
Á 383. fundi skipulags- og byggingarnefndar, þann 10. ágúst 2020, var samþykkt erindi Hermanns Þórissonar, 
kt. 140960-4709, þinglýsts eiganda jarðarinnar Ármúla, L145983, um heimild til að láta vinna deiliskipulag 
fyrir hluta jarðarinnar. Byggðaráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti bókun nefndarinnar á 925. fundi 
sínum þann 13. ágúst 2020. Meðfylgjandi umsókninni var skipulagslýsing útg. 1.0, dags. 27.07.2020, sem 
send var umsagnaraðilum 19. ágúst 2020 með athugasemdafresti til 9. september 2020. Þar með var 
samráðs- og hagsmunaaðilum gefinn kostur á gera athugasemdir á upphafsstigi skipulagsins. Alls barst 1 
umsögn sem var án athugasemda. 
1 Forsendur 
1.1 Skipulagssvæðið og staðhættir 
Skipulagssvæðið liggur um bæjarhlaðið á Ármúla auk þess sem leggur teygir sig niður að heimreið vegna 
aðkomu inn á svæðið. Svæðið er tæpir 2.500 m² að stærð. Afmörkunin er sýnd á skipulagsuppdrætti DS01. 
Svæðið er nokkurn veginn mitt á milli Sauðárkróks og Varmahlíðar en um 12 km eru til Sauðárkróks og 13 
km til Varmahlíðar. 
Ármúli liggur nyrst á Langholti sem er holt eða ás sem nær frá Reykjarhóli norður að Reynisstað. Bæjarhlaðið 
liggur í um það bil 36 m hæð. Skv. umsögn Minjastofnun Íslands, dags. 11. sept. 2020 við skipulagslýsingu 
eru engar minjar innan skipulagssvæðisins. Útihús standa norðan við Sauðárkróksbraut (75) til móts við 
heimreiðina að íbúðarhúsinu. Vinna við skógrækt er hafin norðan við skipulagssvæðið og hefur 
skipulagstillagan því ekki áhrif á á þá starfsemi. Nokkru neðan við skipulagssvæðið, austan við bæjarhlað 
Ármúla er íbúðarhúsalóðin Ásmúli, L173494. Skipulagssvæðið nær ekki að mörkum lóðarinnar. 
1.2 Mannvirki og aðkoma 
Innan skipulagssvæðisins er 204,8 m² íbúðarhús byggt árið 1990, 77 m² bílgeymsla og tvö 27 m² gestahús. 
Aðkoma er frá Sauðárkróksbraut um heimreið að Ármúla. Ný aðkoma að gestahúsum er sýnd á 
skipulagsuppdrætti þar sem hún tengist við heimreiðina, sunnan við íbúðarhúsið. Gert er ráð fyrir allt að 9 
bílastæðum. 
1.3 Forsenduöflun 
Forsenduöflun fór fram á svæðinu þann 21. júlí 2020 þar sem mannvirki, girðingar og aðkoma voru mæld 
með GPS mælitæki af gerðinni Trimble R10. Nákvæmni mælinga í láréttum fleti er um 5 cm. Niðurstöður 
mælingar voru notaðar sem forsendur við skipulagsvinnuna. 
2 Tengsl við aðrar áætlanir 
2.1 Landskipulagsstefna 
Við vinnslu deiliskipulagsins verður stuðst við markmið landsskipulagsstefnu 2015-2026 um skipulag í 
dreifbýli, að það „…gefi kost á fjölbreyttri nýtingu lands, svo sem til ræktunar, ferðaþjónustu og útivistar, í 
sátt við náttúru og landslag.“   
Skipulagstillagan mun taka mið af markmiði 2.4 um ferðaþjónustu í sátt við náttúru og umhverfi enda er 
skipulagssvæðið lítill hluti af landi Ármúla. Markmið landeiganda er að miða uppbyggingu mannvirkja á 
afmörkuð svæði innan jarðarinnar. Þá er skógrækt í uppbyggingu norðan við skipulagssvæðið. 
2.2 Aðalskipulag 
Skipulagssvæðið er á skilgreindu landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
2009-2021. Markmið aðalskipulags fyrir landbúnaðarsvæði eru að „Áfram verði öflugur landbúnaður í 
sveitarfélaginu, í sátt við umhverfið. Áhersla verði lögð á sjálfbæra þróun og nýjungar í landbúnaði.“ Jafnframt 
segir í 7. gr. í kafla 4.14.4. um tillögur fyrir landbúnað: 
 „Aðalskipulag kemur ekki í veg fyrir að bændur á landbúnaðarsvæði byggi og breyti landnotkun á jörðum 
sínum fyrir ferðaþjónustu.“ Í kafla 4.14.7 segir að byggingar sem ekki tengist búrekstri skuli byggðar 
samkvæmt deiliskipulagi. Hér verður því miðað við ákvæði 7. gr. í kafla 4.14.4. og fyrirhuguð mannvirki byggð 
skv. tillögu að deiliskipulagi. 
2.3 Minjavernd 
Vísað er í umfjöllun um umsögn Minjastofnunar Íslands í kafla 1.1. 
2.4 Tengsl við aðrar áætlanir 
Skipulagstillagan hefur ekki tengsl við aðrar áætlanir. 
 
 
3 Markmið og samráð 
3.1 Markmið 
Markmið deiliskipulagstillögunnar eru: 

 Framfylgja markmiðum skipulagslaga nr.123/2010 og 2. mgr. 37. gr. laganna. 
 Fjalla um byggingarreiti og fyrirhuguð mannvirki. 
 Setja byggingarskilmála. 
 Sýna aðkomu, bílastæði og helstu lagnaleiðir. 

3.2 Samráð 
Umsagnar- og samráðsaðilar eru: 

 Skipulagsstofnun 
 Minjastofnun Íslands 
 Umhverfisstofnun 
 Vegagerðin 
 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 
 Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar í grennd við skipulagssvæðið. 

Þessir aðilar fengu senda skipulagslýsingu til umsagnar og fengu þar kost til að koma með umsögn eða 
athugasemd við henni. Einnig fá þessir aðilar skipulagstillöguna senda þegar hún verður auglýst. 
4 Skilmálar 
Fara skal eftir því sem skipulag þetta, ákvæði skipulagsreglugerðar, byggingarreglugerðar og annarra 
reglugerða segja til um við framkvæmdir tengdum skipulagstillögunni. 
4.1 Byggingarreitur og mannvirki 
Skipulagstillagan sýnir einn 525 m² byggingarreit. Reiturinn er 35 m á lengd og 15 m á breidd og er hnitsettur 
á skipulagsuppdrætti. Innan reitsins er heimilt að reisa tvö, einnar hæðar gestahús. Hámarkshæð frá gólfi í 
mæni er 4 m. Mænistefna er valfrjáls. Stærð byggingar skal ekki vera meiri en 50 m² og skipulagið setur 
skilmála um hámarksnýtingarhlutfall byggingarreits 0,19.  
Fara skal eftir 10.5.4. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 varðandi þakhalla og lágmarksbil á milli 
bygginga skal vera 10 m. Fari bil á milli bygginga undir 10 m skal fara eftir 9.7.5. gr. byggingarreglugerðar. 
Húsin skulu vera á öruggum undirstöðum þannig að þau standi af sér staðbundið vindálag og falla vel að 
umhverfi. 
 

 
4.4 Aðkoma og bílastæði 
Eins og áður segir tengist heimreið að Ármúla við Sauðárkróksbraut (75) og ekki er gert ráð fyrir nýjum 
tengingum við þjóðveg. Gert er ráð fyrir tengingu við heimreið eins og sýnt er á skipulagsuppdrætti og 
malarvegi að gestahúsum. Skipulagsuppdráttur sýnir 6 bílastæði, þar af eitt bílastæði fyrir hreyfihamlaða sem 
er 6 m á lengd og 4,5 m á breidd. Heimilt er að auka fjölda bílastæða ef þurfa þykir en þau skulu þó ekki 
verða fleiri en 10. 
4.5 Veitur 
Lagnasvæði fyrir strengi og lagnir eru sýnd á skipulagsuppdrætti. Heimilt er að grafa skurði fyrir heimæðar lagna 
og heimtaugar strengja á lagnasvæðum. Við frágang skal fara eftir skilmálum í kafla 4.6 í þessari greinargerð.  
4.6 Frágangur 
Framkvæmdir í tengslum við skipulagstillöguna munu óhjákvæmilega orsaka eitthvert rask á landi. Að 
framkvæmdum loknum skal ganga frá landi þannig að það verði í sem líkustu ástandi og það var fyrir. 
Mannvirki skulu falla vel að umhverfi og landslagi og ekki vera í skærum litum sem skera sig úr nærumhverfi. 
Á skurðsár skal sá fræjum eða þökuleggja til að flýta fyrir gróðurmyndun. 
5 Umhverfisskýrsla 
Samkvæmt 5.4.1. gr. Skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er lagt mat á líkleg áhrif framkvæmda og starfsemi 
svæðisins á umhverfið. Þættir sem lagt verður mat á eru áhrif á andrúmsloft, landslag, náttúru- og 
menningarminjar, félagsleg og efnahagsleg áhrif. Við greiningu hugsanlegra umhverfisáhrifa er notast við 
hugtök sem skilgreind eru í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni 
og vægi áhrifa. Eftirfarandi skilgreiningar á vægi verða notaðar: 

 Jákvæð áhrif á umhverfisþátt 
 Óveruleg áhrif á umhverfisþátt 
 Neikvæð áhrif á umhverfisþátt 
 Áhrif eru óljós 

5.4 Andrúmsloft 
Framkvæmdir sem skipulagið fjallar um fela ekki í sér aukna losun á gróðurhúsalofttegundum til lengri tíma. 
Á framkvæmdatíma er líklegt að vinnuvélar muni muni losa efni út í andrúmsloftið en ekki í meira magni en 
þekkist í húsabyggingum almennt. Að framkvæmdum loknum er ekki gert ráð fyrir losun mengandi efna. Áhrif 
á andrúmsloft eru talin óveruleg. 
5.5 Landslag 
Húsin sem stendur til að reisa eru á svæði sem þegar byggðu svæði. Alls eru fjórar aðrar byggingar í 
nærumhverfi, þar af tvö hús með svipað eða sama útlit og mannvirkin sem til stendur að reisa. 
Byggingarreiturinn er rúmlega 200 m frá Sauðárkróksbraut (75) og skilmálar skipulags lágmarka fyrir að húsin 
muni fanga athygli ökumanna. Húsin verða líklega sjáanleg frá þjóðvegi á kafla frá heimreið að Stóru-Gröf 
ytri norður að vegtengingu heimreiðar í Ármúla. Hins vegar eru þau það langt frá vegi að þau breyta ekki 
landslagi við hann. Áhrif á landslag eru talin óveruleg. 
5.6 Náttúru- og menningarminjar 
Eins og fram kom í umsögn Minjastofnunar Íslands eru engar minjar sjáanlegar á skipulagssvæðinu. Þá eru 
engar þekktar náttúruminjar innan svæðisins. Áhrif á náttúru- og menningarminjar eru talin óveruleg.  
5.7 Félagsleg og efnahagsleg áhrif 
Skipulagið gerir ráð fyrir mannvirkjum sem nýtast fyrir ferðamenn og aðra sem þurfa næturgistingu. Starfsemi 
í tengslum við skipulagið mun færa tekjur inn á svæðið og auka líkur á að ferðamenn staldri við frekar enn 
að keyra í gegn. Félagsleg og efnahagsleg áhrif eru talin jákvæð. 
6 Auglýsing og samráð 
Skipulagstillaga þessi verður tekin fyrir á fundi skipulags- og byggingarnefndar Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
og á fundi sveitarstjórnar. Í kjölfarið verður hún auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 
gefst umsagnaraðilum og almenningi þá kostur á að koma athugasemdum á framfæri. 
 
 


