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1. INNGANGUR 

1.1 STAÐHÆTTIR OG AÐKOMA 

Í drögum að Húsakönnun í Húnavatnshreppi1 er jörðinni Þingeyrum lýst sem víðáttumiklu 

flatlendi sem markast af Húnaflóa í norðri, Bjargaósi og Hópi í vestri Húnavatni í austri og 

merkjum mót Leysingjastöðum í suðri. Bæjarhúsin á Þingeyrum standa sunnan í lágri bungu 

(Þingeyrabungu) á rananum milli Hóps og Húnavatns, og stendur Þingeyraklausturskirkja 

allnokkru norðar, þar sem hæst ber á bungunni. Til hennar sást að sögn úr 13 hreppum 

meðan gamla hreppaskipanin var við lýði, og frá staðnum er að sama skapi afar víðsýnt til 

allra átta. Skammt norðan við kirkjuna stendur þjónustuhús hennar, Klausturstofa. 

 

 
Yfirlitsmynd 1. Þingeyraklausturskirkja og Þingeyrar. 

 

Kirkjan er í um 6,3 km fjarlægð frá Hringvegi um Þingeyraveg (721). Aðkoman að 

kirkjustaðnum er úr suðvestri þar sem farið um afleggjara sem kvíslast frá Þingeyravegi. Uppi 

á hábungunni sveigir afleggjarinn til austurs að kirkjustaðnum. Bílastæði eru skammt vestan 

við kirkjuna og þjónustuhús hennar. Norðaustur af bílastæðinu tekur við slóði til norðurs  

(gamla þjóðleiðin) sem nýttur er af landeigendum (sjá nánar yfirlitsmynd 1).  

1.2 SAGA, FORNLEIFAR OG MANNVIRKI 

Í fyrrnefndum drögum að Húsakönnun í Húnavatnshreppi segir að frá fornu fari hafi 

Þingeyrastaður verið héraðsmiðstöð og einn helsti höfuðstaður Húnaþings . Margar 

menningarlegar ástæður liggja þar að baki. Staðurinn var fyrrum í þjóðbraut, því þar og um 

vaðið á Húnavatni lágu leiðir austur um frá Vatnsnesi yfir Bjargaós og vestan úr sveitum yfir 

Gljúfurá, norður yfir Húnavatn og inn í Vatnsdal. Staðurinn er nefndur í  Landnámu, 

                                                                 
1
 Húsakönnun í Húnavatnshreppi (drög). Unnin af Gunnlaugi Haraldssyni og Páli  Jakobi Líndal. TGJ.  
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Vatnsdælu og Hallfreðar sögu, þar sem m.a. eru frásagnir af þingstað héraðsins, sem býlið 

tekur nafn sitt af. Um þinghaldið vitnar svonefndur Dómhringur, sem var allstór, hringlaga og 

friðlýst jarðmyndun, norðvestan við bæinn. Munkaklaustur var stofnað á Þingeyrum á 12. 

öld, hið fyrsta á landinu en eftir siðbreytinguna héldu Þingeyrar stöðu sinni sem höfuðból og 

í lok 17. aldar var húsakostur á landinu sennilega hvergi ríkmannlegri en á Þingeyrum. Á 

undanförnum árum hefur verið unnið að fornleifarannsókn nærri bæjarstæ ðinu á 

Þingeyrum, þar sem talið er að klausturkirkja hafi staðið.  

 

 
Mynd 1. Fornleifauppgröfur í júní 2018 (ljósmynd: Páll Jakob Líndal).  

 

Þingeyraklausturskirkja er hlaðin úr grjóti og var reist á árunum 1864–1877 og þykir með 

merkustu kirkjum á landinu. Kirkjan er friðlýst samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 

80/2012. 

Mynd 2. Þingeyraklausturskirkja vorið 2018 (ljósmynd: Páll Jakob Líndal). 
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Kirkjan stendur í kirkjugarði sem vígður var árið 1914 og umhverfis hann er uppsteypt 

rimlagirðing frá árinu 1967. Skömmu eftir síðustu aldamót var lagður stígur innan 

kirkjugarðsins. Þjónustuhús kirkjunnar - Klausturstofa - stendur norðan við kirkjuna. Húsið 

var vígð árið 2006 og þar er móttaka, salerni, búningsaðstaða fyrir presta, geymslur fyrir 

kirkju og kirkjugarð, og fundarsalur.    

 

 
Yfirlitsmynd 2. Þingeyraklausturskirkja – kirkjustæði og næsta nágrenni.  

 

Malarbílastæði er við norðvesturhorn kirkjugarðsins og teygir malarkennt yfirborð sig allt að 

þjónustuhúsi þar sem rými vestan við bygginguna hefur verið nýtt sem bílastæði fyrir 

starfsfólk. Frá bílastæði er göngustígur vestan við kirkjugarðinn sem liggur að sáluhliði (sjá 

nánar á yfirlitsmynd 2). 

 

 
Mynd 3. Horft til suðausturs heim að kirkjust aðnum árið 2018 - kirkjan fyrir miðju, þjónustuhús til vinstri og 

íbúðarhúsið á Þingeyrum lengst til hægri (ljósmynd: Páll Jakob Líndal). 
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1.3 NOTKUN OG AÐSÓKN  

Þingeyraklausturskirkja er ein af þremur kirkjum Þingeyraklaustursprestakalls .  Í verkefni 

Ferðamálastofu „Kortlagning auðlinda – mögulegir viðkomustaðir“2 er 

Þingeyraklausturskirkja flokkuð sem sérlega áhugaverður staður, enda hefur kirkjan um 

árabil verið verið einn helsti viðkomustaður ferðamanna í Austur-Húnavatnssýslu.  

 

Í kirkjunni eru haldnar athafnir með reglubundnum hætti. Við stærstu athafnir nær 

gestafjöldi hátt í 200 manns. Engin heildstæð gögn liggja þó fyrir fjölda gesta sem hafa sótt 

kirkjuna heim á undanförnum árum, en skráning sumarið 2012 sýndi ríflega 3.500 gesti og 

sumarið 2015 rúmlega 2.600. Í báðum tilvikum var fjöldi skráðra gesta mestur í júlí eða 

tæplega 45%, 24–29% í júní og 27–32% í ágúst.  Í byrjun sumars 2018 var settur upp 

sjálfvirkur fólksteljari við bílastæði kirkjunnar. Niðurstöður þeirrar talningar sýna að 

umtalsvert fleiri gestir sækja svæðið heim en fyrri talningar gefa til kynna.  Á tímabilinu 3. 

júní – 1. september var skráður fjöldi gesta um 7.550 manns. Dreifing heimsókna er einnig 

með öðrum hætti en fyrri talningar hafa sýnt, en yfir sumarmánuðina 2018 var fjöldi þeirra 

minnstur í júní en mestur í ágúst. Þá kemur í ljós að umferð í september var allnokkur eða  

um 1.670 manns. Eftir það dró verulega úr gestakomum og voru þær fáar yfir dimmustu 

vetrarmánuðina (sjá nánar á stöplariti 1).  

 

 
Stöplarit 1. Fjöldi gestakoma að Þingeyraklausturskirkju eftir mánuðum. 

* Talning hófst 3. júní  

** Miðað við talningu til  16. febrúar 

 

Samkvæmt bestu vitund skipulagshöfunda liggja engin frekari gögn fyrir um fjölda 

ferðamanna á viðkomustöðum í Austur-Húnavatnssýslu. Ljóst er að fjöldi gesta sem sækja 

Þingeyraklausturskirkju heim er umtalsvert minni en á þeim tveimur stöðum í Vestur-

                                                                 
2
 https://www.ferdamalastofa.is/is/troun-og-samstarf/kortlagning-audlinda/kortlagning-og-mat-a-

addrattarafli -mogulegra-vidkomustada 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

Jú
n

í*
 

Jú
lí 

 

Á
gú

st
 

Se
p

te
m

b
e

r 

O
kt

ó
b

e
r 

N
ó

ve
m

b
e

r 

D
e

se
m

b
e

r 

Ja
n

ú
ar

 

Fe
b

rú
ar

*
*

 

2018 2019 

Fj
ö

ld
i g

e
st

a 
 



Þingeyraklausturskirkja – ti llaga að deiliskipulagi 

 
7 

Húnavatnssýslu þar sem talningar fara fram3, þ.e. við Hvítserk í Húnafirði og á Illugastöðum á 

Vatnsnesi. Í ágúst 2017 heimsóttu um 25.000 manns Hvítserk í Húnafirði sem var 24% 

aukning miðað við sama tíma 2016. Fjöldi gesta á Illugastöðum á Vatnsnesi var um 16.000 í 

ágúst 2017 eða 9% aukningu frá fyrra ári. Í október 2017 var fjöldinn um 10 þúsund  við 

Hvítserk sem jafngildir aukningu um 59% miðað við sama tíma 2016. Þá sóttu 3.000 manns 

Illugastaði heim í október 2017 sem var aukning um 37% milli ára. 

 

Fyrirliggjandi gögn varðandi gestakomur á tímabilinu 3. júní – 1. september 2018 sýna að um 

80 gestir sækja Þingeyraklausturskirkju heim á degi hverjum að jafnaði, nema á sunnudögum 

þar sem fjöldinn er tæplega 100 að meðaltali. Meginstraumurinn er milli kl. 9 og 18 og er 

hann að jafnaði mestur milli kl. 11 og 16. Á þeim tíma eru komur og brottfarir gesta á hverri 

klukkustund að meðaltali á bilinu 10-11. Sé miðað við að meðalfjöldi í hverjum bíl sé 2,6 

manns 4 má því vænta að meðalfjöldi bíla á hverri klukkustund sé í kringum 4. Talningargögn 

sýna þó nokkurn breytileika í fjöldi gesta á einni klukkustund og hann hefur náð ríflega 60 

manns eða 23-24 bílar. Fjöldi þeirra klukkustunda sem fjöldi gesta var ≥40/klst voru þrjár, en 

fjöldi klukkustunda þar sem gestir á bilinu 20-39/klst var 56. Í talningargögnum er ekki greint 

upp á milli fólksbíla og rúta. Í einhverjum tilvikum gæti því verið um rútur að ræða en að 

sögn staðkunnugra er mjög lítið um að rútur komi að Þingeyraklausturskirkju.  

1.4 SKIPULAGSLEG STAÐA 

 

1.4.1 LANDSSKIPULAG 

Í Landsskipulagsstefnu 2015–2026 er gert ráð fyrir að skipulag landnotkunar stuðli að eflingu 

ferðaþjónustu í dreifbýli, jafnframt því sem gætt verði að varðveislu þeirra gæða sem eru 

undirstaða ferðaþjónustu. Leitast þarf við að skipulagsgerð sveitarfélaga greini sérstöðu, 

styrkleika og staðaranda á viðkomandi svæði í tengslum við ferðaþjónustu. 

Skipulagsákvarðanir um ferðaþjónustu þurfa að taka mið af náttúruverndarsjónarmiðum og 

kortlagningu á auðlindum ferðaþjónustunnar og að uppbygging hennar nýtist jafnt íbúum á 

svæðinu sem og ferðamönnum. 

 

  

                                                                 
3
 Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir (2018). Dreifing ferðamanna um landið. Talningar ferðamanna á 

áfangastöðum út árið 2017. Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Sjá: 
https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/talning_ferdamanna_2018pdf 
4
 Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir (2018). Dreifing ferðamanna um landið. Talningar ferðamanna á 

áfangastöðum út árið 2017. Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Sjá: 
https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/talning_ferdamanna_2018pdf 
 

ATH! Í ofangreindum talningum á fjölda ferðamanna við Hvítserk og Illugastaði er fjöldi ökutækja talinn og fjöldi 
gesta áætlaður út frá frá þeirri talningu. Við Þingeyraklausturskirkju er hins vegar teljari sem telur umferð 
gangandi gesta um hlið inn að kirkjustaðnum. 

https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/talning_ferdamanna_2018pdf
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1.4.2 AÐALSKIPULAG OG STAÐARDAGSKRÁ 21 

 

 
Uppdráttur 1. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010 – 2022. Blár hringur dreginn utan um Þingeyra-

klausturskirkju. 

Samkvæmt Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010–2022 eru Þingeyraklausturskirkja og 

Klausturstofa skilgreindar sem svæði fyrir þjónustustofnanir (S6). Svæðið nýtur 

hverfisverndar vegna fornleifa og menningarminja (H11), auk þess sem leifar þingstaðar og 

klausturs á Þingeyrum falla undir þjóðminjavernd (Þ9). Þingeyraklausturskirkja er friðuð í 

lögum um menningarminjar nr. 80/2012 ( (sjá uppdrátt 1). 

 

Í meginmarkmiðum aðalskipulagsins5 segir að stefnt skuli að því að ferðamennska og 

þjónustugreinar eflist á svæðinu, og uppbygging á svið menningar aukist. Þá segir jafnframt í 

meginmarkmiðum að varðveisla náttúru- og menningarverðmæta verði tryggð.  

 

Í sértækum verkefnum Staðardagskrár 216 er fjallað um markmið atvinnulífs og felast þau 

m.a. í öflugu atvinnulíf í sveitarfélaginu sem byggist á auðlindum svæðisins. Ennfremur segir 

að sveitarfélagið sé vinsæll áfangastaður ferðamanna, sem hafi fjölbreytta möguleika á 

afþreyingu og þjónustu. Um ferðaþjónustu segir að möguleikar sveitarfélagsins verði 

markaðssettir, aðgengi að ferðamannastöðum verði aukið, þjónusta við ferðamenn verði 

markvisst byggð upp og sérstaklega verði hugað að uppbyggingu sögustaða í tengslum við 

ferðaþjónustu. 

 

                                                                 
5
 Sjá kafla 1.2 í greinargerð skipulagsins. 

6
 Sjá kafla 2.3 í greinargerð skipulagsins. 
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2. UMHVERFISÁHRIF 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.  

Ekki er talið að deiliskipulagið hafi ekki í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif eða kalli á 

samanburð milli kosta. Rík áhersla er lögð á að allar framkvæmdir falli vel að landi og að 

umhverfisraski sé haldið í lágmarki. 

 

3. VIÐFANGSEFNI OG ÁHERSLUR DEILISKIPULAGS 

Í deiliskipulagi þessu er gert ráð fyrir færslu á aðkomuvegi og bílastæði fyrir 40 bíla nokkru 

norðar en núverandi stæði. Einnig er gert ráð fyrir uppbyggingu stígakerfis, kirkjutorgs og 

veggja auk þess sem umhverfi þjónustuhúss verður betrumbætt. Þá er gert ráð fyrir 

bílastæðum fyrir starfsfólk og lítilli geymslu norðan þjónustuhúss.    

Viðfangsefni deiliskipulagsins er því að gera tillögu að aðkomuleiðum, bílastæðum, 

göngustígum, torgi og veggjum, gera tillögu að umhverfi þjónustuhúss, staðsetja 

byggingarreit fyrir geymslu og setja fram skilmála um húsgerð. 

Megináherslur skipulagsins eru að uppbygging bæti ásýnd staðarins, rýri ekki staðhætti, 

landslag og menningarminjar. Að skapað verði umhverfi sem mætir væntingum og þörfum 

landeigenda, sóknarnefndar og gesta sem sækja staðinn heim. Til að mæta þeim áherslum 

skal uppbygging  falla vel að landi og skal skipulagið draga skýr mörk milli bæjarstæðis á 

Þingeyrum og kirkjustaðarins til að tryggja að landeigendur verði fyrir lágmarkstruflun vegna 

umferðar gesta. Aðgengi að byggingum skal vera gott og greina skal skýrt á milli akandi og 

gangandi umferðar. Þá skal dregið úr truflun vegna akandi umferðar eins og kostur er og 

kyrrstæðir bílar staðsettir með þeim hætti að þeir spilli sem minnst útsýni og 

umhverfisgæðum. Tryggja skal næði eins og framast er unnt og skapa tækifæri fyrir fólk að 

stjórna eigin aðstæðum. Þar sem þarfir og væntingar landeigenda, sóknarnefndar og gesta 

kunna að vera ólíkar, þarf deiliskipulagið að tryggja að samvera og samspil þeirra verði með 

sem jákvæðustum hætti. Lögð er sérstök áhersla á að allur frágangur að framkvæmdum 

loknum sé vandaður. 

 

4. SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR 

Deiliskipulagið tekur yfir 1,35 ha svæði sem nær yfir Þingeyraklausturskirkju og þau 

mannvirki sem tilheyra kirkjunni, s.s. þjónustuhús hennar (Klausturstofu) og bílastæði. Allt 

land innan skipulagssvæðisins er skilgreint sem þjónustustofun en svæðið nýtur einnig 

hverfisverndar og þjóðminjaverndar (sbr. kafla 1.4.2). Hér á eftir er lýst almennum skilmálum 

sem gilda um mannvirki og framkvæmdir í tengslum við deiliskipulag þetta.  

 

4.1 AÐKOMA AÐ SVÆÐINU OG BÍLASTÆÐI 

Eins og áður segir er víðsýnt við Þingeyraklausturskirkju og næði þær mikið, enda 

kirkjustaðurinn nokkuð úr alfaraleið. Af þeim ástæðum er sérstaklega mikilvægt að l ágmarka 
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áhrif vélknúinnar umferðar og kyrrstæðra bíla en sálfræðilegar rannsóknir hafa sýnt að 

kyrrstæðir bílar og bílaumferð draga úr jákvæðri upplifun fólks 7. 

Til að tryggja sem besta upplifun meðal gesta sem sækja kirkjustaðinn heim eru bílastæðin 

færð norðar frá því sem nú er. Færslunni er einnig ætlað að bæta aðkomu og ásýnd 

kirkjunnar og þjónustuhússins, og gefa kirkjustaðnum aukið andrými.  

Sé horft til fyrirliggjandi gagna um fjölda gesta sem sóttu kirkjuna heim á sumarmánuðum 

2018 og möguleika þess að svæðið laði að sér fleiri ferðamenn til framtíðar litið, gerir 

skipulagið ráð fyrir malbikuðu bílastæði fyrir allt að 40 bíla (þar af tvö stæði fyrir fatlaða). 

Samfara færslu á bílastæði færist aðkomuleiðin einnig til norðurs.  

Til að draga úr ónæði fyrir íbúa á Þingeyrum og mengun hvers kyns, skal rykbinda 

aðkomuveg með unnið er að uppbyggingu bílastæðis og færslu aðkomuvegar. Þá er vinna við 

framkvæmdir ekki heimil frá kl. 22 til 8 að morgni.  

4.1.1 AÐKOMA BÍLAUMFERÐAR AÐ KLAUSTURSTOFU OG KIRKJU 

Gamla þjóðleiðin um Þingið fór um bæjarhlað Þingeyra, norður yfir Þingeyrabungu vestan 

kirkjunnar og áfram til norðurs (Geirastaðaafleggjari). Í tillögunni er gert ráð fyrir að hluti  

gömlu þjóðleiðarinnar  nýttur sem akfær tenging milli bílastæðis, þjónustuhúss og kirkju. 

Þannig liggur aðkoma bíla um norðurhluta bílastæðis inn á gömlu þjóðleiðina og fylgir henni 

til suðurs um kirkjutorgið og meðfram kirkjugarðsveggnum að vestanverðu, uns hún endar til 

móts við sáluhlið. Ekki er gert ráð fyrir neinni sérstakri uppbyggingu á aðkomuleið frá 

bílastæði að kirkjutorginu en frá kirkjutorgi niður með kirkjugarðsvegg að sáluhliði er ekið á 

akfærum göngustíg (sjá nánar 4.2).  

 

Þá er gert ráð fyrir að aðkoma véla að kirkjugarði verði með sama hætti og er nú, þ.e. um hlið 

að norðan- og sunnanverðu. 

4.2 GÖNGUSTÍGAR, VEGGIR OG TORG 

Í tillögunni er lögð áhersla á að aðskilnað gangandi og akandi umferðar eins og kostur er, til 

að tryggja öryggi þeirra sem þarna fara um. Göngustígar eru hafðir rúmir og lega þeirra 

ákvörðuð þannig að þeir myndi rökrétta tengingu milli bílastæðis, þjónustuhúss og kirkju. 

Gert er ráð fyrir að göngustígar á suður- og austurjaðri bílastæðis séu 4 – 4,5 m á breidd og 

meðfram þeim hlaðnir/steyptir veggir, til að stýra betur umferð gangandi um svæðið og 

aðskilja með skýrum hætti milli bílastæðis og annarra hluta skipulagssvæðisins.  

 

Göngustígar á bílastæði sameinast í suðausturhorni þar sem opnast gátt inn á kirkjutorgið, 

þar sem fólk getur safnast saman og hægt er að koma fyrir upplýsingaskiltum. Til að skyggja 

ekki á kirkjuna er mælst til þess að skilti séu lág og hallandi, falli vel að landslagi og skeri ekki 

mikilvægar sjónlínur (sjá Mynd 1).   

                                                                 
7
 Gehl, J. (2010). Cities for People. Washington DC: Island Press. 
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Í nánum tengslum við torgið er þjónustuhús 

kirkjunnar, þar sem gestir geta sótt þjónustu og 

upplýsingar. Með þessu móti er ýtt undir gestir 

geti aflað sér upplýsinga um svæðið og átt 

samskipti við starfsfólk áður en þeir skoða 

kirkjuna. Með því móti má skapa markvissara 

flæði umferðar um svæðið auk þess sem slíkt 

getur auðveldað vinnu starfsfólks og aukið 

yfirsýn þeirra.  

Frá þjónustuhúsi að kirkjudyrum er gert ráð fyrir gönguleið austan við kirkjutorgið og svo taki 

við 3 m breiður göngustígur um norðvesturhluta kirkjugarðs. Að öðrum kosti er gert ráð fyrir 

að lega göngustíga í kirkjugarði haldi sér frá því sem nú er. Frá sáluhliði að kirkjutorgi utan 

kirkjugarðs að vestanverðu er gert ráð fyrir 3 m breiðum akfærum göngustíg.  

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að yfirborðslag göngustíga sé steypt og skal tryggja greitt 

aðgengi fyrir alla á stígum sem eru 3 m eða breiðari.   

Þá er gert ráð fyrir bekkjum í kirkjugarði fyrir fólk að tilla sér á. Leiðbeinandi staðsetning 

bekkja er sýnd á skipulagsuppdrætti.   

 

4.3 UMHVERFI ÞJÓNUSTUHÚSS (BÍLASTÆÐI, GEYMSLA OG ÚTISVÆÐI) 

Kringum þjónustuhús gerir skipulagið ráð fyrir að lagt verði steypt yfirborðslag að hluta til, og 

skal hlutfall þess ákvarðað við nánari hönnun svæðisins. Þá verða hlaðnir/steyptir veggir 

norðvestan við bygginguna til að marka henni skýr mörk verða.  Utan við veggi er afmarkað 

bílastæði fyrir starfsmenn. Þá er afmarkaður byggingarreitur fyrir allt að 15 m2 geymslu 

norðan við þjónustuhús.  Útlit geymslunnar og efnisval skal hafa sterka vísun til 

þjónustuhúss. Sunnan við þjónustuhúsið er gert ráð fyrir útisvæði þar sem gestir geta tillt sér 

niður og notið þess sem svæðið hefur upp á að bjóða.  

4.4 GRÓÐUR 

Gert er ráð fyrir vindþolnum lágvaxta trjágróðri á völdum stöðum umhverfis bílastæði og í 

námunda við þjónustuhús (sjá skipulagsuppdrátt) til að auka gæði umhverfis .  

4.5 LÝSING 

Gert er ráð fyrir að við framfylgd deiliskipulagsins verði unnið að endurhönnun lýsingar á 

svæðinu. Mun lýsingin miðast við kirkjuna og þjónustuhúsið annars vegar og gönguleiðir á 

svæðinu hins vegar. 

4.6 SORP 

Gert er ráð fyrir sorpílátum í tengslum við starfsemi í þjónustuhúsi og verður nákvæm 

staðsetning ákveðin við nánari hönnun svæðisins. 

 
Mynd 1. Dæmi um lág og hallandi skilti. 
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4.7 FORNLEIFAR 

Líkt og rakið er í kafla 1.2 er fjölda skráðra fornleifa að finna í námunda við kirkjustaðinn. 

Innan skilgreinds skipulagssvæðis er hins vegar aðeins að finna fornleifar í jöðrum þess , þar 

sem ekki er gert ráð fyrir að neinum framkvæmdum (sbr. skipulagsuppdrátt). Finnist áður 

ókunnar fornminjar við nánari útfærslu einstakra þátta deiliskipulagsins og/eða við 

framkvæmdir verður Minjastofnun tilkynnt um slíkt sbr. lög um menningarminjar nr. 

80/2012. 

 

5. KYNNING OG SAMRÁÐSAÐILAR 

Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var ekki tekin saman lýsing á 

skipulagsverkefninu enda liggja allar meginforsendur þess fyrir í aðalskipulagi. 

[Hér kemur lýsing á framvindu við afgreiðslu skipulagsins hjá sveitarfélaginu fram að 

auglýsingu] 

Umsagnaraðilar skipulagsins eru eftirfarandi: 

 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.  

 Biskupsstofa. 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra. 

 Minjastofnun. 

 Umhverfisstofnun. 

 Vegagerðin. 

 

[Hér kemur lýsing á framvindu við afgreiðslu skipulagsins hjá sveitarfélaginu eftir auglýsingu] 

 

Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar koma fram í töflu 1:  

Tafla 1 . Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar  

Verkþáttur Dags. 

Kynning á tillögu að deiliskipulagi  og umhverfisskýrslu mar. 2019* 

Sveitarstjórn samþykkir auglýsingu á deiliskipulag  mar. 2019* 

Lögbundninn 6 vikna auglýsingafrestur hefst mar. 2019* 

Lögbundnum 6 vikna auglýsingafresti lýkur apr. 2019* 

Endanleg samþykkt sveitarstjórnar apr. 2019* 

Staðfesting Skipulagsstofnunar maí 2019* 

* Áætluð tímasetning 

 


