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1 Forsendur 

Jörðinni Staðarhof, landnr. 230392, var skipt 

úr landi Hafsteinsstaða með bókun skipulags- 

og byggingarnefndar Skagafjarðar á 382. 

fundi nefndarinnar þann 9. júlí 2020. Bókun 

nefndar var staðfest af á 923. fundi 

Byggðaráðs Skagafjarðar þann 15. júlí 2020. 

Fyrirhugað er að fara í framkvæmdir á jörðinni 

sem kalla á gerð deiliskipulags. Umsókn 

landeiganda um að láta vinna deiliskipulag á 

eigin kostnað skv. 2. mgr. 38. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010, ásamt 

skipulagslýsingu útg.1.1 dags. 21.07.2020, 

var tekin fyrir og samþykkt á 383. fundi 

skipulags- og byggingarnefndar þann 10. 

ágúst 2020. Bókun nefndarinnar var samþykkt á 925. fundi Byggðaráðs Skagafjarðar þann 13. 

ágúst 2020. Skipulagslýsing var send umsagnaraðilum þann 19.8.2020 og gafst þeim þar með 

3 vikur til að veita umsögn. 1 umsögn barst, frá Minjastofnun Íslands, án athugasemda. Sjá 

nánar í viðauka.  

Hér fer greinargerð deiliskipulagstillögu fyrir Staðarhof. Fylgiskjal er skipulagsuppdráttur nr. 

DS-01 dags. 6.10.2020. 

1.1 Skipulagssvæði og staðhættir 

Skipulagssvæðið er afmörkun jarðarinnar Staðarhofs skv. þinglýstu skjali nr. 920/2020 og  

afstöðuuppdrætti nr. S01 í verki nr. 732601, útg. 16. júní 2020, sem unnin var hjá STOÐ ehf. 

verkfræðistofu. Svæðið afmarkast af girðingum að norðan og sunnan, Sauðárkróksbraut að 

austan og skurði að vestanverðu. Svæðið liggur vestan Sauðárkróksbrautar þar sem hún beygir 

til austurs framhjá Staðarrétt. Sauðárkróksbraut er stofnvegur skv. gildandi aðalskipulagi og 

vegtegund er C8 skv. vegaskrá Vegagerðarinnar frá 2019. Skiltaður hámarkshraði er 90 km/klst 

og veghelgunarsvæði er 30 m til beggja átta frá miðlínu. Bæjarhlaðið á Hafsteinsstöðum er 

austur af skipulagssvæðinu. Afmörkunin er sýnd á mynd 1. Skipulagssvæðið er 24 ha að stærð. 

Næst Sauðárkróksbraut er ræktað tún sem nær lengst um 160 m til vesturs frá veginum. 

Vestan við túnið er gróið land sem hefur verið ræst fram með skurðum. Við þjóðveginn er 

landið í um það bil 45 m hæð en tekur að rísa vestan við túnið og er í um það bil 85 m hæð 

við vestur afmörkun skipulagssvæðisins.  Svæðið er óbyggt og mannvistarleifar eru túnið og 

skurðir ofan við túnið. Við norðurmörk skipulagssvæðisins er trjágróður og fylgir hann 

norðurmörkunum næst veginum. 

Næstu bæir eru Hafsteinsstaðir, Gýgjarhóll og Geitagerði. Bæjarhlaðið á Hafsteinsstöðum er 

austur af skipulagssvæðinu og þar er starfrækt hrossaræktarbú. 

 
Mynd 1. Staðarhof landamerki. 
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1.2 Tengsl við aðrar áætlanir 

1.2.1 Landsskipulagstefna 2015-2026 

Við vinnslu deiliskipulagsins var stuðst við markmið landsskipulagsstefnu 2015-2026 um 

skipulag í dreifbýli. Skipulagstillagan styður við markmið landskipulagsstefnu um búsetu og 

samfélag í dreifbýli og að fjölgun íbúða verði til að styrkja landbúnaðartengda starfsemi. 

Skipulagstillagan styður jafnframt markmið 2.2 um umhverfis- og menningargæði og þá 

sérstaklega varðveislu sérstæðrar menningar og sögu auk þess að viðhalda og efla staðbundna 

þekkingu. Einnig er tillagan í samræmi við ákvæði markmiðs 2.3 um að styðja við fjölbreytta 

og hagkvæma nýtingu landbúnaðarlands í sátt við umhverfið. Þá er horft til markmiðs 3.4 um 

samkeppnishæf samfélög og atvinnulíf, sérstaklega hvernig byggja skuli á „…sérkennum og 

staðaranda viðkomandi staðar...“1 enda miðar deiliskipulagstillagan að því að uppbygging á 

svæðinu verði í samræmi við þann staðaranda sem er á svæðinu. 

1.2.2 Aðalskipulag 

Skipulagssvæðið er á skilgreindu landbúnaðar-svæði 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 10 gr. í kafla 4.14.4 um tillögur fyrir landbúnað: 

„Stuðlað verði að þéttingu byggðar meðfram veginum um Sauðárkrók, milli Hofsóss og 

Varmahlíðar. Gert er ráð fyrir að heimila fjölbreytta uppbyggingu sem tengist landbúnaði á 

landbúnaðarsvæðum meðfram þjóðveginum á milli Hofsóss og Varmahlíðar. Tilgangur þess er 

að stýra uppbyggingu á svæði sem þegar eru í byggð. Leyfilegt er að byggja stök íbúðarhús, 

frístundahús eða aðstöðu fyrir þjónustu eða athafnastarfsemi.“2 Þær hugmyndir um 

landnotkun sem deiliskipulagstillagan fjallar um eru í samræmi við þessi ákvæði aðalskipulags. 

Staðsetning skipulagssvæðis á sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags er sýnd á meðfylgjandi 

skipulagsuppdrætti. 

1.2.3 Skipulagsreglugerð 

Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 segir um mannvirki og starfsemi á landbúnaðarsvæðum í 

5.3.2.13. gr.: 

„Gera skal grein fyrir og setja skilmála um mannvirki og tegund af landbúnaðarstarfsemi á 

bújörðum. Þegar um þauleldi er að ræða, skal gera grein fyrir áætluðum fjölda dýra, meðferða 

úrgangs og fjarlægð til aðliggjandi byggðar. Við staðsetningu mannvirkja sem eru óháð 

búrekstri viðkomandi jarðar, svo sem atvinnuhúsnæðis, íbúðar- eða frístundahúsa, skal þess 

gætt að notkun þeirra og starfsemi sú sem er á jörðinni geti farið saman. Áhersla skal lögð á 

að samnýta vegakerfi og veitur og að yfirbragð byggðar verði heildstætt.“3 

Skipulagstillagna tekur mið að ákvæðum þessarar greinar. Frístundahús sem tillagan gerir ráð 

fyrir mun ekki hafa hamlandi áhrif á þá starfsemi sem fram fer á Staðarhofi. 

 
1 Skipulagsstofnun, 2016, Landskipulagsstefna 2015-2026. 
2 LENDIS, 2009. 
3 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013, skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 
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1.2.4 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. 

1.2.5 Tengsl við aðrar áætlanir 

Í skipulagslýsingu kom fram að ekki væru tengsl við aðrar áætlanir en þær sem taldar eru upp 

hér í köflunum á undan. Hins vegar liggur fyrir þinglýst skjal nr. 1203/2018 um heimild 

Landsnets hf. til að leggja jarðstreng og kvöð um 10 m helgunarsvæði. Jarðstrengur og 

helgunarsvæði liggja innan skipulagssvæðis, meðfram Sauðárkróksbraut og er sýnt á 

skipulagsuppdrætti. Þá hefur Landsneti hf. verið bætt við sem umsagnaraðila varðandi 

skipulagstillöguna. 

Ekki eru tengsl við aðrar áætlanir. 

1.3 Frekari forsenduöflun 

Landmælingar hafa farið fram á fyrirhuguðum byggingarsvæðum vegna landlíkanagerðar. 

Staðsetning mannvirkja voru unnin út frá þeim mælingum í samráði við landeiganda. Þá var 

aflað gagna um stærð húsa, þar sem þau þau lágu fyrir, og hugmyndir landeignanda um 

húsastærðir þar sem gögn lágu ekki fyrir. 

Við ákvörðun á staðsetningu vegtengingar heimreiðar við Sauðárkróksbraut (75) var haft 

samráð við Vegagerð sem er umsagnaraðili fyrir skipulag þetta. Samþykki Vegagerðar fyrir 

vegtengingu heimreiðar við Sauðárkróksbraut  að Staðarhofi liggur fyrir skv. tölvupósti dags. 

23. júlí 2020 (sjá viðauka). 

Þá fór forsenduöflun fram við vinnslu skipulagslýsingar sem nýtt var í greinargerð 

deiliskipulagsins. 

1.4 Markmið og samráð 

Skipulagslýsing var send umsagnaraðilum eins og greint var frá í upphafi kafla 1. Þar með 

gafst umsagnaraðilum kostur á að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við 

upphafskipulagsferlisins. Deiliskipulagstillagan verður auglýst í samræmi við ákvæði 

skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdafrestur verður 8 vikur frá upphafi auglýsingatíma og 

gefst þá samráðs- og umsagnaraðilum og öðrum kostur á að leggja fram athugasemdir. 

Þremur aðilum hefur verið bætt við lista samráðs- og umsagnaraðila eins og hann kom fram í 

skipulagslýsingu. Þessir aðilar eru Landsnet hf., vegna legu háspennustrenglagnar innan 

skipulagssvæðisins, Skagafjarðarveitur, vegna lagningu hitaveitu og Míla vegna lagningu 

ljósleiðaraheimtaugar. 

Samráðs- og umsagnaraðilar verða : 

• Skipulagsstofnun 
• Minjastofnun Íslands 
• Umhverfisstofnun 
• Vegagerðin 
• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
• Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 

• Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar í grennd við skipulagssvæðið. 
• Landsnet 
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• Skagafjarðarveitur 

• Míla 
 
 
Markmið þessarar tillögu að deiliskipulagi fyrir Staðarhof eru að: 

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

 
 
  

 
Mynd 2. Deiliskipulagsuppdráttur DS-01 
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2 Deiliskipulag 

2.1 Skipulagsuppdráttur 

Meðfylgjandi greinargerð þessari er skipulagsuppdráttur nr. DS-01 í verki 732603, dags. 

___._____2020. Uppdrátturinn sýnir staðsetningu byggingarreita og hnitaskrá, vegtengingar 

og aðkomu inn á svæðið, bílastæði, veitukerfi og helstu byggingarskilmála. 

Skipulagsuppdrátturinn er í kvarða 1:2.000 á A2 blaði. 

Þrír byggingarreitir eru sýndir á skipulagsuppdrætti og verður fjallað um hvern þeirra fyrir sig 

í næstu köflum. 

2.2 Skipulags- og byggingaskilmálar 

Fara skal eftir því sem skipulag þetta, skipulagsreglugerð, byggingarreglugerð og aðrar 

reglugerðir segja til um við framkvæmdir tengdum skipulaginu. 

Húsbyggingar skulu falla vel að því umhverfi sem þau standa í. Húsin skulu ekki vera í litum 

sem skera sig úr nánasta umhverfi og landslagi eins og skærum litum. Fara skal eftir 10.5.4. 

gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 varðandi þakhalla. 

Framkvæmdir í tengslum við skipulagstillöguna kalla óhjákvæmilega á eitthver jarðrask. Leggja 

skal áherslu á að ekki verði jarðrask umfram það sem framkvæmdir kalla á og ganga skal frá 

landi þannig að það verði í sem líkustu ástandi og það var fyrir. 

2.2.1 B-1 

Byggingarreitur nr. B-1 er um það bil 87 m frá Sauðárkróksbraut (75) og er sá byggingarreitur 

sem er næst þjóðvegi. Eins og fram hefur komið er veghelgunarsvæði Sauðárkróksbrautar 30 

m til beggja átta frá miðlínu. Reiturinn er 112 m á lengd og 62 m á breidd eða 6.944 m² að 

stærð. Hámarksnýtingarhlutfall byggingarreits er 0,3 og hámarkshæð bygginga er 8 m frá gólfi 

í mæni. Innan byggingarreitsins er heimilt að reisa hesthús á einni hæð og vélageymslu á einni 

hæð. Heimilt er að setja milligólf í húsin. Gæta skal að hámarksnýtingarhlutfalli byggingarreits 

við hönnun. Mænisstefna er sýnd á skipulagsuppdrætti. 

Þá er heimilt að reisa gerði innan byggingarreits og skulu þau ekki teljast hluti af 

nýtingarhlutfalli. 

2.2.2 B-2 

Byggingarreitur nr. B-2 er 900 m² að flatarmáli, 30 m á alla kanta. Innan reitsins er heimilt að 

reisa eitt íbúðarhús á allt að tveimur hæðum auk kjallara með hámarkshæð 8 m frá gólfi í 

mæni. Hámarksnýtingarhlutfall B-02 er 0,4. Mænisstefna er sýnd á skipulagsuppdrætti. 

2.2.3 B-3 

Byggingarreitur B-3 er 20 m á lengd og 17 m á breidd. Reiturinn er 340 m² að stærð og 

hámarksnýtingarhlutfall er 0,3. Innan reitsins er heimilt að reisa eitt, einnar hæðar frístundahús 

sem skal að hámarki vera 6 m á hæð frá gólfi í mæni. Mænisstefna er sýnd á 

skipulagsuppdrætti. 
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2.2.4 Aðkoma og bílastæði 

Á skipulagsuppdrætti er sýnd tillaga að vegtengingu við Sauðárkróksbraut (75). Fyrir liggur 

samþykki Vegagerðar á tengingu við Sauðárkróksbraut (sjá viðauka).  Frá vegtengingu eru um 

það bil 83,5 m að vegamótum þar sem heimreið að hesthúsi og frístundahúsi tengist heimreið 

að íbúðarhúsi. Alls eru sýnd 6 bílastæði á skipulagsuppdrættinum, 4 við íbúðarhús og 2 við 

frístundahús. Gert verður ráð fyrir bílastæðum við hesthús eins og þurfa þykir en ekki er 

sérstakur fjöldi tilgreindur í þessari skipulagstillögu. 

2.3 Veitur 

Leitast skal eftir því að plægja lagnir og strengi eins og kostur er. Þar sem ekki verður hjá því 

komist að grafa skurð, t.d. fyrir þverun þjóðvegar, skal ganga frá landi þannig að það verði 

sem líkast því sem það var fyrir framkvæmd og flýta fyrir gróðurmyndun eins og mögulegt er. 

Hafa skal samráð við viðkomandi veitufyrirtæki þegar farið er í framkvæmd á lagningu strengja 

og lagna. 

2.3.1 Vatnsveita 

Lega vatnsveitulagnar er sýnd á meðfylgjandi skipulagsuppdrætti. Vatn er tekið úr vatnsbóli í 

landi Hafsteinsstaða og leitt að byggingarreitum eins og uppdráttur sýnir. Frá byggingarreit B-

3 munu hitaveita og ljósleiðari liggja í sama skurði og vatnsveita. Stærð og gerð lagna skal 

ákveðið með hönnun. 

2.3.2 Hitaveita 

Gert er ráð fyrir að tengja hitaveituheimæð fyrir Staðarhof við heimæðartengingu í íbúðarhúsið 

á Hafsteinsstöðum. Þaðan er gert ráð fyrir að heimæð liggi til suðvesturs, undir 

Sauðárkróksbraut og inn á skipulagssvæðið eins og sýnt er á skipulagsuppdrætti. Innan 

skipulagssvæðis er tilfærsla veitulagna heimil í samráði við Skagafjarðarveitur. 

Ljósleiðaraheimtaug mun fylgja hitaveitu. 

2.3.3 Ljósleiðari 

Heimtaug ljósleiðara verður tengd stofnkerfi í tengibrunni við íbúðarhúsið á Hafsteinsstöðum. 

Ljósleiðari verður lagður með hitaveitu. 

2.3.4 Fráveita 

Öllu skolpi skal veita í rotþrær sem sýndar er á skipulagsuppdrætti. Heimilt er að veita 

regnvatni í nærliggjandi skurði. Lega fráveitulagna skal ákveðin skv. hönnun. Við frágang á 

rotþróm skal fara eftir leiðbeiningablaði Umhverfisstofnunar um rotþrær og sigurlagnir dags. 

nóvember 2003. Skipulagið stendur ekki í vegi fyrir því að fundin verði heppilegri staðsetning 

fyrir rotþrær á framkvæmdatíma. 

2.3.5 Rafmagnsveita 

Lega rafmagnsheimtauga skal ákveðin í samvinnu við viðeigandi veitufyrirtæki. Leitast skal 

eftir því að leggja rafstrengi með öðrum lögnum eins og hægt er. 
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3 Umhverfisskýrsla 

Samkvæmt 5.4.1. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er unnið umhverfismat á mögulegum 

árifum skipulagstillögunnar á valda umhverfisþætti.  Í kaflanum verður leitast við að festa 

hendur á helstu mögulegum umhverfisáhrifum sem framkvæmd deiliskipulagsins er líkleg til 

að valda. Umhverfisþættir sem lagt er mat á eru andrúmsloft, landslag, náttúru- og 

menningarminjar og félagsleg og efnahagsleg áhrif. Í lok kaflans er samantekt mats á 

umhverfisþætti og niðurstöður á heildarmati á mögulegum umhverfisáhrifum 

skipulagstillögunnar. 

Við mat á umhverfisáhrifum er núllkostur settur sem óbreytt ástand innan skipulagssvæðisins. 

Aðrir valkostir eru jákvæði áhrif á umhverfisþátt, neikvæð áhrif á umhverfisþátt, óveruleg áhrif 

og óljós áhrif. 

Við gerð umhverfisskýrslu var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um flokkun 

umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa, útg. des. 2005,  

3.1 Andrúmsloft 

Framkvæmdir sem skipulagið fjallar um fela ekki í sér umtalsverða aukningu á losun 

gróðurhúsalofttegunda eða mengandi efna. Á framkvæmdatíma er óhjákvæmilegt að 

vinnuvélar muni losa mengandi efni út í andrúmsloftið en ekki í meira magni en þekkist við 

framkvæmdir almennt. Áhrif framkvæmda í tengslum við skipulagstillöguna á andrúmsloft eru 

talin óveruleg. 

3.2 Landslag 

Áður en framkvæmdir í tengslum við skipulagstillöguna hefjast er landið innan 

skipulagssvæðisins óbyggt. Fyrirhugaðar framkvæmdir munu því breyta ásýnd landslags á 

skipulagssvæðinu sjálfu. Þegar horft er til landslags í nágrenni við skipulagssvæðið er þó 

nokkuð um húsbyggingar af ýmsum gerðum. Rúmlega 1 km norðan við skipulagssvæðið eru 

5 bæir, hver með sitt íbúðarhús og fleiri byggingar af mismunandi stærð fyrir mismundandi 

notkun. Þá eru 3 önnur bæjarhlöð innan 700 m radíusar frá skipulagssvæðinu. Svæðið hentar 

því betur til uppbyggingar mannvirkja heldur en önnur, minna byggð svæði. 

Skipulagssvæðið er 240.000 m² að stærð og þar af er heildarstærð lands sem tekið er undir 

byggingarreiti 8.184 m², eða um það bil 3% af stærð skipulagssvæðis. Hámarksnýtingarhlutfall 

mun svo tryggja að stærð bygginga verði enn lægra hlutfall af stærð skipulagssvæðisins. 

Byggingarskilmálar eru stilltir þannig að mannvirki sem munu rísa á Staðarhofi geti mætt sínu 

hlutverki án þess að hafa stórvægileg áhrif á ásýnd lands. Þá eru settir skilmálar um að 

mannvirki skuli falla vel að landslagi og forðast skuli liti á mannvirkjum sem eru áberandi og 

skeri sig úr umhverfinu. Áhrif á landslag eru talin óljós eða óveruleg. 

3.3 Náttúru- og menningarminjar 

Vísað er til umsagnar Minjastofnunar Íslands vegna skipulagslýsingar fyrir þessa 

skipulagstillögu. Umsögnina má finna í viðauka og þar kemur fram að engar þekktar minjar 
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séu innan skipulagssvæðisins. Ekki er gerð athugasemd við skipulagslýsingu. Ófyrirséð er hvort 

áður óþekktar minjar muni koma í ljós á framkvæmdatíma en í umsögn Minjastofnunar er vísað 

í 2.mgr. 24.gr. laga um menningarminja sem lýsir verklagi ef minjar koma í ljós við 

framkvæmdir. Komi áður óþekktar minjar í ljós á framkvæmdatíma verður farið eftir ákvæði 

laganna. Áhrif á náttúru- og menningarminjar eru talin óveruleg eða óljós. 

3.4 Félagsleg og efnahagsleg áhrif 

Eins og fram kemur í kafla 3.6.6.3. í forsendum gildandi aðalskipulags sveitarfélagsins hefur 

Skagafjörður lengi verið þekktur fyrir hrossarækt og  hestamennsku.2 Skiplagði gerir því tillögu 

að notkun lands sem er í miklum tengslum við menningu héraðsins og þann staðaranda sem 

ríkir á þessum hluta héraðsins. Mannvirki sem tillagan gerir ráð fyrir munu styðja við þá 

atvinnugrein sem hefur Skagafjörður hefur einna mest verið þekktur fyrir. Félagsleg og 

efnahagsleg áhrif skipulagstillögunnar eru talin jákvæð.  

3.5 Samantekt og niðurstaða. 

Heilt yfir eru umhverfisáhrif skiplagstillögunnar óveruleg en félagsleg og efnahagsleg áhrif eru 

talin jákvæð. Skilmálar skipulagsins miða að því að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfi, 

sérstaklega landslag. Ekki er hægt að fullyrða um það að engar menningar- og/eða 

náttúruminjar komi í ljós við framkvæmdir og til að sporna við neikvæðum áhrifum er vísað í 

lagagrein laga um menningarminjar í kafla 3.3. 
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Viðauki 

Umsögn Minjastofnunar Íslands, dags. 11. sept. 2020 við skipulagslýsingu: 
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Umsögn Vegagerðar vegna vegtengingar, dags. 23. júlí 2020: 
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