjarmynd. 
 Sauðárkrókur á sér rúmlega 140 ára byggðasögu og þar eru fjölmörg friðuð hus 

og söguleg byggð sem skilgreind hefur verið sem verndarsvæði í byggð. Áhersla 
er lögð á að vernda og styrkja miðbæinn, með hæfilegum byggingarheimildum 
til að koma í veg fyrir stöðnun og til að tryggja jákvæða framþróun miðbæjarins 
á forsendum hinnar sögulegu byggðar. 

 Minniháttar atvinnustarfsemi er heimil í íbúðarbyggð sem ætla má að valdi ekki 
nágrönnum óþægindum t.d. vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar. Í 
aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að heimagisting samkvæmt skilgreiningu 
reglugerðar og gististaðir í flokki II með allt að 5 herbergjum og rými fyrir allt 
að 10 gesti verði heimilir innan íbúðarbyggðar í sveitarfélaginu. 

Deiliskipulag 
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. 
Byggingar og íbúðir 
Við Víðigrund  eru 5 fjöleignarhús, 6 einbýlishús, leikskóli og félagsheimili. 
Heildarfjöldi íbúða í fjöleignarhúsum er 70 íbúðir og í hverjum stigagangi eru annað 
hvort 6 eða 8 íbúðir. 
Á þeim hluta Smáragrundar sem er innan skipulagssvæðis eru 9 einbýlishús, 1 
fjöleignarhús með tveimur íbúðum og húsnæði Áfengis- og tóbakverslunar ríkisins 
sem er við gatnamót Smáragrundar og Öldustígs.   
Við Grundarstíg eru 4 einbýlishús innan skipulagssvæðisins. Alls eru því 91 íbúð 
innan skipulagssvæðisins. 

Götur og gangstígar 
Öldustígur og Hegrabraut tengjast Skagfirðingabraut sem er megin umferðargatan 
á Sauðárkróki ásamt Strandvegi, við sjóinn. Víðigrund tengist Öldustíg að norðan 
og Hegrabraut að sunnan. Um 40 m NV við gatnamót Víðigrundar og Hegrabrautar 
tengist Grundarstígur við Víðigrund og liggur til NA. Smáragrund liggur svo þvert á 
milli Grundarstígs og Öldustígs. 
Helstu gönguleiðir um svæðið eru gangstéttar sem liggja við hlið gatna. Þó eru 
gönguleiðir á milli lóða sem eru misgreinilegar. Þær eru ýmist malbikaðar eða með 
malarlagi. Eitt af viðgangsefnum deiliskipulags er að greina gönguleiðir á svæðinu 
þannig að tenging frá Skagfirðingabraut að Smáragrund verði augljós og greinileg. 
Minjavernd 
Ekki liggur fyrir skráning fornminja í þessu svæði. 
Minjastofnun Íslands er skráður umsagnaraðili fyrir deiliskipulaginu og verður 
leitast eftir sjónarmiðum hennar snemma á vinnslutíma skipulagsins. 
Veitur og fjarskipti 
Skagafjarðarveitur þjónusta Sauðárkrók með neysluvatn og hitaveitu. 
Þjónustumiðstöð Sveitarfélagsins Skagafjarðar hefur umsjón með fráveitu. 
Hitaveitu-, vatns- og fráveitulagnir hafa verið lagðar í götur innan 
skipulagssvæðisins, auk rafveitu og gagnaveitu að hluta. Síðustu ár hafa farið fram 
þónokkrar viðhaldsframkvæmdir á veitustofnum á svæðinu á öllum veitukerfum, 
þ.e. vatnsveitu, hitaveitu og fráveitu.  
Tengsl við aðrar áætlanir 
Ekki eru tengsl við aðrar áætlanir. 
Náttúruvá, sjóvarnir 
Engin hætta stafar af sjó eða landi. 
Umhverfismat  
Umhverfisáhrif 
Tillaga deiliskipulagsins hefur að markmiði að taka tillit til 
umhverfisverndarsjónarmiða og draga úr áhrifum á umhverfi. Metin verða líkleg 
áhrif umhverfis- og samfélagsþátta s.s ásýnd, hljóðvist, loftgæði, heilsa- og öryggi, 
félagslegir þættir, útsýni, o.fl. umhverfisþátta eftir því sem efni skipulagsins gefur 
tilefni til sbr. 5.4 gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.  
Markmið deiliskipulagsins eru m.a skilgreining lóða, byggingarreita og göngustíga 
og heildstætt yfirbragð fyrir áformaða uppbyggingu. Markmiðin eru í samræmi við 
stefnu sveitarfélagsins og ekki talin hafa neikvæð áhrif á umhverfið. Í 
deiliskipulagstillögunni er ekki gert ráð fyrir framkvæmdum sem falla undir 1. 
viðauka lag nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana. 
Lagt verður mat á áhrif skipulagstillögunar á ofantalda umhverfisþætti í 
samanburði við núllkost, sem verður uppbygging í sveitarfélaginu án 
deiliskipulagsins.  
Skipulagsferill 
Kynningar og samráð 
Skipulagslýsing verður lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar og sveitarstjórn Skagafjarðar. Að fenginni staðfestingu sveitarstjórnar 
verður lýsingin send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Skipulagslýsingin 
verður auglýst í auglýsingablaði og höfð til sýnis í ráðhúsi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar að Skagfirðingabraut 19-21, 550 Sauðárkróki á opnunartíma auk 
heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is. Með því er umsagnaraðilum og 
öðrum einnig gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem gagnast 
gætu skipulagsgerðinni. 
Skipulagstillaga verður auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með 
samþykki skipulags- og byggingarnefndar Skagafjarðar og sveitarstjórn. 
Samráðs- og umsagnaraðilar verða : 

 Skipulagsstofnun 
 Minjastofnun Íslands 
 Vegagerðin 
 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 
 Skagafjarðarveitur 
 Míla 
 RARIK 
 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 

Tíma og verkáætlun 
 Maí 2022 : Skipulagslýsing lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd og 

sveitarstjórn. 
 Maí 2022 : Skipulagslýsing send Skipulagsstofnun og umsagnaðilum til 

umfjöllunar og auglýst í 3 vikur. 
 júlí 2022 : Tillaga að deiliskipulagi lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd 

og sveitarstjórn Skagafjarðar. Auglýsing deiliskipulagstillögu, 6 vikur. 
 Júlí/Ágúst 2022 : Athugasemdafresti deiliskipulagstillögu lýkur. 
 Ágúst 2022 : Yfirferð athugasemda, deiliskipulag samþykkt og svör send 

þeim sem gerðu athugasemdir. 
 September 2022 : Afgreiðsla Skipulagsstofnunar og birting í B-deild 

Stjórnartíðinda 

Nr. Notkun Lýsing 
Stærð 
[ha] 

Fjöldi 
nýrra 
íbúða 

Núv. 
íbúðir 

Fjöldi 
íbúða Íb/ha 

ÍB-
404 Íbúðabyggð 

Ránarstígur - 
Hegrabraut 21,4 10 260 270 13,2 

Svæði Áherslur og aðgerðir 

Íbúðabyggð         
ÍB-404 

Milli Skagfirðingabrautar og Víðigrundar er rými til að fjölga 
íbúðum. Yfirbragð byggðar verði í tengslum við núverandi 

byggð og innviði og þéttbýlið þróist sem samfelld og 
heildstæð byggð. Rík áhersla er lögð á vandað yfirbragð 

hverfa og bygginga. 


