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1 FORSENDUR 

1.1 INNGANGUR 

Í fyrsta kafla er stutt yfirlit yfir helstu grunnþætti og forsendur í 
Húnavatnshreppi  Umfjöllunin byggir að hluta til  á tillögum og 
forsendum úr Svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu og er því 
bent á þau gögn til frekari skýringar. 

1.2 STAÐHÆTTIR  

1.2.1 STAÐFRÆÐI  

Við sameiningu fimm hreppa sem sumir voru mjög landmiklir 
varð til stórt sveitarfélag en Húnavatnshreppur telst vera  3822 
km2.  

Mörk sveitarfélagsins  

Í stórum dráttum afmarkast sveitarfélagið til norðausturs af 
hálendinu milli Skagafjarðar og Húnavatnssýslu og er hið nýja 
sameinaða sveitarfélag Skagafjörður því nágranni 
Húnavatnshrepps til austurs. Til suðurs afmarkast hreppurinn við 
norðurhluta jöklanna tveggja, Hofsjökuls og Langjökuls og til 
vesturs við Hópið og Víðidalsfjall sem mynda sýslumörk Vestur- 

og Austur -  Húnavatnsýslu. 

Landslagsdrættir  

Jökulgrafnir dalirnir þrír, Vatnsdalur, Svínadalur og Langidalur 
einkenna sveitarfélagið og höfuðdrætti landslagsins mynda 
fjallgarðarnir sem afmarka þá, Víðidalsfjall, Vatnsdalsfjall, 
Svínadalsfjall og Langadalsfjöll. Dalirnir eiga sér rætur langt suður 
í Miðhálendinu þegar smærri dalir sameinast í þeim stóru. Upp af 
Vatnsdal eru Álkugil, Forsæludalur, Hólkotsdalur og Kárdalur. 
Upp af Svínavatni eru Svínadalur og Sléttárdalur.  Framan 
Langadals ganga tveir dalir, Blöndudalur að vestan og 
Svartárdalur að austan. Upp af dölunum eru heiðarnar, 
Eyvindarstaðaheiði upp af Svartárdal og Blöndudal. Auðkúluheiði 
upp af Svínadal. Grímstungu- og Haukagilsheiði upp af Vatnsdal 
og ná þessar heiðar suður undir jökla. 

Jarðfræði  

Meginhluti bergs í byggð í Húnavatnshreppi er tertíert basalt, 
eldra en 3,3 milljón ára. Suður af því, uppi á heiðum er yngra berg 
eða frá síðtertíer (3,3 – 0.8 millj. ára) en suðurundir jöklum eru 
enn yngri jarðlög bæði hlýskeiðshraun (yngri en 800.000 ára) og 
söguleg. Undir norðurhluta jöklanna Hofsjökuls og Langjökuls eru 
virkar megineldstöðvar sem framangreind hraun hafa komið frá. 
Kulnuð megineldstöð er í Vatnsdal og er jarðhiti í nágrenninu 
tengdur henni. 

Gróðurfar  

Um gróðurfar er ágætis texti í Svæðisskipulagi Austur-
Húnavatnssýslu sem hér flýtur með : Land í Austur-
Húnavatnssýslu er víðast hvar mjög vel gróið.  Undirlendið er yfirleitt grösugt og á heiðunum skiptast á mýrar, flóar 

Mynd 1-2. Sveitarfélagsmörk Húnavatnshrepps. Klipp úr korti 
Svæðisskipuklags Austur – Húnavatnssýslu 2004 – 2016. 
Mörk sveitarfélagsins hafa verið skýrð. 

 

Mynd 1-3. Jarðfræðikort af svæðinu 

Mynd 1-1. Myndin sýnir afstöðu Húnavatnshrepps. 
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og mosavaxin holt.  Kvistlendi er töluvert en skógar engir.  Svæðið er eitt það best gróna á landinu.  Í sýslunni má 
einnig finna mjög samfelld og athyglisverð votlendissvæði.  Á láglendi skorar hæst hið svonefnda Eylendi og 
óshólmar Vatnsdalsár. 

Dýralíf   

Fuglalíf er fjölbreytt og helgast það af auðugu votlendi. Samkvæmt  Svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu eru um 
50 tegundir reglulegra varpfugla taldir á svæðinnu, af 72 tegunda á landinu. Nokkuð vantar uppá rannsóknir á þessu 
svið. 

1.2.2 VERNDARSVÆÐI 

Í Húnavatnshreppi eru mörg merk náttúruverndarsvæði og nægir þar að nefna Hveravelli sem dæmi sem friðlýstir 
voru sem náttúruvætti árið 1960.  Fornleifa og minjavernd er nokkur en merkust er líklega hverfisvernd á Laxárdal 
vegna menningarminja. 

1.2.3 VEÐURFAR  

Samkvæmt Svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu frá 2004 er veðurathugunum í Húnavatnssýslum nokkuð 
ábótavant. Hér verður stuðst við Svæðisskipulagið í umfjöllun um veðurfar og veðurfar á Blönduósi notað sem 
nærtækustu upplýsingar. 

Hitafar  

Samkvæmt gögnum frá veðurstofu er ársmeðalhitinn 2° lægri á 
Blönduósi en í Reykjavík og 1° lægri en á Akureyri. 
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Mynd 1-5.  Hitafar á fjórum stöðum, Blönduós,  
Hraun á Skaga, Akureyri og Reykjavík. Graf úr 
 Svsk.A-Hún 2004. Heim.VÍ Trausti Jónson. 

Úrkoma  

Meðal ársúrkoma á Blönduós 1982 – 1991 var 480 mm og til samanburðar þá er meðalúrkoman í Rykjavík á sama 
tíma 875 mm og á Akureyri 554 (Svsk.A-Hún 2004). Á þessu sést að Blönduós verður að teljast þurrt svæði, a.m.k. sé 
miðað við Reykjavík. 

Vindur 

 Í Svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu 2004 segir að sýslan sé 
að töluverðum hluta opin fyrir norðlægum áttum og á vindrós 
frá Blönduósi hér fyrir neðan sjáum við þetta. Í stórum dráttum 
má segja að norðlægu áttirnar séu tíðari á sumrin og þá sem 
hafgola en suðaustan og sunnan áttir tíðari að vetrinum er kalt 
loft leitar niður dalina.  

Atvinnuhættir  

Höfuð atvinnuvegur í Húnavatnshreppi er landbúnaður en auk 
þess eru nokkur störf í þjónustugreinum.  Atvinnulíf er því 
fremur fábreytt en ýmis sóknarfæri eru í sveitarfélaginu og er þá 
helst horft til fjölþættrar uppbyggingar á sviði ferðaþjónustu og 
frístundabyggðar. Einnig orkunýtingu, bæði raforku frá 
nærliggjandi stórframleiðendum (Blönduvirkjun) og jarðvarma 

N

V A

S

0%

10%

20%

Mynd 1-4.  Vindrós fyrir Blönduós byggð á 
athugunum frá 1982 – 2003, Svsk.A-Hún 2004 bls.38.  

 

Mynd 1-6.  Skipting ársverka í Húnavatnshreppi 2005 
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sveitarfélagsins. Eftir sem áður er traustur og 
sterkur landbúnaður hornsteinn atvinnulífs í 
Húnavatnshreppi.  

Íbúaþróun 

Íbúaþróun í Húnavatnshreppi hefur verið fremur 
neikvæð undanfarin ár. Sé lagðar saman 
mannfjöldatölur hreppanna sem mynda 
Húnavatnshrepp sem birtust í Svæðisskipulagi 
Austur-Húnavatnssýslu frá 2004 sést þetta. 

 1982 er íbúafjöldinn 717 

 1992 er íbúafjöldinn 559 

 2002 er íbúafjöldinn 517 

 2007 er íbúafjöldinn 451 

 2009 er íbúafjöldinn 433 

Samkvæmt skýrslu frá Byggðastofnun gerir þessi þróun að verkum að Húnavatnshreppur telst eitt af sveitarfélögum 
landsins sem glímt hefur við „viðvarandi fólksfækkun“ síðasta áratug eða um 15%, en í skýrslunni var kannað 
tímabilið 1996 – 2006 (Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson 2008. Byggðarlög með viðvarandi 
fólksfækkun).  Hjá Byggðastofnun er einnig að finna nýja skýrslu um tengsl byggðaþróunar og þjónustustigs 
sveitarfélagsins (eða annars þéttbýliskjarna í nágrenninu) þar sem komist er að því að neikvæð fylgni er þar á milli. 
Lægra þjónustustig þýðir meiri brottflutning, en auðvitað eru fleiri áhrifavaldar (sbr. Karl Benediktsson og Hjalti 
Nielsen 2008. BYGGÐ OG ÞJÓNUSTA Athugun á áhrifum þjónustustigs á brottflutning frá völdum byggðarlögum 
1996–2006). Þetta er áhugavert vegna áætlana um uppbyggingu á Húnavöllum. 

2 UMHVERFISMAT AÐALSKIPULAGS HÚNAVATNSHREPPS 2010-2022 

2.1  YFIRLIT YFIR EFNI ÁÆTLUNAR  

Vinna við gerð aðalskipulags hófst árið 2008. Samhliða gerð aðalskipulags var unnið umhverfismat 
aðalskipulagsáætlunarinnar eins og lög nr. 105/2006 gera ráð fyrir. Landmótun vann að gerð umhverfisskýrslu 
aðalskipulags Húnavatnshrepps. Hreppsnefnd Húnavatnshrepps fer með skipulagsmálin í Húnavatnshreppi. 
Nefndinni var skipt niður í tvo hópa annar fjallaði um staðardagskrá 21  hinn um aðalskipulagið. Staðardagskrá 21 
var síðan fléttuð inn í greinargerð aðalskipulagsins. Í aðalskipulagsáætlun kemur fram stefna Húnavatnshrepps um 
landnotkun, byggðaþróun, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál sveitarfélagsins til ársins 2022. 
Aðalskipulagið er unnið í samráði við íbúa sveitarfélagsins og aðra hagsmunaaðila og er byggt á þeim markmiðum 
sem koma fram í skipulags- og byggingarlögum. 

Aðalskipulag Húnavatnshrepps er skipulagsáætlun sem er háð umhverfismati skv. 3 gr. laga nr. 105/2006 um 
umhverfimat áætlana þar sem áætlunin 

 markar stefnu er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum, nr. 106/2000 

 er undirbúin og samþykkt af stjórnvaldi 
 unnin skv. lögum. 

Hér er sett fram umhverfismat aðalskipulags Húnavatnshrepps í samræmi við kröfur laga um umhverfismat áætlana 
nr. 105/2006 en í eftirfarandi töflu má sjá hvernig umhverfisskýrslan uppfyllir skilyrði um umfang og áherslur.

Mynd 1-7.  Íbúaþróun í Húnavatnshreppi 2000-2009 



 

 

 
 

 

Samkvæmt lögum umhverfismat áætlana skal 
eftirfarandi koma fram í umhverfismati 
aðalskipulags: 

Í Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og 
umhverfismati þess er fjallað um þessi atriði með eftirfarandi 
hætti: 

Yfirlit yfir efni aðalskipulagsins. Sjá kafla 1-5 í greinargerð aðalskipulagsins. 

Tengsl við aðrar áætlanir. Sjá kafla 1.3 í greinargerð aðalskipulagsins, heimildaskrá og 
kafla 1.3 í umhverfisskýrslu þar sem sjá má hvaða áætlunum 
öðrum byggt hefur verið á við gerð aðalskipulagsins. 

Upplýsingar um grunnástand umhverfisins. Sjá forsendur og kafla 3 í umhverfisskýrslu. 

Umfjöllun um líklega þróun umhverfisins án 
framfylgdar aðalskipulagsins. 

Sjá kafla 3 í umhverfisskýrslu, en þar er fjallað um núllkost. 

Lýsing á þeim umhverfisþáttum sem líklegt er að 
verði fyrir verulegum áhrifum af framkvæmd 
aðalskipulagsins. 

Sjá kafla 3 í umhverfisskýrslu. 

Lýsing á umhverfisvandamálum sem varða 
aðalskipulagið, sérstaklega sem varða svæði sem 
hafa sérstakt náttúruverndargildi. 

Sjá forsendur og kafla 3 í umhverfisskýrslu. 

Upplýsingar um umhverfisverndarmarkmið sem 
stjórnvöld hafa samþykkt og varða aðalskipulagið 
og hvernig tillit hefur verið tekið til þeirra. 

Sjá kafla 8 í umhverfisskýrslu. 

Skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum 
umhverfisáhrifum af framkvæmd aðalskipulagsins. 

Sjá kafla 3 í umhverfisskýrslu. 

Skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum 
umhverfisáhrifum raunhæfra valkosta við 
aðalskipulagið. 

Sjá kafla 3 í umhverfisskýrslu. 

Upplýsingar um mótvægisaðgerðir til að koma í veg 
fyrir, draga úr eða vega upp á móti verulegum 
neikvæðum umhverfisáhrifum. 

Sjá kafla 3 í umhverfisskýrslu. 

Lýsing á því hvernig matið fór fram, upplýsingar um 
vöktun vegna líklegra verulegra umhverfisáhrifa. 

Sjá kafla 3-7 í umhverfisskýrslu. 

Samantekt.  Sjá kafla 6 í þessum viðauka og niðurstöður umhverfismats í 
kafla 3 og 4 í skipulagsgreinargerð. 

2.2 TILGANGUR UMHVERFISMATS 

Umhverfismat áætlana er aðferð til þess að auka gæði áætlana, breyta þeim og samþætta þær fyrirliggjandi stefnu í 
umhverfismálum og sjálfbærri þróun. Umhverfismat áætlana er ákveðið ferli sem ber að fylgja við gerð áætlana svo 
leggja megi mat á hvort og þá hvaða áhrif tiltekin áætlun hefur á umhverfið í samræmi við lög um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006. Grundvallarhugmyndin með slíku mati er að sá sem mótar stefnuna átti sig á 
orsakasambandi milli áætlana og umhverfisáhrifa þeirra. Tilgangur þessarar umhverfisskýrslu er að greina frá því á 
hvaða hátt ákvarðanir um landnotkun og stefnumið Aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 í tilteknum 
málaflokkum hafa áhrif á umhverfið og hvernig tekið var tillit til þessara áhrifa við mótun aðalskipulagsins. Í 1.gr. 
laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 kemur fram að markmið þeirra sé að stuðla að sjálfbærri þróun og 
draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að því að við gerð framkvæmda- og skipulagsáætlana sé tekið tillit 
til umhverfissjónarmiða. Matsvinnan fyrir endurskoðun aðalskipulags miðaði við að þessum tilgangi laganna yrði 
náð.  

2.3 TENGSL VIÐ AÐRA ÁÆTLANAGERÐ  

Við gerð umhverfisskýrslu verður horft til og tekið mið af eftirfarandi áætlunum. Horft var einnig til alþjóðlegra 
samninga og annarra stefnuskjala stjórnvalda eftir því sem við á. 
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2.4 ÁÆTLANIR Á LANDSVÍSU 

Áætlanir til athugunar Tenging Möguleg viðbrögð í 
Skipulagsvinnunni 

Svæðisskipulag Austur 
Húnavatnssýslu 2004-2016 

Haft til grundvallar 
við gerð á 
Aðalskipulagi 
Húnavatnshrepps 
2010-2022 og við 
mat á umfangi og 
umhverfisáhrifum 
þess. 

Helstu frávik frá Svæðisskipulaginu eru að lagðar eru til 
breytingar á svæðum fyrir frístundabyggð þar sem 
svæðum er fækkað frá gildandi svæðisskipulagi.  Afmarkað 
er þéttbýli við Húnavelli, vatnsverndarsvæði er skilgreint 
fyrir þéttbýli á Húnavöllum, gerðar eru breytingar á 
reiðleiðum,  raflínum og samgöngum.   
 

Svæðisskipulag 
Miðhálendisins 

Haft til grundvallar 
við gerð á 
Aðalskipulagi 
Húnavatnshrepps 
2010-2022 og við 
mat á umfangi og 
umhverfisáhrifum 
þess. 

Tillögur sem hafa áhrif á Svæðisskipulag Miðhálendis eru 
friðlýsing í Guðlaugstungum og Álfgeirstungum ásamt því 
að almenn verndarsvæði í Svæðisskipulagi Miðhálendis 
verða að hverfisverndarsvæðum í tillögu að Aðalskipulagi 
Húnavatnshrepps.  Breytingar eru gerðar á reið- og 
gönguleiðum.  Lagfæringar eru gerðar vegna misræmis 
milli svæðis- og aðalskipulags við Hveravelli-Helgufell, 
Grímstungu- og Haukagilsheiði og við Blöndulón og 
umhverfi. 

Aðalskipulag Skagafjarðar 
2009-2021 

Haft til hliðsjónar við 
gerð á Aðalskipulagi 
Húnavatnshrepp 
2010-2022 og við 
mat á umfangi og 
umhverfisáhrifum 
þess. 

Tillagan mun ekki hafa áhrif á Aðalskipulag Skagafjarðar 
2009-2021.  
 

Aðalskipulag Húnaþings 
Vestra 2002-2014 
Aðalskipulag Borgarbyggðar 
1997-2017 og 2010-2022 
sem er í vinnslu 
Aðalskipulag 
Biskupstungnahrepps 2000-
2012 

Höfð til hliðsjónar við 
gerð á Aðalskipulagi 
Húnavatnshrepp 
2010-2022. og við 
mat á umfangi og 
umhverfisáhrifum 
þess. 

Tillagan mun ekki hafa áhrif á þessar áætlanir. 

Deiliskipulag á svæðum sem 
tillaga að breytingu nær yfir 
og aðliggjandi svæðum 

Deiliskipulag á 
svæðinu höfð til 
hliðsjónar við gerð 
aðalskipulags og við 
gerð 
umhverfisskýrslu. 

Tillaga að aðalskipulagi kallar á deiliskipulagsgerð. 

Svæðisáætlun um 
meðhöndlun úrgangs 2007-
2020 

Tekið er á sorpförgun 
á Norðvesturlandi. 

Skipulagsbreytingin tekur mið af gildandi áætlun. 

Landsáætlun 2004 – 2020, 
Svæðisáætlun um 
meðhöndlun úrgangs 

Tekið á sorpförgun Að breytingin samræmist þeim kröfum sem löggjafinn 
setur þessum málaflokki. 
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Velferð til framtíðar 
Sjálfbær þróun í íslensku 
samfélagi 
Stefnumörkun til 2020 

Tekið á öllum 
málaflokkum 

Að breytingin samræmist þeim kröfum sem löggjafinn 
setur. 

Samgönguáætlun 2007-2010 Höfð til hliðsjónar við 
gerð Aðalskipulags 
Húnavatnshrepps 
2010-2022, og við 
mat á umfangi og 
umhverfisáhrifum 
þess. 

Breytingin er í samræmi við samgönguáætlun. 

Náttúruverndaráætlun 
2004-2008 

Höfð til hliðsjónar við 
gerð Aðalskipulags 
Húnavatnshrepps 
2010-2022, og við 
mat á umfangi og 
umhverfisáhrifum 
þess. 

Breytingin er í samræmi við náttúruverndaráætlun. 

Kerfisáætlun Landsnets 
2009-2013 

Höfð til hliðsjónar við 
gerð Aðalskipulags 
Húnavatnshrepps 
2010-2022, og við 
mat á umfangi og 
umhverfisáhrifum 
þess. 

Breytingin er í samræmi við kerfisáætlun Landsnets. 

2.5 ALÞJÓÐLEGAR SAMÞYKKTIR 

Markmið og ákvæði eftirfarandi alþjóðlegra samþykkta liggja til grundvallar framtíðarsýn og 
stefnu aðalskipulags Húnavatnshrepps. 
 

Áætlanir til athugunar Tenging  

Alþjóðasamþykkt um 
fuglavernd 
(París 1950). 

Allir villtir fuglar skulu verndaðir. Stjórnvöld mega veita undanþágu frá þessari 
almennu reglu í þágu vísinda og menntunar, og hvað varðar vargfugla. 

Ramsarsamningur 
Samþykkt um votlendi sem 
hafa alþjóðlegt gildi 
(Ramsar 1971). 

Ekkert svæði nýtur verndar á grundvelli samningsins innan Húnavatnshrepps.  En 
aðalskipulag Húnvatnshrepps tekur mið af samningnum með að raska sem minnst 
votlendi. 

Samningur um verndun 
villtra plantna og dýra 
og lífsvæða í Evrópu 
(Bern 1979). 

Gera ber nauðsynlegar ráðstafanir til að viðhalda, eða aðlaga, stofnstærð villtra 
dýra og plantna, í samræmi við vistfræðilegar, vísindalegar og menningarlegar 
kröfur. 

Samningur um líffræðilega 
fjölbreytni 
(Ríó 1992). 

Stuðla ber að verndun og sjálfbærri notkun líffræðilegrar fjölbreytni. 
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Rammasamningur 
sameinuðu þjóðanna um 
loftslagsbreytingar 
(Ríó de Janeiró 1992). 

Stemmt verði stigu við auknum gróðurhúsaáhrifum með því að draga úr útstreymi 
gróðurhúsaloftegunda af manna völdum og vernda og auka viðtaka og geyma (þ.e. 
lífmassa, skóga, höf og önnur vistkerfi á landi, á ströndum og í hafi) fyrir 
gróðurhúsa-lofttegundir. 

Samningur um verndun 
menningar- og 
náttúruarfleifðar heimsins 
(C 42/1995) 
http://whc.unesco.org 

Skylda aðildarríkis til að skilgreina, vernda, varðveita, kynna og miðla til komandi 
kynslóða menningar- og náttúruarfleifð sem hefur sérstakt  alþjóðlegt gildi og er á 
yfirráðasvæði þess. 

3 UMFANG, ÁHERSLUR OG FRAMSETNING 

3.1 Markmið áætlunar sem tekin eru til mats  

Í eftirfarandi kafla er fjallað um helstu umhverfisáhrif sem tillaga að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 er 
líkleg til að hafa í för með sér. Fjallað er um áhrif tiltekinna málaflokka og stefnumörkun þeirra á helstu 
umhverfisþætti. Lögð er áhersla á að meta umhverfisáhrif breytinga frá núverandi skipulagsáætlunum. Í lok kafla 
3.1-3.3. í skipulagsgreinargerð er birt niðurstaða umhverfismats en málaflokkarnir eru:  

 Náttúra og verndarsvæði þar sem fjallað er um verndarsvæði, náttúruvá og óbyggð svæði.  

 Byggð, þar sem fjallað er um þjónustustofnanir, frístundabyggð, íbúaþróun, íbúðarhúsnæði, íbúðarsvæði 
og opin svæði til sérstakra nota og byggðmynstur þar sem fjallað er um ásýnd, yfirbragð og fyrirkomulag 
byggðar. 

 Atvinna, þar sem fjallað er um verslun og þjónustu, athafnasvæði, iðnaðarsvæði, efnistöku og sorpförgun.  

 Samgöngur og veitur, þar sem fjallað er um samgöngur og veitur.  

3.2 UMHVERFISÞÆTTIR OG VIÐMIÐ  

Umhverfisþætt ir og umhverfisviðmið  

Við gerð umhverfisskýrslu fyrir aðalskipulag Húnavatnshrepps var ákveðið að horfa til umhverfisþáttanna, náttúra, 
samfélag og auðlindir. Þar undir koma nokkrir undirþættir sem greinast eftirfarandi: 

 Náttúra: Undirþættir eru landslag, jarðfræði og jarðmyndanir, gróðurfar og dýralíf og vatnafar. 

 Samfélag: Undirþættir eru samgöngur, efnahagur, félagslegt umhverfi, heilsa, menningarminjar og öryggi 

 Auðlindir: Undirþættir eru landrými, verndarsvæði, orka, vatns /vatnsbúskapur, jarðefni, landslag/ásýnd 
og sorp og fráveita. 

Að baki hverjum umhverfisþætti eru lagðar fram forsendur þess að hann er valinn og hvar upplýsingar um hann er 
að finna. Að baki hverjum umhverfisþætti liggja matsspurningar og viðmið. Viðmið eru ýmist stefna sveitarstjórnar, 
lög og reglugerðir eða stefna íslenskra stjórnvalda. Þar sem hægt er að meta með mælingum áhrif og/eða 
breytingar af völdum aðalskipulags Húnavatnshrepps á tiltekinn umhverfisþátt eru notaðir umhverfisvísar. Með 
þeim er hægt að afmarka gagnasöfnun um tiltekinn umhverfisþátt við ákveðin atriði. Nánari skýringar á 
umhverfisþáttum og viðmiðum má finna í lok umhverfisskýrslu. 

Umhverfismatið –  aðferðir og framsetning niðurstaðna  

Upplýsingar sem nýttar verða við gerð umhverfisskýrslu eru gögn sem aflað hefur verið við gerð gildandi 
Aðalskipulags Húnavatnshrepps ásamt gögnum sem tengjast umhverfismati einstakra framkvæmda innan 
sveitarfélagsins sem og tilkynningargögn og gögn sem aflað hefur verið í tengslum við þá vinnu. Byggt var á 
fyrirliggjandi upplýsingum um ástand umhverfis í Húnavatnshreppi, þ.m.t. á fyrirliggjandi upplýsingum úr 
málsmeðferð einstakra framkvæmda skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.  
 
Til að lýsa vægi áhrifanna eru notaðar venslatöflur þar sem áhrifum er lýst á eftirfarandi hátt:  
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Vægi áhrifa Skýring 

Jákvæð + Jákvæð áhrif á umhverfisþátt. 
Áhrif áætlunar á umhverfisþátt/-þætti bæta hag mikils fjölda fólks og/eða hafa 
jákvæð áhrif á umfangsmikið svæði. Sú breyting eða ávinningur sem hlýst af 
framkvæmdinni/áætluninni er oftast varanleg. Áhrifin eru oftast svæðis- eða 
landsbundin en geta einnig verið staðbundin. 

Óveruleg/Óljós 0 Óveruleg eða óljós áhrif á umhverfisþátt 
Áhrif  áætlunar á umhverfisþátt/-þætti eru minniháttar, m.t.t. umfangs svæðis og 
viðkvæmni þess fyrir breytingum ásamt fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum. Áhrifin 
eru í mörgum tilfellum tímabundin og að mestu afturkræf. Áhrifin eru oftast stað- eða 
svæðisbundin. 
Ekki er vitað um eðli eða umfang umhverfisáhrifa á tiltekna umhverfisþætti, m.a. 
vegna skorts á upplýsingum, tæknilegra annmarka eða skorts á þekkingu. Það getur 
verið unnt að afla upplýsinga um áhrifin með frekari rannsóknum eða markvissri 
vöktun. 

Neikvæð - Neikvæð áhrif á umhverfisþátt 
Áhrif áætlunar á umhverfisþátt/-þætti skerða umfangsmikið svæði og/eða svæði sem 
er viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. vegna náttúrfars og fornminja, og/eða rýra hag 
mikils fólks. Sú breyting eða tjón sem hlýst af framkvæmdinni er oftast varanleg og 
yfirleitt óafturkræft. Áhrifin eru oftast á svæðis-, lands- og/eða heimsvísu en geta 
einnig verið staðbundin. 

4 UMHVERFISMAT 

4.1 STEFNA AÐALSKIPULAGS HÚNAVATNSHREPPS UM BYGGÐ 

(sjá kafla 3.3) 
Umfjöllun um byggð lýtur að svæðum fyrir íbúðabyggð og frístundabyggð en gert er ráð fyrir uppbyggingu 
þéttbýliskjarna við Húnavelli til að styðja við þá þjónustu sem fyrir er á svæðinu og skapa svigrúm fyrir almenna 
þjónustu innan sveitarfélagsins. Ekki er talið að stefna aðalskipulags Húnavatnshrepps um opin svæði til sérstakra 
nota geti haft neikvæð áhrif í för með sér og eru því ekki með í þessu mati.  

4.1.1 ÁHRIF STEFNU AÐALSKIPULAGS VEGNA  ÍBÚÐABYGGÐAR 

Megin markmið sveitarfélagsins um íbúðarbyggð eru að stuðlað verði að gerð þéttbýlis á Húnavöllum með góðum 
tengslum við núverandi þjónustu.  Í aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 er gert ráð fyrir að íbúum muni 
fjölga á skipulagstímabilinu og helst sú fjölgun í hendur við uppbyggingu atvinnulífs í sveitarfélaginu (sjá umfjöllun 
um atvinnu).  Gert er ráð fyrir að íbúum fjölgi um 30-50 miðað við 0,5-1% fjölgun. Til að mæta þessari íbúafjölgun 
þá er gert ráð fyrir íbúðarsvæðum austan við Húnavallaskóla.  

4.1.2 VALKOSTIR FYRIR ÍBÚÐARBYGGÐ 

Við gerð aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 var horft til tveggja valkosta:  

 Valkostur 1. Nýtt svæði fyrir íbúðarbyggð á Húnavöllum. 

 Valkostur 2. Þéttbýli einungis á Blönduósi. 

 Núllkostur, þ.e. að byggð þróist áfram miðað við þróun síðastliðinna ára þar sem íbúum hefur verið að fækka 
um 1,5% að jafnaði sl. 10 ár og mun íbúum fækka um tæplega 70 á skipulagstímabilinu gangi sú spá eftir. 

 

Íbúðasvæði 
sjá (kafla 
3.2.1) 

Nýtt íbúðarsvæði á 
Húnavöllum 

Núllkostur 
 

Þéttbýli einungis á Blönduósi 
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Náttúra Íbúðarbyggð verður ekki heimiluð á 
svæðum sem eru mikilvæg vegna 
náttúrufars. Svæðin sem ætluð eru 
undir íbúðarbyggð eru í dag notuð 
sem tún eða beitarlönd og eru 
þegar röskuð.  

Óveruleg áhrif á náttúrufar þar sem 
ekki er gert ráð fyrir nýjum svæðum 
fyrir íbúðarbyggð og þar með haldast 
svæðin í núverandi ástandi. 

Óveruleg áhrif á náttúrufar þar 
sem ekki er gert ráð fyrir nýjum 
svæðum fyrir íbúðarbyggð í 
Húnavatnshreppi og þar með 
haldast svæðin í núverandi 
ástandi. 

 

Auðlindir Íbúðarbyggð verður ekki heimiluð á 
svæðum sem eru mikilvæg vegna 
sögu eða almenns útivistargildis. 
Landrýmið sem bæjarfélagið hefur 
til framtíðar uppbyggingar er 
umfangsmikið og er hér því ekki um 
mjög takmarkaða auðlind að ræða. 
Óveruleg áhrif á verndarsvæði, 
orkunotkun, vatnsbúskap og 
jarðefnanotkun. 

Óveruleg áhrif á auðlindir þar sem 
ekki er gert ráð fyrir aukinni 
íbúðarbyggð eða annarri þjónustu 
sem áhrif gæti haft á auðlindir. 

Óveruleg áhrif á auðlindir þar 
sem ekki er gert ráð fyrir 
íbúðarbyggð innan 
Húnavatnshrepps og því ekki 
verið að ganga á landrými, 
verndarsvæði, orkunotkun, 
vatnsbúskap og jarðefnanotkun 
innan hreppsins.  

Samfélag Jákvæð áhrif á efnahag þar sem 
atvinnutækifæri skapast á staðnum 
við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. 
Jákvæð áhrif á félagslegt umhverfi 
þar sem íbúðarbyggð er skipulögð 
með tilliti aðgengis að útivist, 
húsnæðisframboð og 
búsetukostum fjölgar. Jákvæð áhrif 
á íbúaþróun þar sem gert er ráð 
fyrir íbúafjölgun á svæðinu og 
lóðum til að taka við þeirri fjölgun.  
Úttekt  hefur verið gerð á 
fornleifum og verður þess gætt að 
þeim verði ekki raskað og gerð 
krafa um að þær verði merktar og 
auki þannig fræðslugildi svæðisins.  
Jákvæð áhrif á efnahag þar sem 
með uppbyggingu íbúðarhúsnæðis 
aukast atvinnutækifæri á svæðinu. 
Fjölgun íbúa mun hafa jákvæð áhrif 
á efnahag og félagslegt umhverfi, 
þar sem það kallar á aukið 
þjónustustig og auknar tekjur fyrir 
sveitarfélagið. Með auknum 
íbúafjölda mun umferð aukast og 
þar með hefur það áhrif á 
umferðaröryggi og loftgæði en ekki 
er talið að það hafi veruleg áhrif.  

Neikvæð áhrif á efnahag og 
félagslegt umhverfi þar sem íbúum 
fækkar og þar með minnkandi tekjur 
sveitarfélagsins og minnkandi 
þjónustustig. 

Óveruleg áhrif á samgöngur, heilsu, 
öryggi og menningarminjar, sorp og 
fráveitu 

Neikvæð áhrif á efnahag og 
félagslegt umhverfi þar sem ekki 
verður af uppbyggingu þjónustu 
innan sveitarfélagsins og þ.a.l. 
þarf fólk að sækja sér þjónustu á 
Blönduós.  Neikvæð áhrif á 
núverandi þjónustukerfi þ.e. 
grunnskóla. 

Neikvæð áhrif á búsetuþróun þar 
sem ekki er verið fjölga 
búsetukostum, auka við 
húsnæðisframboð. 

Óveruleg áhrif á samgöngur og 
heilsu og öryggi, 
menningarminjar og sorp og 
fráveitu.   

 

4.1.3 NIÐURSTAÐA SAMANBURÐAR 

Með stefnumörkun í aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 um íbúðarsvæði er komið til móts við líklegar þarfir 
fyrir frekari íbúðarbyggð en um leið er gætt að heildarmynd og að byggðamynstri í sveitarfélaginu.  Valkostur 1 mun 
hafa óveruleg áhrif á náttúrfarslega þætti og auðlindir en jákvæð áhrif á samfélagslega þætti og er í samræmi við 
stefnu aðalskipulags um að efla þjónustustig í sveitarfélaginu sem og atvinnusköpun.  Í samanburði við núllkost þar 
sem gert er ráð fyrir fækkun íbúa í sveitarfélaginu með tilheyrandi áhrifum á þjónustustig, samfélag og efnahag þá 
er núllkostur ekki í samræmi við stefnu sveitarstjórnar um þróun íbúðabyggðar.  Þéttbýli einungis á Blönduósi hefur 
óveruleg áhrif á náttúrufarslega þætti sem horft var til sem og á auðlindir en neikvæð áhrif verða á samfélagið þar 
sem verið er að horfa til þess að auka við tekjur hreppsins með útsvari og auka við atvinnutækifæri með aukinni 
þjónustu sem yrði samfara uppbyggingu þéttbýliskjarna á Húnavöllum. 
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4.1.4 MÓTVÆGISAÐGERÐIR VEGNA STEFNU AÐALSKIPULAGS 

Kröfur um ásýnd á hönnunar- og deiliskipulagstigi geta komið í veg fyrir neikvæð áhrif á ásýnd. Við hönnun byggðar 
þarf m.a að fylgja þeirri stefnu sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að byggðamynstri.  Mikilvæg gróðursvæði 
verði ekki skert og ekki verði gengið á mikilvæg búsvæði fugla.  Þess verði gætt við hönnun mannvirkja að 
jarðvinnsla við gerð þeirra verði í lágmarki.  Landslagsmótun verði í samræmi við það landslag sem fyrir er á 
svæðinu.  

4.2 ÁHRIF STEFNU AÐALSKIPULAGS VEGNA FRÍSTUNDABYGGÐAR 

Megin markmið sveitarfélagsins um frístundabyggð eru þau að lögð er áhersla á að þegar skipulögð frístundabyggð 
verði fullbyggð áður en nýtt land verði tekið undir frístundabyggð og að tryggt verði að gott landbúnaðarland verði 
ekki tekið undir frístundabyggð. Með uppbyggingu frístundabyggðar og ferðamennsku skapast aðstæður fyrir 
fjölþættari aðstöðu á svæðinu og lengri dvalartíma fólks sem kallar á aukna þjónustu innan sveitarfélagsins.  
Frístundabyggð skal vera í sem mestu samræmi og felld að landslagi til að tryggja að ásýnd svæðanna verði sem 
mildust. Gæta skal að fjarlægðarmörkum frístundabyggðar frá vatni og að frárennslismálum og skulu lóðir á nýjum 
svæðum jafnan verða á stærðarbilinu 0,5-2 ha og nýtingarhlutfall skal ekki vera hærra en 0,03.  

Frá staðfestu svæðisskipulagi, sem er eina gildandi skipulag af svæðinu, hefur svæðum fyrir frístundabyggð fækkað 
talsvert en samt sem áður er gert ráð fyrir 21 svæðum fyrir frístundabyggð innan sveitarfélagsins á um samtals 740 
ha svæði.  Stærsti hluti svæðanna er undir 200 ha og vel flest á bilinu 17-22 ha.  Svæðin eru öll staðsett á mólendi 
eða graslendi.  Meginþorri svæðanna er staðsett m.t.t. sólargangs þar sem sólar nýtur sem lengst á ári og eru 
stærstu svæðin staðsett við Svínavatn. 

4.2.1 VALKOSTIR FYRIR FRÍSTUNDABYGGÐ 

Við gerð aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 var miðað við að auka ekki við framboð lóða undir 
frístundabyggð heldur horfa til þess að þegar skipulögð svæði verði fullbyggð áður en ný svæði verði tekin undir 
frístundabyggð.  Í megindráttum miðaðist umfjöllun um frístundabyggð í sveitarfélaginu við eftirfarandi valkosti: 

 Núllkostur: Minni svæði tekin undir frístundabyggð (< 50 ha) 

 Valkostur 1. Stærri svæði tekin undir frístundabyggð (50-200 ha) . 

Svæði fyrir 
frístundabyggð 
sjá (kafla 
3.2.3) 

Minni svæði tekin undir frístundabyggð (< 
50ha) 

Stærri svæði tekin undir frístundabyggð (50-200 
ha) 

Náttúra Minni svæði munu hafa óveruleg áhrif á ásýnd 
sveitarfélagsins vegna aukinnar mannvirkjagerðar 
og jafnvel skógræktar þar sem þau verða ekki eins 
áberandi í landslaginu.  Staðbundin áhrif á 
gróðurfar og dýralíf, en eru talin vera óveruleg á 
minni svæðum. Áhrif á vatnfar eru óveruleg enda 
gerðar strangar kröfur varðandi frágang rotþróa og 
svæðin ekki staðsett á votlendissvæðum eða 
öðrum svæðum sem njóta verndar vegna 
vatnafars.  

Stærri svæði munu óhjákvæmilega hafa mun meiri 
ásýndarbreytingu í för með sér og einnig er meiri 
hætta á að gróðurfar og dýralíf á svæðinu verði fyrir 
neikvæðum áhrifum.  Meiri hætta á því að gott 
landbúnaðarland og mikilvæg svæði m.t.t. náttúrfars 
lendi innan skipulagðra svæða.   

Auðlindir Minni svæði munu hafa óveruleg áhrif á landrými 
þar sem stærð byggðra svæða verður minni og 
minni svæði fara undir samgöngumannvirki.  Minni 
svæði hafa óveruleg áhrif á gæði 
hverfisverndarsvæða.  Óveruleg áhrif á orku, vatn 
og jarðefni. 

Stærri svæði hafa neikvæð áhrif á landrými, þ.e. stærri 
svæði fara undir byggð og samgöngumannvirki.  
Vegna meiri ásýndar í landslagi og geta þau haft 
neikvæð áhrif á gæði hverfisverndarsvæða.  
Orkunotkun stærri svæða er meiri og vatnsnotkun yrði 
meiri á stærri svæðum.  Meiri jarðefni þarf til 
uppbyggingar vega innan svæðanna. 

Samfélag Líklega mun frístundabyggð hafa jákvæð áhrif á 
samfélag eins og efnahag íbúa Húnavatnshrepps 
þar sem hugsanleg atvinna hlýst af uppbyggingu 

Líklega mun frístundabyggð hafa jákvæð áhrif á 
samfélag eins og efnahag íbúa Húnavatnshrepps þar 
sem hugsanleg atvinna hlýst af uppbyggingu þess sem 
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þess sem og tengdri þjónustu. 

Óveruleg áhrif á aðra þætti samfélags. 

og tengdri þjónustu. 

Stærri svæði munu hafa í för með sér neikvæð áhrif á 
landrými fyrir samgöngumannvirki, aukið álag á 
núverandi umferðarmannvirki. 

Aukin hætta á að fornminjar verði fyrir áhrifum. 

Yfirleitt eru stærri svæði hagkvæmari í rekstri þar sem 
samtenging við veitur og aðra þjónustu er arðbærari 
heldur en á minni svæðum og þar af leiðandi er 
þjónustustig hærra. 

4.2.2 NIÐURSTAÐA SAMANBURÐAR 

Með því að fullklára núverandi og þegar skipulögð svæði og stuðla að þéttingu þeirra er komið til móts við 
hugsanlega aukna eftirspurn eftir slíku landsvæði til byggingar en um leið er gætt að því að framkvæmdir fari vel í 
landslagi og að votlendissvæðum sé ekki raskað.  Horfa skal frekar til þess að hafa svæðin minni og þéttari til að 
takmarka ásýndarbreytingu í sveitarfélaginu. 

4.2.3 MÓTVÆGISAÐGERÐIR VEGNA STEFNU AÐALSKIPULAGS 

Gæta skal umhverfissjónarmiða við skipulagningu nýrra svæða fyrir frístundabyggð. Frístundabyggð skal vera sem  
mest á samfelldum svæðum innan hverrar jarðar, þannig að vegir og veitur nýtist sem best. Þess verði gætt að 
uppbygging mannvirkja taki mið af náttúrufari viðkomandi svæða, þannig að mikilvæg gróðursvæði s.s. votlendi og 
birkiskógar sem og jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar skv. 37 gr. Náttúrverndarlaga, verði ekki 
skert. Einnig verði þess gætt við hönnun mannvirkja að jarðvinnsla við gerð þeirra verði í lágmarki og að 
landslagsmótun verði í samræmi við það landslag sem fyrir er á svæðinu. Framkvæmdaaðilar skulu gæta þess við 
gerð deiliskipulags af svæðum fyrir frístundabyggð að fylgt verði eftir kröfum sveitarstjórnar um mótvægisaðgerðir 
og leitað verði til viðeigandi aðila þess efnis. Að lokum er hér minnt á að gæta skal þess að gott landbúnaðarland 
fari ekki undir frístundabyggð.  

4.2.4 HEILDARNIÐURSTAÐA UMHVERFISÁHRIFA FYRIR BYGGÐ 

Umfjöllun um jákvæð og neikvæð áhrif markmiða aðalskipulags Húnavatnshrepps varðandi íbúðarsvæði snéri að því 
að koma til móts við fjölgun íbúa í sveitarfélaginu.  Er það gert með góðu framboði af svæðum fyrir íbúðabyggð sem 
eru í góðum tengslum við miðlæga þjónustu og samgöngur, þ.e grunnskóla og önnur skólamannvirki. Stuðlað verði 
að fjölbreyttu framboði íbúðagerða og lóða.  Áhrif áforma um íbúðar- og frístundabyggð eru líkleg til að hafa 
jákvæð áhrif á samfélag en stefnumörkun mun þó hafa óveruleg/neikvæð áhrif á auðlindir og má þar helst nefna 
landrými, landslag/ásýnd með nýjum svæðum undir íbúðarbyggð og frístundabyggð. 
 

Byggð Umhverfisþættir 

Náttúra Auðlindir Samfélag 

Íbúðarbyggð 0 0 + 

Frístundabyggð 0 0 +/0 

4.3 STEFNA AÐALSKIPULAGS HÚNAVATNSHREPPS UM VERND OG NÁTTÚRUVÁ  

(sjá kafla 3.3) 
Megin markmið sveitarfélagsins um vernd og náttúruvá er að fyllsta tillit verði tekið til umhverfis- og 
náttúruverndarsjónarmiða við skipulag og framkvæmdir á óbyggðum svæðum.  Mörkuð er stefna um verndun og 
friðlýsingu einstakra svæða og varðveislu friðlýstra svæða, náttúru- og þjóðminja og umhverfislegra gæða almennt.  
Að ávallt verði nægilegt framboð á góðu neysluvatni fyrir íbúa og fyrirtæki í Húnavatnshreppi.  Ekki hefur verið 
unnið hættumat fyrir dreifbýli í Húnavatnshreppi en vitað er um nokkur svæði  þar sem hætta er á ofanflóðum, 
t.a.m. úr Vatnsdalsfjalli, Langadals- og Bólstaðarhlíðarfjalli og víðar.  Skipulagsáætluninni er ætlað að skilgreina 
svæði þar sem talið er að náttúruvá sé til staðar og að íbúðarbyggð og frístundabyggð verði ekki skipulögð á 
hættusvæðum.  Lögð er  til hverfisvernd á 13 stöðum vegna náttúruminja og á 9 stöðum vegna fornleifa og 
menningarminja.  Stærsta svæðið í byggð er Þingeyrasandur en í efri byggðum eru svæðin mun víðfeðmari.  
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Vatnsverndarsvæði er að finna í norðanverðu Svínadalsfjalli. Stefnt er að því að ljúka flokkun vatnasvæða og 
strandsvæða á fyrrihluta skipulagstímabilsins.  Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Húnavatnshrepps 
2010-2022 sem snýr að náttúru- og verndarsvæðum fyrst og fremst til með að hafa jákvæð áhrif á þá 
umhverfisþætti sem metnir eru. 

4.4 STEFNA AÐALSKIPULAGS UM ATVINNU 

Umfjöllun um atvinnu skiptist í eftirfarandi landnotkunarflokka.  Landbúnaðarsvæði, svæði fyrir þjónustustofnanir, 
verslunar- og þjónustusvæði, athafnasvæði, iðnaðarsvæði, efnistökusvæði og sorpförgunarsvæði. Meginmarkmið 
vegna atvinnu eru þau að landbúnaður verði eftir sem hingað til, ríkjandi landnotkun á skipulagssvæðinu, auk þess 
sem hliðargreinar hans verði efldar. Að þjónustugreinar verði efldar með uppbyggingu á svæðum fyrir 
frístundabyggð og aukinni þjónustu sem af því hlýst.  Skapað er svigrúm fyrir uppbyggingu á ferðaþjónustu sem 
byggir á sérstöðu og sögu svæðisins.  Horft er til þess að kannaðir verði möguleikar á uppbyggingu á sviði orkufreks 
iðnaðar, menntunar og  rannsóknar og á sviði heilsueflingar. 

Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 sem snýr að atvinnu fyrst og fremst 
til með að hafa óveruleg eða jákvæð áhrif á þá umhverfisþætti sem metnir eru vegna lítils umfangs svæðanna.   

4.5 STEFNA AÐALSKIPULAGS UM SAMGÖNGUR OG VEITUR 

(sjá kafla 3.4 og 4. kafla) 
Umfjöllun um samgöngur og veitur skiptist niður í vegi og raflínur.  Ekki er talið að aðgerðir eða stefna aðalskipulags 
varðandi önnur veitukerfi eða samgöngur hafi neikvæð áhrif í för með sér vegna umfangs þeirra, og því ekki með í 
þessu mati. Skipulagsáætluninni er ætlað að skilgreina núverandi samgöngukerfi og setja fram nýjar 
samgönguleiðir. Stefnt er að endurbótum og viðhaldi á núverandi vegakerfi og stuðlað verði að bættum 
samgöngum innan sveitarfélagsins.  Gert er ráð fyrir að reist verði ný háspennulína Blöndulína 3 á 
skipulagstímabilinu. 

4.5.1 ÁHRIF STEFNU AÐALSKIPULAGS UM VEGI 

Í Húnavatnshreppi eru lagðar til nokkrar aðgerðir í samgöngumálum sem almennt eru endurbætur á núverandi 
vegakerfi og hafa því óveruleg áhrif í för með sér.  Lögð er til þverun Vatnsdals við Undirfellsrétt, alls 1,7 km. 

4.5.2 VALKOSTIR: FYRIR SAMGÖNGUR 

Við gerð aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 var miðað við að bæta samgöngur innan sveitarfélagsins og 
endurbæta núverandi vegakerfi.  Einnig er það stefna sveitarfélagsins að auka umferðaröryggi með bættum 
samgöngum. Umfjöllun um valkosti snéri að eftirfarandi kostum. 

 Valkostur 1.  Þverun Vatnsdals þar sem dalurinn er þveraður sunnan Undirfellsréttar og tengist vegurinn 
Vatnsdalsvegi aftur í landi Hofs. 

 Valkostur 2.  Húnavallaleið. Frá Hringveginum í landi Brekkukots yfir Giljá til austurs og norður fyrir Húnavelli 
til norðurs um jarðirnar Orrastaði og Hamrakot.  Veglínan þverar svo Svínvetningabraut við Hafratjörn í landi 
Kagaðarhóls og tengist hringveginum í Langadal handan Blöndu. 

 Valkostur 3.  Núllkostur.  Er núverandi ástand þ.e. eins og vegakerfið er sýnt í gildandi Svæðisskipulagi Austur-
Húnavatnssýslu 2004-2016. 

Vegir 
(kafla 
3.4 og 
4.4.) 

Valkostur 1-Þverun Vatnsdals Valkostur 2-Húnavallaleið  Valkostur 3 Núllkostur 

Náttúra Neikvæð eða óveruleg áhrif á 
landslag vegna ásýndarbreytingar.   

Óveruleg/óljós  áhrif á jarðfræði og 
jarðmyndanir og vatnafar en brúa 
þarf Vatndalsá.  

Neikvæð/óveruleg áhrif á gróður og 

Neikvæð áhrif á landslag vegna 
ásýndarbreytingar þar sem farið er 
um ósnortið land.  Neikvæð/óljós 
áhrif á gróðurfar og dýralíf þar sem 
nýtt land er brotið undir 
samgöngumannvirki, en farið er um 

Óveruleg áhrif á náttúrufarslega 
þætti þar sem ekki yrði farið í neinar 
samgöngubætur í sveitarfélaginu. 
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dýralíf þar sem farið er yfir óröskuð 
svæði. 

mólendi, graslendi, votlendi og 
ræktað land.  Vegurinn fer um 
ræktað land í landi Orrastaða, 
Tinda, Kagaðarhóls, Holtastaða, 
Fagraness og Hvamms. Neikvæð 
áhrif á vatnafar þar sem farið er yfir 
nokkurt votlendi í landi Orrastaða 
og Hamrakots. Brúa þarf Fremri-
Laxá á Ásum og Blöndu.  

Óljós áhrif á jarðmyndanir og 
jarðfræði þar sem ekki hefur verið 
gerð úttekt á svæðinu. 

Auðlindir Óveruleg áhrif á verndarsvæði og 
vatn og jarðefni þar sem ekki er 
talið að þurfi að opna nýjar námur 
vegna vegagerðar. 

Neikvæð áhrif á landrými þar sem 
farið er yfir ræktað land og þar með 
skerðist ræktunarland. 

Jákvæð áhrif á orkunotkun með 
styttingu vegalengda. 

Óveruleg áhrif á landrými, 
verndarsvæði.  Óljós eða óveruleg 
áhrif á orku og vatn.  

Neikvæð áhrif á jarðefnanotkun. 

Óveruleg áhrif á auðlindir þar sem 
ekki yrði farið í neinar 
samgöngubætur í sveitarfélaginu. 

Neikvæð áhrif á orkunotkun þar 
sem ekki er verið að stytta 
vegalengdir og þar með minnka 
orkunotkun á hvern íbúa. 

Samfélag Styttri vegalengdir og eykur 
umferðaröryggi. 

Annars óveruleg áhrif á 
samfélagslega þætti. 

Jákvæð vegna styttingar hringvegar.  

Óljós áhrif á félagslegt umhverfi.  
Þjónusta gæti aukist í þéttbýli 
Húnavalla vegna nálægðar við 
Húnavallaleið.  

Neikvæð áhrif á heilsu/öryggi þar 
sem líklegt er að vegabætur sætu á 
hakanum ef farið yrði í gerð 
Húnavallaleiðar en nauðsynlegt 
þykir að bæta núverandi vegi. 

Óljós áhrif á menningarminjar, sorp 
og fráveitu. 

Neikvæð áhrif á samgöngur þ.e. á 
akstursvegalengdir og þjónustustig 
og umferðaröryggi.  Ekki verður af 
tímabundinni atvinnusköpun í 
kringum vegagerð. 

Óveruleg á aðra þætti. 

4.5.3 NIÐURSTAÐA SAMANBURÐAR 

Með stefnumörkun í aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 í samgöngumálum er stuðlað að betri og öruggari 
vegum í sveitarfélaginu og styttri vegalengdum til þjónustukjarna innan sveitarfélagsins. Með nýjum 
samgöngumannvirkjum er líklegt að röskun verði á gróðri, ásýnd landslags, loftgæðum og aukinni jarðefnanotkun.  
Jákvæð áhrif valkosta 1 er styttri vegalengd, bættar samgöngur og aukið umferðaröryggi.  Valkostur 2 er ekki í 
samræmi við stefnu sveitarfélagsins sem telur að almennar vegabætur séu brýnni en gerð Húnavallaleiðar.  
Núllkostur er ekki í samræmi við stefnumið sveitarfélagsins þar sem ekki er gert ráð fyrir vegabótum innan 
sveitarfélagsins. 

4.5.4 MÓTVÆGISAÐGERÐIR VEGNA STEFNU AÐALSKIPULAGS 

Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr hættu á röskun á ásýnd Húnavatnshrepps og neikvæðum 
umhverfisáhrifum með tilkomu nýrra samgöngumannvirkja: 

 Huga vel að hönnun og ásýnd samgöngumannvirkja en við hönnun þarf m.a að fylgja þeirri stefnu 
sveitarfélagsins að framkvæmdir falli vel að landslagi og raski ekki votlendi. 

 Stuðla að endurheimt votlendis annars staðar í sveitarfélaginu í stað þess sem raskast við framkvæmdir. 

 Huga vel að vali á efnisnámum við framkvæmdir þannig að ekki gerist þörf á að opna nýjar námur á 
framkvæmdartíma. 
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4.5.5 ÁHRIF STEFNU AÐALSKIPULAGS UM RAFLÍNUR 

Megin markmið sveitarfélagsins er að Stefnt er að því að öll byggð njóti raftengingar á sem hagstæðasta verði og að 
stefnt verði að auknu framboði raforku í sveitarfélaginu til atvinnuuppbyggingar í héraði.  Að þrífösun rafmagns 
verði komið á í dreifbýli og að heimilt verði að reisa smávirkjanir, allt að 200 kW, á landbúnaðarsvæðum sem ekki 
njóta friðunarákvæða.  Áhersla verður lögð á það á skipulagstímabilinu að línur verði lagðar í jörð og sem flestir 
bæir eigi kost á þriggja fasa rafmagni.  Gert er ráð fyrir styrkingu raforkukerfisins með lagningu 220 kV háspennulínu 
frá Blönduvirkjun til Akureyrar að hluta um Húnavatnshrepp.  

4.5.6 VALKOSTIR: FYRIR RAFLÍNUR 

Við gerð aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 var gert ráð fyrir styrkingu og uppbyggingu raforkukerfis með 
því að reisa nýja línu Blöndulínu 3. Umfjöllun um valkosti snéri að einum valkosti og núll kosti.   

 Valkostur 1.  Línan mun liggja yfir Blöndudal milli Eyvindarstaða og Bollastaða,og þaðan upp á hálsinn milli 
Blöndudals og Svartárdals og út hálsinn að Torfustöðum. Farið er yfir Svartárdal utan við Torfustaði, í stefnu 
syðst í Vatnsskarð að sveitarfélagamörkum Skagafjarðar hjá Valabjörgum. 

 Núll kostur.  Þ.e. sú stefna sem sett er fram í gildandi Svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu sem gerir ekki 
ráð fyrir nýjum háspennulínum í sveitarfélaginu. 

 

Raflínur 
(kafla 
3.4.7) 

Valkostur 1 Núll kostur 

Náttúra Lagning Blöndulínu 3 um Húnavatnshrepp getur haft 
neikvæð áhrif á vatnafar, gróðurfar og dýralíf, 
jarðfræði og jarðmyndanir þar sem farið er yfir 
ósnortin svæði vegna slóðagerðar og mastursstæða.  
Áhrif á landslag geta verið neikvæð vegna ásýndar 
háspennulína.   

Engin eða jákvæð áhrif á náttúrufarslega þar sem því yrði 
ekki raskað með mannvirkjum. 

Auðlindir Lagning Blöndulínu 3 getur haft neikvæð áhrif á 
auðlindir þ.e. á landrými þar sem helgunarsvæði 220 
kV háspennulína getur verið allt að 85 m og þar 
takmarkar það landnotkun á ákveðnu belti.  Neikvæð 
áhrif á jarðefni ef opna þarf nýjar námur fyrir 
slóðagerð og mastursstæði. 

Óveruleg áhrif á verndarsvæði þar sem ekki er farið 
yfir nein verndarsvæði innan Húnavatnshrepp og 
óveruleg áhrif á orku og vatn. 

Engin eða óveruleg áhrif á auðlindir þar sem ekki yrði 
farið í að reisa Blöndulínu 3. 

Samfélag Aukið framboð orku getur haft jákvæð áhrif á 
samfélag í sveitarfélaginu á skipulagstímabilinu 
atvinnustig eykst tímabundið á meðan 
framkvæmdum stendur innan sveitarfélagsins og þar 
með ásókn í þjónustu innan sveitarfélagsins. 

Óveruleg eða óljós áhrif á aðra samfélagslega þætti 
eins og menningarminjar en farið er framhjá nokkrum 
eyðibýlum þar sem hugsanlega geta verið minjar.   

Neikvæð á efnahag og samfélag, þar sem ekki yrði af 
ákveðinni atvinnuuppbyggingu. 

4.5.7 NIÐURSTAÐA SAMANBURÐAR 

Jákvæð áhrif valkosta 1 er aukið framboð orku í sveitarfélaginu og er það í samræmi við stefnumið 
skipulagsáætlunarinnar. Neikvæð áhrif eru fyrst og fremst á ásýnd svæðis sem línur liggja um. Núll kostur hefði í för 
með sér að viðkomandi svæði yrðu óröskuð, en hann gengur gegn markmiðum skipulagsins um 
atvinnuuppbyggingu og telst því ekki raunhæfur. 
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4.5.8 MÓTVÆGISAÐGERÐIR VEGNA STEFNU AÐALSKIPULAGS 

Tillögur að mótvægisaðgerðum til að draga úr hættu á röskun á ásýnd Húnavatnshrepps og neikvæðum 
umhverfisáhrifum með tilkomu nýrra raflína: 

 Lagning raflína í jörð þar sem aðstæður og núverandi tækni leyfir dregur úr ásýnd.  

 Nýjar raflínur verði á fyrrum línustæðum raflínu með óverulegum breytingum á umhverfi.  

 Takmarka eins og kostur er mastursstæði og slóðagerð þar sem farið er viðkvæm svæði.  

4.5.9 HEILDARNIÐURSTAÐA UMHVERFISÁHRIFA FYRIR SAMGÖNGUR OG VEITUR 

Á heildina litið kemur stefnumörkun aðalskipulags Húnavatnshrepp 2010-2022 sem snýr að samgöngum og veitum 
til með að hafa óveruleg til neikvæð áhrif á gróður, ásýnd landslags og jarðefnanotkun en jákvæð áhrif efnahag og 
samfélag t.a.m. með styttri akstursvegalendum sem dregur úr orkunotkun og hefur jákvæða áhrif á loftgæði og 
umferðaröryggi. 

Samgöngur og veitur Umhverfisþættir 

Náttúra Auðlindir Samfélag 

Samgöngur 0/- 0/-/+ 0/+ 

Raflínur - -/0 0/+ 

5 MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM FRAMKVÆMDA 

5.1 FRAMKVÆMDIR HÁÐAR MATI Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Samkvæmt viðauka 1 og 2 í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 þá eru ákveðin samgöngumannvirki 
háðar mati á umhverfisáhrifum. Líklegt þykir að þessi lög nái yfir lagningu Blöndulínu 3 sem lögð er til í aðalskipulagi 
Húnavatnshrepps 2010-2022. 

6 SAMRÁÐ 
Aðalskipulagstillaga fyrir Húnavatnshrepp hefur verið til umfjöllunar síðan árið 2008 hjá hreppsnefnd sem fer með 
skipulagsvald í sveitarfélaginu. Við mótun aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 var víða leitað eftir 
athugasemdum og ábendingum bæði hjá nágrannasveitarfélögum, ríkisstofnunum og öðrum hagsmunaaðilum.  

6.1 KYNNING UMHVERFISSKÝRSLU 

Tillaga að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og umhverfisskýrsla verður kynnt umsagnar aðilum og 
almenningi og auglýst með lögformlegum hætti. Umsagnaraðilum og almenningi gefast sex vikur til að kynna sér 
aðalskipulagið og umhverfisskýrsluna og koma á framfæri athugasemdum áður en aðalskipulagið er afgreitt og 
staðfest. 

7 SAMLEGÐARÁHRIF OG HEILDARNIÐURSTAÐA MATSVINNU 
Líkleg áhrif Aðalskipulags Húnavatnshrepps eru á heildina litið jákvæð á samfélag sveitarfélagsins en gert er ráð fyrir 
fjölbreyttu framboði íbúðarhúsnæðis, eflingu atvinnutækifæra með þá sér í lagi með uppbyggingu ferðaþjónustu og 
annarrar starfsemi sem byggir á sérstöðu svæðisins.  Neikvæð áhrif geta orðið af stefnu aðalskipulags á náttúru 
vegna samgangna og raflína þar sem gert er ráð fyrir nýjum mannvirkjum um ósnortin svæði með tilheyrandi 
ásýndarbreytingum og röskun á náttúru. Stefnumótunin og aðalskipulagsvinnan sýna mikinn vilja til að styrkja og 
efla sveitarfélagið á mörgum sviðum og leitast er við að samrýma umhverfisvernd, nýtingu auðlinda og tækifæri á 
sviði atvinnu og samgangna. Umhverfismat Aðalskipulags Húnavatnshrepps er því liður í að aðalskipulagsvinnan 
stuðli að sjálfbæri þróun í samræmi við markmið 1. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.  
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8 VÖKTUNARÁÆTLUN 
Í ljósi niðurstaðna í 4.-6. kafla hér að framan er ekki gert ráð fyrir sérstökum mótvægisaðgerðum vegna 
umhverfisáhrifa aðalskipulagsins fyrir utan þær sem tilgreindar eru í köflum 4.5.4 og 4.5.8.   Ekki er talin þörf á 
sérstakri vöktunaráætlun.  
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9 VIÐAUKI 

Umhverfisþáttur  Forsendur  Upplýsingar  Matsspurning  Viðmið  Umhverfisvísar  

Náttúra       

Landslag  Áhrif stefnumörkunar á ásýnd 

landslags, þ.e vegna aukinnar 

byggðar, samgöngumannvirkja 

og háspennulína. 

 Hefur áætlun áhrif á: 

Náttúrulegt landslag ? 

Ásýnd sveitarfélagsins? 

Stefnumörkun um 
sjálfbæra þróun til 
2020. 
Leiðbeiningarbæklingur 

Skipulagsstofnunar 

 

Jarðfræði og 

jarðmyndanir  

Áhrif stefnumörkunar  kann að 

hafa bein áhrif á jarðfræði og 

jarðmyndanir. Annars vegar að 

nýtt land er tekið undir byggð 

og samgöngumannvirki  og 

hins vegar vegna 

efnisþarfa/námutöku við 

uppbyggingu. 

 Viðkvæm svæði? 

Svæði eða stök með 

verndargildi? 

Stefnumörkun um 

sjálfbæra þróun til 

2020. 

Lög um náttúruvernd 

nr. 44/1999 

Náttúruminjaskrá 

Náttúruverndaráætlun 

2009-2013 

Samráð/álit: 

Umhverfisstofnun 

 

Gróðurfar og 

dýralíf  

Áhrif stefnumörkunar  kann að 

hafa bein áhrif á lífríki. 

Áhrif vegna nýrra svæða sem 

tekin eru undir byggð eða 

mannvirki. 

Einnig eru óbein áhrif möguleg, 

t.d. vegna aukinnar umferðar, 

hávaða og framkvæmda.  

 Stærð verndarsvæða? 

Mikilvæg búsvæði? 

Mikilvæg gróðursvæði? 

Hverfisverndarsvæði? 

Votlendi? 

Líffræðilegan fjölbreytileika? 

Sjaldgæfar vistgerðir? 

Válistategundir?  

Stefnumörkun um 

sjálfbæra þróun til 

2020. 

Náttúruverndaráætlun 

2009-2013 

37. gr. laga nr. 44/1999 

um náttúruvernd 

Náttúruminjaskrá 

Ríósamningur um 

líffræðilegan 

fjölbreytileika, 

Bernarsamningur um 

verndun búsvæða, 

Samráð/álit 

Umhverfisstofnun, 

Veiðimálastofnun, 
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Vatnafar  Áhrif stefnumörkunar kann að 

hafa bein áhrif á 

vatnsverndarsvæði og vötn 

sem njóta sérstakrar verndar. 

 Vatnsverndarsvæði (brunn-, 

grann- eða fjarsvæði)? 

Vötn sem eru stærri en 

1000m2? 

Ár og lækir? 

Reglugerð nr. 

796/1999 um varnir 

gegn mengun vatns. 

Reglugerð nr. 

797/1999 um varnir 

gegn mengun 

grunnvatns. 

Reglugerð nr. 

785/1999 um starfsemi 

sem getur haft í för 

með sér mengun. 

37. gr. laga nr. 44/1999 

um náttúruvernd 

Samráð/álit: 

Heilbrigðiseftirlit 

Norðurlands Vestra  

 

 

Umhverfisþáttur  Forsendur  Upplýsingar  Matsspurning  Viðmið  Umhverfisvísar  

Auðlindir       

Landrými Áhrif stefnumörkunar 
hefur bein áhrif á 
landrými sem fer undir 
byggð og 
samgöngumannvirki. 

 Stærð byggðra 
svæða? 
Nýtingu landrýmis 
(íbúðir/ha) og 
samgöngur? 
Hlutfall milli 
byggðs og óbyggðs 
lands 

Stefnumörkun um 
sjálfbæra þróun til 
2020. 
Leiðbeiningarbæklingur 
Skipulagsstofnunar  

 

Verndarsvæði Áhrif stefnumörkunar  
kann að hafa áhrif á 
verndarsvæði. 
 

Náttúruminjaskrá. 
Náttúruverndaráætlun 

Stærð 
verndarsvæða? 
Fjölda 
verndarsvæða? 
 Gæði/eðli 
verndarsvæða? 

Stefnumörkun um 
sjálfbæra þróun til 
2020. 
Lög um náttúruvernd 
nr. 44/1999 
Náttúruminjaskrá 
Náttúruverndaráætlun 
2004-2008 
Samráð/álit: 
Umhverfisstofnun 

 

Orka Áhrif stefnumörkunar  
hefur bein áhrif á 
orkunotkun, sérstaklega 
m.t.t. samgangna og 
uppbyggingu nýs 
iðnaðar. 

 Orkunotkun (heild 
og á hvern íbúa) 

Stefnumörkun um 
sjálfbæra þróun til 
2020., 
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Vatn Áhrif stefnumörkunar  
hefur bein áhrif á 
vatnsnotkun. Fjölgun 
íbúa og atvinnustarfsemi 

 Vatnsnotkun/íbúa  
Vatnsstöðu 
vatnsbóla?  
Þörf á nýjum 
vatnsbólum? 

Reglugerð nr. 
796/1999 um varnir 
gegn mengun vatns. 
Reglugerð nr. 
797/1999 um varnir 
gegn mengun 
grunnvatns. 
Reglugerð nr. 
785/1999 um starfsemi 
sem getur haft í för 
með sér mengun. 
37. gr. laga nr. 44/1999 
um náttúruvernd 
Samráð/álit: 
Heilbrigðiseftirlit 
Norðurlands Vestra  

 

Jarðefni Áhrif stefnumörkunar  hefur 
áhrif á jarðefnanotkun, þ.e. 
vegna uppbyggingar.  

 Fjölda náma?  Stefna aðalskipulags 
um námur. 

 

 

Umhverfisþáttur  Forsendur  Upplýsingar  Matsspurning  Viðmið  Umhverfisvísar  

Samfélag       

Samgöngur  
Áhrif stefnumörkunar  hefur bein áhrif 

á samgöngukerfi og umferð 

Samgönguáætlun 

2002-2014 

Umferðaspá 

Vegagerðarinnar 

(2004) 

Ferðavenjur og fjölda ferða? 

Akstursvegalengdir? 

Landrými fyrir 

samgöngumannvirki? 

Þjónustustig samgöngukerfis? 

Aðgengi gangandi-, hjólandi 

og ríðandi vegfarenda? 

Stefnumörkun 

um sjálfbæra 

þróun til 2020. 

Daglegur 

ferðamáti til 

vinnu. 

Umferð og 

tegund umferðar 

Efnahagur  Atvinna  Fjölbreytt atvinnutækifæri?   Fjöldi starfa í 

sveitarfélaginu. 

Félagslegt 
umhverfi 

Áhrif stefnumörkunar  hefur áhrif á 
íbúaþróun, húsnæðis-framboð og 
búsetukosti og útivistarsvæði 

 Fjölbreytt húsnæðisframboð? 
Fjölbreytta búsetukosti? 
Íbúaþróun? 

  

Heilsa 
 

Áhrif stefnumörkunar  kann að hafa 
áhrif á heilsu 
íbúa. Fyrst og fremst vegna 
mengunar frá 
umferð (útblástur og hávaði). 

Reglugerð nr. 
1000/2005 
um kortlagningu 
hávaða. 

Loftgæði (sbr. 2.1)? 
Fjölda/stærð svæða þar sem 
hljóðstig er yfir 
viðmiðunarmörkum? 
 

Reglugerð 
933/1999 um 
hávaða. 
Reglugerð nr. 
787/1999 um 
loftgæði. 

Hávaði vegna 
umferðar 
 

Menningarminjar 
 

Áhrif stefnumörkunar  kann að hafa 
áhrif á 
menningarminjar. 
 

 Fornminjar? 
Húsavernd? 
Búsetu/menningarlandslag? 

Lög nr. 
107/2001 um 
þjóðminjar. 
Samráð/álit: 
Fornleifavernd 
ríkisins. 
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Öryggi 
 

Athuga þarf stöðu byggðar og 
samgöngumannvirkja m.t.t. 
náttúruvár. Fyrst 
og fremst um að ræða jarðskjálfta og 
vatnsflóð. 

 Er/verður náttúruvá til staðar 
á: 
Núverandi byggðasvæðum? 
Nýjum byggðasvæðum? 
Núverandi 
samgöngumannvirkjum? 
Nýjum 
samgöngumannvirkjum? 

Samráð/álit:  
Veðurstofa 
Íslands, 
Vegagerðin 
 

 

Sorp og fráveita  
Áhrif stefnumörkunar hefur áhrif á 
losun úrgangs.  

 Hefur áætlun áhrif á:  
Sorpförgun? 
Veitukerfi 

  

 


