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VIRÐING – TRAUST - ÁRANGUR

1. Skipulagsferlið

2. Helstu breytingar

3. Umhverfisáhrif

4. Það sem á eftir að gera

5. Kynning á drögum 



TÍMALÍNA

Nóv/des

Desember 2020

Íbúaþing

Skipulagslýsing

Skipulagsvinna

Vinnslutillaga Skipulagstillaga

Staðfesting

Eftirfylgni
Vinnustofa
nemenda

Skipulagsvinna

September

Október

Júní 2020 Sept/Okt 2020

Kynningar og opnir fundir



STERKUR SKAGAFJÖRÐUR

• Matarkistan

• Tækifæri í atvinnumálum 

• Fjölbreytni í búsetu

• Sterkur bær

Við ætlum að fjölga íbúum um 370

• Hvar á fjölgunin að vera?

• Hvernig stuðlað að möguleikum 

til fjölbreyttrar atvinnu?

• Hvernig er stutt við sterkt 

sveitarfélag?

Aðalskipulaginu er ætlað að hlú að þeim 

styrkleikum sem sveitarfélagið býr yfir og skapa 

aðstæður skapaðar fyrir nýja þróun og vöxt. 



HVAÐA SÝN HÖFÐU ÍBÚAR?
Vinnustofa nemenda

• Það er gott að búa í sveitarfélaginu

• Skóli, safn, sundlaug, eyjarnar, ærslabelgur, 
skógurinn

• Hesthús fyrir krakka, betri reiðleiðir, fjölnota 

íþróttahús, hjólaleiðir milli þéttbýlisstaða, 

leiktæki á opin svæði, 18 holu golfvöll, 

skautahöll, keiluhöll, upphitaðan körfuboltavöll, 

aðstöðu fyrir siglingar . . . .

• Stærri flugvöll – nýta hann betur

• Tjaldsvæði á Nafirnar

• KFC, Kringlu, Costco, Ikea, Byko, o.fl.

• Stækka Skagafjörð, sjógöng milli Króks og 

Hofsós, með sjóminjasafni á milli

• Passa upp á umhverfið, nýta landið vel, ganga-

og hóla meira, vera sjálfbær, flokka úrgang

Íbúaþing

• Skýr skilaboð um að fjölga íbúum

• Styrkja alla þéttbýlisstaði

• Ekki hægt að gera allt alls staðar

• Standa vörð um landbúnaðarland

• Efla samgöngur

• Stækka höfnina á Sauðárkróki

• Stóriðja eða fleiri smærri iðnfyrirtæki

• Ferðaþjónusta: matur, hálendið, afþreying 

• Reiðleiðir



HVERJU ERUM VIÐ AÐ BREYTA?

• Framboð íbúðarhúsnæðis

• Alls staðar og mæta þörf

• Þétting og nýta innviði

• Atvinnusvæði

• Stækka og fjölga athafnasvæðum

• Minnka iðnaðarsvæði

• Ýmsar breytingar

• Landbúnaður

• Flokkun

• Heimildir og ákvæði

• Ferðaþjónusta

• Landnotkun

• Seglar

• Tengingar

• Aðgerðir og svigrúm

• Samgöngur

• Jarðgöng

• Hringtenging

• Umferðaröryggi

• Reiðleiðir



Helstu breytingar:

• Íbúðarsvæði

• Nafir

• Athafnasvæði

• Efnislosun

• Tjaldsvæði

• Höfnin

• Dælustöð

• Þéttbýlismörk



Helstu breytingar:

• Íbúðarsvæði

• Nafir

• Athafnasvæði

• Efnislosun

• Tjaldsvæði

• Höfnin

• Iðnaðarsvæði

• Þéttbýlismörk

• Dælustöð

Tjaldsvæði

Athafnasvæði

Athafnasvæði

Efnislosun

Íbúðarsvæði

Dælustöð

Iðnaðarsvæði

Höfnin stækkuð

200 nýjar íbúðir



Tenging | 

Hringtorg

Færsla 

Sauðárkróksbrautar

Gildandi

Helstu breytingar:

• Íbúðarsvæði

• Athafnasvæði

• Samgöngur | tengingar

• Færsla 

Sauðárkróksbrautar

• Tjaldsvæði

• Þéttbýlismörk



Helstu breytingar:

• Íbúðarsvæði

• Athafnasvæði

• Samgöngur |

tengingar

• Færsla 

Sauðárkróksbrautar

• Tjaldsvæði

• Þéttbýlismörk

Athafnasvæði / 

Hesthúsasvæði

Íbúðarsvæði



GATNAMÓT Á HRINGVEGINUM : VALKOSTIR



Færsla 

Sauðárkróksbrautar 



Helstu breytingar:

• Íbúðarsvæði

• Athafnasvæði

• Verslun og þjónusta

• Kirkjugarður

• Landbúnaðarsvæði

• Samgöngur |

gatnamót

• Tjaldsvæði

• Þéttbýlismörk

HOFSÓS



Íbúðarsvæði

Verslun og 

þjónusta

Tjaldsvæði
Helstu breytingar:

• Íbúðarsvæði

• Athafnasvæði

• Verslun og þjónusta

• Kirkjugarður

• Landbúnaðarsvæði

• Samgöngur |

tengingar

• Tjaldsvæði

• Þéttbýlismörk

HOFSÓS Gatnamót

Gatnamót
Athafnasvæði



VERNDARSVÆÐI Í BYGGÐ



Aukið umferðaröryggi

• Aðkoma að Hofsósi

• Hvað er hægt að gera?



Helstu breytingar:

• Lagfæringar

• Samgöngur: 

Stofnvegur 

HÓLAR



HÓLAR

Helstu breytingar:

• Lagfæringar

• Samgöngur: 

Stofnvegur 



STEINSSTAÐIR

Helstu breytingar:

• Íbúðarsvæði

• Athafnasvæði | 

Ylrækt, vistvæn 

ferðaþjónusta

• Þéttbýlismörk



SVEITARFÉLAGSUPPDRÁTTUR

• Fjórir í staðinn fyrir einn

• Mælikvarði að breytast

• Verður talsvert skýrari og auðlæsilegri



SVEITARFÉLAGSUPPDRÆTTIR

1 2 3 4



LANDBÚNAÐUR

I. Flokkur KJÖRLENDI FYRIR AKURYRKJU. Mjög gott ræktunarland, slétt, yfirleitt undir 5% og alltaf 

undir 10%. Í sumum tilfellum þarf að þurrka landið. Jarðvegur frjór og auðveldlega 

plógtækur, nær ekkert grjót. Land alltaf undir 100 m hæð yfir sjó. 

II. Flokkur GOTT AKURYRKJULAND. Fremur slétt, alltaf undir 15% og yfirleitt undir 10% halla. 

Jarðvegur oft ágætur en halli meiri en í flokki I en getur verið fremur rýr og þá 

áburðarfrekur, sums staðar sendinn og þurrlendur s.s. við árfarvegi. Plógtækur 

jarðvegur kann að vera allt niður í 25 cm þar sem hann er hvað grynnstur. Stakir hólar, 

grjót/nibbur kunna að raska samfellu í landi. Land alltaf undir 200 m hæð yfir sjó.

III. Flokkur BLANDAÐ RÆKTUNARLAND. Hentar oft vel til túnræktar og í sumum tilfellum mögulegt 

til akuryrkju. Landið er yfirleitt gott til beitar eða skógræktar. Halli getur verið nokkur, 

upp í nokkuð bratt, jafnvel 25% halla en einnig getur verið um flatlendi að ræða. 

Jarðvegur nokkuð breytilegur, allt frá því að vera mjög frjór yfir í rýran móajarðveg og 

lítt gróin melasvæði. Jarðvegur getur verið grýttur og/eða grjóthólar og hraun í eða 

upp úr jarðvegi. Land alltaf undir 300 m hæð yfir sjó. 

IV. Flokkur ANNAÐ LAND. Ýmsar landgerðir þar sem ekki verður um samfellda jarðrækt að ræða 

m.a. vegna þess að jarðvegur er grunnur, hraun/grjót í eða við yfirborð eða hæð yfir sjó 

og/eða halli lands er of mikill. Einnig eru þetta aurasvæði jökulvatna, sandsvæði og 

strandsvæði næst sjó sem og mjög blaut votlendissvæði þar sem grunnvatnsstaða er 

talin það há að land er ekki þurrkunarhæft. Land í flokki IV er oft hentugt til beitar og 

þá nýtt til sumarbeitar eða heilsárs-beitar þegar um láglendissvæði er að ræða.



HEIMILDIR Á LANDBÚNAÐARLANDI

• Á lögbýli er heimilt að byggja 
mannvirki fyrir landbúnað, 
byggja og/eða stækka 
íbúðarhús án deiliskipulags.

• Heimilt er að skipta úr lögbýli
landspildu og byggja á henni 
eitt hús án deiliskipulags.

• Við frekari uppskiptingu er litið 
til aðstæðna hvort krafa sé 
gerð um deiliskipulag.

• Almennt ekki gert ráð fyrir að 
skerða land í I. og II. flokki



Sveitarfélagið hefur unnið að kortlagningu svæða sem 

henta fyrir nýtingu vindorku. Niðurstaða úttektar er að 

vindafar er mjög hagfellt fyrir framleiðslu vindorku, en 

huga þarf að fjölmörgum öðrum þáttum áður en 

ákvörðun er tekin um slíkt í aðalskipulagi.

Áherslur sem sveitarfélagið leggur við frekari skoðun á 

möguleikum til að nýta vindorku eru:

Svæði séu ekki nálægt:

• Mikilvægum fuglasvæðum, svæðum sem eru 

líklegar farleiðir fugla.

• Þéttbýli, þ.e. svæði þurfa að vera a.m.k. x km frá 

þéttbýli.

• Vinsælum ferðamannastöðum eða 

útivistarsvæðum.

Stutt er í flutningskerfi raforku og að tengingar verði 

sem jarðstrengir.

VINDORKA



SAMGÖNGUR

• Tengja saman ferðaþjónustusegla með 

vegum og upplýsingum

• Áningastaðir

• Hringakstur: Brú við Kjálka

• Tenging við aðliggjandi sveitarfélög: 

Jarðgöng



FERÐAÞJÓNUSTA

• Tengja saman ferðaþjónustusegla með

vegum og upplýsingum

• Áningastaðir

• Hringakstur

• Tenging við aðliggjandi sveitarfélög

• Áfangastaður



Viðvíkursveit: 

Óbreytt

Reykjaströnd: 

Veruleg minnkun

IÐNAÐARSVÆÐI



Námur

Forgangur fyrir 

Reykjastrandaveg

Forgangur inn á 

skipulag



• Vatnsverndarsvæði

• Náttúruminjaskrá

• Friðlýst svæði

• Hverfisverndarsvæði

• B-svæði (tillögur að 

verndun)

Áskoranir:

• Vegagerð

• Flutningskerfi raforku

• Landbúnaður

• Frístundabyggð

• Orkuframleiðsla

• Efnistaka

• Skógrækt

• Endurheimt

• Ferðaþjónusta

Hvar verður álag eða 

árekstrar?

Hvaða vægi setjum við á 

verndarsvæðin?



UMHVERFISMAT

• Til samanburðar: 
Endurskoðað aðalskipulag 2020-2035 

Gildandi aðalskipulag 2009-2021

• Megin áhrifaþættir snúa að megin 

viðfangsefnum, sem eru: 

Atvinna, íbúðarbyggð, auðlindir, 

samgöngur og veitur, samfélag, 

loftslag og verndarsvæði. 

• Flokkun og vægi áhrifa

Helstu umhverfisþættir til 
skoðunar:

• Náttúrufar

• Landslag

• Loftslag

• Samfélag

• Heilsa- og öryggi

• Auðlindir

• Verndarsvæði



HVAÐ EIGUM VIÐ EFTIR AÐ GERA

• Frístundabyggð: Fara yfir svæðin og kanna hvort breytinga sé þörf

• Fráveita: Tengja við framkvæmdaáætlun

• Vatnsvernd: Fá tillögur að nýrri afmörkun vatnsverndarsvæða

• Náttúruvá: Fá upplýsingar frá Veðurstofunni um náttúruvá

• Flokka reiðleiðir í A og B

• Skilgreina námur en Vegagerðarnámur

• Smávirkjanir < 10 MW

• Tengja við heimsmarkmiðin



ÁHERSLA KYNNINGA Á DRÖGUM

Fá skoðun íbúa og hagaðila á drögum og ýmsum viðfangsefnum:

• Breytingar á íbúðarsvæðum

• Samgöngur 

• Ný atvinnusvæði

• Er áhugi fyrir nýtingu vindorku á afmörkuðum svæðum?

• Hver eru gæði landbúnaðarlands? Er flokkun rétt?

• Er hringtenging við Kjálka góð hugmynd?

• Uppbygging þéttbýlissvæða – er sátt um áform?

• Eru allir helstu ferðamannastaðir á kortum?

• Reiðleiðir, hvar eiga þær að liggja og hvernig flokkar?



KYNNING Á DRÖGUM

• Gögn aðgengileg 1. júlí: www.skagafjordur.is

• Vefsjá með reiðleiðum

• Frestur til að koma með ábendingar til 21. ágúst

• Senda á skipulagsfulltrúann Rúnar Guðmundsson

• runargu@skagafjordur.is

http://www.skagafjordur.is/

