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1. Skipulagssvæðið, viðfangsefni og markmið 
1.1. Aðdragandi 
Landeigendur Miklahóls land 2 (landnr. L221574 
og staðgr. 5200-18-  00034011) í Viðvíkursveit, í 
sveitarfélaginu Skagafirði óska eftir heimild til 
að vinna deiliskipulag fyrir afmarkað svæði 
innan merkja jarðarinnar á sinn kostnað. 

Sótt er um að þetta landnúmer L221574 verði 
hér eftir nefnt Laufsalir. 

Samkvæmt 2. málsgrein 38. Greinar 
skipulagslaga nr. 123/2010 getur landeigandi „ 
…. óskað eftir því við sveitarstjórn að gerð sé 
tillaga að deiliskipulagi … á sinn kostnað.“ 1 

Lýsing þessi er unnin samkvæmt 5.2.3. gr. 
skipulagsreglugerðar.  

 
 
 

 

1.2. Skipulagssvæðið 
Deiliskipulagssvæðið afmarkast að vestan af 
landamerkjum Laufhól, að norðan af landamerkjum 
Ásgarðs. Að austan af Siglufjarðarveg (76) og af 
sunnan af Laufhólsvegi (7762). Stærð svæðisins er um 
21 ha. 

1.3 Viðfangsefni 
Svæðið sem um ræðir er á skilgreindu 
landbúnaðarsvæði L-1.1 samkvæmt staðfestu 
aðalskipulagi. Deiliskipulagssvæðið er að mestu 
óbyggt, en á svæðinu er heilsárshús notað til 
frístunda. Helsta viðfangsefni deiliskipulags-
tillögunnar verður að fjalla um möguleika á nýtingu 
landsins undir gistiaðstöðu fyrir fólk í frístundum. 
Koma á fyrir öðru heilsárshúsi, aðstöðuhúsi, en ætlun 
er að fara í nytjaskóg. Vegna fyrir áætlaðar 
skógræktar er stefnt að því að Laufsalir verði lögbýli 

 
1 Alþingi, 2010. Skipulagslög nr. 123/2010 



eiganda landnr. L221574 og gert er ráð fyrir einbýlishús verði byggt  á 
vestasta byggingarreit, aðrir ræktunarmöguleikar eru mjög 
takmarkaðir á jörðinni. 2 

Heimreiðarvegur að Miklahól land 2 liggur í gegnum 
deiliskipulagssvæðið og mun nýtast fyrir aðrar byggingar sem settar 
verða á landeignina. Heimreiðin er um 200 m norður af afleggjara 
vegar 767 að Hólum í Hjaltadal.  

 

1.4 Markmið 
Helstu markmið deiliskipulagsins eru að: 

 Útbúa heildstæða mynd af landnotkun á svæðinu. 
 Gera grein fyrir lóðum, byggingarreitum og núverandi 

byggingum. 

 

 
2 Hjalti Pálsson, 2010. Rípurhreppur og Viðvíkurhreppur. 



2. Helstu forsendur 
2.1. Staðhættir 
Miklihóll land 2 í Viðvíkursveit á mörk að 
Laufhól að vestan,  Ásgarði að norðan, 
Siglufjarðarvegi að austan og Laufhólsvegi að 
sunnan. Stærð jarðarinnar eru 21,1 ha. 

Mannvirki á svæðinu, er sumarhús byggt 
2016.3 Norðvestastan megin við núverandi 
sumarhús er vatnsuppspretta sem notað er 
sem neysluvatn. Frá Miklahól land 2 er um 21 
km til Sauðárkróks, 16 km til Hofsós og um 10 
km til Hóla í Hjaltadal. 

 
2.2. Staða skipulags 
Aðalskipulag. 

Í Aðalskipulagi Skagafjarðar sem staðfest var 25. maí 2012, er svæðið sem um ræðir á skilgreindu 
landbúnarsvæði L-1.1. Svæðið nær ekki inn á nein skilgreind verndarsvæði. 

Í gildandi aðalskipulagi segir um framkvæmd á landbúnaðarsvæðum: „Byggingar sem ekki tengjast 
búrekstri á jörð skulu byggðar samkvæmt deiliskipulagi.“ 4 

Deiliskipulag. 

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. 

Minjavernd. 

Ekkert liggur fyrir heildarskráning minja í sveitarfélaginu. Í gildandi aðalskipulagi er kveðið á um 
fornleifaskráningu í tengslum við deiliskipulagsgerð. 

2.3. Íbúaþróun og atvinnumál 
Heildar íbúafjöldi í sveitarfélaginu Skagafirði var 4035 þann 1. janúar 2020 og hafði fjölgað um 45 
manns frá 1. desember 2018.5 Skagfjörður er landbúnaðarhérað með Þéttbýliskjarna þar sem er 
stunduð blönduð atvinnustarfsemi. Helstu þéttbýliskjarnar eru Sauðárkrókur, Hofsós, Varmahlíð og 
Hólar í Hjaltadal. Þá er einnig þéttbýlismyndun í utan verðri Tungusveit, í daglegu tali nefnd 
Steinstaðir. Á Sauðárkróki er blönduð framleiðslu og þjónustustarfsemi sem byggir að grunni til á 
sjávarútvegi og landbúnaði. Einnig er þar sjúkrahús og framhaldskóli. Á Sauðárkróki bjuggu 2.633 
manns, Varmahlíð 123 manns, Hólum í Hjaltadal 104 manns og Hofsós 158 manns þann 1. janúar 
2020. 6 

2.4. Veðurfar og náttúruvá 
Næsta veðurstöð við Laufsalir er sjálfvirk veðurathugunarstöð á Sauðárkróks flugvelli í 13 km 
fjarðlægð. Ekki er vitað um sérstakar náttúruvá á svæðinu. 

 
3 Þjóðskrá Íslands, á.á. 
4 LENDIS, 2009. Aðalskipulag Sveitarfélags Skagafjarðar 2009-2021 
5 Hagstofa Íslands, 2019 
6 Hagstofa Íslands, 2019 



3. Umhverfisáhrif 
3.1. Umhverfisáhrif 
Tillaga deiliskipulags hefur að markmiði að taka tillit til umhverfisverndarsjónarmiða og draga úr 
áhrifum á umhverfi. 

Áformaðar framkvæmdir innan skipulagssvæðisins eru ekki líklegar til að hafa í för með sér umtalsverð 
umhverfisáhrif samanber lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 

Deiliskipulagið fellur því ekki undir lög um umhverfismat áætlana. 

Markmið deiliskipulagsins um skilgreiningu lóða og byggingarreita fyrir áformaða uppbyggingu eru í 
samræmi við stefnu sveitarfélagsins og ekki talin hafa neikvæð áhrif á umhverfið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Skipulagsferill 
4.1. Kynningar og samráð 
Skipulagslýsing verður lögð fyrir sveitarstjórn og að fegnu samþykki hennar send Skipulagsstofnun og 
umsagnaraðilum. Með því er umsagnaraðilum gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið og 
ábendingar sem gagnast gætu skipulagsaðgerðinni. 

Skipulagslýsingin verður auglýst í blöðum og höfð til sýnis í ráðhúsi Sveitarfélagsins Skagafjarðar að 
Skagfirðingabraut 19-21, 550 Sauðárkróki auk heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is 

Samráðs- og umsagnaraðilar verða: 

 Skipulagsstofnun 
 Minjastofnun Íslands 
 Umhverfisstofnun 
 Skógræktin 
 Vegagerðin 
 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands 

vestra 
 Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar á 

skipulagssvæðinu. 

4.2. Tíma og Verkáætlun 
 ágúst 2020: Skipulagslýsing lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd, byggðarráð og 

sveitarstjórn. 
 september 2020: Skipulagslýsing send Skipulagsstofnun og umsagnaaðilum til umfjöllunar. 
 september 2020: Skipulagslýsing auglýst í dagblaði og á heimasíðu sveitarfélagsins til 

kynningar fyrir almenning og hagmunaaðila, 3. vikur. 
 September 2020: Frumdrög að deiliskipulagi kynnt í skipulags- og byggingarnefnd, byggðaráði 

og sveitarstjórn. 
 október 2020: Sveitastjórn samþykkir deiliskipulag til auglýsingar. 
 október 2020: Tillaga að deiliskipulagi auglýst í Lögbirtingablaði, í landsmálablaði og til sýnis í 

ráðshúsi Sveitarfélagsins Skagafjarðar ásamt heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is 
 nóvember 2020: Yfirferð athugasemda, deiliskipulag samþykkt og svör send þeim sem gerðu 

athugasemdir. 
 Nóvember 2020: Afgreiðsla Skipulagsstofnunar og birting í B-deild Stjórnartíðinda.  
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