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1.1 SAMRÁÐ  

 
1.1.1 Samráð við íbúa 

Fyrsti íbúafundur í tengslum  við aðalskipulagsgerðina var haldinn 7. m aí 2008. Hann sam einaði 
um ræ ður vegna vinnu við aðalskipulag sveitarfélagsins og S taðardagskrár 21. R æ dd voru viðhorf 
íbúa til skipulagsgerðarinnar og S taðardagskrá 21 og safnað hugm yndum  til stefnum ótunar út frá 
eftirfarandi þáttum ;  
? íbúar og atvinnum ál, 
? um hverfi, byggð (dreifbýli og þéttbýli), 
? sam göngur og tæ knim ál,  
? félags- og fræ ðslum ál. 
Afrakstur fundarins var nýttur til sam þæ ttrar stefnum örkunar fyrir aðalskipulagið og S taðardagskrá 
21.  
Annar íbúafundur um  tillögur að aðalskipulagi og S taðardagskrá 21 var haldinn 18. m ars 2009.  
Kynnt voru drög að landnotkun fyrir sveitarfélagið í heild og þéttbýli á S kagaströnd og m atslýsing 
aðalskipulagsins.  Ennfrem ur voru kynntar tillögur að m álaflokkum  S taðardagskrár og verkefnum  
innan þeirra. Aðal tilgangur fundarins var að leita eftir ábendingum  og athugasem dum  og gefa 
íbúum  og hagsm unaaðilum  tæ kifæ ri til að kom a á fram fæ ri hugm yndum  og tillögum  sem  snerta 
aðalskipulagið og S taðardagskrána. 
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Þriðji íbúafundurinn var haldinn 1. febrúar 2010. Þar var kynnt  tillaga að landnotkun fyrir 
sveitarfélagið í heild og þéttbýlið á S kagaströnd og auk þess um hverfisskýrsla aðalskipulagsins.   
M egintilgangur fundarins var að gefa íbúum  og hagsm unaaðilum  tæ kifæ ri til að kom a á fram fæ ri 
athugasem dum  áður en gengið yrði frá aðalskipulagstillögunni til auglýsingar.   
1.1.2 Samráð við hagsmunaaðila 

Haft var sam ráð við fjölm arga aðila sem  á einn eða annan hátt tengjast þeim  þáttum  sem  
aðalskipulagið tekur til. Hér á eftir er gerð grein fyrir sam ráði sem  skilyrt er skv. skipulagsreglugerð, 
gr. 3.2. 
1.1.3 Samráð við stofnanir og fyrirtæki 

S am ráð við aðila er tengjast eftirfarandi efnisflokkum : 
Vegir og reiðleiðir. Haldnir hafa verið sam ráðsfundir m eð Vegagerðinni vegna vegam ála á öllum  
stigum  skipulagsvinnunnar, einkum  hvað varðar nýlagnir vega, vegtengingar og reiðleiðir.  
N áttúruverndarsvæ ði og aðrar náttúruminjar. U pplýsingar frá  U m hverfisstofnun varðandi 
afm örkun náttúruverndarsvæ ða og um sögn fyrir auglýsingu. 
Vatnsból, vatnsvernd og verndarsvæ ði strandm engunar og m engunar í ám  og vötnum. S am vinna 
við Heilbrigðiseftirlit N orðurlands vestra varðandi öflun neysluvatns til fram tíðar á svæ ðinu og 
afm örkun verndarsvæ ða vatnsbóla. Ennfrem ur um  verndarsvæ ði vegna strandm engunar og 
m engunar í ám  og vötnum .  S am ráð við O rkustofnun vegna afm örkunar á vatnsverndarsvæ ðum . 
Friðlýstar m injar og skráning fornm inja. S am ráð við M injavörð N orðurlands vestra um  
fornleifaskráningu í sveitarfélaginu. U m sögn M injavarðar barst  S am hliða gerð aðalskipulags var 
unnið að skráningu fornleifa á S kagaströnd og verða niðurstöður þeirrar skráningar hluti / 
fylgigögn skipulagsins. 
Efnistökusvæ ði. S am ráð við Vegagerðina varðandi efnistöku og afm örkun efnistökusvæ ða.  
Veitur. S am ráð við L andsnet hf. um  m eginflutningskerfi raforku og við R arik um  dreifikerfi raforku.  
S am ráð við nágrannasveitarfélög. S am ráð m un verða haft við nágrannasveitarfélögin, S kagabyggð 
og S kagafjörð um  landnotkun á sveitarfélagsm örkum  og vegatengingar.  
Hitaveita. S am ráð haft við Hitaveitu Blönduós/R AR IK, Húnavatnshrepp og S kagabyggð vegna 
lagningar hitaveituæ ðar. 
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Auglýsing sem  birtist 25. m aí 2010 
 

 

Auglýsing  
um aðalskipulag Skagastrandar 2010-2022 
 

26.5.2010  
S veitarstjórn S kagastrandar sam þykkti á fundi sínum  10. m aí 2010 að auglýsa til kynningar tillögu 
að aðalskipulagi S kagastrandar fyrir tím abilið 2010 til 2022, sam kvæ m t 1. m álsgrein 18. gr. 
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. 
S kipulagsuppdræ ttir, greinargerð og um hverfisskýrsla verða til sýnis á skrifstofu S veitarfélagsins 
S kagastrandar, T únbraut 1-3 frá 25. m aí til 22. júní 2010. Ennfrem ur er tillagan til sýnis hjá 
S kipulagsstofnun, L augavegi 166, R eykjavík og á heim asíðu sveitarfélagsins, www.skagastrond.is , þar 
sem  jafnfram  er skýrsla vegna fornleifaskráningar. 
Þeir sem  telja sig eiga hagsm una að gæ ta er hér m eð gefinn kostur á að gera athugasem dir við 
tillöguna. Þeim  skal skila til skrifstofu S veitarfélagsins S kagastrandar fyrir 7. júlí 2010 og skulu vera 
skriflegar. 
Þeir sem  ekki gera athugasem dir við tillöguna innan tilskilins frests teljast sam þykkir henni. 
Fyrir hönd sveitarstjórnar, 
M agnús B. Jónsson sveitarstjóri. 
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1.2 AFGREIÐ SLA EFTIR AUGLÝSINGU   

Umsagnir við athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma  
Í eftirfarandi sam antekt er gerð grein fyrir þeim  athugasem dum  sem  bárust á ofangreindum  
auglýsingatím a aðalskipulagsins. Ennfrem ur er gerð grein fyrir um sögnum  lögform legra 
um sagnaraðila sem  voru send gögnin fyrir auglýsingu M ikilvæ gt er að lesa um sagnirnar m eð 
hliðsjón af innsendum  bréfum  því hér er stuttlega gerð grein fyrir þeim : 
 
1. Ásgeir Axelsson og Sigrún Guðmundsdóttir, dags. 6. júlí 2010 
Gera athugasem d við legu nýrrar aðkom a S kagastrandarvegs inn í þéttbýlið. Aðkom an liggur þvert 
á leiguland þeirra sem  er að hluta ræ ktarland og að hluta nýtt sem  beitarland en á svæ ðinu standa 
einnig útihús.  
U m sögn:  T illaga Vegagerðarinnar um breytingu á aðkom u til S kagastrandar tekur m .a. m ið af 
flokkun vega. S kagastrandarvegur er skilgreindur sem  stofnvegur og næ r inn í þéttbýlið. 
S kagavegur, er skilgreindur sem  tengivegur og þess vegna var gerð tillaga að breyttum 
gatnam ótum þannig að S kagavegur tengist inn á S kagastrandarveg. N iðurstaða Vegagerðarinnar 
var að sú tillaga sem  sett er fram  í aðalskipulagstillögunni uppfyllti best vegtæ knileg skilyrði  
m .a. vegna öryggissjónarm iða. L jóst er að um ræ dd fram kvæ m d er ekki inn á vegaáæ tlun og því 
m unu leigutanki geta nýtt landið enn um sinn.  
 
 
2. Rúnar Jósefsson, dags. 6. júlí 2010 
Andm æ lir að ný aðkom a S kagastrandarvegs inn í þéttbýlið liggi þvert á ræ ktar- og beitiland.  
U m sögn:  S já svar við 1. 
 
 
Lögformlegum umsagnaraðilum var send skipulagstillagan til umsagnar í 18. mars 
2010 og bárust eftirfarandi umsagnir. 
 
Siglingastofnun. 19. mars 2010 

Eftirfarandi athugasem dir voru gerðar: 
„Bent er á að í skipulagi þarf að taka tillit til sjóvarnarm annvirkja sam anber 5. gr. laga nr. 
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28/1997 um  sjóvarnir. S jóvarnargarðar hafa verið gerðir við Hólanes og m eðfram  
Fjörubraut og í áæ tlun er sjóvörn við R éttarholt. 
U m sögn: Á uppdrátt var bæ tt við núverandi og fyrirhuguðum  varnargörðum  og gert grein fyrir 
þeim  í greinargerð. 
N áttúruvá. Bent er á aðm ikið ölduálag er við strönd sveitarfélagsins S kagastrandar. R íkið 
hefur varið fjárm unum  í sjóvarnargarða til að forða tjóni á núverandi húseignum  og 
m annvirkjum í eigu sveitarfélagsins. S am kvæ m t opinberum  gögnum er spáð hæ kkandi 
sjávarstöðu. S é m iðað við hæ kkun m eðalhita +2°C næ stu 100 ár er spáð 0,4 m  hæ kkun 
en allt að 0,9 m hæ kki m eðalhiti um  +6 °C. Við skipulag nýrrar byggðar næ rri strönd 
þarf að hafa þetta í huga. Það er skoðun S iglingastofnunar að ákveði sveitarfélag að 
skipuleggja nýja byggð á strandsvæ ðum  og kom i til þess að síðar m eir þurfi að byggja 
sjóvarnargarða til varnar þeirri byggð, þá verði viðkom andi sveitarfélagið sjálft að standa 
straum  af kostnaði við slíkar varnir.“ 
U m sögn: Í greinargerð var bæ tt við um fjöllun um  náttúruvá vegna sjávarflóða. 
 
 
2. Kirkjugarðsráð, dags. 23.mars 2010 

Engar athugasem dir voru gerða en bent er á að ef skipulag hefur í för m eð sér breytingar á 
um hverfi og/eða aðkom u að kirkju og kirkjugarði, er nauðsynlegt að sam ráð sé haft við 
viðkom andi sóknarnefnd/kirkjustjórn.  
 
 
3. Orkustofnun dags. 25. mars 2010 

Vísað var til sm ráðs sem  var haft á undirbúningsstigi og engar athugasem dir gerðar.  
 
 
4. Skagabyggð dags. 12. apríl 2010 

Eftirfarandi athugasem dir voru gerðar:  
Ábendingar um  sveitarfélagsmörk og orðalag um  fjarsvæ ði vatnsverndar. 
U m sögn: S am am komulag var gert við oddvita S kagabyggðar um  sveitarfélagsm örkin og orðalag 
lagfæ rt m .t.t. til athugsem dar. 
 
5. Skógrækt ríkisins dags. 13. apríl 2010 

Engar athugasem dir voru gerðar.  
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6. Sveitarfélagið Skagafjarðar, dags. 2. júní 2010 

Eftirfarandi athugasem dir voru gerðar:  
M isræ m i gæ tir á legu sýslumarka á aðalskipulagsuppdráttum  S kagastrandar og S veitarfélagsins 
S kagafjarðar.  
U m sögn: Óskað verður eftir sam ráði á m illi sveitarfélaganna um skilgreiningu á sveitarfélags- 
m örkunum.   
 
 
7. Minjavörður Norðurlands vestra, dags. 25. júní 2010 

Við greinargerðina eru eftirfarandi athugasem dir:  
Á bls. 28 er vitnað í þjóðm injalög nr. 88/1989.  N úgildandi þjóðm injalög eru nr. 107/2001.  
U m sögn: T exti leiðréttur m .t.t. til athugsem dar. 
Í kafla 3.3.3. Þjóðm injavernd segir:  
Engar m injar í sveitarfélaginu S kagastönd eru á skrá Fornleifaverndar ríkisins um friðlýstar 
fornleifar.  Byggðasafn S kagafjarðar hefur gert fornleifaskráningu í sveitarfélaginu og eru 
m injastaðir sýndir á skipulagsuppdráttum til skýringar.  
Á bls. 28 segir jafnfram t: T aka skal tillit til skráðra fornleifa áður en ráðist er í bygginga- eða 
fram kvæ m daleyfisskyldar fram kvæ m dir.  
Þar sem  allar m injar eins og þæ r eru skilgreindar í 9. gr. þjóðm injalaga og náð hafa 100 ára aldri 
eru friðaðar þarf að aflétta friðun hverju sinni þegar ákveðið er að fornleifar skuli víkja vegna 
fram kvæ m da.  Þarf Fornleifavernd að taka afstöðu til þess hverju sinni.  Þetta á við um  allar þæ r 
m injar sem  eru á Fornleifaskrá S kagastrandar.  Hér m á einnig árétta að það eru ekki aðeins 
„þekktar“ eða skráðar fornleifar sem  njóta friðunarákvæ ðis 9. greinar, heldur einnig óþekktar, eins 
og t.d. þæ r sem  kom a óvæ nt upp við fram kvæ m dir (sbr. 13. gr.). 
U m sögn: T exti leiðréttur þar sem  í stað skráðra fornleifa kem ur einungis fornleifar. 
Athuga þarf sérstaklega hvernig hugtakið þjóðm injar er notað í textanum.  Hugtakið er skilgreint í 
1. gr. þjóðm injalaga. Þar segir:  
Þjóðm injar teljast þæ r m injar er varða m enningarsögu Íslendinga sem  ákveðið hefur verið að 
varðveita í Þjóðm injasafni Íslands, í byggðasöfnum eða m eð friðlýsingu.  Fornm injar sam kvæ m t 
lögum þessum  eru annars vegar fornleifar og hins vegar forngripir.  



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGASTRÖND, Aðals kipulag 2010-2022                                                                                      26. ágúst 2010 

Landmótun sf 9

S am kvæ m t þessu eru engar þjóðm injar í sveitarfélaginu.  Hins vegar eru þar fornleifar og 
forngripir.  L jóst er að ósam ræ m i er m illi þess hvernig hugtakið er notað í þjóðm injalögum  og 
hvernig það er notað í skipulagslögum  og skipulagsreglugerð.  U nnið er að friðlýsingu þeirra gripa í 
kirkjum  sem  þykja varðveisluverðir og verður það gert á S kagaströnd í næ stu fram tíð.  S líkir gripir 
m yndu þá flokkast sem  þjóðm injar. 
U m sögn:  T ekið er undir ábendingu. 
 
 
8. Umhverfisstofnun. 17. ágúst 2010 

Við greinargerðina eru eftirfarandi ábengingar og athugasem dir:  
U m hverfisstofnun tekur undir skilgreinda hverfisvernd í skipulagstillögunni.  
Skógræ kt                                                                                                                                                                 
Þar sem  skógræ kt er stunduð í S pákonufelli vill U m hverfisstofnun benda á að í 10. gr. reglugerðar 
nr. 583/2000 um innflutning, ræ ktun og dreifingu útlendra plöntutegunda segir: „Ö ll ræ ktun 
útlendra tegunda hér á landi er óheim il á friðlýstum  svæ ðum , á landslagsgerðum  er njóta 
sérstakrar verndar og alls staðar ofan 500 m etra hæ ðar yfir sjó.“ U m hverfisstofnuntelur að gera 
æ tti grein fyrir þessum  takmörkunum  í aðalskipulaginu.  
Að öðru leyti gerir U m hverfisstofnun ekki athugasem dir við skipulagstillöguna. 
U m sögn: Gerð verður grein fyrir 10. Gr reglugerðar nr. 583/2000 í kafla 3.2.3. 
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Auglýsing um niðurstöðu sveitarstjórnar 
 

 

Auglýsing  
um aðalskipulag Skagastrandar 2010-2022 
 

S veitarfélagið S kagaströnd, aðalskipulag 2010-2022 
S veitarstjórn S kagastrandar sam þykkti 26. ágúst s.l. tillögu að aðalskipulagi S veitarfélagsins 
S kagastrandar 2010-2022.  
S kipulagsuppdræ ttir, greinargerð og um hverfisskýrsla voru til sýnis á skrifstofu S veitarfélagsins 
S kagastrandar, T únbraut 1-3 frá 25. m aí til 22. júní 2010 m eð fresti til að skila inn athugasem dum  
til 7. júlí 2010. Ennfrem ur var tillagan til sýnis hjá S kipulagsstofnun, L augavegi 166, R eykjavík og á 
heim asíðu sveitarfélagsins, w w w .skagastrond.is.  
T væ r athugasem dir bárust vegna tillögu að tilfæ rslu S kagastrandarvegar. Athugasem dirnar gáfu 
ekki tilefni til breytinga á tillögunni og hefur hún verið send S kipulagsstofnun sem  gerir tillögu til 
um hverfisráðherra um  lokaafgreiðslu tillögunnar.  
Greinargerð m eð athugasem dum  og um sögnum  um  þæ r eru inn á heim asíðu sveitarfélagsins. 
Þeir sem  óska eftir nánari upplýsingum  um  tillöguna og niðurstöður sveitarstjórnar geta snúið sér 
til sveitarstjóra S kagastrandar. 
 
S veitarstjóri 
M agnús B Jónsson 

 

                                                                         
 


