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Mynd 1 SVÆÐISSKIPULAGSUPPDRÁTTUR, án síðari breytinga. 



 [NIÐURFELLING Á SVÆÐISSKIPULAGI AUSTUR-HÚNAVATNSSÝSLU 2004-2016] 

 

3 

 

1. FORSENDUR 
Með tilkomu skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og skipulagsreglugerðar nr. 400/1998 áttu öll 

sveitarfélög á landinu að vinna aðalskipulag fyrir allt land innan sinna sveitarfélagamarka. Frá því að 

Svæðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016 var staðfest hinn 23.03.2006 hafa orðið talsverðar 

breytingar á sveitarfélagaskipan innan svæðisins. Þegar vinna við svæðisskipulagið hófst stóðu 8 

sveitarfélög að gerð þess en eftir sameiningar síðustu ára eru þau fjögur sem eftir standa Blönduósbær, 

Húnavatnshreppur, Sveitarfélagið Skagaströnd og Skagabyggð.  Aðalskipulag í þremur af þessum 

sveitarfélögum hefur verið auglýst og Aðalskipulag Skagabyggðar er auglýst samtímis niðurfellingu.  

2. TILLAGA 

Framangreind fjögur sveitarfélög  sem eiga aðild að svæðisskipulaginu og Skipulagsstofnun, eiga fulltrúa í 

samvinnunefndinni.  Á fundi nefndarinnar 28. september 2010 var samþykkt að fella niður 

Svæðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016. 

Nú liggja fyrir tillögur að aðalskipulagi fyrrnefndra sveitarfélaga og er þar með grundvöllur 

svæðisskipulags ekki lengur talinn fyrir hendi. 

3. STAÐA SVÆÐISSKIPULAGSINS OG BREYTINGAR  

Fram til dagsins í dag hafa verið staðfestar tvær breytingar á svæðisskipulaginu. 

Í fyrsta lagi breyting vegna Sölvabakka, Hnjúka og Axlar II, Blönduósbæ og Húnavatnshreppi sem staðfest 
var 24. febrúar 2010. 

Þá voru eftirfarandir breytingarnar gerðar: 

 Um 30 ha landbúnaðarsvæði í landi Sölvabakka í Blönduósbæ breytist í sorpförgunar- og 
efnistökusvæði. 

 Um 250 ha landbúnaðarsvæði í landi Hnjúka og opið svæði til sérstakra nota (reiðvöllur) austan 
við Blönduós breytist í iðnaðar- og athafnasvæði fyrir orkufreka starfsemi (gagnaver). 

 Um 12 ha landbúnaðarsvæði í landi Axlar II í Húnavatnshreppi breytist í verslunar- og 
þjónustusvæði og opið svæði til sérstakra nota (tjaldsvæði). 

Önnur breytingin sem staðfest hefur verið á svæðisskipulaginu er stækkun á iðnaðar- og athafnasvæði í 
landi Hnjúka, færsla á Svínvetningabraut , þéttbýli að Húnavöllum og leiðrétting á legu háspennulínu. 

Breytingarnar voru eftirfarandi: 

 Athafna- og iðnaðarsvæði í landi Hnjúka var stækkað úr 250 í 272 ha. 

 Lega háspennulína frá Geithömrum að Hurðarbaki var leiðrétt á uppdrætti. 

 Nýtt þéttbýli skilgreint á Húnavöllum. 

 Færsla á Svínvetningabraut á 3 km kafla í samræmi við nýja afmörkun athafna- og iðnaðarsvæðis 
í landi Hnjúka. 
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Helstu frávik aðalskipulagstillagna sveitarfélaganna frá svæðisskipulagi er að meiri nákvæmni gætir í 
afmörkun landnotkunarflokka og atriðum fjölgar. Ekki er farið í nákvæmar lýsingar á einstöku atriðum 
heldur eru þau almennt orðuð. 

Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010-2030 

 Lagðar eru til breytingar á samgöngum, þ.e. breyting á Skagastrandarvegi.  

 Gerðar eru breytingar á göngu- og reiðleiðum. 

 Breyting á vatnsverndarmörkum. 

 Leiðrétting sveitarfélagamarka. 

 Landbúnaðarsvæði endurskilgreind m.t.t. til hæðar yfir sjávarmáli. 

 Nýtt frístundabyggðasvæði. 

Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022 

 Lagðar eru til breytingar á svæðum fyrir frístundabyggð þar sem svæðum er fækkað frá gildandi 
svæðisskipulagi.   

 Hverfisverndarsvæðum er fækkað. 

 Opnum svæðum til sérstakra nota fækkað. 

 Vatnsverndarsvæði er skilgreint fyrir þéttbýli á Húnavöllum.  

 Gerðar eru breytingar á reið- og gönguleiðum, vegum og  raflínum.  

 Leiðrétting sveitarfélagamarka. 

 Landbúnaðarsvæði endurskilgreind m.t.t. til hæðar yfir sjávarmáli. 

 Breyting á opnu svæði til sérstakra nota í Vatnahverfi. 

 Iðnaðarsvæði við Blönduvirkjun fært til vegna rangrar staðsetningar á staðfestum 
svæðisskipulagsuppdrætti. 

 Leiðrétting á staðsetningu efnistökusvæða. 

Aðalskipulag Skagastrandar 2010–2022 

 Gerð er breyting á Skagastrandarvegi.   

 Gerð er breyting á afmörkun þéttbýlis, vatnsverndarsvæðis og efnistökusvæða.   

 Gerðar eru breytingar á reið- og gönguleiðum, vegum og  raflínum.   

 Leiðrétting sveitarfélagamarka. 

 Landbúnaðarsvæði endurskilgreind m.t.t. til hæðar yfir sjávarmáli. 

 Bætt er við iðnaðarsvæði. 

 Bætt er við hverfisverndarsvæði í Spákonufelli. 
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 Fjölgun opinna svæða til sérstakra nota. 

Aðalskipulag Skagabyggðar 2010–2022 

 Gerð er breyting á vatnsverndarmörkum vegna Skagastrandarveitu. 

 Tvö ný vatnsverndarsvæði eru staðfest.  

 Leiðrétting er gerð á sveitarfélagamörkum.. 

 Fækkun hverfisverndarsvæða úr níu í fimm..  

 Breyting á vegflokkun og legu á Skagastrandarvegi. 

 Efnisnámum fjölgar um eina námu. 

 Horfið er frá hugmyndum um þjóðgarð á norðanverðum Skaga. 

 Sorpförgunarsvæði í landi Harrastaða verður aflagt þegar urðunarsvæði á Sölvabakka verður 
tekið í notkun. 

 Gert er ráð fyrir hitaveitulögn til Skagastrandar og tengingu við bæi í Skagabyggð. 

 Iðnaðarsvæði og höfn í löndum Syðri-Eyjar og Ytri-Eyjar færist lítið eitt til norðurs og er nú í landi 
Hafursstaða. 

RÖKSTUÐNINGUR 

Nú er á lokastigi vinna aðalskipulags fyrir sveitarfélögin fjögur, Blönduósbæ, Húnavatnshrepp, 

Sveitarfélagið Skagaströnd og Skagabyggð. Þar sem svæðisskipulagið tekur á sömu þáttum og 

aðalskipulag gerir í dag þá þykir ljóst að ekki er þörf fyrir að hafa tvær áætlanir fyrir sama svæði. 

Niðurfelling svæðisskipulagsins myndi auðvelda og flýta fyrir gildistöku fyrirliggjandi tillögum að 

aðalskipulagi þessara sveitarfélaga. 

UMHVERFISMAT 

Áhrif niðurfellingarinnar er einkum tvíþætt: 

A). Sveitarfélögin geta afgreitt tillögur að aðalskipulagi án þess að óska hvert fyrir sig eftir breytingu á 

svæðisskipulagi.  

 B). Þegar svæðisskipulag hefur verið fellt úr gildi þurfa sveitarstjórnir sem ekki hafa staðfest aðalskipulag 

fyrir sveitarfélagið í heild að leita meðmæla Skipulagsstofnunar vegna deiliskipulags og einstakra 

framkvæmda, sbr. 3. tl. bráðabirgðaákvæða í skipulags- og byggingarlögum nr.73/1997. 

AFGREIÐSLA EFTIR AUGLÝSINGU 

Verður bætt við eftir auglýsingu.  
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SAMÞYKKT OG STAÐFESTING 

Svæðisskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 13. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997 m.s.br. var samþykkt í samvinnunefnd þann____2010. 
 

______________________________________ ______________________________________ 

 

______________________________________ ______________________________________ 

 

______________________________________ ______________________________________ 

 

______________________________________ ______________________________________ 

 

 
 

Svæðisskipulagsbreyting þessi var afgreidd af Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra 
þann ____2010. 
 

 

___________________________________                    ______________________________________ 

 

 

          Svæðisskipulagsbreyting þessi var staðfest af umhverfisráðherra þann ____2010. 

 

 
____________________________________                    _____________________________________ 

 


