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1 Forsendur 

1.1 Almennar upplýsingar 

Viðfangsefni deiliskipulagsins er að skipuleggja bæjarstæði Depla og næsta nágrenni í Fljótum í 

Sveitarfélaginu Skagafirði. 

Í deiliskipulaginu eru m.a. lagðar línur hvað varðar fyrirkomulag bygginga og bílastæða ásamt 

úrfærslu á aðkomu að og um svæðið.  

Í deiliskipulagi verður einnig gerð grein fyrir lóðamörkum, byggingarreitum og öðrum þeim 

ákvæðum sem ástæða er að skilgreina í deiliskipulagi.  

Skilmálar þessir gilda fyrir skipulagssvæðið (sjá nánar í kafla 3). Hér er lýst almennum upplýsingum 

um deiliskipulagssvæðið og nágrenni þess. 

1.2 Staðhættir 

Jörðin Deplar er staðsett í Stíflu í Fljótum og er bæjarstæðið í um 150 m hæð yfir sjávarmáli. Aðkoma 

að núverandi og fyrirhuguðum byggingum er um núverandi aðkomuveg frá Ólafsfjarðarvegi. Þegar 

hefur núverandi húsakosti verið breytt og byggt við hann með það að markmiði að byggja upp veiði- 

og skíðaskála á jörðinni.  

1.1 Afmörkun skipulagssvæðisins og stærð 

Svæðið sem deiliskipulagið nær til afmarkast af 30 m veghelgunarsvæði Ólafsfjarðarvegar í austri, af 

árfarvegi sem liggur í Fljótaá í norðri, af 33 kv raflínu í vestri og í suðri liggja mörkin m.a. í 

lóðarmörkum tveggja bygginga á jörðinni sem eru í eigu annarra aðila en skipulagssvæðið.   

Skipulagssvæðið er um 9,3 ha að flatarmáli.  

Mörk skipulagssvæðisins má sjá afmörkuð á loftmynd hér að neðan. 
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Mynd 1. Afmörkun skipulagssvæðisins (Loftmynd frá Loftmyndum ehf. frá árinu 2000). 

1.2 Skipulagsleg staða 

1.2.1 Aðalskipulag 

Í gildi er aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjaraðar 2009-2021. 

Bæjarstæði Depla er í gildandi aðalskipulagi skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði (V-1.3)1 en 

þess utan er svæðið sem deiliskipulagið nær til er skilgreint í aðalskipulagi sem landbúnaðarsvæði, 

þar sem svæðið er neðan skilgreindra marka á milli landbúnaðarsvæða og óbyggðra svæða. Mörkin 

þar á milli eru við 200 m.y.s. en bæjarstæði Depla er í um 150 m.y.s.   

 

 

1 Skv. breytingu á aðalskipulagi sem samþykkt var 9. júlí 2015 og öðlaðist gildi 23. júlí 2015. 
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Meðfram skipulagssvæðinu austanverðu liggur stofnvegur (Ólafsfjarðarvegur) og þá liggur 33 kv 

stofnlína rafveitu meðfram skipulagssvæðinu vestanverðu. Bæði stofnvegurinn og stofnlínan eru 

utan skipulagssvæðisins. 

Í aðalskipulagi eru m.a. settar fram eftirfarandi tillögur fyrir landbúnaðarsvæði: 

• Aðalskipulag kemur ekki í veg fyrir að bændur á landbúnaðarsvæði byggi og breyti 

landnotkun á jörðum sínum fyrir ferðaþjónustu. 

• Aðalskipulag kemur ekki í veg fyrir einstakar nýbyggingar og breytingar á húsum á bújörðum. 

Framkvæmd aðalskipulags fyrir landbúnað flest m.a. í: 

• Byggingar sem ekki tengjast búrekstri á jörð skulu byggðar samkvæmt deiliskipulagi. 

 

Mynd 2. Hluti aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Gulur hringur (V-1.3) sýnir verslunar- og 
þjónustusvæðið að Deplum. 

1.3 Minjar 

Vegna vinnu við deiliskipulag var unnin deiliskráning fornminja innan skipulagssvæðisins og í nánd 

við skipulagssvæðið2. 

Samantekt minjaskráningar má sjá hér að neðan: 

 

2 Guðný Zoëga. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags Depla í Fljótum, Skagafirði. Byggðarsafn Skagfirðinga, 

Rannsóknarskýrslur 2017/173. Sauðárkrókur 2017.   



 

 

6 

 

Alls voru skráðar 15 minjar og þar af fundust 9 á vettvangi. Innan deiliskipulagssvæðisins voru 6 minjar 

skráðar og þar af voru 4 heillegar, tveir matjurtagarðar [1841-2 og 1841-4], mógrafir [1841-6] og útihúsatóft 

[1841-5]. Einn álagablettur, Álagabrekka var skráð en engin mannaverk er að finna í brekkunni. Ekkert er eftir 

af bæjarstæðinu [1841-1] og það er því einungis skráð sem heimild. Ekki var hægt að staðsetja tvær horfnar 

minjar; svarðargrafir [1841-12] og svokallaða Grænutóft [1841-13]. Þrjár horfnar minjar voru staðsettar eftir 

túnakorti sem lagt hafði verið yfir loftmynd; fjós [1841-11], útihús [1841-14] og heimreið en reikna má með 

einhverri skekkju. Jarðbrú [1841-10] er að mestu horfin en var hnitsett eftir loftmynd. Auk þess fylgja með í 

skránni uppmælingar þriggja tófta [1841-7/8/9] sem liggja fast upp við deiliskipulagslínuna að austanverðu. 

Upplýsingar um minjastaði má sjá í töflu hér að neðan: 

 

Í kafla 2.7, varðveisla minja, er fjallað um hvort og hvaða áhrif fyrirhugaðar framkvæmdir skv. 

deiliskipulagi hafa á minjastaði þessa. 

Minnt er á 24. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 en þar segir: 

”Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal 

skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda 

og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn.  Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við 

framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun 

Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang 

fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og 

með hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi 

Minjastofnunar Íslands.” 

1.4 Gögn deiliskipulags 

Deiliskipulag Depla samanstendur af eftirtöldum gögnum: 

• Greinargerð með forsendum, skipulags- og byggingarskilmálum. 

• Deiliskipulagsuppdráttur af skipulagssvæðinu í mælikvarða 1:1000 í A2. 
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2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er til fyrir Depla en talin er þörf á deiliskipulagi fyrir svæðið vegna fyrirhugaðrar 

uppbyggingar ferðaþjónustu á jörðinni.  

Markmið með deiliskipulaginu er að byggja upp ferðaþjónustu á jörðinni Deplum, m.a. með 

byggingu veiði- og gistiskála 

2.1 Veiði- og gistiskáli 

Fyrirtækið Fljótabakki ehf. á jörðina Depla í Fljótum og hefur fyrirtækið þegar hafið uppbyggingu á 

veiði- og gistiskála á jörðinni með því að breyta og byggja við núverandi íbúðarhús.  

Uppbygging er þegar hafinn og samanstendur veiði- og gistiskáli af nokkrum sambyggðum 

byggingum. Austast er endurbyggt íbúðarhús, sem er hæð, ris og lagnakjallari. Vestan þess er 

tengibygging á einni hæð og áfram til vesturs er gert ráð fyrir byggingu sem mun hýsa afþreyingarsal, 

líkamsræktarsali, heita potta og litla sundlaug, ásamt stoðrýmum, lagnarýmum og geymslum. 

Heildarbyggingarmagn veiði- og gistiskála er um 3.000 m2.  

 

  

Mynd 3. Möguleg ásýnd að veiði- og gistiskála úr norðri. 

 

 

 

Mynd 4. Möguleg ásýnd veiði- og gistiskála úr suðri. 

2.2 Lóðir 

Lóðarmörk eru sýnd á skipulagsuppdrætti og stærð lóðar skráð. Þessar upplýsingar eru til 

viðmiðunar, en nánar er gerð grein fyrir lóðarmörkum, málsetningu lóðar og lóðarstærð á mæliblaði. 

Þar sem misræmi er gildir mæliblað.  
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2.3 Byggingarreitir 

Á skipulagsuppdrætti er sýndir byggingarreitir á lóðum og skulu byggingar byggðar innan þeirra. 

2.4 Akandi umferð og bílastæði 

Aðkoma að núverandi og fyrirhuguðum byggingum er um núverandi aðkomuveg frá Ólafsfjarðarvegi 

(nr. 82). Aðkomuvegurinn er 4,0 m að breidd og liggur að fyrirhuguðum veiði- og gistiskála. Þar er 

gert ráð fyrir hringakstri en bílastæði fyrir um 19 bíla verða staðsett norðan aðkomuvegar.  

Til að milda ásýnd að bílastæðunum er gert ráð fyrir jarðvegsmönum með grasyfirborði ásamt trjá- 

og runnagróðri norðan stæða og bygginga. Gert er ráð fyrir trjábelti meðfram aðkomuvegi, bæði 

sunnan hans og norðan, en einnig er gert er ráð fyrir jarðvegsmön á milli bílastæða og aðkomuvegar. 

Það sem gera má ráð fyrir töluveðri snjósöfnun á svæðinu er gert ráð fyrir tveimur 

snjósöfnunarsvæðum, annarsvegar norðan aðkomusvæðis að skálanum og hinsvegar austan 

bílastæða.  

Gert er ráð fyrir vegslóða að rotþró og siturbeði norðan fyrirhugaðra bygginga en sunnan 

fyrirhugaðra bygginga er gert ráð fyrir vegslóða vegna vörulosunar. Gert er ráð fyrir að vegslóðar 

þessir verði undirbyggðir en með grasyfirborði og 3,0 m að breidd. 

2.5 Veitur 

2.5.1 Kalt vatn 

Neysluvatn að núverandi og fyrirhuguðum byggingum kemur úr borholu sem er staðsett suðvestan 

skipulagssvæðisins, um 150 frá fyrirhuguðum veiði- og gistiskála. Borhola þessi gefur 3-4 l/sek. en 

frá borholunni eru niðurgrafnar lagnir að núverandi og fyrirhuguðum byggingum.  

Gert er ráð fyrir forðatanki vegna „sprinkler“ vatnsúðakerfis í veið- og gistiskálanum. Tankur þessi 

verður staðsettur innan lóðar, norðan við skálann og lögn verður frá honum að kjallara hússins.  

2.5.2 Heitt vatn 

Skagafjarðarveitur ehf. eru með borholu fyrir heitt vatn við Miklavatn. Þegar hefur verið lögð lögn 

þaðan að virkjun og stöðvarhúsi við Stífluvatn og áfram að núverandi og fyrirhuguðum byggingum 

innan skipulagssvæðisins.  

2.5.3 Rafmagn 

RARIK sér svæðinu fyrir rafmagni en 33 kv byggðarlína liggur í vesturmörkum skipulagssvæðisins og 

frá henni liggur jarðstrengur að núverandi byggingum innan skipulagssvæðisins.  
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2.5.4 Fráveita 

Gert er ráð fyrir rotþró og siturbeðum ásamt fituskilju norðan veiði- og gistiskála. Vegslóði verður 

að svæðinu þannig að aðgengi verður gott og auðvelt fyrir ökutæki að komast að til tæmingar og 

eftirlits.  

Gert er ráð fyrir tveimur rotþróm sem hvort um sig er 7.000 lítrar og stærð fituskilju er 2.600 lítrar.  

Kerfið skal vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012 og reglugerð nr. 798/1999 um 

fráveitur og skolp. Frágangur siturlagna, rotþróar og frárennslis skal vera vandaður í alla staði, þannig 

að engin mengun stafi af.  

Hafa skal samráð um frágang mengunarvarna við Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra. 

2.6 Varðveisla minja 

Eins og tekið er fram í kafla 1.3 eru fimmtán minjastaðir skráðir á skipulagssvæðinu eða rétt utan 

skipulagssvæðisins og þar af fundust 9 á vettvangi. Minjastaðir þessir hafa verið staðsettir í 

deiliskráningu og má sjá staðsetningu þeirra á deiliskipulagsuppdráttum.  

Hættumat skv. minjaskráningu er að engin af minjastöðunum séu í hættu vegna framkvæmda þar 

sem uppbyggingu skv. deiliskipulagi í nánd við minjastaði er þegar að mestu lokið.  

Minjar innan deiliskipulagssvæðisins geta hins vegar allar talist í einhverri hættu vegna framtíðar 

nytja jarðarinnar og ef breytingar verða á deiliskiplagi þarf að endurskoða hættumat. 

Minnt er á 23. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, Fornleifar í hættu, en þar segir: 

 „Hver sá sem verður var við að fornleifar liggi undir skemmdum skal gera Minjastofnun Íslands 

viðvart án tafar. Ef fyrirsjáanlegt er að minjastaður spillist vegna breyttrar landnotkunar eða 

framkvæmda skal framkvæmdaraðili eða viðkomandi sveitarfélag gera Minjastofnun Íslands 

viðvart með sannanlegum hætti með minnst fjögurra vikna fyrirvara áður en áætlaðar 

framkvæmdir hefjast og lýsa þeim breytingum er af framkvæmd mun leiða. Minjastofnun Íslands 

ákveður að undangenginni vettvangskönnun hvort frekari rannsóknar er þörf, hvort gera skuli 

tillögu um friðlýsingu eða hvort fornleifarnar megi víkja og þá með hvaða skilmálum. Óheimilt er 

að veita leyfi til framkvæmda fyrr en ákvörðun Minjastofnunar Íslands liggur fyrir. Stofnunin skal 

hafa samráð við Umhverfisstofnun þegar fjallað er um blandaðar minjar, þ.e. menningarminjar 

sem einnig teljast til náttúruminja.“ 

Vegna þessa er með öllu óheimilt að ráðast í framkvæmdir í nánd við þessar minjar nema að 

undangengnu samráði við Minjastofnun Íslands, sbr. 23. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 

sem sjá má hér að ofan.  
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3 Almennir skilmálar 

3.1 Almennt 

Hér er lýst almennum skilmálum sem gilda að jafnaði um byggingar og framkvæmdir í tengslum við 

deiliskipulag þetta. 

3.2 Hönnun og uppdrættir 

Fara skal eftir því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð og aðrar 

reglugerðir segja til um. 

Þar sem hús eru samtengd skal samræma útlit, þakform, lita- og efnisval. 

Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum, hæðartölur á landi við hús og á 

lóðarmörkum, skjólveggi á lóð og annað það sem máli skiptir fyrir útlit og fyrirkomulag mannvirkja 

á lóðinni sbr. byggingarreglugerð (112/2012).  

3.3 Mæliblöð  

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef 

einhverjar eru o.fl. Allir megin hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur 

á mæliblaði fyrir hverja lóð. Byggingarreitur sýnir lágmarksfjarlægð frá lóðarmörkum. 

Mæliblöð sýna einnig viðmiðunarhæðir gangstétta og gatna við lóðarmörk, sem er þá einnig 

lóðarhæð á þessum mörkum.  

3.4 Sorpgeymslur og sorpgámar 

Sorpgeymslur skulu almennt vera í samræmi við kafla 6.12. byggingareglugerðar (112/2012). 

3.5 Frágangur lóða 

Frágangur lóða skal almennt vera í samræmi við kafla 7.2 í byggingareglugerð (112/2012).  

Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir og frágang á sinni lóð og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi 

við samþykktar teikningar og hæðartölur skv. mæliblaði.  
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4 Sérákvæði 

4.1 Almennt 

Hér er lýst sérstökum skilmálum fyrir þá húsagerð sem gert er ráð fyrir í deiliskipulagi þessu. 

4.2 A - Veiði- og gistiskáli 

Innan byggingarreits er heimilt að reisa veiði- og gistiskála á allt að fjórum hæðum með gólffleti 

að hámarki 3.000 m2. 

A1 - Núverandi bygging 

Þegar hefur núverandi íbúðarhúsi verið breytt og við það byggt. Núverandi bygging er á 

tveimur hæðum auk lagnakjallara.  

Vegghæð innan byggingarreits A1 skal vera að hámarki 3,5 m og mænishæð frá aðalgólfi 

að hámarki 6,5 m. Hæð lagnakjallara er að hámarki 2,5 m frá gólfkóta. 

Þakform skal vera mænisþak og þakhalli að hámarki 30°. Tengingar á milli byggingarhluta 

með mænisþaki mega vera með flötu þaki og er hármarkshæð þeirra sú sama og 

hármarksvegghæð eða 3,5 m frá aðalgólfi.  

A2 – Ný bygging 

Innan byggingarreits A2 er heimilt að byggja veiði- og gistiskála sem er sambyggður 

núverandi byggingum til austurs. Byggingar innan byggingarreits A2 skulu ekki rísa hærra í 

landi en núverandi byggingar innan byggingarreits A1. Heimilt er að hafa byggingu á fjórum 

hæðum, tveimur yfir aðalgólfi núverandi bygginga innan byggingarreits A1 og tveimur undir 

aðalgólfi núverandi bygginga innan byggingarreits A1.  

Þakform skal vera mænisþak og þakhalli að hámarki 30°. Vegghæð er að hámarki 3,5 m og 

mænishæð frá aðalgólfi að hámarki 6,5 m. 

Hvor hæð undir aðalgólfi skal að hámarki vera 3,5 m og því samtals 7,0 m.  

Innan byggingarreits er einnig heimilt að byggja stakstæða byggingu fyrir gufubað. 

Hámarsstærð er 25 m2, þak skal vera flatt eða einhalla og vegghæð að hámarki 3,5 m. 

Allir þakfletir bygginga skulu vera í fremur dökkum litum sem falla sem best inn í landslagið, eða 

tyrfðir. Veggfletir bygginga skulu vera í svörtum eða náttúrulegum tónum. 

Staðsetning bygginga innan byggingarreita er frjáls.  

4.3 B – Þjónustubygging 

Innan byggingarreits er heimilt að endurbyggja núverandi byggingu þar sem m.a. er gert ráð fyrir 

aðstöðu fyrir 1-2 starfsmenn. Byggingin skal vera á einni hæð með gólffleti að hámarki 250 m2. 
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Þakform skal vera mænisþak og þakhalli að hámarki 30°. Vegghæð er að hámarki 3,0 m og 

mænishæð frá aðalgólfi að hámarki 4,5 m. 

Þakfletir skulu vera í fremur dökkum litum sem falla sem best inn í landslagið, eða tyrfðir. 

Veggfletir byggingar skulu vera í svörtum eða náttúrulegum tónum. 

Staðsetning innan byggingarreits er frjáls.  

4.4 C - Eldsneytistankar og áfyllingarplön 

Gert er ráð fyrir tveimur afgreiðslu- og áfyllingarplönum og fimm eldsneytistönkum á svæðinu sem 

eingöngu eru fyrir starfsemina á Deplum. 

Þrír tankar eru fyrir flugsteinolíu og eru þeir staðsettir við þyrlupall og vestan núverandi geymslu. 

Um er að ræða stáltanka með tvöföldu byrði sem hver er 9.700 lítra. Tankarnir verða ofanjarðar en 

fyllt að þeim með jarðvegi og eru þeir grundaðir á steypta plötu. Hámarkshæð tanka yfir plötu er 

2,0m. Við tankana verður steypt afgreiðslu- og áfyllingarplan með afgreiðslutækjum. 

Tveir tankar eru staðsettir við enda á bílastæði norðan aðkomuvegar. Annar tankurinn er fyrir bensín 

og er það 4.000 lítra stáltankur með tvöföldu byrði sem er niðurgrafinn. Hinn tankurinn er fyrir 

díselolíu og er það 7.500 lítra stáltankur með einföldu byrði sem einnig er niðurgrafinn. Í stað 

tvöfalds byrðis er settur dúkur í kringum tankinn með eftirlitsbrunni. Við tankana verður steypt 

afgreiðslu- og áfyllingarplan með afgreiðslutækjum ásamt þvottaplani.  

Heimilt er að hafa skýli yfir afgreiðslutækjum. 

Frárennsli frá dælu- og áfyllingarplönum skal leitt í sand- og olíuskiljur. Vatn frá olíuskiljum skal fara 

í grjótpúkk. Olíuinnihald vökvafasans sem kemur frá olíuskilju skal ekki að vera meira en 5 mg/l. 

Frágangur mengunarvarna skal unnin í samráði við Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra.  

Staðsetning mannvirkja innan byggingarreita er frjáls.  
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5 Umhverfisáhrif 

Deiliskipulag Depla fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Aftur á móti er gerð 

grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 12. grein skipulagslaga nr. 123/2010.  

Helstu framkvæmdir skv. deiliskipulagi er bygging veiði- og gistiskála ásamt fráveitukerfi frá honum. 

Einnig er gert ráð fyrir eldsneytistönkum og áfyllingarplönum ásamt bílastæðum fyrir  bíla norðan 

aðkomuvegar ásamt aðkomusvæði austan skálans. 

Ekki er gert ráð fyrir að áhrif bygginga á landslag og ásýnd að svæðinu verði veruleg þar sem hæð 

bygginga veiði- og gistiskála er takmörkuð við hæð núverandi byggingar og útlit þannig ákvarðað að 

sem best falli að umhverfi. Ekki er talið að mengandi áhrif verði vegna fráveitu þar sem fráveitukerfið 

sem samanstendur af rotþró og siturbeðum ásamt fituskilju verður í samræmi við 

byggingarreglugerð nr. 112/2012 og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skolp.  

Áhrif vegna eldsneytistanka og áfyllingarplana eru ekki talin neikvæð þar sem skilmálar eru settir að 

mengunarvarnir séu útfærðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra. 

Bílastæði verða staðsett norðan aðkomuvegar og eru þau ekki talinn hafa  veruleg umhverfisáhrif 

þar sem lögð er áhersla á að takmarka ásýnd að þeim með jarðvegsmönum og gróðri umhverfs þau.   

Mögulegt er að jákvæð áhrif verði vegna uppbyggingar að Deplum þar sem verið er að skapa aðstöðu 

fyrir ferðamenn og þjónustu við þá, en takmörkuð aðstaða er fyrir ferðamenn á svæðinu í dag.  

Ekki er talið að framfylgd deiliskipulags hafi veruleg neikvæð umhverfisáhrif. 


