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1 Inngangur 

Endurskoðun Aðalskipulags Skagafjarðar fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 

195/2006, sbr. ákvæði 3. gr. laganna. Aðalskipulag Skgafjarðar 2020-2035:  

• Markar stefnu er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um 

mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000, 

• er undirbúin eða samþykkt af stjórnvöldum og  

• unnið samkvæmt lögum 

Umhverfismat áætlana er aðferð til þess að auka gæði áætlana, breyta þeim og 

samþætta þær fyrirliggjandi stefnu í umhverfismálum og sjálfbærri þróun. Umhverfismat 

áætlana er ákveðið ferli sem ber að fylgja við gerð áætlana svo leggja megi mat á hvort 

og þá hvaða áhrif tiltekin áætlun hefur á umhverfið í samræmi við lög um umhverfismat 

áætlana nr. 105/2006. Grundvallarhugmyndin með slíku mati er að sá sem mótar 

stefnuna átti sig á orsakasambandi milli áætlana og umhverfisáhrifa þeirra.  

Tilgangur þessarar umhverfisskýrslu er að greina frá því hvaða áhrif stefnumörkun 

aðalskipulagsins í tilteknum málaflokkum kunni að hafa á umhverfið og hvernig tekið var 

tillit til þessara áhrifa við mótun aðalskipulagsins. 

1.1 Yfirlit yfir efni og helstu stefnumið  

Helstu málaflokkar aðalskipulags eru: Atvinna, íbúðarbyggð, auðlindir, samgöngur og 

veitur, samfélag, verndarsvæði og umhverfismál. Stefnumörkun um þessi viðfangsefni 

byggir m.a. á spám um íbúaþróun í sveitarfélaginu, möguleikum til atvinnuuppbyggingar í 

sveitarfélaginu, framtíðarsýn íbúa og fyrirtækja í sveitarfélaginu og stefnumörkun annarra 

áætlana.  

Leiðarljós endurskoðaðs aðalskipulags eru að í sveitarfélaginu verði félagslegt öryggi, 

fjölbreytt félagslíf og öflug atvinna.  

Í aðalskipulagstillögu er áhersla lögð á að skapa skilyrði fyrir fjölbreytt atvinnulíf og 

atvinnutækifæri fyrir fólk með mismunandi menntun og hæfni.  

Miðað er við að íbúar verði um 4.400 árið 2035, og er því þörf fyrir um 200 ný störf í 

sveitarfélaginu á tímabilinu 2020-2035. Sveitarfélagið leggur áherslu á að viðhalda og 

auka við fjölbreytt atvinnulíf, efla ferðaþjónustu, styrkja framleiðslu, efla sjávarútveg og 

standa vörð um landbúnaðarsvæði. Stefnan byggir á því að styrkja grunnstoðir atvinnulífs 

og greinar í vexti og jafnframt draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum atvinnustarfsemi. 

Dregið er töluvert úr umfangi atvinnusvæða, einkum iðnaðar- og athafnasvæða. Eftir sem 

áður eru tekin frá nokkuð stór atvinnusvæði í sveitarfélaginu. Ljóst er að öll atvinnusvæði 

verða ekki fullbyggð á skipulagstímabilinu, en ákveðið var að afmarka þau svæði sem eru 

ákjósanleg til uppbyggingar til lengri tíma litið. Stefna um einstök atvinnusvæði er 

skilgreind með skýrari og markvissari hætti en í eldra aðalskipulagi og sett ákvæði til 

leiðsagnar fyrir deiliskipulag þeirra.  

Leiðarljós fyrir þróun byggðar á Sauðárkróki er að tryggja að mæta megi mismunandi 

íbúðaþörfum með framboði af fjölbreyttu húsnæði. Íbúðarhverfi verði skipulögð með 

áherslu á fjölbreyttar húsagerðir. Áhersla er lögð á að skapa aðlaðandi umhverfi til búsetu 

og fjölbreytta búsetukosti. Í því felst að móta eftirsóttar aðstæður í kjörnum og dreifbýli.  

Ný íbúðarbyggð þróist í góðu samhengi og tengslum við núverandi byggð til að tryggja 

hagkvæma nýtingu innviða og til að stuðla að góðu aðgengi íbúa að þjónustu. Miðað er 

við að nýta vel svæði sem ekki eru fullbyggð, styrkja götumyndir með uppbyggingu 
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óbyggðra lóða eða vannýttra svæða innan núverandi byggðar og að viðhalda 

byggðarmynstri. 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2035 markar stefnu um orkumál, ræktarland, efnistöku 

og meðhöndlun úrgangs. Leiðarljós aðalskipulags er hagkvæm nýtingu lands og 

landgæða og tryggja nýting auðlinda sé sjálfbær.  

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 er áhersla lögð á greiðar og öruggar samgöngur 

milli þéttbýlisstaða, tengingar við aðliggjandi sveitarfélög og aðgengi að 

ferðamannastöðum. Jafnframt verður mótuð stefna um þjónustukerfi, þ.e. veitur, og að 

þau anni þeirri þróun sem áætlað er að verði á næstu 15 árum. 

 

2 Tilgangur umhverfismats 

Í 1. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 kemur fram að markmið þeirra sé að 

stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að því að 

við gerð framkvæmda- og skipulagsáætlana sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða. 

Matsvinnan fyrir endurskoðun aðalskipulags Skagafjarðar miðaði við að þessum tilgangi 

laganna yrði náð. 

Matsvinnunni er ætlað að styrkja umfjöllun um forsendur og tryggja að við ákvörðun um 

landnotkun verði stuðlað að sjálfbærni og dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum 

áætlunarinnar. Umhverfismatið tryggir að við ákvarðanir í skipulagi verður litið til 

umhverfissjónarmiða.  

 

3 Tengsl við aðrar áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir voru rýndar með hliðsjón af hugsanlegum áhrifum þeirra á mótun 

aðalskipulagsins:  

• Landsskipulagsstefna 2015-2026. Einnig tillögu að viðauka við landskipulagsstefnu 

um loftslag, landslag og lýðheilsu, sem er í vinnslu. 

• Byggðaáætlun 2018-2024, sbr. markmið og sértæk verkefni sem snúa að landnotkun, 

innviðauppbyggingu og byggðaþróun.  

• Aðalskipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

• Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

• Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020. 

• Hreint loft til framtíðar – áætlun um loftgæði fyrir Ísland 2018-2029 

○ Meginmarkmið um að stuðla að loftgæðum og heilnæmu umhverfi og 

undirmarkmiðin þrjú með mælanlegum árangursvísum. Markmiðin eru að fækka 

ótímabærum dauðsföllum af völdum loftmengunar á Íslandi, fækka árlegum fjölda 

daga þar sem svifryk fer yfir heilsufarsmörk og halda áfram ársmeðaltali 

brennisteinsvetnis undir skilgreindum mörkum. 

• Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030:  

○ Meginmarkmið er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum með 

það fyrir augum að Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 

Parísarsamningnum til ársins 2030. 

• Ferðamálaáætlun 2011-2022. 
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• Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. 

• Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs. 

• Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2015-2026. 

• Samgönguáætlun 2020-2034 og litið til aðgerðaráætlunar til fimm ára fyrir tímabilið 

2020-2024. 

• Kerfisáætlun Landsnets 2018-2027.  

• Náttúruminjaskrá og Náttúruverndaráætlun. 

• Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-2024.  

 

4 Aðferðafræði umhverfismats 

4.1 Nálgun og áherslur 

Fjallað er um áhrif tiltekinna málaflokka og stefnumörkun þeirra á helstu umhverfisþætti.  

Lögð er áhersla á að meta umhverfisáhrif breytinga frá núverandi skipulagsáætlunum . 

Megin áhrifaþættir skipulagsins snúa að megin viðfangsefnum, sem eru: Atvinna, 

íbúðarbyggð, auðlindir, samgöngur og veitur, samfélag, loftslag og verndarsvæði. Að 

teknu tilliti til umfangs og eðlis áhrifa er greint frá heildaráhrifum í umhverfisskýrslunni. 

Að baki hverjum umhverfisþætti liggja matsspurningar og viðmið, sjá töflu 4.1. Í samræmi 

við niðurstöður matsspurninga og hvernig þær falla að viðmiðum er lagt mat á vægi 

umhverfisáhrifa. Flokkun umhverfisáhrifa er eftirfarandi: 

Mjög neikvæð (--) Neikvæð (-) Engin/óveruleg (0) Jákvæð (+) Mjög jákvæð (++) 

Umfang áhrifa 
mikið, gengur 
gegn helstu 
viðmiðum. 

Umfang áhrifa er 
nokkuð, fellur ekki 
að viðmiðum að 
hluta. 

Umfang áhrifa er 
lítið eða ekkert. 
Fellur að 
viðmiðum. 

Umfang áhrifa er 
nokkuð, fellur að 
viðmiðum að 
hluta. 

Umfang áhrifa 
mikið, er í 
samræmi við öll 
viðmið. 

Ef áhrif eru metin neikvæða eða mjög neikvæð er brugðist við með breytingu á stefnu eða 

mótvægisaðgerðum. Niðurstöður umhverfismats nýtast til þess að skilgreina mögulegar 

vöktunaraðgerðir ef óvissa ríkir um möguleg umhverfisáhrif. 

4.2 Samanburður valkosta 

Í umhverfismati skipulagsins er litið til valkosta til að ná markmiðum fyrir viðfangsefni, þ.e. 

atvinnu, íbúðarbyggð, samgöngur og veitur og aðra þætti. Einnig verður unnin 

samanburður á umhverfisáhrifum m.v. óbreytt ástand eða gildandi Aðalskipulag 

Skagafjarðar 2009-2024, þ.e. svokallaðan núll-kost.   

Valkostir sem eru til umfjöllunar varða breytingar á stærð og afmörkun kjarna, 

íbúðarsvæða, atvinnusvæða, samgangna og orkumála. 

Umfjöllun um valkosti snýr fyrst og fremst að þeim breytingum sem lagðar eru fram í 

endurskoðuðu aðalskipulagi og hvaða áhrif þessar breytingar kunna að hafa á skilgreinda 

umhverfisþætti (tafla 4.1).  
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4.3 Málaflokkar og umhverfisþættir 

Umfjöllun um umhverfisáhrif aðalskipulagsins miðar að því að fjalla fyrst og fremst um þá 

umhverfisþætti sem líklega verða fyrir áhrifum vegna breytingar á aðalskipulagi. Í töflu 4.1 

er yfirlit yfir þá umhverfisþætti sem verða til skoðunar í skipulagsvinnunni. 

Við mótun nýs skipulags og ákvarðana um landnotkun er horft til þess að stuðla að 

sjálfbærri þróun í sveitarfélaginu, stuðst við stefnu stjórnvalda um skipulagsmál, sjálfbæra 

þróun, aðgerðir í loftslagsmálum og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (sjá kafla 10) 

auk nýrrar umhverfisstefnu sveitarfélagsins sem er í vinnslu. Áhersla er lögð á að koma í 

veg fyrir að framkvæmd aðalskipulagsins gangi á líffræðilega fjölbreytileika, skerði gæði 

og aðgengi að neysluvatni, og stefnan taki mið af landslagi og jarðmyndunum. En 

umhverfismatið er einnig notað til að meta hvort að framkvæmd skipulags falli að 

markmiðum sveitarfélagsins t.d. um eftirsóknarverðan búsetukost, að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda, fjölbreytt atvinnulíf og grunnþjónustu.  

Tafla 4.1 Yfirlit yfir umhverfisþætti og helstu áhrifaþætti. 

Umhverfis-
þáttur 

Undirþáttur 
Matsspurningar 
Hefur áætlun áhrif á: 

Viðmið 

Náttúrufar Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

Viðkvæm svæði? 
Svæði eða stök með 
verndargildi? 

Stefnumörkun ríkisstjórnar um sjálfbæra þróun til 
2020. Velferð til framtíðar. 
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, m.a. 61. gr. 
Náttúruverndaráætlun 2004-2008/2009-2013 
Samráð/álit: Umhverfisstofnun. 

Vatnafar Vatnsverndarsvæði (brunn-, 
grann- eða fjarsvæði)? 
Vötn sem eru stærri en 1.000 
m2? 
Ár og læki? 

Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun 
vatns. 
Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun 
grunnvatns. 
Reglugerð nr. 785/1999 um starfsemi sem getur 
haft í för með sér mengun. 

Lífríki (gróður og 
dýr) 

Verndarsvæði? 
Mikilvæg búsvæði? 
Mikilvæg gróðursvæði? 
Hverfisverndarsvæði? 
Votlendi? 
Líffræðilegan fjölbreytileika? 
Sjaldgæfar vistgerðir? 
Válistategundir? 

Stefnumörkun ríkisstjórnar um sjálfbæra þróun til 
2020. Velferð til framtíðar. 
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013. 
Náttúruverndaráætlun 2004-2008/2009-2013. 
Ríósamningur um líffræðilegan fjölbreytileika, 
Bernarsamningur um verndun búsvæða. 
 

Landslag Landslag/ ásýnd Náttúrulegt landslag ? 
Ásýnd Skagafjarðar? 
Víðerni? 
Landslagsheildir? 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 
Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Loftslag Loftgæði/ 
Kolefnislosun 

Loftgæði? 
Losun gróðurhúsalofttegunda  
frá landnotkun og samgöngum? 

Hreint loft til framtíðar – áætlun um loftgæði fyrir 
Ísland.  
Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. 
Stefnumörkun ríkisstjórnar um sjálfbæra þróun til 
2020. Velferð til framtíðar. 

Samfélag  Efnahagur Atvinnuuppbyggingu? Skipulagslög nr. 123/2010 
Landsskipulagsstefna 2015-2026 
Heimsmarkmið SÞ, m.a. markmið 11 um sjálfbærar 
borgir og samfélög.  
Stefna sveitarfélagsins Skagafjarðar. 
Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. 
Samgönguáætlun 2019-2033 og aðgerðaráætlun 
fyrir tímabilið 2019-2023.   

Byggð Íbúðar- og atvinnuhúsnæði? 
Byggðamynstur? 

Félagslegt 
umhverfi 

Samfélagsþjónustu? 
Verslun- og þjónustu? 
Afþreyingu? 
Lífsgæði? 

Samgöngur Akstursvegalengdir? 
Þjónustustig samgöngukerfis? 

Menningar-
minjar 

Fornminjar? 
Búsetulandslag og 
byggingararf? 

Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 
Verndarsvæði í byggð – staðfest stefna fyrir 
Sauðárkrók og Hofsós 
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Umhverfis-
þáttur 

Undirþáttur 
Matsspurningar 
Hefur áætlun áhrif á: 

Viðmið 

Landnotkun Landbúnaðarland? Skipulagslög nr. 123/2010 
Jarðalög nr. 81/2004, sbr. 1. gr. markmið að land 
sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði 
varðveitt til slíkra nota. 

Heilsa- og 
öryggi 

Heilsa Hljóðvist? 
Aðstöðu til heilsubætandi 
lífsmáta, hreyfingu, útivist? 

Reglugerð nr. 724/2008 um hávaða 
Heimsmarkmið SÞ, sbr. markmið 3 heilsa og 
vellíðan. 

Öryggi Áhrif á öryggi íbúa og lögaðila? 
Náttúruvá á núverandi 
byggðasvæðum og 
fyrirhuguðum m.t.t. flóðahættu, 
sjávarstöðu og jarðskjálfta? 

Reglugerð nr. 505/2000 um hættumat vegna 
ofanflóða og flokkun og nýtingu hættusvæða. 
Skýrsla vísindanefndar um loftlagsbreytingar. 
Samráð/álit: Samgöngustofa, Siglingasvið 
Vegagerðarinnar, Veðurstofa Íslands. 

    

 

Umhverfismatið byggir að mestu á fyrirliggjandi gögnum um umhverfisþætti. Gert er ráð 

fyrir að á þeim svæðum þar sem ráðgert er að ráðast í framkvæmdir, mannvirkjagerð eða 

hreyfa við landi á næstu árum fari fram ítarlegra umhverfismat við gerð deiliskipulags og 

útgáfu framkvæmdaleyfa.  

 

4.4 Atvinna og atvinnusvæði 

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 er meginþungi atvinnustefnunnar að skilgreina ný 

iðnaðarsvæði til að skapa aðstöðu fyrir stóriðju í sveitarfélaginu með tilheyrandi umsvifum 

og samlegðaráhrifum til styrkja efnahag sveitarfélagsins. Jafnframt er gert ráð fyrir góðu 

framboði atvinnusvæða innan þéttbýliskjarna fyrir léttan iðnað, verslun og þjónustu. Á 

landbúnaðarsvæðum er gert ráð fyrir uppbyggingu atvinnutækifæra svo sem 

ferðaþjónustu.    

Tillaga að Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 setur fram ítarlegri markmið um þróun 

atvinnulífs. Áhersla er lögð á að skapa skilyrði fyrir fjölbreytt atvinnulíf í sveitarfélaginu og 

atvinnutækifæri fyrir fólk með mismunandi menntun og hæfni. Áhersla er lögð á styrkar 

grunnstoðir atvinnulífs og möguleika fyrir greinar í vexti og að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum atvinnustarfsemi. Meðal markmiða í atvinnuuppbyggingu eru: 

• Að styrkja grunnstoðir atvinnulífsins, landbúnað, sjávarútveg og ferðaþjónustu og 

skapa skilyrði fyrir vaxtarsprota - vöruþróun og nýsköpun. 

• Að efla ferðaþjónustu með stefnu sem styður við þróun ferðamannastaða, veitinga- 

og gistiþjónustu. Stuðla að fjölgun gistinótta í Skagafirði og afþreyingarmöguleikum.  

• Fjölga atvinnutækifærum fyrir fólk með framhaldsmenntun og sérfræðiþekkingu. Nýta 

tækifæri sem felast í fjölgun starfa án staðsetningar. 

• Að skapa ákjósanleg skilyrði fyrir þróun fjölbreytts iðnaðar, svo sem 

matvælaframleiðslu, verkstæða og fyrirtækja á sviði mannvirkjagerðar. 

• Tryggja aðgengi að góðu landbúnaðarlandi. 
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Tafla 4.2 Atvinna og atvinnusvæði -umhverfisáhrif  

Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20211 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Atvinna og atvinnusvæði Atvinna og atvinnusvæði 

1. Náttúrufar Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

1.1 Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

Gert ráð fyrir iðnaðar-, hafnar- og 
athafnasvæðum á svæðum sem ekki eru 
byggð. Mun hafa neikvæð áhrif á landi, lífríki 
og strandlengju.  

Áfram gert ráð fyrir iðnaðar-, hafnar og 
athafnasvæðum á svæðum sem nú eru án 
mannvirkja. Mun hafa neikvæð áhrif á 
landi, lífríki og strandlengju.   1.2 Vatnafar. Sjór, 

strandlengja, ár 

1.3 . Lífríki  
(gróður og dýr) 

2. Landslag Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

2.1 Náttúrulegt landslag Uppbygging atvinnusvæða hefur áhrif á 
náttúrlegt landslag og ásýnd byggðar.  

Iðnaðaruppbygging likleg til að hafa neikvæð 
áhrif á landslag og ásýnd byggðar.  

Uppbygging atvinnusvæða hefur áhrif á 
náttúrlegt landslag og ásýnd byggðar.  

Iðnaðaruppbygging likleg til að hafa 
neikvæð áhrif á landslag og ásýnd 
byggðar.  

Ákvæði um vandaða uppbyggingu og 
frágang atvinnusvæða sem skal fygja eftir í 
deiliskipulagi geta dregið úr neikvæðum 
sjónrænum áhrifum.  

2.2. Ásýnd byggðar 

2. Loftslag Neikvæð (-) Engin/óveruleg (0) 

2.1 Loftgæði Staðbundin neikvæð áhrif á loftgæði í grennd 
við iðnaðarstarfsemi. Iðnaðaruppbygging mun 
auka losun GHL. 

Stefna um skógrækt og markmið um þéttingu 
byggðar hafa jákvæð áhrif á loftslag, en vægi 
jákvæðra áhrifa líklega óveruleg.  

Staðbundin neikvæð áhrif á loftgæði í 
grennd við iðnaðarstarfsemi. 
Iðnaðaruppbygging mun auka losun GHL. 

Stefna um skógrækt, markmið um þéttingu 
byggðar hafa jákvæð áhrif á loftslag, en 
vægi jákvæðra áhrifa líklega óveruleg. 

2.2. Losun 
gróðurhúsalofttegunda 

3.  Samfélag Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

3.1 Atvinnulíf og efnahagur   

3.2 Byggð, íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði 

Framboð atvinnulóða fyrir fjölbreytta 
atvinnustarfsemi.  

Þróunarmöguleikar fyrir núverandi 
atvinnustarfsemi.  

Framboð atvinnulóða fyrir fjölbreytta 
atvinnustarfsemi.  

Þróunarmöguleikar fyrir núverandi 
atvinnustarfsemi. 

3.3. Samfélagsþjónusta Gert ráð fyrir fjölbreyttri samfélagsþjónustu. 
Landnotkun gerir ráð fyrir uppbyggingu 
heilbrigðis-, mennta-, og menningarstarfsemi. 

Gert ráð fyrir fjölbreyttri 
samfélagsþjónustu.  

Landnotkun gerir ráð fyrir uppbyggingu 
heilbrigðis-, mennta-, og 
menningarstarfsemi. 

3.4 Menningarminjar Ný atvinnusvæði eru ekki líkleg til að hafa 
neikvæð áhrif á friðaðar menningarminjum.  

Ný atvinnusvæði eru ekki líkleg til að hafa 
neikvæð áhrif á friðaðar menningarminjum.  

Ferðaþjónusta byggir m.a. á aðdráttarafli 
menningarminja fellur vel að markmiðum 
um verndun menningarminja. 

3.4 Landnotkun   

4. Heilsa- og öryggi Engin/óveruleg (0) Engin/óveruleg (0) 

4.1 Náttúruvá  Ekki gert ráð fyrir verulegri uppbyggingu þar 
sem talin er mikil hætta af völdum náttúruvár.   

Tryggja þarf sjóvarnir Sauðárkrókshafnar.  

Ekki gert ráð fyrir verulegri uppbyggingu 
þar sem talin er mikil hætta af völdum 
náttúurvár.   

Tryggja þarf sjóvarnir Sauðárkrókshafnar. 

 

 

1 Byggt á umhverfisskýrslu Aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021, sbr. samantekt kafla 4.24 í greinagerð 

aðalskipulagsins 2009 
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Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20211 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Atvinna og atvinnusvæði Atvinna og atvinnusvæði 

4.2 Öryggi   

4.3 Hljóðvist Ný atvinnusvæði þar sem áður var óbyggt land 
hafa neikvæð staðbundinn áhrif á hljóðvist. 

Ný atvinnusvæði þar sem áður var óbyggt 
land hafa neikvæð staðbundinn áhrif á 
hljóðvist. 

4.4 Aðstaða til 
heilsubætandi lífsmáta og 
vellíðan 

  

5. Auðlindir Neikvæð (-) Jákvæð (+) 

4.1 Landrými Iðnaðar- og athafnasvæði ganga á óraskað 
land. 

Dregið er úr umfangi iðnaðarsvæða frá því 
sem áður var.  

4.2 Landbúnaðarland Markmið um hagkvæma nýtingu 
landbúnaðarlands. Góðu ræktarlandi verði ekki 
ráðstafað undir aðra starfsemi. 

Áfram stefnt að hagkvæmri nýtingu 
landbúnaðarlands. Góðu ræktarlandi verði 
ekki ráðstafað undir aðra starfsemi.  

Flokkun landbúnaðarland og kortlagning 
landbúnaðarlands eftir gæðum styður við 
sett markmið.  

Viðmið sett um umfang og fyrirkomulag 
uppbyggingar á landbúnaðarsvæðum.  

4.3 Verndarsvæði    

4.4 Orkunotkun Stefna um orkufrekan iðnað hefur líkleg 
neikvæð áhrif á þennan þátt, en áhrifin háð 
óvissu um eðli iðnaðar og orkuöflun. 

Stefna um orkufrekan iðnað hefur líkleg 
neikvæð áhrif á þennan þátt, en áhrifin háð 
óvissu um eðli iðnaðar og orkuöflun. 

4.4 Vatnsnotkun/ 
vatnsbúskapur. Vatnból. 

Atvinnuuppbyggingu fylgir aukin vatnsnotkun. 

Ekki líklegt að hún hafi neikvæð áhrif á 
vatnsból (grunnvatn). 

Atvinnuuppbyggingu fylgir aukin 
vatnsnotkun. 

Ekki líklegt að hún hafi neikvæð áhrif á 
vatnsból (grunnvatn). 

4.7 Sorp og fráveita Stefna um skólphreinsivirki og meðhöndlun 
úrgangs. 

Stefna um skólphreinsivirki og 
meðhöndlun úrgangs. 

 

4.5 Íbúðarbyggð og önnur byggð 

Þróun íbúðarbyggðar hefur áhrif á flesta umhverfisþætti sem eru til skoðunar. 

Uppbygging hefur áhrif á náttúrufar og landslag, svo sem þegar nýtt land er brotið undir 

byggð. Íbúðarbyggð og þróun hennar hefur áhrif á samfélagslega þætti eins og efnahag, 

byggðamynstur, samgöngur og félagslegt umhverfi, svo sem samfélagsþjónustu, verslun 

og lífsgæði. Staðsetning íbúðarbyggðar og fyrirkomulag byggðar eru áhrifaþættir á heilsu, 

svo sem vegna hljóðvistar, aðstöðu til heilsubætandi lífsmáta og hreyfingar. Staðsetning 

íbúða- og frístundabyggðar hefur áhrif á öryggi íbúa með hliðsjón af náttúruvá, svo sem 

flóðahættu.   

Gildandi stefna aðalskipulags um íbúðar- og frístundabyggð.  

Aðalskipulag Skagafjarðar 2009-2021 gerir ráð fyrir þéttingu núverandi byggðar og að 

ljúka uppbyggingu svæða sem ekki voru fullbyggð. Einnig eru afmörkuð ný íbúðarsvæði 

og eru þau stærstu á Sauðárkróki og Hofsósi.  

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 er viðmið um þéttleika á bilinu 5-15 íbúðir á 

hektara sem gildir um öll íbúðarsvæði. Stærð  íbúðarsvæða og viðmið um þéttleika 

byggðar gefa kost á uppbyggingu íbúða umfram ætlaða íbúðaþörf miða við íbúaspá, en 

fram kemur í aðalskipulaginu að þau verði ekki öll fullbyggð á skipulagstímabilinu.  
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Í dreifbýli er íbúðauppbygging einkum á bújörðum og í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-

2021 er gert ráð fyrir að á landbúnaðarsvæðum megi byggja ný íbúðarhús og 

frístundahús.  

Gert er ráð fyrir stækkun og þéttingu frístundabyggða og nýjum svæðum undir 

frístundabyggð í sveitarfélaginu. Einnig heimilt að nota íbúðir í gömlu bæjarhlutunum á 

Hofsósi sem frístundahús.  

Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021 sem snýr að 

byggð fyrst og fremst til með að hafa óveruleg eða jákvæð áhrif á þá umhverfisþætti sem 

metnir eru.  Stefnan er þó líkleg til að hafa neikvæð áhrif á auðlindir og má þar helst 

nefna landrými og einnig náttúrufar með nýjum svæðum undir íbúðarbyggð og 

frístundabyggð. Neikvæðu áhrifin eru talin óveruleg þar sem ekki er gengið á viðkvæma 

náttúruleg svæði eða verndarsvæði.2  

 

Helstu áherslur í endurskoðu aðalskipulagi 

Í tillögu að Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2025 er gert er ráð fyrir að meginhluti 

íbúðauppbyggingar verði innan þéttbýliskjarnanna fimm. Einnig er gert ráð fyrir 

uppbyggingu íbúða á bújörðum og búsetumöguleikum í dreifbýli. Dregið er úr umfangi 

nýrrar íbúðabyggðar með hliðsjón af áætlaðri íbúðaþörf. Munar mestu að íbúðabyggð á 

Nöfum er felld út og á Hofsósi er dregið úr stærð nýrrar íbúðarbyggð í suðurbænum.  

Innan þéttbýlisstaða er gert áfram gert ráð fyrir þéttingu innan núverandi byggðar. Ný 

íbúðarbyggð verði sem mest tengd eldri byggð og af svipuðum þéttleika. Fjöldi nýrra 

íbúða og samsetning húsagerða er skilgreindur á hveju svæði með hliðsjón af 

staðbundnum aðstæðum.  Meðal markmiða um þróun íbúðarbyggðar eru:  

• Að mæta megi mismunandi íbúðaþörfum með framboði af fjölbreyttu húsnæði. 

Íbúðarhverfi verði skipulögð með áherslu á fjölbreyttar húsagerðir.  

• Ný íbúðarbyggð þróist í góðu samhengi og tengslum við núverandi byggð til að 

tryggja hagkvæma nýtingu innviða og til að stuðla að góðu aðgengi íbúa að þjónustu. 

Miðað er við að nýta vel svæði sem ekki eru fullbyggð, styrkja götumyndir með 

uppbyggingu óbyggðra lóða eða vannýttra svæða innan núverandi byggðar og að 

viðhalda byggðarmynstri. 

• Að efla núverandi þéttbýliskjarna og tengja þá betur saman með því að nýta 

styrkleika og gæði hvers kjarna.   

• Viðmið sett um gæði byggðar, vandaða hönnun við skipulag og hönnun mannvirkja, 

til að skapa eftirsóknarverða búsetu. 

 

Áhrif stefnu um byggð í tillögu að Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 er líkleg til að 

auka hagkvæmni landnýtingar og grunnkerfa sem eru til staðar. Skýrar er kveðið á um 

fjölbreyttar húsagerðir sem tryggir betur að mismunandi húsnæðisþörfum verði mætt.  

Staðsetning íbúðarbyggðar sem næst þungamiðju atvinnu- og þjónustu innanbæjar 

dregur úr akstursvegalengdum og gerir íbúum auðveldara að sinna erindum sínum innan 

þéttbýlis án þess að nota bíl. Minni bílanotkun hefur jákvæð áhrif á efnahag, loftgæði, 

 

 

2 Byggt á niðurstaðum í umhverfsskýrslu Aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021, sbr. kafla 3.1.3 og tafla 1: 

Byggð-umhverfismat. 
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hljóðvist og umferðaröryggi. Með göngu- og hjólavænu umhverfi er stuðlað að bættri 

lýðheilsu og lífsgæðum. 

Markmið og ákvæði um vandaða uppbygggingu og hönnun umhverfis við 

deiliskipulagsgerð stuðlar að bættri ásýnd og yfirbragði byggðar. 

Stefna um frístundabyggð – í vinnslu. Nýting svæða hefur ekki verið yfirfarin.  

 Tafla 4.3 íbúðarbyggð og frístundabyggð - umhverfisáhrif  

Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20213 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Íbúðarbyggð og frístundabyggð Íbúðarbyggð og frístundabyggð  

1. Náttúrufar Neikvæð (-) Engin/óveruleg (0) 

1.1 Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

Nýjum svæði undir íbúðarbyggð og 
frístundabyggð ganga á náttúruleg svæði.  

Gert ráð fyrir að á landbúnaðarsvæðum megi 
byggja ný íbúðarhús og frístundahús. 

Umfang nýrrar íbúðarbyggðar minnkar. 

Viðmið sett um uppbyggingu nýrra 
íbúðarhúsa og frístundahúsa á 
landbúnaðrsvæðum.  

1.2 Vatnafar. Sjór, 
strandlengja, ár 

1.3 . Lífríki  
(gróður og dýr) 

2. Landslag Neikvæð (-) Jákvæð (+) 

2.1 Náttúrulegt landslag Ný íbúðarbyggð á Nöfum. 

Ekki mörkuð stefna um gæði byggðar. 

Dregið úr upppbyggingu á áður óröksuðum 
svæðum. 

Sett eru fram viðmið og gæðamarkmið um 
ásýnd og yfirbragð byggðar.  

2.2. Ásýnd byggðar 

2. Loftslag Engin/óveruleg (0) Engin/óveruleg (0) 

2.1 Loftgæði Áhrif íbúðaruppbyggingar og frístundabyggð á 
loftgæði og loftslag eru talin óveruleg. 

Áhrif íbúðaruppbyggingar og 
frístundabyggð á loftgæði og loftslag eru 
talin óveruleg. 2.2. Losun 

gróðurhúsalofttegunda 

3.  Samfélag Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

3.1 Atvinnulíf og efnahagur   

3.2 Byggð, íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði 

Gott framboð lóða fyrir íbúðaruppbyggingu.  Framboð lands og lóða fyrir nýjar íbúðir 
mætir þörfum miðað við forsendur um 
íbúafjölgun. 

Áhersla lögð á fjölbreyttar húsagerðir sem 
mæta mismunandi húnsæðisþörfum íbúa. 

3.3. Samfélagsþjónusta   

3.4 Menningarminjar   

3.4 Landnotkun   

4. Heilsa- og öryggi Engin/óveruleg (0) Jákvæð (+) 

4.1 Náttúruvá  Stefna um íbúðarbyggð og frístundasvæði 
hvorkl líkleg til að auka né draga úr öryggi eða 
hafa áhrif á heilsu.  

Stefna um íbúðarbyggð og frístundasvæði 
hvorkli líkleg til að auka né draga úr öryggi 
eða hafa áhrif á heilsu. 

4.2 Öryggi   

4.3 Hljóðvist Stefnan ekki líkleg til að breyta hljóðvist. Stefnan ekki líkleg til að breyta hljóðvist. 

4.4 Aðstaða til 
heilsubætandi lífsmáta og 
vellíðan 

Öll byggð í Skagafirði hefur gott framboð 
útivistarsvæða og skilgreint kerfi göngustíga 
og reiðleiða.  

Öll byggð í Skagafirði liggur nærri 
útivistarsvæðum og hefur skilgreint kerfi 
stíga og reiðleiða. 

 

 

3 Byggt á umhverfisskýrslu Aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021, sbr. samantekt kafla 4.24 í greinagerð 

aðalskipulagsins 2009 
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Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20213 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Íbúðarbyggð og frístundabyggð Íbúðarbyggð og frístundabyggð  

Áhersla er lögð á að staðsetja íbúðir nærri 
þjónustusvæðum og að íbúar geti sinnt 
daglegum erindum án bíls. 

5. Auðlindir Neikvæð (-) Engin/óveruleg (0) 

4.1 Landrými Ný íbúðarbyggð og frístundabyggð tekur yfir 
allsstórt land. 

Ný íbúðarbyggð minnkar frá því sem aður 
var gert ráð fyrir. 

 

4.2 Landbúnaðarland Stök íbúðarhús og frístundabyggð heimil á 
landbúnaðarlandi. Ekki sett viðmið um umfang. 
Möguleg neikvæða áhrif á landbúnaðarland.  

Stefna um íbúðar- og frístundahús á 
landbúnaðarsvæðum með viðmiðum um 
byggingarheimildir styður markmið um 
hagkvæma nýtingu landbúnaðarlands. 

4.3 Verndarsvæði   Ekki gert ráð fyrir nýrri byggð sem gengur 
á eða raskar svæðum sem njóta verndar.   

4.4 Orkunotkun   

4.4 Vatnsnotkun/ 
vatnsbúskapur. Vatnból. 

  

4.7 Sorp og fráveita Ný byggð kallar á uppbyggingu fráveitukerfa 
og aukna sorpförgun. Gert ráð fyrir nýju 
skólphreinsivirki á Sauðárkróki. Sorpförgun 
utan Skagafjarðar sbr. svæðisáætlun um 
meðhöndlun úrgangs. 

Ný byggð kallar á uppbyggingu 
fráveitukerfa og aukna sorpförgun. Gert 
ráð fyrir nýju skólphreinsivirki á 
Sauðárkróki. Sorpförgun utan Skagafjarðar 
sbr. svæðisáætlun um meðhöndlun 
úrgangs. 

 

 

4.6 Auðlindir 

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 kemur fram að markmið sveitarfélagsins sé að 

minnka og flokka sorp og að það verði hirt á vistvænan hátt. Áhersla er á stjórnun 

efnistökusvæða og að þeim verði fækkað. Framkvæmdir við efnistöku falli vel að 

landslagi og að ekki verði gengið á óröskuð votlendissvæði. Áhrif efnistöku eru óveruleg 

til neikvæð áhrif stefnumörkunar á jarðfræði og jarðmyndanir, jarðefnanotkun og ásýnd 

landslags. 

Í tillögu að Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 er meginmarkmið að auðlindir verði 

nýttar á markvissan og skynsamlegan hátt til eflingar atvinnuvega og aukinna lífsgæða í 

þágu sveitarfélagsins. Meðal viðfangsefna eru orkumál, ræktarland, efnistaka og 

meðhöndlun úrgangs. Markmið í endurskoðuðu aðalskipulagi eru: 

• Nýting náttúruauðlinda byggi á bestu fáanlegu tækni og þekkingu til að tryggja eins 

og kostur er sjálfbæra nýtingu þeirra.  

• Bætt orkunýting. 

• Að standa vörð um gott ræktarland og landbúnaðarland, með skýrum ákvæðum 

umfang og fyrirkomulag uppbyggingar á landbúnaðarlandi. 

• Stefnumörkun um efnistöku, nýja efnistökustaði og lokun og frágang staða sem ekki 

eru í notkun. 

• Að draga úr magni úrgangs til förgunar og umfangi urðunar. Auka endurvinnsluhlutfall 

úrgangs og jarðgerð, sbr. markmið svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs. 
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Tafla 4.4 Auðlindir - umhverfisáhrif  

Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20214 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Auðlindir – nýting auðlinda Auðlindir  

1. Náttúrufar Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

1.1 Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

Áhrif efnistöku eru óveruleg til neikvæð áhrif 
stefnumörkunar á jarðfræði og jarðmyndanir. 

Áhrif efnistöku eru óveruleg til neikvæð 
áhrif stefnumörkunar á jarðfræði og 
jarðmyndanir. 

1.2 Vatnafar. Sjór, 
strandlengja, ár 

1.3 . Lífríki  
(gróður og dýr) 

2. Landslag Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

2.1 Náttúrulegt landslag Áhrif efnistöku eru óveruleg til neikvæð áhrif 
stefnumörkunar á náttúrlegt landslag og 
ásýnd. 

Áhrif efnistöku eru óveruleg til neikvæð 
áhrif stefnumörkunar á náttúrlegt landslag 
og ásýnd. 2.2. Ásýnd byggðar 

2. Loftslag Engin/óveruleg (0) Jákvæð (+) 

2.1 Loftgæði  Markmið um bætta orkunýtingu. 

Minnkun úrgangs og jarðgerð dregur úr 
metanlosun. 

2.2. Losun 
gróðurhúsalofttegunda 

3.  Samfélag Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

3.1 Atvinnulíf og efnahagur   

3.2 Byggð, íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði 

  

3.3. Samfélagsþjónusta   

3.4 Menningarminjar   

3.4 Landnotkun  .  

4. Heilsa- og öryggi Engin/óveruleg (0) Engin/óveruleg (0) 

4.1 Náttúruvá    

4.2 Öryggi   

4.3 Hljóðvist   

4.4 Aðstaða til 
heilsubætandi lífsmáta og 
vellíðan 

  

5. Auðlindir Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

4.1 Landrými Jarðefnanotkun Áhersla á hagkvæma nýtingu lands og 
sjálfbæra nýtingu auðlinda 

4.2 Landbúnaðarland  Standa vörð um gott ræktarland og styðja 
við landbúnað 

4.3 Verndarsvæði  Ekki verði gengið á óröskuð votlendissvæði  

4.4 Orkunotkun   

4.4 Vatnsnotkun/ 
vatnsbúskapur. Vatnból. 

  

4.7 Sorp og fráveita Markmið um að minnka og flokka sorp. 

Sorpförgunarsvæði utan Skagafjarðar. 

Markmið um að minnka og flokka sorp. 

Sorpförgunarsvæði utan Skagafjarðar. 

 

 

4 Byggt á umhverfisskýrslu Aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021, sbr. samantekt kafla 4.24 í greinagerð 

aðalskipulagsins 2009 
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4.7 Samgöngur og veitur (í vinnslu) 

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 er sett fram stefna um að samgöngubætur, 

almenningssamgöngur og vegagerð stuðli að því að sveitarfélagið verði eitt atvinnu- og 

félagssvæði og eflingu og sameiningu þjónustusvæða þéttbýlisstaða. Bættar samgöngur 

og jarðgöng milli Siglufjarðar og Fljóta talin styrkja Skagafjörð sem atvinnu- og 

þjónustusvæði og efla hann sem eitt félagssvæði sem og auka umferðaöryggi. Áhrif 

samgönguuppbyggingar í Skagafirði hefði líklega óveruleg til neikvæð áhrif á 

jarðmyndanir, lífríki, neikvæð áhrif á landslag og landrými en jákvæð áhrif á losun 

gróðurhúsalofttegunda, öryggi, efnahag og orkunotkun. 

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 eru sett markmiðum um að nýta jarðhita til 

húshitunar, atvinnusköpunar og raforkuvinnslu þar sem hagkvæmt reynist. Gert er ráð 

fyrir að borholusvæði hitaveitu efst á Reykjarhóli. Gert er ráð fyrir skólphreinsivirki á 

Borgarsandi við Sauðárkrók (sjá I-1.3).  

 

Gert er ráð fyrir nýjum háspennulínum, Blöndulínu 3 og Sauðárkrókslínu 2. Lagning 

Blöndulínu 3 um Skagafjörð hefur neikvæð áhrif lífríki (gróður og dýr). Áhrif Blöndulínu 

eru metin jákvæð á efnahag, en óveruleg á aðra umhverfisþætti þ.e. jarðfræði og 

jarðmyndanir, vatnafar, menningarminjar, landnotkun. Áhrif Blöndulínu 3 á landslag og 

ásýnd eru neikvæð ef um loftlínu er að ræða, en óveruleg ef um jarðstreng er að ræða.  

Á heildina litið eru líkleg neikvæð áhrif af Sauðárkrókslínu 2 milli Varmahlíðar og 

Sauðárkróks talin vera óveruleg.  Er í samræmi við stefnumið sveitarfélagsins um að 

stofnlagnaleiðir liggi meðfram aðalvegum eftir föngum og fari vel í landslagi.  Einnig  falla 

framkvæmdir vel að landslagi og að ekki verður gengið á óröskuð votlendissvæði.  Aukið 

framboð orku og bætt afhendingaröryggi hefur jákvæð áhrif á samfélag í sveitarfélaginu á 

skipulagstímabilinu.   

 

Aðalskipulags Skagafjarðar 2020-2035 byggir á gildandi stefnu um samgöngubætur, svo 

sem göng en skerpir á markmiðum og bættir við nýjum í takt við nýjar forsendur. Helstu 

áherslur í aðalskipulagstillögu varðandi samgöngur og veitur eru: 

• Jarðgöng milli Hjaltadals og Hörgárdals myndi líklega efla og sameina þjónustu- og 

atvinnusvæði Skagafjarðar við Norðurland sem og auka umferðaröryggi vegfarenda. 

Vegtengingar við kjarna og ferðmannastaði. Hringtenging úr Tungusveit og yfir á 

Kjálka í Akrahreppi.  

• Stefna um samgöngur í þéttbýli útfærð nánar með tillögum að aðgerðum sem þjóna 

öllum ferðamátum. 

• Reiðleiðir endurskoðaðar. 

• Sauðárkrókshöfn þjóni þríþættu hlutverki: fiskihöfn, flutningahöfn og 

ferðaþjónustuhöfn. Horft til möguleika hafnarinnar á móttöku skemmtiferðaskipa. 

Stefnt að bættri nýtingu Sauðárkróksflugvallar.  

• Stuðla að framboð raforku mæti þörfum samfélagsins, m.a. orkuskiptum samgangna 

(hleðslustöðvar, rafvæðing hafnar) og atvinnuuppbyggingu. 

• Bæta fjarskipti um ljósleiðara og þráðlaus kerfi (gsm, tetra) í sveitarfélaginu.  

• Áfram er stefnt að uppbyggingu skólphreinsivirkis á Sauðárkróki og nýjum 

dælistöðvum. 
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Tafla 4.5 Samgöngur og veitur - umhverfisáhrif  

Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20215 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Samgöngur og veitur Samgöngur og veitur 

1. Náttúrufar Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

1.1 Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

Stefna um samgönguuppbyggingu í Skagafirði 
hefur líklega óveruleg til neikvæð áhrif á 
jarðmyndanir og lífríki. 

Stefna um uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins í Skagafirði hefur 
neikvæð áhrif lífríki (gróður og dýr), en 
óveruleg á jarðmyndanir. 

Stefna um samgönguuppbyggingu í 
Skagafirði hefur líklega óveruleg til 
neikvæð áhrif á jarðmyndanir og lífríki. 

Stefna um uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins í Skagafirði hefur 
neikvæð áhrif lífríki (gróður og dýr), en 
óveruleg á jarðmyndanir. 

1.2 Vatnafar. Sjór, 
strandlengja, ár 

1.3 . Lífríki  
(gróður og dýr) 

2. Landslag Neikvæð (-) Neikvæð (-) 

2.1 Náttúrulegt landslag Stefna um samgönguuppbyggingu í Skagafirði 
hefði líklega neikvæð áhrif á landslag. 

Stefna um uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins í Skagafirði hefur 
neikvæð áhrif á landslag ef framkvæmd er 
loftlína, en óveruleg ef um jarðstengi er að 
ræða.  

Stefna um samgönguuppbyggingu í 
Skagafirði hefði líklega neikvæð áhrif á 
landslag. 

Stefna um uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins í Skagafirði hefur 
neikvæð áhrif á landslag ef framkvæmd er 
loftlína, en óveruleg ef um jarðstengi er að 
ræða. 

2.2. Ásýnd byggðar 

2. Loftslag Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

2.1 Loftgæði Stefna um samgönguuppbyggingu í Skagafirði 
styttir vegalengdir og kann að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. 

Stytting aksturvegalengda í Skagafirði með 
vegabótum og jarðgöngum kann að dregur 
úr losun GHL. 

Rafvæðing hafnar og styrking innviða til að 
mæta orkuskiptum hefur jákvæð áhrif á 
loftgæði og loftslag. 

2.2. Losun 
gróðurhúsalofttegunda 

3.  Samfélag Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

3.1 Atvinnulíf og efnahagur Bættar samgöngur og jarðgöng munu líklega 
styrkja Skagafjörð sem atvinnu- og 
þjónustusvæði. 

Stefna um uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins í Skagafirði eykur 
afhendingaröryggi og hefur jákvæð áhrif á 
atvinnulíf og efnahag. 

Bættar samgöngur og jarðgöng munu 
líklega styrkja Skagafjörð sem atvinnu- og 
þjónustusvæði. 

Stefna um uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins í Skagafirði eykur 
afhendingaröryggi og hefur jákvæð áhrif á 
atvinnulíf og efnahag. 

3.2 Byggð, íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði 

  

3.3. Samfélagsþjónusta   

3.4 Menningarminjar   

3.4 Landnotkun   

4. Heilsa- og öryggi Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

4.1 Náttúruvá    

4.2 Öryggi Bættar samgöngur og jarðgöng líklegar til að 
auka umferðaöryggi. 

Stefna um uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins í Skagafirði eykur 
afhendingaröryggi raforku og þar af leiðandi 

 

 

 

5 Byggt á umhverfisskýrslu Aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021, sbr. samantekt kafla 4.24 í greinagerð 
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Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20215 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Samgöngur og veitur Samgöngur og veitur 

öryggi samfélagsinnviða, s.s. 
heilbrigðisstofnanna og fjarskiptakerfis. 

4.3 Hljóðvist   

4.4 Aðstaða til 
heilsubætandi lífsmáta og 
vellíðan 

  

5. Auðlindir Engin/óveruleg (0) Engin/óveruleg (0) 

4.1 Landrými Áhrif samgönguuppbyggingar í Skagafirði hefði 
líklega óveruleg neikvæð áhrif á landrými. 

Áhrif samgönguuppbyggingar í Skagafirði 
hefði líklega óveruleg neikvæð áhrif á 
landrými. 

4.2 Landbúnaðarland   

4.3 Verndarsvæði  Framkvæmdir við samgöngur og veitur kunna 
að raska svæðum sem njóta verndar, en 
áhrifin háð óvissu um útfærslu framkvæmda.  

Framkvæmdir við samgöngur og veitur 
kunna að raska svæðum sem njóta 
verndar, en áhrifin háð óvissu um útfærslu 
framkvæmda 

4.4 Orkunotkun Stytting vegalengda dregur úr orkunotkun. 
Styrking raforkuflutningkerfis er er forsenda 
orkuskipta – rafhleðslustöðvum og rafvæðingu 
hafnar.  

Stytting vegalengda dregur úr orkunotkun. 
Styrking raforkuflutningkerfis er forsenda 
orkuskipta – rafhleðslustöðvum og 
rafvæðingu hafnar. 

4.4 Vatnsnotkun/ 
vatnsbúskapur. Vatnból. 

  

4.7 Sorp og fráveita Nýtt skólphreinsivirki á Sauðárkróki og 
stefnumörkun um förgun úrgangs hafa jákvæð 
áhrif á umhverfisþáttinn. 

Nýtt skólphreinsivirki á Sauðárkróki og 
stefnumörkun um förgun úrgangs hafa 
jákvæð áhrif á umhverfisþáttinn. 

 

4.8 Samfélag og samfélagsþjónusta (Í vinnslu) 

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 er sett markmið um hvernig sveitarfélagið getur 

mætt þörfum fyrir samfélagsþjónustu, uppbyggingu menntastofnana og tryggt gott 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu, m.a. þjónustu fyrir aldraða. Áhersla verði lögð á að stuðla 

að góðri lýðheilsu í sveitarfélaginu, með því að tryggja aðgengi að útivistarsvæðum, 

náttúru, hreyfingu og afþreyingu. Í samráðsferlinu komu fram ábendingar um mikilvægi 

þess að bjóða upp á öfluga grunnþjónustu fyrir íbúa og að það væri grundvöllur til að 

stuðla að íbúafjölgun. Margar góðar hugmyndir komu hjá nemendum um tækifæri til að 

bæta aðstöðu í sveitarfélaginu og verður unnið með þær í skipulagsvinnunni. 

Megináhersla er lögð á eftirfarandi viðfangsefni: 

• Stuðla að öflugri opinberri þjónustu, sem er m.a. menntun og heilbrigðisþjónusta. 

• Staðsetning samfélagsþjónustu verði á þann hátt að hún nýtist flestum innan 

sveitarfélagsins. 

• Stuðla að heilsueflandi umhverfi, sem hvetur til útivistar og hreyfingar og stuðlar að 

bættri lýðheilsu.  

• Skilgreina útivistarsvæði í þéttbýli og dreifbýli.   

• Viðhalda þeim kostum sem sveitarfélagið og samfélagið býr yfir. 
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Tafla 4.6 Samgöngur og veitur - umhverfisáhrif (í vinnslu) 

Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20216 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

Samfélagsþjónusta Samfélagsþjóinusta 

1. Náttúrufar Í vinnslu Í vinnslu 

1.1 Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

  

1.2 Vatnafar. Sjór, 
strandlengja, ár 

1.3 . Lífríki  
(gróður og dýr) 

2. Landslag Í vinnslu Í vinnslu 

2.1 Náttúrulegt landslag   

2.2. Ásýnd byggðar 

2. Loftslag Í vinnslu Í vinnslu 

2.1 Loftgæði   

2.2. Losun 
gróðurhúsalofttegunda 

3.  Samfélag Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

3.1 Atvinnulíf og efnahagur   

3.2 Byggð, íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði 

  

3.3. Samfélagsþjónusta   

3.4 Menningarminjar   

3.4 Landnotkun   

4. Heilsa- og öryggi Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

4.1 Náttúruvá    

4.2 Öryggi   

4.3 Hljóðvist   

4.4 Aðstaða til 
heilsubætandi lífsmáta og 
vellíðan 

  

5. Auðlindir Í vinnslu Í vinnslu 

4.1 Landrými   

4.2 Landbúnaðarland   

4.3 Verndarsvæði    

4.4 Orkunotkun   

4.4 Vatnsnotkun/ 
vatnsbúskapur. Vatnból. 

  

4.7 Sorp og fráveita   

 

 

 

6 Byggt á umhverfisskýrslu Aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021, sbr. samantekt kafla 4.24 í greinagerð 

aðalskipulagsins 2009 
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4.9 Loftslag (í vinnslu) 

Í tillögu að Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 hefur landnotkun og stefnumörkun verið 

mótuð með að leiðarljósi að draga úr neikvæðum áhrifum á loftslag vegna byggðar, 

daglegra athafna og atvinnu í sveitarfélaginu. 

• Orkuskipti samgangna (hleðslustöðvar og hafnir).  

• Skilgreina markmið og leiðir til að draga úr kolefnisspori byggðar og atvinnustarfsemi 

á svæðinu, sbr. markmið sóknaráætlunar um 5% minnkun.  

• Skilgreina aðgerðir til kolefnisbindingar – svo sem með skógrækt, landgræðslu og 

endurheimt votlendis. 

 

4.10 Verndarsvæði (Í vinnslu) 

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 er mörkuð stefna um hverfisvernd bæði 

náttúruminja og menningarminja og afmörkuð og sett stefna um vatnsverndarsvæði.  

Stefnumörkun aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021 sem snýr að verndarsvæðum er 

líkleg til að hafa jákvæð eða óveruleg áhrif á þá umhverfisþætti sem metnir eru.  

Í tillögu að Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 er afmörkun vatnsverndar endurskoðuð 

og afmörkun verndarsvæða uppfærð í samræmi við kortagrunna opinberra stofnanna, 

svo sem Minjastofnunar Íslands og Náttúrufræðistofnun Íslands. Jafnframt er tekin upp í 

aðalskipulag stefnumörkun um verndarsvæði í byggð á Sauðárkróki og Hofsósi. 

 

Tafla 4.7 Verndarsvæði - umhverfisáhrif (í vinnslu) 

Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20217 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

1. Náttúrufar Mjög jákvæð (++) Mjög jákvæð (++) 

2. Landslag Mjög jákvæð (++) Mjög jákvæð (++) 

2. Loftslag Engin/óveruleg (0) Engin/óveruleg (0) 

3.  Samfélag Jákvæð (+) Jákvæð (+) 

4. Heilsa- og öryggi Engin/óveruleg (0) Engin/óveruleg (0) 

5. Auðlindir Engin/óveruleg (0) Engin/óveruleg (0) 
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5 Eftirfylgni 

6 Heildarniðurstaða umhverfismats 

Niðurstöður fyrir umhverfisþætti og samanburður áhrifa tillögu að endurskoðun 

aðalskipulags og gildandi aðalskipulags, þ.e. núllkosts.  

 

Umhverfisþáttur 

Valkostur 0 

Aðalskipulag  

Skagafjarðar 2009-20218 

Valkostur 1 

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2025 

1. Náttúrufar   

1.1 Jarðfræði og jarðmyndanir Iðnaðaruppbygging í Viðvíkursveit.  

Iðnaðarsvæði á Skarðsmóum og 
Reykjarströnd  

Efnistaka. 

Dregið er verulega úr stærð 
iðnaðarsvæðis á Skarðsmóum og 
Reykjaströnd.   

Umfang íbúðarbyggðar minnkar m.a. á 
Nöfum. Umfang jarðrasks verður því 
minna.  

1.2 Vatnafar. Sjór, strandlengja, 
ár 

Iðnaðar- og hafnarsvæði í Viðvíkursveit og 
breytir strandlengjunni.  

Óbreytt stefna um iðnaðarsvæði í 
Viðvíkursveit. 

 

1.3 . Lífríki  
(gróður og dýr) 

Uppbygging gengur á gróður og lífríki. 

Iðnaðaruppbygging í Viðvíkursveit, 
Skarðsmóum og Reykjarströnd.  

Ný athafnasvæði og íbúðarbyggð.  

Óbreytt stefna um iðnaðarsvæði í 
Viðvíkursveit. 

Athafnasvæði af svipuðiu umfangi. 
Íbúðarbyggð tekur yfir minna land. 

 

2. Landslag   

2.1 Náttúrulegt landslag Iðnaðaruppbygging í Viðvíkursveit. 

Iðnaðarsvæði á Skarðsmóum og 
Reykjarströnd  

Efnistaka 

Áfram stefna að iðnaðaruppbyggingu í 
Viðvíkursveit. 

Dregið er úr umfangi iðnaðarsvæðis á 
Reykjaströnd 

2.2. Ásýnd byggðar Ekki er sett fram stefna eða viðmið um 
yfirbragð byggðar og ásýnd.  

Stefna um vandað yfirbragð hverfa og 
byggðar sem skal taka mið af við 
deiliskskipulag. 

Ákvæði úr  áætlunum um Verndarsvæði 
í byggð á Sauðárkróki og Hofsósi tekin 
upp í aðalskipulag.  

2. Loftslag   

2.1 Loftgæði Iðnaðaruppbygging kann að hafa neikvæð 
áhrif á loftgæði, en áhrifin eru háð óvissu um 
eðli starfseminnar. 

Áfram gert ráð fyrir iðnaðaruppbyggingu, 
en nokkuð dregið úr umfangi. Áhrif 
iðnaðaruppbyggingar háð óvissu um eðli 
starfseminnar. 

Rafvæðing Sauðárkrókshafnar stuðlar 
að betri loftgæðum. 

 

2.2. Losun 
gróðurhúsalofttegunda 

Iðnaðaruppbygging orkufreks iðnaðar fylgir 
líklega aukin losun og líklega neikvæð áhrif á 
loftslag. Óvissa er um eðli iðnaðarins og 
orkuöflun.  

Stefna um skógræktarsvæði stuðlar að 
aukinni kolefnisbindingu. 

Stefna um iðnaðaruppbyggingu er líkleg 
til að stuðla að aukinni losun og hafa 
neikvæð áhrif á loftslag.   

Rafvæðing Sauðárkrókshafnar stuðlar 
að minni losun GHL. 

Minna umfang byggðar og þéttari 
byggðakjarnar stytta akstursvegalengdir.  

 

 

8 Byggt á umhverfisskýrslu Aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021, sbr. samantekt kafla 4.24 í greinagerð 

aðalskipulagsins 2009 
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Stefna um skógræktarsvæði stuðlar að 
aukinni kolefnisbindingu. 

3.  Samfélag   

3.1 Atvinnulíf og efnahagur Iðnaðaruppbygging myndi fjölga störfum. 

Stefna um lagningu raflína jákvæð fyrir 
efnhag, bætir afhendingaröryggi raforku sem 
styrkir forsendur atvinnureksturs.  

Iðnaðaruppbygging myndi fjölga störfum. 

Stefna um lagningu raflína jákvæð fyrir 
efnahag, bætir afhendingaröryggi raforku 
sem styrkir forsendur atvinnureksturs. 

Stefna um smávirkjanir. 

Áhersla á fjölbreytni 
atvinnuuppbyggingar og 
þróunarmöguleikum í helstu geirum 
atvinnulífs, verslun- og þjónustu, 
samfélagsþjónustu, iðngreinum og 
landbúnaði.  

3.2 Byggð, íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði 

Stefna um aukið framboð íbúðarlóða og 
athafnasvæða.  

Sett eru fram almenn viðmið um fjölda íbúða 
og nýtingarhlutfall sem gilda um öll svæði. 
Stærð íbúðarsvæða og stefna um þéttleika 
gefa kost á mun fleiri íbúðum en þörf er á mv. 
íbúaspá. Stærð atvinnusvæða og 
nýtingarhlutfall heimilar mikið 
byggingarmagn, sem ekki er raunhæft á 
öllum svæðum.   

Ekki sett fram áfangaskipting 
íbúðauppbyggingar og atvinnusvæða til að 
stýra þróun með markvissari hætti. 

Umfang nýrrar íbúðarbyggðar minnkar 
miðað við 0-kost.  

Stefna um þéttleika byggðar  og fjölda 
íbúða tekur mið af staðbundnum 
aðstæðum.  

Miðað er við að nýta vel svæði sem ekki 
eru fullbyggð, styrkja götumyndir með 
uppbyggingu óbyggðra lóða eða 
vannýttra svæða innan núverandi 
byggðar og að viðhalda byggðarmynstri.  

Sett er fram stefna um áfangaskiptingu 
uppbyggingar íbúðabyggðar.  

Kveðið á um deiliskipulag og 
áfangskiptingu athafnasvæða. 
Byggingarmagn skilgreint fyrir hvert 
svæði eftri stærð og aðstæðum. 

 

   

3.3. Samfélagsþjónusta Stjórnsýsla, heilbrigðisþjónusta, þjónusta við 
aldraða og félagsþjónusta staðsett á 
Sauðárkróki.  

Á Sauðárkróki og Varmahlíð eru grunnskólar 
og leikskólar. 

Framhaldsskóli á Sauðárkróki með heimavist. 

Háskólinn á Hólum. 

Ríkisstofnanir með starfstöðvar á 
Sauðárkróki. 

Stefna um að skapa skilyrði fyrir 
viðbótaruppbyggingu og þróun 
þjónustustofnana.  

Áhersla á gott aðgengi og miðlæga 
staðsetningu þjónustusstofnana.  

3.4 Menningarminjar Markmið um skráningu minja, húsakannanir 
og stefna um verndun minja.  

Markmið um skráningu minja, 
húsakannanir og stefna um verndun 
minja. 

Staðfestar áætlanir um Verndarsvæði í 
byggð á Sauðárkróki og Hofsósi teknar 
upp í aðalskipulag.  

 

3.4 Landnotkun   

4. Heilsa- og öryggi   

4.1 Náttúruvá  Hluti íbúðarbyggðar í brekkunum undir Nöfum 
á Sauðárkróki eru skilgreind sem A- og B-
hættusvæði vegna ofanflóða. Heimilt er að 
fjölga íbúðum með skilyrðum.  

Ekki er gert ráð fyrir öðrum framkvæmdum á 
svæðum sem stafar hætta vegna náttúruvár.  

Hluti íbúðarbyggðar í brekkunum undir 
Nöfum á Sauðárkróki eru skilgreind sem 
A- og B-hættusvæði vegna ofanflóða. 
Heimilt er að fjölga íbúðum með 
skilyrðum. 

Ekki er gert ráð fyrir öðrum 
framkvæmdum á svæðum sem stafar 
hætta vegna náttúruvár. 
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4.2 Öryggi Tillögur að vegabótum stuðla að auknu 
umferðaröryggi. 

Stefna um samgöngur í þéttbýli og 
dreifbýli og tillögur að vegabótum stuðla 
að auknu umferðaröryggi.  

4.3 Hljóðvist Ekki liggja fyrir gögn um ástand hljóðvistar. 
Ætla má út frá tölum um umferðamagn á 
helstu vegum í sveitarfélaginu sem liggja 
gegnum byggð, s.s. um Sauðárkrók og 
Hofsós, að hávaði sé undir 
viðmiðunarmörkum. 

Ekki liggja fyrir gögn um ástand 
hljóðvistar. Ætla má út frá tölum um 
umferðamagn á helstu vegum í 
sveitarfélaginu sem liggja gegnum 
byggð, s.s. um Sauðárkrók og Hofsós, 
að hávaði sé undir viðmiðunarmörkum. 

4.4 Aðstaða til heilsubætandi 
lífsmáta og vellíðan 

Gott framboð útivistarsvæða. 

Íþróttasvæði.  

Göngu- og reiðleiðir. 

Gott framboð útivistarsvæða. 

Íþróttasvæði.  

Göngu-, hjóla- og reiðleiðir. 

Stefna um göngu- og hjólaleiðir er skýr 
og aðgerðir skilgreindar til að styrkja 
virka samgöngumáta. 

5. Auðlindir   

4.1 Landrými Iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit og Reykjaströnd  

Gert er ráð fyrir uppbyggingarsvæðum s.s. 
íbúðarbyggð og atvinnusvæðu á óbyggðu 
landi.  

 

Iðnaðarsvæði í Viðvíkursveit 

Iðnaðarsvæði á Reykjaströnd minnkar.  

Dregið úr stærð nýrrar íbúðarbyggðar, 
en athafnasvæði á Sauðárkróki og 
Varmahlíð eru stækkuð. Á heildina litið 
er umfang uppbyggingasvæða í þéttbýli 
svipað og áður 

4.2 Landbúnaðarland Almenn stefna um landbúnað í sátt við 
umhverfið. Greint verði hvar skilyrði eru sem 
best fyrir hinar ýmsu greinar landbúnaðar til 
að stuðla að hagkvæmri landnotkun. 

Heimil er uppbygging stakra íbúðarhús og 
frístundahúsa og aðstöðu fyrir þjónustu, 
athafnastarfsemi og ferðaþjónustu. Ekki eru 
ákvæði um hámarksfjölda stakra húsa eða 
umfang uppbyggingar.  

Votlendissvæði verði vernduð.  

Skógrækt verði efld til nytja, skjóls og 
útivistar. Skilyrði um að skógrækt umfram 1 
ha verði háð mati á aðstæðum m.t.t. áhrif á 
náttúru og landslag. 

 

4.3 Verndarsvæði  Afmörkuð eru vatnsverndarsvæði sem taka til 
mjög stórs hluta sveitarfélagsins - allt land 
ofan 200 m.ys. í austur og vestur hálendi 
Skagafjarðar. Stefnt að því að uppfylla kröfur 
reglugerða um flokkunvatnsverndarsvæða og 
flokkun vatnasvæða.  

Gerð grein fyrir og merkt á uppdrátt svæði á 
náttúrminjaskrá, friðlýstar náttúruminjar og 
menningarminjar.  

Mörkuð er stefna um hverfisvernd hluta þeirra 
svæða sem njóta verdnar náttúruverndarlaga 
og laga um meinningarminja.    

 

4.4 Orkunotkun Stefna um iðnaðaruppbyggingu og 
orkufrekan iðnað. 

Áfram gert ráð fyrir möguleikum á 
orkufrekum iðnaði í sveitarfélaginu. 

Markmið um innviði vegna orkuskipta, 
rafhleðslustöðvar, rafvæðingu 
Sauðárkrókshafna stuðla að minni 
notkun eldsneytis.  

4.4 Vatnsnotkun/ 
vatnsbúskapur. Vatnból. 

Aukin vatnsnotkun vegna stefnu um 
iðnaðaruppbyggingu í Viðvíkursveit. 

Markmið um greiningu vatnsbóla og 
vatnsverndarsvæða og verndun þeirra. 

Aukin vatnsnotkun vegna stefnu um 
iðnaðaruppbyggingu í Viðvíkursveit. 

Markmið um vatnsból og 
vatnsverndarsvæða og verndun þeirra. 
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4.7 Sorp og fráveita Markmið sett um lausn fráveitu frá 
þéttbýlisstöðum.  

Skólphreinsivirki á Borgarsandi við 
Sauðárkrók (sjá I-1.3) 

 

Skólphreinsivirki á Borgarsandi við 
Sauðárkrók (sjá I-1.3) 

Nýjar dælustöðvar og útrásir fráveitu á 
Sauðárkróki. 

Stefna um að draga úr umfangi urðunar 
og auka endurvinnsluhlutfall og jarðgerð 
sbr. markmið svæðisáætlunar um 
meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi.  

 

 

7 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda (í vinnslu) 

7.1 Rafmagnslínur 

7.2 Fráveita 

Skólphreinsivirki á Borgarsandi á Sauðárkróki (I-3.1).  

Skólphreinsivirki með afkastagetu sem svarar til 50.000 persónueininga eða meira er 

framkvæmd í flokki A sem skal ávallt háðar mati á umhverfisáhrifum.  

Skólphreinisvirki með minni afkastagetu eru tilkynningarskyldar í flokki B og C, sbr. 1. 

viðauka  laga um mat á umhverfisáhrifum 106/2000.  

7.3 Samgöngur 

7.4 Skógrækt 

 

 

8 Kynning og samráð  

8.1 Helstu umsagnaraðilar 

Sérstaklega verður óskað eftir umsögnum eftirtalinna aðila við aðalskipulagstillögu og 

umhverfisskýrslu. 

• Aðliggjandi sveitarfélög: Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagaströnd, Blönduósbær, 

Húnavatnshreppur, Akrahreppur, Hörgársveit, Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð og 

Bláskógabyggð. 

• Skipulagsstofnun 

• Byggðastofnun 

• Umhverfisstofnun 

• Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 

• Vegagerðin 

• Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild 

• Veðurstofa Íslands 

• Minjastofnun Íslands 
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• Samgöngustofa 

• Ferðamálastofa 

• Skógræktin 

• Náttúrufræðistofnun Íslands 

• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

8.2 Hagsmunaaðilar 

Sveitarfélagið mun óska eftir aðkomu hagaðila að skipulagsvinnu, sem eru m.a.:  

• Búnaðarsamband Skagfirðinga 

• Heilbrigðisstofnun Norðurlands 

• Hestamannafélagið Skagfirðingur 

• Atvinnurekendur 

• Landsnet 

• Landvernd 

• Landssamtök hjólreiðamanna 

• Samtök ferðaþjónustuaðila 

• Skógræktarfélag Skagafjarðar 

• UMSS (Ungmennasamband Skagfirðinga) 

 

9 Heimildaskrá 

 

 


