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1. Aðdragandi, viðfangsefni og markmið og áherslur 

1.1 Aðdragandi 

Gildandi aðalskipulag Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar var auglýst í B-deild 
Stjórnartíðinda þann 11.06.2012. 
Núverandi deiliskipulag hafnar-
svæðisins á Sauðárkróki tók gildi 
03.03.1995. Nú, 24 árum eftir 
gildistöku deiliskipulagsins, hafa 
forsendur breyst og starfsemi á 
svæðinu aukist og orðið fjölbreyttari. 
Kröfur um aukið rými fyrir starfsemi, 
hreinlæti og gæði afurða ásamt þróun 
í ferðamálum og tómstundaiðkun kalla 
á nýtt deiliskipulag fyrir svæðið. Nýtt 
deiliskipulag fyrir svæðið kallar á 
breytingu á aðalskipulagi. 
 
1.2 Skipulagssvæðið 

Deiliskipulagssvæðið samræmist 
afmörkun hafnarsvæðis í gildandi 
aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar 2009-2021. Þar er hafnarsvæðið skilgreint sem svæði nr. H-3.1 og H-3.2. Svæðið 
afmarkast að sunnan af Suðurgarði, að vestan af Strandvegi og Eyrarvegi, norður að hringtorgi 
og þaðan til sjávar. Að norðan og austan af sjávarmáli. Stærð deiliskipulagssvæðis er um það 

bil 24,5 ha. 
 

1.3 Viðfangsefni 

Aðalhöfn sveitarfélagsins er Sauðárkrókshöfn, 
deiliskipulag var staðfest 3. mars 1995. 
Hafnarsvæði Sauðárkrókshafnar er skilgreint 
með reglugerð fyrir hafnir Hafnarsjóðs 
Skagafjarðar sem svæðið yfir botn 
Skagafjarðar, vestan Hegraness. Takmörk á 
landi eru frá suðurgarði að sunnan, að 
bæjarmörkum við Gönguskarðsárósa að 
norðan, að austan ræður stórstraumsfjara. 
Mörk að vestan eru við Strandveg og Eyrarveg. 
Áformað deiliskipulag kallar á breyttar 
tengingar við gatnakerfi. Eitt helsta 
viðfangsefni deiliskipulagsins er að  
skipuleggja svæðið þannig að fyrirtæki á 
svæðinu, ferðaiðnaður og frístundastarf hafi 
möguleika til að vaxa og dafna, að höfnin sé 
ákjósanlegur möguleiki fyrir flutningaskip og 
tenging við gamla bæinn sé góð. 
 

 
Mynd 1. Mörk skipulagssvæðis 

 

 
Mynd 2. Afmörkun Sauðárkrókshafnar í gildandi 
aðalskipulagi, svæði H-3.1 og H-3.2. 
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1.4 Markmið og áherslur 

Í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins segir um markmið hafnarsvæða: 

 „Áfram verði stunduð útgerð og fiskvinnsla í Skagafirði og leitað leiða til að efla þá 
starfsemi enn frekar.“ 

Fyrirhuguð aðalskipulagsbreyting er í samræmi við núverandi markmið. 
Frá árinu 1978 hefur myndast um það bil 6 ha land utan á svæði Sauðárkrókshafnar. 
Markmið fyrirhugaðrar aðalskipulagsbreytingar er:  

 Aðlögun afmörkunar hafnarsvæðis Sauðárkrókshafnar í gildandi aðalskipulagi 

að núverandi aðstæðum þar sem gert verður grein fyrir landfyllingum síðustu 

ára. 

 Fjalla um fyrirhugaða aukningu landrýmis Sauðárkrókshafnar og ytri 

viðlegukant sem aðstöðu fyrir hafskip og skemmtiferðaskip. 

Helstu markmið deiliskipulagsins eru: 
 Að skilgreina starfsemi á svæðinu 

o Finna fyrirtækjum á svæðinu nægt rými til stækkunar sem dugar til 

næstu 20 ára 

o Yfirfara geymslusvæði og skilgreina möguleika á stækkun 

geymslusvæða 

 Að skilgreina viðlegukanta fyrir þau skip sem eiga leið í höfnina. 

 Lóðir og byggingarreitir. 

o Skoða stækkunarmöguleika fyrir lóðir og byggingarreiti 

o Skilgreina nýjar lóðir og byggingarreiti. 

o Yfirfara núverandi bílastæði. Leggja mat á hvort fjölga þurfi 

bílastæðum og hvernig skuli fjölga þeim.  

 Að fjalla um lengingu sandfangara og áframhaldandi landvinninga. 

 Ferðamál og tómstundir 

o Skilgreina viðlegu fyrir skemmtiferðaskip 

o Skilgreina móttöku fyrir ferðamenn, aðkomu fyrir rútur og leiðir fyrir 

hjólreiðafólk og gangandi. 

o Fjalla um og yfirfara tengingu við gamla bæinn 

o Skilgreina svæði fyrir tómstundaiðkun tengdri sjónum, s.s. 

smábátahöfn, smábátasiglingar, sjósund, köfun o.fl. 

o Leggja fram tillögu að heillandi smábátasvæði fyrir íbúa 

sveitarfélagsins og ferðamenn 

 Að yfirfara fráveitumál á svæðinu. 

o Fjalla um hvert veita eigi skolpi af Eyrinni, 

o Fjalla um útrásir og hreinsun skolps, 

o Skoða forsendur þess að setja niður hreinsistöð fyrir fráveitu. 

 Umferð og flutningar 

o Leggja fram tillögu að aðskilnaði flutninga og almennrar umferðar 
o Skarðseyri er aðalumferðargatan á Eyrinni. Tenging hafnarsvæðis, milli 

Hafnargarðs og Sandeyrar, verði aðskilin frá Eyrarvegi með nýrri götu.  
 Fjalla um stækkunarmöguleika fyrir Hafnarsvæðið og byggja niðurstöður á  

tillögum úr líkantilraunum og öðrum rannsóknum Rannsóknadeildar 
Hafnamálastofnunar, sem settar voru fram í drögum að greinargerð þeirra Gísla 
Viggóssonar og Sigurðar Sigurðarsonar í júní 1990. Einnig verði byggt á 
minnisblaði Siglingarsviðs Vegagerðarinnar til sveitarfélagsins frá 31. mars 
2014 um forsendur skipulagstillagna. 
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Ofan nefnd markmið og tillögur má taka saman á eftirfarandi hátt: 
o Vöruflutningahöfn, fyrir sjóflutninga ásamt snúningssvæði, dýpi verði 

um 10m 
o Fiskiskipahöfn,  dýpi verði um 8m 
o Sandflutningar. Setja fram tillögur að uppbyggingu sandvarnargarða og 

dýpkunum til að draga sem mest úr sandflutningum inn á hafnarsvæðið 
og til að beina þeim á æskileg svæði 

 Breytingar á landi eru einkum yst við Hafnargarðinn, með áætluðum 
viðlegukanti fyrir vöruflutninga. Sandfangarar verði aðlagaðir til þess að hindra 
sandburð inn í nýtt hafnarsvæði. 

 Möguleg útfærsla ytri garðs og áhrif hennar á innri höfn verði skoðuð í 
reiknilíkani af Hafnarsvæðinu hjá Siglingarsviði Vegagerðarinnar. 

 Að taka tillit til umhverfissjónarmiða og draga úr áhrifum á umhverfi. 

  

 
Mynd 3 . Smábátahöfn 
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2. Helstu forsendur 

2.1 Staðhættir 

Sauðárkrókshöfn hefur aldrei þótt mjög góð en útgerð hefur ætíð verið ein styrkasta stoðin í 
atvinnulífi Sauðkrækinga. Gamla bryggjan var smíðuð árið 1916 og öldubrjótur var hlaðinn 
árið 1917. Á árunum 1925-30 var reistur alllangur sjóvarnargarður frá bryggju til norðurs og 
árið 1939 var lokið við byggingu hafnargarðsins sem þá var mikið mannvirki. Hafnarnefnd 
Sauðárkróks var ekki skipuð fyrr en árið 1935 og var krafa um gerð Eyrarvegar eitt af fyrstu 
verkum hennar, en sá vegur var ein af forsendum fyrir gerð hafnarinnar. Þrátt fyrir miklar 
endurbætur á hafnaraðstöðunni var ekki komist hjá miklum sandburði inn í höfnina. Fyrsti 
sandfangarinn var gerður í sjó fram árið 1945 en þrátt fyrir það átti sandurinn enn allgreiðan 
aðgang að höfninni og hefur ómældu magni af sandi verið dælt upp úr höfninni síðan og efnið 
verið notað sem uppfylling, til stækkunar á hafnarsvæðinu undir Gránumóum. Árið 1993 var 
svokallað Syðraplan rifið og byggður nýr hafnargarður fyrir viðgerðir togara og viðlegu 
smábáta. 
Stuttir grjótgarðar voru byggðir til norðausturs, út frá Eyrinni 1987, og síðan færðir fram í sjó 
eftir því sem land dróst að þeim. Með þeim og sandfangaranum hefur mikið land verið myndað 
utan á Eyrina, hentugar byggingarlóðir fyrir starfsemi sem þarf nábýli við hafnarbakka. Malar- 
og sandburður inn á höfnina hefur minnkað eftir að þessir grjótgarðar voru gerðir og landbroti 
verið breytt í landvinning. Alltaf verður þó einhver malar- og sandburður inn í höfnina og hana 

þarf að dýpka á nokkurra ára fresti. 
Helstu breytingar síðustu ára eru; bygging Suðurgarðs 2007/2008, Sandfangara 2012 og 
færsla/stækkun smábátahafnar 2013. 
(Sjá einnig http://hafnir.skagafjordur.is/is/hofnin/sagan)  

 
Mynd 4. Bátur við smábátahöfnina. 

 

Mynd 5. Skipafloti við Sauðárkrókshöfn 

http://hafnir.skagafjordur.is/is/hofnin/sagan
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2.2 Staða skipulags 

Aðalskipulag. 
í Aðalskipulagi Skagafjarðar sem staðfest var 
25. maí 2012, er svæðið sem um ræðir innan 
skilgreindra hafnarsvæða H-3.1 á 
Gönguskarðsáreyri og H-3.2 á landfyllingu 
undir Gránumóum sem nefnd hefur verið 
Sætún. 
 
Í gildandi aðalskipulagi segir um framkvæmd 
fyrir hafnarsvæði: „Byggt verður á þegar 
skipulögðum svæðum, á svæðum H-2.1 og H-
3.1 (Hofsós og Sauðárkrókur) inn í eyður eftir 
því sem óskað verður eftir. Flestar götur eru 
þar frágengnar.“ 
 
Hafin er vinna við heildarendurskoðun 
aðalskipulags sveitarfélagsins og er skipulags- 
og matslýsing þeirrar endurskoðunar í 
auglýsingu. Þar eru áherslur fyrir hafnarsvæði 
Króksins meðal annars þær að höfnin geti 
stækkað, tekið skemmtiferðaskip að bakka og 
þjónustað þríþættu hlutverki sínu sem 
fiskihöfn, flutningahöfn og ferðaþjónustuhöfn. 
 
Svæði fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi er austast á hafnarsvæðinu (mynd 6). 
Breytingin mun ekki ná út fyrir 115 m frá stórstraumsfjöruborði og fellur því ekki inn á haf- og 
strandsvæði eins og það er skilgreint í lögum nr. 88/2018 um skipulag haf- og strandsvæða. 
Unnin verður breyting á þéttbýlisuppdrætti fyrir Sauðárkrók og greinargerð. 
 
Deiliskipulag. 
Í gildi er deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið, staðfest 3. mars 1995. Með nýju deiliskipulagi 
Sauðárkrókshafnar fellur eldra deiliskipulag úr gildi. 
 

 
 
 

 
Mynd 8. Planið við gömlu bryggjuna 

 

 
Mynd 7. Leifar af gömlu bryggjunni 

 
Mynd 6. Svæði fyrirhugaðrar aðalskipulagsbreytingar 
(svört punktalína) 
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Minjavernd. 
Ekki liggur fyrir heildarskráning minja í sveitarfélaginu. 
Í gildandi aðalskipulagi er kveðið á um fornleifaskráningu í tengslum við deiliskipulagsgerð. 
Minjaskráning mun fara fram samfara deiliskipulagsgerðinni. 
 

2.3 Tengsl við aðrar áætlanir 

Afmörkun hafnarsvæðisins á Sauðárkróki er skilgreind með reglugerð fyrir hafnir Hafnarsjóðs 
Skagafjarðar nr. 1040/2018. Í samgönguáætlun 2019-2033 er Sauðárkrókshöfn skilgreind 
meðal hafna sem mynda hafnir í grunnneti. Í aðgerðaráætlun 2019-2033 er gert ráð fyrir 
endurbyggingu Efrigarðs með stálþili auk viðhaldsdýpkunar á 4 ára fresti. Í drögum að fimm 
ára samgönguáætlun fyrir árin 2020-2024 hefur „Lenging sandfangara um 30 m“ verið bætt 
við aðgerðir fyrri áætlunar. 
 
2.4 Náttúruvá, sjóvarnir 

Lítil sem engin hætta er á ofanflóðum á Sauðárkróki (Veðurstofa Íslands og hættumatsnefnd 

Skagafjarðar , 2015) 
 
Sjávarflóð : 
Talsverður öldugangur getur verið við ströndina og gera má ráð fyrir hækkandi sjávarstöðu á næstu 
árum vegna hlýnandi veðurfars jarðar og jarðlagahalla sem stöðugt dregur landið niður fyrir sjávarmál. 

Samkvæmt skýrslu Hafnarmálastofnunar ríkisins frá 1983 lækkar landið um 4–5 mm á ári eða alls 40–
50 cm á öld. Samhliða hækkandi sjávarstöðu eykst landbrot og æskilegt er að verja þau svæði sem 

verðmætust eru. Samkvæmt opinberum gögnum er spáð hækkandi sjávarstöðu. Sé miðað við hækkun 

meðalhita +2°C næstu 100 ár er spáð 0,4 m hækkun en allt að 0,9 m hækki meðalhiti um +6 °C.  
  

Mynd 9. Sauðárkrókshöfn frá 4. áratug síðustu 
aldar.  

Mynd 10. Sauðárkrókshöfn um miðja 20. öld. 
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3. Umhverfismat 

3.1 Umhverfisáhrif 

Tillaga deiliskipulagsins hefur að markmiði að taka tillit til umhverfisverndarsjónarmiða og 
draga úr áhrifum á umhverfi.  
Markmið deiliskipulagsins um skilgreiningu lóða og byggingarreita fyrir áformaða uppbyggingu 
eru í samræmi við stefnu sveitarfélagsins. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir framkvæmdum sem falla undir lög um umhverfismat framkvæmda 
nr. 106/2000. 
Samfara deiliskipulagsvinnu verður því unnið  umhverfismat áætlana sbr. lög nr.105/2006 um 
mat á umhverfisáhrifum. Umhverfisskýrsla verður hluti greinargerðar. Fjallað verður nánar um 
það í greinargerð deiliskipulagsins hvaða framkvæmdir skulu háðar umhverfismati. 
Varðandi umhverfismat vegna aðalskipulags-breytingar verður vísað í umhverfisskýrslu 
deiliskipulags. 

4. Skipulagsferill 

4.1 Kynningar og samráð 

Samráðsfundur með hagsmunaaðilum á hafnarsvæðinu var haldinn í Árskóla fimmtudaginn 7. 
mars 2019. Tilgangur fundarins var að fá fram áherslur og framtíðarsýn þeirra aðila sem nota 
svæðið til starfa og frístunda. Samskipti við þessa aðila hafa haldið áfram á vinnslutíma 
skipulagsins. Samráðsfundir með hagsmunaaðilum voru haldnir dagana 24. og 25. sept. 2019. 
Þar var fundað með 2-3 aðilum í einu fyrir frekari umræðu og forsenduöflun.  
Haldinn var samráðsfundur með siglingasviði Vegagerðarinnar þann 31. okt. 2019 þar sem 
farið var yfir hugmyndir fyrirhugaðrar deiliskipulagstillögu, t.d. lengingu sandfangara, stækkun 
hafnarinnar og nýrra viðlegukanta. Þá stendur til að boða til opins fundar með íbúum 
sveitarfélagsins þar sem skipulagstillagan verður kynnt..  
Skipulagslýsing verður lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
og sveitarstjórn Skagafjarðar. Að fenginni staðfestingu sveitarstjórnar verður lýsingin send 
Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum sem taldir eru upp hér að neðan. 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. Með því er umsagnaraðilum og öðrum einnig gefinn kostur á að leggja 
fram sjónarmið og ábendingar sem gagnast gætu skipulagsgerðinni. 

Mynd 11. Séð yfir höfnina á seinni hluta 20. aldar 

http://www.skagafjordur.is/
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Samráðs- og umsagnaraðilar verða : 

 Skipulagsstofnun 
 Minjastofnun Íslands 
 Veðurstofa Íslands 
 Umhverfisstofnun 
 Vegagerðin 
 Siglingasvið Vegagerðarinnar 
 Náttúrufræðistofnun 
 Samgöngustofa/siglingasvið 
 Ferðamálastofa 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 
 Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar á 

skipulagssvæðinu.  
(FISK-Seafood ehf., Kjötafurðastöð KS, 
Kjarninn, Dögun, Skagafjarðarveitur ehf., Ísfell 
ehf., Krókaleiðir ehf., Lundhöfði ehf., Friðrik 
Jónsson ehf., Steindór Árnason, Vörumiðlun, 
Siglingaklúbburinn Drangey, smábátaeigendur 
og smábátafélög). 

 

4.2 Tíma og verkáætlun 

 desember 2019: Skipulagslýsing 
lögð fyrir skipulags- og 
byggingarnefnd og sveitarstjórn. 

 desember 2019: Skipulagslýsing 
send Skipulagsstofnun og 
umsagnaðilum til umfjöllunar. 

 desember 2019: Skipulagslýsing 
auglýst í dagblaði og á heimasíðu 
sveitarfélagsins til kynningar fyrir 
almenning og hagsmunaaðila, 3 
vikur. 

 febrúar 2020: Vinnslutillaga lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd og sveitarstjórn, 
ásamt tillögu að aðalskipulagsbreytingu. Auglýsing í dagblaði og á heimasíðu 
sveitarfélagsins, 6 vikur, athugasemdafrestur 8 vikur. 

 mars og apríl 2020: Athugasemdafresti lýkur, úrvinnsla athugasemda. 

 apríl 2020: Breyting á aðalskipulagi samþykkt og svör send þeim sem gerðu 
athugasemdir. 

 maí 2020: Tillaga að deiliskipulagi lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd og 
sveitarstjórn. Auglýsing deiliskipulagstillögu, 6 vikur, athugasemdafrestur 8 vikur. 

 maí 2020 : Afgreiðsla skipulagsstofnunar á aðalskipulagsbreytingu og birting í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

 júní 2020: Athugasemdafresti deiliskipulagstillögu lýkur. 

 júní 2020: Yfirferð athugasemda, deiliskipulag samþykkt og svör send þeim sem 
gerðu athugasemdir. 

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

 
Mynd 12. Framkvæmdir á syðra plani. 
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