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Sveitarfélagið Skagafjörður hefur ákveðið að endurskoða aðalskipulagsáætlun sína fyrir 
sveitarfélagið. Forsendur endurskoðunar eru m.a. stefnumörkun sveitarfélagsins varðandi 
íbúaþróun, stefnumörkun í atvinnustarfsemi, áherslur í landbúnaði, yfirbragð byggðar, 
samgöngur, loftslagsmál, náttúra og útivist ásamt stefnu um samfélagsþjónustu. 

Á fundi sveitarstjórnar þann 13. nóvember 2019 var samþykkt að auglýsa Skipulags- og 
matslýsingu vegna endurskoðunar á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Skipulags- og 
matslýsingin er dagsett í nóvember 2019 unnin af VSÓ ráðgjöf. 

Skipulags- og matslýsing er aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins, www.skagafjordur.is. 
Þess er óskað að fá ábendingar eða athugasemdir við skipulags- og matslýsingu eigi síðar en 
23. desember n.k. Þær skal senda til skipulags- og byggingarfulltrúa á netfangið 
jobygg@skagafjordur.is.  

Einnig er hægt að senda athugasemdir merktar Aðalskipulag Skagafjarðar, endurskoðun, á 
póstfangið, Sveitarfélagið Skagafjörður, Skagfirðingabraut 17, 550 Sauðárkróki.  

 

Skíðasvæðið í Tindastóli – breyting á staðfestu deiliskipulagi 

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti þann 13. nóvember 2019 að auglýsa 
tillögu á breytingu á deiliskipulagi fyrir skíðasvæðið í Tindastóli í samræmi við 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br.  
Breytingin snýr að því að afmarkaður er byggingarreitur BR-8 suðvestan við bílaplan.  
Stærð byggingarreits er 1500 fermetrar og veitir heimild fyrir byggingum allt að 7 m hæð.  
Heimilt byggingarmagn á byggingarreitnum er að grunnfleti 300 m2  Heildarbyggingarmagn á 
reitnum allt að 600 m2 

Tillaga að breyttu deiliskipulagi er unnin hjá VSÓ rágjöf, dagsett 27. september 2019 og ber 
heitið deiliskipulag Skíðasvæðis í Tindastóli.  
Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Sveitarfélagsins Skagafjarðar frá og með miðvikudegi 20. 
nóvember 2019 til og með 8. janúar 2020.  
Þá  er deiliskipulagstillagan aðgengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 
Athugasemdir eða ábendingar við deiliskipulagstillöguna skulu vera skriflegar. Þær skulu 
berast í síðasta lagi 9. janúar 2020 til skipulags- og byggingarfulltrúa í Ráðhúsið 
Skagfirðingabraut 17 eða á netfangið: jobygg@skagafjordur.is 
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