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1. Inngangur 
 
Frumkvæði að vinnslu deiliskipulagstillögu í landi Neðri-Áss í Skagafirði eiga landeigendur. Ekki er til 
deiliskipulag af svæðinu og skal hér úr því bætt. Um all langt skeið hafa staðið fjögur sumarhús á 
svæðinu  og fyrirhugað er að reisa nokkur til viðbótar.  Kollgáta arkitektar vinna deiliskipulagið.  
Tilgangur verksins er að skipuleggja orlofshúsahverfi með 9 sumarhúsalóðum.  Deiliskipulagið er í 
samræmi við aðalskipulag Skagafjarðar, 2009-2021, dagsett í des.09.  Í aðalskipulaginu er gert ráð 
fyrir frístundarbyggð og er það táknað F-1.1. 
 

2.  Skipulagsgögn 
 
Skipulagsgögn eru þessi, deiliskipulagsuppdráttur nr. 100 í mkv. 1:2000, dags. 26.08.2019. 
Teikningar eru byggðar á loftmynd frá Loftmyndum ehf og 2m. hæðalínukortum unnum af Ísgrafi.  
Einnig á hnitaskrá frá sveitarfélaginu frá árinu 2015 sem sést hér að neðan. 
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3. Byggingarákvæði 
 

3.1 Hönnun og uppdrættir  
Skipulagssvæðið er nefnt  Neðri-Ás 2 og er staðsett utarlega í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu.  
Það er brot úr jörðinni Neðri-Ás 2, liggur norðan jarðarinnar, austan malarvegar nr.769 og er um 8.5 
ha. að stærð. 
Svæðið er staðsett á ási sem skilur að Hjaltadal í vestri og Kolbeinsdal í austri.  Landslag svæðisins 
einkennist annars vegar af grónu túni og hins vegar holti.  Talsvert hefur verið gróðursett, aðallega 
lerki og birki. Skipulagssvæðið hallar frá austri til vesturs með ægifögru útsýni inn og út Hjaltadalinn 
með fjarðarsýn norður Skagafjörð.  Hæðarmunur á skipulagssvæðinu frá vestri til austurs er  u.þ.m. 
8m. 
Ríkjandi vindáttir eru norðlægar og suðlægar áttir. 
Hefðbundinn búskapur hefur verið aflagður á skipulagssvæðinu en landið verið nýtt að hluta undir 
sumarhús, eins og áður er getið. 
 
Vakin er sérstök athygli á grein 4.20.3, Skrásettar og friðaðar fornminjar í greinargerð með 
aðalskipulagi.  Samkvæmt henni eru á svæðinu friðlýstar menningarminjar, m.a. í formi hlaðinna 
veggja og tófta og skal ekki hrófla við þeim eða öðru sem kann að koma í ljós. Í slíkum tilfellum skal 
hafa samband við Fornleifavernd ríkisins skv. þjóðminjalögum nr. 107/2001.   
 

3.2 Hönnun og uppdrættir  
Uppdrætti vegna bygginga á svæðinu skal leggja fyrir byggingarnefnd sveitafélags Skagafjarðar. 
Aðaluppdrættir skulu vera í samræmi við gildandi byggingarreglugerð og deiliskipulagsskilmála. 
Vanda skal innra skipulag húss, útlitshönnun og frágang lóðar þannig að það geti talist góð 
byggingarlist. 
 

3.3 Mæliblöð 
Á mæliblöðum  verða lóðir, byggingarreitir og byggingarlínur málsettar.  Þar verða einnig gefnir upp 
leiðsögukótar fyrir gólfplötu, lega tenginga fyrir skólp og sérstakar kvaðir ef einhverjar eru. Hús skulu 
staðsett innan byggingarreits.  Byggingarnefnd getur leyft minniháttar frávik frá leiðsögukótum fyrir 
gólfplötu. 
 

3.4 Rafmagn, hitaveita, vatn og skólp 
Hlíta skal skilmálum Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í umboði sveitarstjórnar Skagafjarðar um 
frárennsli, svo og skilmálum veitustofnana um heimtaugar.  Hönnuðir skulu hafa samráð við þessar 
stofnanir um staðsetningu inntaka.  Rotþrær verða staðsettar samkvæmt skipulagsuppdrætti, ýmist 
ein fyrir hvert hús eða sameiginlegar, eftir aðstæðum.  Heitt vatn verður keypt af Rarik. Brunnvatn er 
sótt í lind sem rennur ofan svæðis. 
 

3.5 Lóðir 
Lóðirnar eru veittar í því ástandi sem þær eru í við afhendingu.  Landeigendum er frjáls umferð um 
þær með vinnutæki og önnur afnot eftir því sem nauðsyn kveður meðan undirbygging gatna og 
uppbygging á svæðinu fer fram. 
 

3.6 Byggingarreitir – húsgerðir 
Húsagerð A gildir um hús á lóðum númer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Á hverri lóð er heimilt að byggja tvö 

hús, eitt aðalhús og annað gestahús. Hámarksstærð húsa samtals verði 120,0m².  Byggingarreitir 
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eru misstórir, allt eftir aðstæðum hverju sinni.  Þakhalli-, stefna- og form verði frjáls en hámarkshæð 
mænis verði 6,0m frá gólfkóta húss. 
 

Húsagerð B gildir um hús á lóð númer 1.  Heimilt er að  byggja tvö hús, eitt aðalhús með bílskúr og 

annað gestahús. Hámarksstærð húsa samtals verði 150m². Þakhalli-, stefna- og form verði frjáls en 
hámarkshæð mænis verði 6,7m frá gólfkóta húss. 
 

Húsagerð C gildir um hús á lóðum númer 14, 15, 16, 17 og 18.  Heimilt er að  byggja tvö lítil og 

stakstæð hús á hverri lóð nema á lóð númer 18 þar sem má reisa eitt hús sem verði 
baðaðstaða/snyrtingar. Hámarks grunnflötur hvers húss er 35,0m² að grunnfleti. Svefnloft eru 
leyfileg. Þakhalli-, stefna- og form verði frjáls en hámarkshæð mænis verði 4,7m frá gólfkóta húss. 
 

Húsagerð D gildir um hús á lóðum númer 10, 11, 12 og 13.  Heimilt er að  byggja eitt hús lóðinni. 

Hámarks leyfilegur grunnflötur er 80.0m².  Svefnloft eru leyfileg. Þakhalli-, stefna- og form verði frjáls 
en hámarkshæð mænis verði 6,2m frá gólfkóta húss. 
 

Húsagerð E gildir um hús á lóð númer 19.  Heimilt er að  byggja tvö lítil og stakstæð hús á lóðinni. 

hvort um sig 35m² að grunnfleti. Svefnloft eru leyfileg. Þakhalli-, stefna- og form verði frjáls en 
hámarkshæð mænis verði 4,7m frá gólfkóta húss. 
 
 

3.7 Merking lóða 

Frá því að framkvæmdir hefjast skal aðgreina lóðirnar með númerum. 
 

3.8 Úrskurður og ágreiningur 
Komi upp ágreiningur um ofangreinda skilmála skal vísa honum til sveitarstjórnar til úrskurðar. 

 


