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1. Aðdragandi, skipulagssvæðið og viðfangsefni 

1.1 Aðdragandi 
Í ferli er umsókn landeiganda Hafsteinsstaða, L145977, um landskipti úr landi jarðarinnar. 
Útskipti jörð mun fá heitið Staðarhof og mun landeigandi verða Sigurjón Rafnsson, kt. 281265-
5399, þegar landskiptum hefur verið þinglýst og eigendaskipti gengin í gegn. Fyrirhugaður 
landeigandi hefur fengið STOÐ ehf. verkfræðistofu til þess að vinna deiliskipulag fyrir 
Staðarhof á sinn kostnað skv. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hér fer lýsing 
skipulagsverkefnis. 
 

1.2 Skipulagssvæðið 
Skipulagssvæðið er afmörkun jarðarinnar Staðarhofs eins og hún kemur frá á 
afstöðuuppdrætti nr. S01 í verki nr. 732601, útg. 16. júní 2020, sem unnin var hjá STOÐ ehf. 
verkfræðistofu. Svæðið afmarkast af girðingum að norðan og sunnan, Sauðárkróksbraut að 
austan og skurði að vestanverðu. Svæðið liggur vestan Sauðárkróksbrautar þar sem hún 
beygir til austurs framhjá Staðarrétt. Bæjarhlaðið á Hafsteinsstöðum er austur af 
skipulagssvæðinu. Afmörkunin er sýnd á mynd 1. 
Staðarhof mun eiga land að Hafsteinsstöðum að austan, sunnan og vestan og 
Hafsteinsstöðum landi að norðan. 

1.3 Viðfangsefni 
Viðfangsefni deiliskipulagsins er jörðin Staðarhof, lóðamörk, fyrirhuguð mannvirki, 
byggingarreitir, vegtenging við Sauðárkróksbraut og lega heimreiðar og lagna um svæðið. 
Fyrirhuguð mannvirki eru íbúðarhús, gestahús, hesthús með reiðskemmu og vélageymsla. 
Deiliskipulagstillagan sem nú er í vinnslu mun gera nánari grein fyrir þessum mannvirkjum. 
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2. Helstu forsendur 

2.1 Íbúaþróun og atvinnulíf 
Skagafjörður er rúmlega 40 km langur inn að Hegranesi. Inn af firðinum tekur við samnefndur 
dalur og frá Hegranesi eru um það bil 110 km í beinni loftlínu upp á Hofsjökul. Sjálft héraðið 
er um það bil 50 km að lengd áður en það skiptist í dali sem ná inn á hálendið. Að norðanverðu 
er breidd undirlendis 5-10 km.1 
Íbúar Sveitarfélagsins Skagafjarðar voru 4.034 þann 1. janúar 2020 og hafði þá fjölgað um 
42 frá því árinu áður. 1. janúar 2019 bjuggu 2.612 af íbúum sveitarfélagsins á Sauðárkróki, 
142 á Hofsósi, 132 í Varmahlíð og 93 á Hólum í Hjaltadal. Alls bjuggu því tæplega 75% af 
íbúum sveitarfélagsins á þessum fjórum þéttbýliskjörnum. Í byrjun árs 2019 en ekki liggja fyrir 
tölur yfir íbúafjölda eftir þéttbýlisstöðum þann 1. janúar 2020. Útgerð, iðnaður, verslun og 
opinber þjónusta eru stærstu atvinnuvegirnir á Sauðárkróki en landbúnaður stærstur annars 
staðar í héraðinu. 
Skagafjörður hefur lengi verið þekktur fyrir hestamenningu sem byggst hefur upp í áratugi og 
sjálfsagt hefur mikið undirlendi skipt þar sköpum. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru 
um 28% hrossa á Íslandi á Norðurlandi vestra. Ekki eru tölur eftir einstökum sveitarfélögum 
en frá 2010 hefur Norðurland vestra verið sá landshluti sem hafði næst mestan fjölda hrossa 
á eftir Suðurlandi.2  Eins og áður segir er Staðarhofi skipt út úr jörðinni Hafsteinsstaðir en þar 
er starfrækt hrossaræktarbú. 
 

2.2 Staðhættir 
Austast á skipulagssvæðinu er túnslétta sem nær rúmlega 150 m til vesturs inn á svæðið. 
Vestur af túninu hafa mýrar verið ræstar fram með skurðum. Þar tekur land að rísa töluvert 
upp Sæmundarhlíðina í sunnanverða Staðaröxl. Engar byggingar eru á svæðinu fyrir gerð 
skipulagsins. Aðkoma inn á svæðið er af Sauðárkróksbraut (75). 
 

 

 
1 LENDIS, 2009. 
2 Hagstofa Íslands, 2020. 
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2.3 Gagnaöflun og greining forsendna 
Mæling á landamerkjum Staðarhofs fór fram þann 26. maí 2020. Þá hefur verið unnið landlíkan 
fyrir þau svæði sem hugsuð eru undir mannvirki. Forsenduöflun hefur farið fram að einhverju 
leyti við vinnu við skipulagslýsingu. Þá mun nánari forsendugreining fara fram við gerð 
skipulagstillögunnar. Ef þurfa þykir verður farið í frekari mælingar á svæðinu við vinnslu 
skipulagsins. 
Skilmálar og nýtingarhlutföll verða ákvörðuð þegar helstu stærðir og forsendur liggja fyrir. 
 

2.4 Staða skipulags 
Landskipulagstefna 2015-2026 
Við vinnslu deiliskipulagsins verður stuðst við markmið landsskipulagsstefnu 2015-2026 um 
skipulag í dreifbýli. Skipulagstillagan mun styðja við markmið landskipulagsstefnu um búsetu 
og samfélag í dreifbýli og að fjölgun íbúða verði til að styrkja landbúnaðartengda starfsemi. 
Skipulagstillagan mun styðja markmið 2.2 um umhverfis- og menningargæði og þá sérstaklega 
varðveislu sérstæðrar menningar og sögu auk þess að viðhalda og efla staðbundna þekkingu. 
Einnig verður tillagan í samræmi við ákvæði markmiðs 2.3 og styðja við fjölbreytta og 
hagkvæma nýtingu landbúnaðarlands í sátt við umhverfið. Þá er horft til markmiðs 3.4 um 
samkeppnishæf samfélög og atvinnulíf, sérstaklega hvernig byggja á „…sérkennum og 
staðaranda viðkomandi staðar...“3 enda mun fyrirhuguð deiliskipulagstillaga miða að því að 
uppbygging á svæðinu verði í samræmi við þann staðaranda sem er á svæðinu. 
 
Aðalskipulag 
Skipulagssvæðið er á skilgreindu landbúnaðar-
svæði í gildandi aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar 2009-2021. Markmið aðalskipulags 
fyrir landbúnaðarsvæði eru að „Áfram verði 
öflugur landbúnaður í sveitarfélaginu, í sátt við 
umhverfið. Áhersla verði lögð á sjálfbæra þróun 
og nýjungar í landbúnaði.“ Jafnframt segir í 10 
gr. í kafla 4.14.4 um tillögur fyrir landbúnað: 
„Stuðlað verði að þéttingu byggðar meðfram 
veginum um Sauðárkrók, milli Hofsóss og 
Varmahlíðar. Gert er ráð fyrir að heimila 
fjölbreytta uppbyggingu sem tengist landbúnaði 
á landbúnaðarsvæðum meðfram þjóðveginum á 
milli Hofsóss og Varmahlíðar. Tilgangur þess er 
að stýra uppbyggingu á svæði sem þegar eru í 
byggð. Leyfilegt er að byggja stök íbúðarhús, 
frístundahús eða aðstöðu fyrir þjónustu eða 
athafnastarfsemi.“1 Þær hugmyndir um 
landnotkun sem fyrirhuguð deiliskipulagstillaga 
mun fjalla um eru í samræmi við þessi ákvæði 
aðalskipulags. Því kallar deiliskipulagstillagan 
ekki á breytingu á aðalskipulagi.  
 
Skipulagsreglugerð 
Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 segir um mannvirki og starfsemi á landbúnaðarsvæðum í 
5.3.2.13. gr.: 

 
3 Skipulagsstofnun, 2016, Landskipulagsstefna 2015-2026. 
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„Gera skal grein fyrir og setja skilmála um mannvirki og tegund af landbúnaðarstarfsemi á 
bújörðum. Þegar um þauleldi er að ræða, skal gera grein fyrir áætluðum fjölda dýra, meðferða 
úrgangs og fjarlægð til aðliggjandi byggðar. Við staðsetningu mannvirkja sem eru óháð 
búrekstri viðkomandi jarðar, svo sem atvinnuhúsnæðis, íbúðar- eða frístundahúsa, skal þess 
gætt að notkun þeirra og starfsemi sú sem er á jörðinni geti farið saman. Áhersla skal lögð á 
að samnýta vegakerfi og veitur og að yfirbragð byggðar verði heildstætt.“4 
Fyrirhuguð deiliskipulagstillaga mun taka mið af ákvæðum þessarar greinar. 
 
Deiliskipulag 
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. 
 
Minjavernd 
Ekki hefur farið fram skráning minja á svæðinu. Minjastofnun Íslands er skráð sem 
umsagnaraðili og gefst þar með kostur á að koma með umsögn eða framkvæma skráningu 
minja á skipulagssvæðinu vegna deiliskipulagsins. 
 

2.5 Tengsl við aðrar áætlanir 
Ekki eru tengsl við aðrar áætlanir. 
 

2.6 Náttúruvá og verndarsvæði 
Engar þekktar náttúruvár eru á skipulagssvæðinu né í grennd við það. Skipulagssvæðið nær 
ekki inn á nein verndarsvæði eins og þau eru skilgreind í gildandi aðalskipulagi. 
 

3.  Umhverfisáhrif 

3.1 Umhverfisáhrif 
Deiliskipulagstillagan 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 lögn nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 
Deiliskipulagið fellur því ekki undir lög um umhverfismat áætlana. 
Umhverfismat skv. 5.4.1. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 verður unnið við gerð 
deiliskipulagsins. Umhverfisþættir sem metnir verða eru áhrif á andrúmsloft, landslag, náttúru- 
og menningarminjar, félagsleg áhrif og efnahagsleg áhrif. 
 

4. Markmið, samráð og skipulagsferli 

4.1 Markmið 
Markmið fyrirhugaðrar deiliskipulagstillögu eru: 

• Framfylgja markmiðum skipulagslaga nr.123/2010 og 2. mgr. 37. gr. laganna. 

• Fjalla um byggingarreiti á Staðarhofi og fyrirhuguð mannvirki. 
• Setja byggingarskilmála. 
• Sýna heimreið, bílastæði og helstu lagnaleiðir. 

 
 

 
4 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013, skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 
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4.2 Kynningar og samráð 
Skipulagslýsing verður lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd og sveitarstjórn. Að fengnu 
samþykki verður hún send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Með því er umsagnaraðilum 
gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem gagnast gætu skipulagsgerðinni. 
Skipulagslýsingin verður auglýst í blöðum og höfð til sýnis í Ráðhúsi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar að Skagfirðingabraut 21, 550 Sauðárkróki auk heimasíðu sveitarfélagsins 
www.skagafjordur.is.  
Deiliskipulagstillagan verður auglýst í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010. 
Athugasemdafrestur verður 8 vikur frá upphafi auglýsingatíma og gefst þá samráðs- og 
umsagnaraðilum og öðrum kostur á að leggja fram athugasemdir. 
 
Samráðs- og umsagnaraðilar verða : 

• Skipulagsstofnun 
• Minjastofnun Íslands 
• Umhverfisstofnun 
• Vegagerðin 

• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
• Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 
• Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar í grennd við skipulagssvæðið. 

 

4.3 Tíma og verkáætlun 
• júlí 2020 : Skipulagslýsing og umsókn um heimild til að vinna deiliskipulag lagt fyrir 

skipulags- og byggingarnefnd 
• ágúst 2020 : Skipulagslýsing og umsókn um heimild til að vinna deiliskipulag lagt fyrir 

sveitarstjórn. 
• ágúst 2020 : Skipulagslýsing send Skipulagsstofnun og umsagnaðilum til umfjöllunar. 
• ágúst 2020 : Skipulagslýsing auglýst í dagblaði og á heimasíðu sveitarfélagsins til 

kynningar fyrir almenning og hagsmunaaðila, 3 vikur. 
• ágúst 2020 : Athugasemdafrestur skipulagslýsingar rennur út. Úrvinnsla athugasemda. 
• september 2020 : Tillaga að deiliskipulagi lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd og 

sveitarstjórn. 
• september 2020 : Sveitarstjórn samþykkir tillögu að deiliskipulag til auglýsingar. 
• september 2020: Tillaga að deiliskipulagi auglýst í Lögbirtingablaði, í landsmálablaði 

og til sýnis í Ráðhúsi Sveitarfélagsins Skagafjarðar ásamt heimasíðu sveitarfélagsins 
www.skagafjordur.is. Auglýsingatími 6 vikur, athugasemdafrestur 8 vikur. 

• nóvember 2020: Athugasemdafresti lýkur. Yfirferð athugasemda, tillaga að 
deiliskipulagi samþykkt og svör send þeim sem gerðu athugasemdir. 

• nóvember 2020: Afgreiðsla Skipulagsstofnunar og birting í B-deild Stjórnartíðinda. 
 

  

http://www.skagafjordur.is/
http://www.skagafjordur.is/
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