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SAMRÁÐ

1.1.1

Samráð við íbúa

Fyrstií
búafundurítengslum við aðalskipulags
gerðinavarhaldinn 7.m aí2008.Hann sam einaði
um ræ ðurvegnavinnu við aðalskipulag sveitarfélagsinsog S taðardagskrár21.R æ dd voru viðhorf
í
búatilskipulagsgerðarinnarog S taðardagskrá21 og safnað hugm yndum tilstefnum ótunarútfrá
eftirfarandiþáttum ;
?
?

í
búarog atvinnum ál,
um hverfi,byggð (dreifbýliog þéttbýli),

?
?

sam göngurog tæ knim ál,
félags-og fræ ðslum ál.

Afraksturfundarinsvarnýtturtilsam þæ ttrarstefnum örkunarfyriraðalskipulagið og S taðardagskrá
21.
Annarí
búafundurum tillögurað aðalskipulagiog S taðardags
krá21 varhaldinn 18.m ars2009.
Kynnt voru drög að landnotkun fyrirsveitarfélagið íheild og þéttbýliá S kagaströnd og m atslýsing
aðalskipulagsins. Ennfrem urvoru kynntartillögurað m álaflokkum S taðardagskrárog verkefnum
innan þeirra.Aðaltilgangurfundarinsvarað leitaeftirábendingum og athugasem dum og gefa
í
búum og hagsm unaaðilum tæ kifæ ritilað kom aá fram fæ rihugm yndum og tillögum sem snerta
aðalskipulagið og S taðardagskrána.
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Þriðjií
búafundurinn varhaldinn 1.febrúar2010.Þarvarkynnt tillagaað landnotkun fyrir
sveitarfélagið íheild og þéttbýlið á S kagaströnd og aukþessum hverfisskýrslaaðalskipulagsins.
M egintilgangurfundarinsvarað gefaí
búum og hagsm unaaðilum tæ kifæ ritilað kom aá fram fæ ri
athugasem dum áðuren gengið yrðifrá aðalskipulagstillögunnitilauglýsingar.

1.1.2

Samráð við hagsmunaaðila

Haft varsam ráð við fjölm argaaðilasem á einn eðaannan hátt tengjast þeim þáttum sem
aðalskipulagið tekurtil.Hérá eftirergerð grein fyrirsam ráðisem skilyrt erskv.skipulagsreglugerð,
gr.3.2.

1.1.3

Samráð við stofnanir og fyrirtæki

S am ráð við aðilaertengjast eftirfarandiefnisflokkum :
Vegirog reiðleiðir.Haldnirhafaverið sam ráðsfundirm eð Vegagerðinnivegnavegam álaá öllum
stigum skipulagsvinnunnar,einkum hvað varðarnýlagnirvega,vegtengingarog reiðleiðir.
N áttúruverndarsvæ ðiog aðrarnáttúruminjar.U pplýsingarfrá U m hverfisstofnun varðandi
afm örkun náttúruverndarsvæ ðaog um sögn fyrirauglýsingu.
Vatnsból,vatnsvernd og verndarsvæ ðistrandm engunarog m engunaríám og vötnum .S am vinna
við Heilbrigðiseftirlit N orðurlandsvestravarðandiöflun neysluvatnstilfram tí
ðará svæ ðinu og
afm örkun verndarsvæ ðavatns
bóla.Ennfrem urum verndars
væ ðivegnastrandm engunarog
m engunaríám og vötnum . S am ráð við O rkustofnun vegnaafm örkunarávatnsverndarsvæ ðum .
Friðlýstarm injarog skráning fornm inja.S am ráð við M injavörð N orðurlandsvestraum
fornleifaskráningu ís
veitarfélaginu.U m sögn M injavarðarbarst S am hliðagerð aðalskipulagsvar
unnið að skráningu fornleifaá S kagaströnd og verðaniðurstöðurþeirrarskráningarhluti/
fylgigögn skipulagsins.
Efnistökusvæ ði.S am ráð við Vegagerðinavarðandiefnistöku og afm örkun efnistökusvæ ða.
Veitur.S am ráð við L andsnet hf.um m eginflutningskerfiraforku og við R arikum dreifikerfiraforku.
S am ráð við nágrannasveitarfélög.S am ráð m un verðahaftvið nágrannasveitarfélögin,S kagabyggð
og S kagafjörð um landnotkun á sveitarfélags
m örkum og vegatengingar.
Hitaveita.S am ráð haftvið Hitaveitu Blönduós/R AR IK,Húnavatnshrepp og S kagabyggð vegna
lagningarhitaveituæ ðar.
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Auglýsing sem birtist 25.m aí2010

Auglýsing
um aðalskipulag Skagastrandar 2010-2022
26.5.2010
S veitarstjórn S kagastrandarsam þykktiá fundisí
num 10.m aí2010 að auglýsatilkynningartillögu
að aðalskipulagiS kagastrandarfyrirtí
m abilið 2010 til2022,s
am kvæ m t1.m álsgrein 18.gr.
skipulags-og byggingarlaganr.73/1997.
S kipulagsuppdræ ttir,greinargerð og um hverfisskýrslaverðatilsýnisá skrifstofu S veitarfélagsins
S kagastrandar,T únbraut1-3 frá 25.m aítil22.júní2010.Ennfrem urertillagan tilsýnishjá
S kipulagsstofnun,L augavegi166,R eykjaví
k og á heim así
ðu s
veitarfélagsins
,www.skagastrond.is ,þar
sem jafnfram erskýrslavegnafornleifaskráningar.
Þeirsem teljasig eigahags
m unaað gæ taerhérm eð gefinn kosturáað geraathugasem dirvið
tillöguna.Þeim skalskilatilskrifstofu S veitarfélagsinsS kagastrandarfyrir7.júlí2010 og skulu vera
skriflegar.
Þeirsem ekkigeraathugasem dirvið tillögunainnan tilskilinsfreststeljastsam þykkirhenni.
Fyrirhönd sveitarstjórnar,
M agnúsB.Jónsson sveitarstjóri.
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1.2

AFGREIÐ SLA EFTIR AUGLÝSINGU

Umsagnir við athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma
Íeftirfarandisam antekt ergerð grein fyrirþeim athugasem dum sem bárust á ofangreindum
auglýsingatí
m aaðalskipulagsins.Ennfrem urergerð grein fyrirum sögnum lögform legra
um sagnaraðilasem voru send gögnin fyrirauglýsingu M ikilvæ gt erað lesaum sagnirnarm eð
hliðsjón afinnsendum bréfum þvíhérerstuttlegagerð grein fyrirþeim :

1. Ásgeir Axelsson og Sigrún Guðmundsdóttir, dags. 6. júlí 2010
Geraathugasem d við legu nýrraraðkom aS kagastrandarvegsinn íþéttbýlið.Aðkom an liggurþvert
á leiguland þeirrasem erað hlutaræ ktarland og að hlutanýtt sem beitarland en á svæ ðinu standa
einnig útihús.
U m sögn: T illagaVegagerðarinnarum breytingu á aðkom u tilS kagastrandartekurm .a.m ið af
flokkun vega.S kagastrandarvegurerskilgreindursem stofnvegurog næ rinn íþéttbýlið.
S kagavegur,erskilgreindursem tengivegurog þessvegnavargerð tillagaað breyttum
gatnam ótum þannig að S kagavegurtengist inn á S kagastrandarveg.N iðurstaðaVegagerðarinnar
varað sú tillagasem sett erfram íaðalskipulagstillögunniuppfylltibest vegtæ knileg skilyrði
m .a.vegnaöryggissjónarm iða.L jóst erað um ræ dd fram kvæ m d erekkiinn á vegaáæ tlun og því
m unu leigutankigetanýtt landið enn um sinn.

2. Rúnar Jósefsson, dags. 6. júlí 2010
Andm æ lirað ný aðkom aS kagastrandarvegsinn íþéttbýlið liggiþvert áræ ktar-og beitiland.
U m sögn: S já svarvið 1.

Lögformlegum umsagnaraðilum var send skipulagstillagan til umsagnar í 18. mars
2010 og bárust eftirfarandi umsagnir.
Siglingastofnun. 19. mars 2010
Eftirfarandiathugasem dirvoru gerðar:
„Bent erá að ís
kipulagiþarfað takatillit tilsjóvarnarm annvirkjas
am anber5.gr.laganr.
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28/1997 um sjóvarnir.S jóvarnargarðarhafaverið gerðirvið Hólanesog m eðfram
Fjörubraut og íáæ tlun ersjóvörn við R éttarholt.
U m sögn: Á uppdrátt varbæ tt við núverandiog fyrirhuguðum varnargörðum og gert grein fyrir
þeim ígreinargerð.
N áttúruvá.Bent erá aðm ikið ölduálag ervið strönd sveitarfélagsinsS kagastrandar.R í
kið
hefurvarið fjárm unum ísjóvarnargarðatilað forðatjóniá núverandihúseignum og
m annvirkjum íeigu sveitarfélagsins.S am kvæ m t opinberum gögnum erspáð hæ kkandi
sjávarstöðu.S é m iðað við hæ kkun m eðalhita+2°C næ stu 100 árerspáð 0,
4 m hæ kkun
en alltað 0,
9 m hæ kkim eðalhitium +6 °C.Við skipulag nýrrarbyggðarnæ rriströnd
þarfað hafaþettaíhuga.Það erskoðun S iglingastofnunarað ákveðisveitarfélag að
skipuleggjanýjabyggð á strandsvæ ðum og kom itilþessað s
í
ðarm eirþurfiað byggja
sjóvarnargarðatilvarnarþeirribyggð,þá verðiviðkom andisveitarfélagið sjálftað standa
straum afkostnaðivið slí
karvarnir.“
U m sögn: Ígreinargerð varbæ tt við um fjöllun um náttúruvá vegnasjávarflóða.

2. Kirkjugarðsráð, dags. 23.mars 2010
Engarathugasem dirvoru gerðaen bent erá að efskipulag hefuríförm eð sérbreytingará
um hverfiog/eðaaðkom u að kirkju og kirkjugarði,ernauðsynlegt að sam ráð sé haftvið
viðkom andisóknarnefnd/kirkjustjórn.

3. Orkustofnun dags. 25. mars 2010
Ví
s
að vartilsm ráðssem varhaft á undirbúningsstigiog engarathugasem dirgerðar.

4. Skagabyggð dags. 12. apríl 2010
Eftirfarandiathugasem dirvoru gerðar:
Ábendingarum s
veitarfélagsmörkogorðalagum fjarsvæ ðivatnsverndar.
U m sögn: S am am komulag vargert við oddvitaS kagabyggðarum sveitarfélagsm örkin og orðalag
lagfæ rt m .t.t.tilathugsem dar.

5. Skógrækt ríkisins dags. 13. apríl 2010
Engarathugasem dirvoru gerðar.
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6. Sveitarfélagið Skagafjarðar, dags. 2. júní 2010
Eftirfarandiathugasem dirvoru gerðar:
M isræ m igæ tirá legu s
ýslumarkaáaðalskipulagsuppdráttum S kagastrandarog S veitarfélagsins
S kagafjarðar.
U m sögn: Óskað verðureftirsam ráðiá m illisveitarfélagannaum skilgreiningu á sveitarfélagsm örkunum.

7. Minjavörður Norðurlands vestra, dags. 25. júní 2010
Við greinargerðinaeru eftirfarandiathugasem dir:
Á bls.28 ervitnað íþjóðm injalög nr.88/1989. N úgildandiþjóðm injalög eru nr.107/2001.
U m sögn: T extileiðrétturm .t.t.tilathugsem dar.
Íkafla3.3.3.Þjóðm injavernd segir:
Engarm injarísveitarfélaginu S kagastönd eru á skrá Fornleifaverndarrí
kisinsum friðlýstar
fornleifar. Byggðasafn S kagafjarðarhefurgertfornleifaskráningu ís
veitarfélaginu og eru
m injastaðirsýndirá skipulags
uppdráttum tilskýringar.
Á bls.28 segirjafnfram t:T akaskaltillittilskráðrafornleifaáðuren ráðist eríbygginga-eða
fram kvæ m daleyfisskyldarfram kvæ m dir.
Þarsem allarm injareinsog þæ reru skilgreindarí9.gr.þjóðm injalagaog náð hafa100 áraaldri
eru friðaðarþarfað afléttafriðun hverju sinniþegarákveðið erað fornleifarskuliví
kjavegna
fram kvæ m da. ÞarfFornleifavernd að takaafstöðu tilþesshverju sinni. Þettaá við um allarþæ r
m injarsem eru á FornleifaskráS kagastrandar. Hérm á einnig áréttaað það eru ekkiaðeins
„þekktar“ eðaskráðarfornleifarsem njótafriðunarákvæ ðis9.greinar,heldureinnig óþekktar,eins
og t.d.þæ rsem kom aóvæ nt upp við fram kvæ m dir(sbr.13.gr.).
U m sögn: T extileiðrétturþarsem ístað skráðrafornleifakem ureinungisfornleifar.
Athugaþarfsérstaklegahvernig hugtakið þjóðm injarernotað ítextanum. Hugtakið erskilgreint í
1.gr.þjóðm injalaga.Þarsegir:
Þjóðm injarteljastþæ rm injarervarðam enningarsögu Íslendingasem ákveðið hefurverið að
varðveitaíÞjóðm injasafniÍslands
,íbyggðas
öfnum eðam eð friðlýsingu. Fornm injarsam kvæ m t
lögum þessum eru annarsvegarfornleifarog hinsvegarforngripir.
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S am kvæ m tþessu eru engarþjóðm injarísveitarfélaginu. Hinsvegareru þarfornleifarog
forngripir. L jóst erað ósam ræ m ierm illiþesshvernig hugtakið ernotað íþjóðm injalögum og
hvernig það ernotað ískipulagslögum og skipulagsreglugerð. U nnið erað friðlýsingu þeirragripaí
kirkjum sem þykjavarðveisluverðirog verðurþað gert á S kagaströnd ínæ stu fram tí
ð. S lí
kirgripir
m yndu þá flokkastsem þjóðm injar.
U m sögn: T ekið erundirábendingu.

8. Umhverfisstofnun. 17. ágúst 2010
Við greinargerðinaeru eftirfarandiábengingarog athugasem dir:
U m hverfisstofnun tekurundirskilgreindahverfisvernd ískipulagstillögunni.
Skógræ kt
Þarsem skógræ kt erstunduð íS pákonufellivillU m hverfisstofnun bendaá að í10.gr. reglugerðar
nr.583/2000 um innflutning,ræ ktun og dreifingu útlendraplöntutegundasegir:„Ö llræ ktun
útlendrategundahérá landieróheim ilá friðlýstum s
væ ðum ,á landslagsgerðum ernjóta
sérstakrarverndarog allsstaðarofan 500 m etrahæ ðaryfirsjó.“ U m hverfisstofnuntelurað gera
æ ttigrein fyrirþessum takmörkunum íaðalskipulaginu.
Að öðru leytigerirU m hverfisstofnun ekkiathugasem dirvið s
kipulagstillöguna.
U m sögn: Gerð verðurgrein fyrir10.Grreglugerðarnr.583/2000 íkafla3.2.3.
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Auglýsing um niðurstöðu sveitarstjórnar

Auglýsing
um aðalskipulag Skagastrandar 2010-2022
S veitarfélagið S kagaströnd,aðalskipulag 2010-2022
S veitarstjórn S kagastrandarsam þykkti26.ágúst s.l.tillögu að aðalskipulagiS veitarfélagsins
S kagastrandar2010-2022.
S kipulagsuppdræ ttir,greinargerð og um hverfisskýrslavoru tilsýnisá skrifstofu S veitarfélagsins
S kagastrandar,T únbraut1-3 frá 25.m aítil22.júní2010 m eð frestitilað skilainn athugasem dum
til7.júlí2010.Ennfrem urvartillagan tilsýnishjá S kipulagsstofnun,L augavegi166,R eykjaví
k og á
heim así
ðu sveitarfélagsins
,w w w .skagastrond.is.
T væ rathugasem dirbárust vegnatillögu að tilfæ rslu S kagastrandarvegar.Athugasem dirnargáfu
ekkitilefnitilbreytingaá tillögunniog hefurhún verið send S kipulagsstofnun sem gerirtillögu til
um hverfisráðherraum lokaafgreiðslu tillögunnar.
Greinargerð m eð athugasem dum og um sögnum um þæ reru inn á heim así
ðu sveitarfélagsins.
Þeirsem óskaeftirnánariupplýsingum um tillögunaog niðurstöðursveitarstjórnargetasnúið sér
tilsveitarstjóraS kagastrandar.
S veitarstjóri
M agnúsB Jónsson
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