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1 Inngangur 

Frumkvæði að vinnslu deiliskipulagstillögu í landi Neðri-Áss í Skagafirði eiga landeigendur. Á jörðinni 
Neðri Ás er stundaður hefðbundinn landbúnaður en Um alllangt skeið hafa staðið fjögur sumarhús 
á svæðinu  og fyrirhugað er að reisa nokkur til viðbótar. Ekki er til deiliskipulag af svæðinu og skal 
hér úr því bætt.  
Deiliskipulagsskilmálar taka því óhjákvæmilega mið af því sem þegar er byggt.  Kollgáta, arkitektar 
vinna deiliskipulagið.  Tilgangur verksins er að skipuleggja orlofshúsahverfi með 18 sumarhúsalóðum 
ásamt einni lóð fyrir tækjageymslu fyrir svæðið. 
Skv. skipulagslögum nr. 123/2010 skal við upphaf vinnu við gerð skipulagsáætlunar taka saman 
lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem m.a. er skýrt hvernig staðið verði að skipulagsgerðinni. 
 

2 Afmörkun skipulagssvæðisins og stærð 

Skipulagssvæðið er nefnt Land 3 og Land 4 og er staðsett utarlega í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu.  
Það er hluti af jörðinni Neðri-Ás 2. Landið liggur norðan jarðarinnar, austan malarvegar nr.769. 
Heildarstærð Lands 3 er 30,2ha. og heildarstærð Lands 4 er 1,9ha. samtals um 32,1ha. Sjá mynd 1. 
Svæðið sem tekið er undir orlofshúsabyggð er um 20,0ha. 
Svæðið er staðsett suðvestan við ás sem skilur að Hjaltadal í vestri og Kolbeinsdal í austri.  Landslag 
svæðisins einkennist annars vegar af grónu túni og síðan grónum melum eftir því sem sunnar dregur 
á skipulagssvæðinu. Í vesturhorni svæðisins er tjörn.  Talsvert hefur verið gróðursett, aðallega lerki 
og birki í suður- og vesturhluta ássins. Skipulagssvæðið hallar frá austri til vesturs með fallegu útsýni 
inn Hjaltadalinn og með fjarðarsýn norður Skagafjörð.  Hæðarmunur á skipulagssvæðinu frá vestri 
til austurs er  u.þ.b. 8m. Ríkjandi vindáttir eru norðlægar og suðlægar áttir.  
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Landamerki – landskipti skv. uppdrætti frá verkfræðistofunni Stoð, dags 24.04.2015 

3 Skipulagsleg staða 

3.1 Aðalskipulag 

Deiliskipulagið verður í fullu samræmi við gildandi aðalskipulag Skagafjarðar 2009-2021. 
Í kafla 4.11.4 Tillögur, svæði fyrir frístundabyggð, tölulið 1, er getið um að ný svæði fyrir 
orlofshúsabyggð verði m.a. í landi Neðra-Áss. Þá er í kafla 4.11.5 Aðalskipulagsuppdráttur, svæði 
fyrir frístundabyggð gerð nánari grein fyrir þessum áformum: 
 
“F-1.1 Svæði fyrir frístundabyggð er í deiliskipulögðu landi Neðra-Áss. Stærð svæðisins 25 ha og 
byggingarmagn verður 7.500 m2 eða nýtingarhlutfall allt að 0,03 að jafnaði. 25-50 hús.” 
 
Deiliskipulagið fellur ekki undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana þar sem deiliskipulagið 
mun ekki fela í sér framkvæmdir sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum. Aftur á móti verður gerð 
grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 12. grein skipulagslaga nr. 123/2010. 
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4 Kynning og samráð 

Í tengslum við vinnu við deiliskipulag verður haft samráð eða samband við þær stofnanir og 
hagsmunaaðila sem tengjast beint því sem snertir deiliskipulagsgerðina.  
Helstu samráðsaðilar: 

 Skipulagsstofnun 
o Lýsing á skipulagsverkefni verður lögð fyrir Skipulagsstofnun við upphaf vinnu við 

deiliskipulag. 

 Umhverfisstofnun 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 

 Minjastofnun Íslands 

 Vegagerðin 

 Viðeigandi nefndir og deildir Skagafjarðar 

Gert er ráð fyrir að lýsing þessi verði kynnt almenningi og hagsmunaaðilum í formi auglýsingar ásamt 
því að lýsingin mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins Skagafjarðar og vera aðgengileg á 
heimasíðu sveitarfélagsins: www.skagafjordur.is 

Áður en tillaga að deiliskipulagi verður afgreidd í lögbundið auglýsingar- og kynningarferli verður 
tillagan kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum.  

 

5 Skipulagsferli  

Mögulegur tímarammi deiliskipulags: 
 
janúar 2019 Unnið að skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar vinnu við deiliskipulag.  

 
febrúar 2020 Skipulagslýsing tekin fyrir í skipulags- og byggingarnefnd og sveitarstjórn 

Skagafjarðar. Skipulagslýsing kynnt almenningi og viðeigandi 
hagsmunaaðilum ásamt því að liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins 
Skagafjarðar og á heimasíðu sveitarfélagsins: www.skagafjordur.is   
 

apríl 2020 Deiliskipulag fullmótað með skipulagsuppdrætti, greinargerð og skilmálum. 
  

maí 2019  Tillaga að deiliskipulagi kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum.  
 Tillaga að deiliskipulagi tekin fyrir á fundi skipulags- og byggingarnefndar og á 

fundi sveitarstjórnar þar sem tillagan er afgreidd í lögbundið auglýsingar- og 
kynningarferli.  
 

júní – ágúst  2020 Tillaga að deiliskipulagi í lögbundnu auglýsingar- og kynningarferli.  
 

september.- 2020 Tillaga að deiliskipulagi tekin aftur fyrir á fundi skipulags- og byggingarnefndar 
ásamt mögulegum athugasemdum og umsögum sem borist hafa.  

 Deiliskipulagið samþykkt af umhverfis- og skipulagsnefnd og sveitarstjórn.  
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 Deiliskipulag sent Skipulagsstofnun sem hefur allt að þrjár vikur til að afgreiða 
málið. Að því loknu öðlast deiliskipulag gildi með auglýsingu í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

 

 

Mynd 1. Afmörkun skipulagssvæðisins með rauðri línu.  
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Mynd 2. Hluti aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021. Skipulagssvæðið er afmarkað með rauðum hring. 

 

 

 

  


