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Auglýsing um skipulagsmál.  

 

Leik- og grunnskólasvæðið á Hofsósi – Tillaga að deiliskipulagi  

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 422. fundi sínum þann 9. mars 2022 

að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir leik- og grunnskólasvæðið á Hofsósi skv. 1. mgr. 41 gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið markast af Lindargötu að vestan, Hofsósbraut 

að norðan, að austan af vegtengingu aðkomuvegar við Hofsósbraut og að sunnan af línu um 

það bil 35 m frá Austurgötu. Deiliskipulagstillagan felur í sér forsendur til frekari 

uppbyggingar á lóðinni. Skipulagstillagan er auglýst frá 16. mars til og með 28. apríl 2021. 

Skipulagstillagan mun liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, 

Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu 

Skagafjarðar www.skagafjordur.is. Athugasemdir og ábendingar varðandi skipulagstillöguna 

skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 

17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 28. 

apríl 2022. 

Hofsóskirkja, kirkjugarður, Prestbakki, Hátún og Sætún - Skipulagslýsing  

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 422. fundi sínum þann 9. mars 2022 

að auglýsa lýsingu fyrir gerð deiliskipulags sem nær yfir göturnar Hátún, Sætún, Hofsóskirkju, 

kirkjugarðinn og Prestbakka á Hofsósi skv. 3. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Skipulagssvæðið afmarkast af Suðurbraut að vestan, að Kirkjugötu að norðan og af opnu 

svæði sunnan við kirkjugarð og kirkju og að mestu óbyggðu íbúðarsvæði að sunnan og 

austan. Gert er ráð fyrir að á umræddum reit verði skilgreindar núverandi og nýjar lóðir, 

bílastæði og umferðarleiðir og þannig mótuð heildstæð byggð sem efli og styrki samfélagið. 

Skipulagslýsingin er auglýst frá 16. mars til og með 7. apríl 2021. Skipulagslýsingin mun liggja 

frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á 

skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is. 

Ábendingar varðandi tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða 

afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið 

skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 7. apríl 2022.  

 

 

 

Skagafjörður 

Skipulagsfulltrúi. 
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Freyjugötureitur á Sauðárkróki – Skipulagslýsing 

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 422. fundi sínum þann 9. mars 2022 

að auglýsa lýsingu fyrir gerð deiliskipulags Freyjugötureitsins á Sauðárkróki skv. 3. mgr. 40 gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Landmótun leggur fram, fyrir hönd Hrafnshóls ehf. og Nýjatúns 

ehf., skipulagslýsingu dags. 26.01.2022 fyrir svokallaðan Freyjugötureit  sem afmarkast  af 

Freyjugötu, Knarrarstíg og Strandgötu. Áform eru um að byggja nýja íbúðabyggð miðsvæðis á 

Sauðárkróki í nálægð við gamla bæinn og nýta þannig 

reit  sem  staðið  hefur  óbyggður  um  langt  skeið. 

Reiturinn  er  staðsettur  miðsvæðis  á Sauðárkróki í nálægð við elsta hluta byggðar á 
svæðinu og mun uppbygging taka mið af því. Skipulagslýsingin mun liggja frammi til 
kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma 
frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is. 
Skipulagslýsingin er auglýst frá 16. mars til og með 7. apríl 2021. 
Ábendingar varðandi tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða 
afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið 
skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 7. apríl 2022. 
  
 
Reykjarhóll lóð (146062) – Deiliskipulagsbreyting 
 
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 422. fundi sínum þann 9. mars 2022 
að auglýsa deiliskipulagsbreytingu skv. 1. mgr. 41 gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. 
Skipulagstillagan er auglýst frá 16. mars til og með 28. apríl 2021.  
Skipulagstillagan mun liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, 
Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu 
Skagafjarðar www.skagafjordur.is. Athugasemdir og ábendingar varðandi skipulagstillöguna 
skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 
17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 28. 
apríl 2022. 
 

Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir 

Skipulagsfulltrúi 


