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1.0. INNGANGUR

Upphaf vinnu við formlegt skipulag í Eyjafjarðarsveit má rekja til ársins 1962, en þá óskaði hreppsnefnd
Hrafnagilshrepps eftir því við Skipulag ríkisins (síðar Skipulagsstofnun) að gerður yrði uppdráttur af
skólamannvirkjum á Hrafnagili.  Eftir það hefur verið farið með ýmis mál í samræmi við skipulagslög og
reglugerðir á hverjum tíma, sjá kafla nr. 3.4. -Grg.-II.

Gildandi aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar, sem jafnframt var hið fyrsta, var staðfest 26. mars 1997.  Í
Eyjafjarðarsveit er í gildi Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands 2015, ofan byggða.  Einnig var í gildi
Svæðissskipulag Eyjafjarðar 1998-2018, sem náði upp að mörkum miðhálendisins.  Það var numið úr
gildi áður en nýtt aðalskipulag var staðfest.

Nauðsynlegt hefur reynst að gera nokkrar breytingar á uppdráttum á síðustu árum vegna breyttrar
landnotkunar frá því sem gert var ráð fyrir í aðalskipulagstillögunni.  Nokkrir aðilar voru fengnir til
útfæra þessar breytingar.  Skipulagstillögurnar hafa síðan verið samþykktar af sveitarstjórn og
Skipulagsstofnun og staðfestar af ráðherra.  Sjá kafla nr. 3.4. -Grg.-II.

Árið 2001 samþykkti sveitarstjórn að óska eftir þátttöku Skipulagsstofnunar við endurskoðun á
Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 1994-2014.  Hinn 16. apríl árið 2002 var haldinn fyrsti fundur
sveitarstjórnar og sveitarstjóra með Benedikt Björnssyni skipulagsráðgjafa sem fenginn var til verksins.

Um miðjan október 2002 fengu eftirtaldar fagnefndir í Eyjafjarðarsveit frumdrög greinargerðar til
umfjöllunar:
Atvinnumálanefnd. Íþrótta-og tómstundanefnd. Skipulagsnefnd. Umferðarnefnd.
Félagsmálanefnd. Menningarmálanefnd. Skólanefnd. Umhverfisnefnd.

Stefnuskjal Eyjafjarðarsveitar 2003-2023.
Í byrjun árs 2003 var haldinn vinnufundur með sveitarstjórn, fulltrúum fagnefnda, forstöðumönnum
stofnana o.fl. undir leiðsögn Runólfs Smára Steinþórssonar ráðgjafa.  Þar var gengið frá drögum að
stefnumótun í hinum ýmsu málaflokkum.  Þessi drög, með breytingum, voru síðan samþykkt af
sveitarstjórn.  Stefnumótun sveitarstjórnar náði til helstu þátta sem varða mannlíf í Eyjafjarðarsveit.  Þau
atriði sem fram koma í stefnuskjali sveitarfélagsins og með einhverjum hætti snerta aðalskipulagið eru
felld inn í stefnumótun þess.

Eftirtaldir fulltrúar sátu í sveitarstjórn fyrir sveitarstjórnarkosningar 2006:

Aðalmenn: Varamenn:
Hólmgeir Kalsson Valdimar Gunnarsson (tók sæti aðalmanns)
Arnar Árnason Brynjar Skúlason
Jón Jónsson Eiríkur Hreiðarsson
Valgerður Jónsdóttir Reynir Björgvinsson
Dýrleif Jónsdóttir (hætti störfum) Ívar Ragnarsson
Gunnar Valur Eyþórsson Björk Sigurðardóttir
Einar Gíslason Aðalsteinn Hallgrímsson
Oddviti: Hólmgeir Karlsson.  Sveitarstjóri: Bjarni Kristjánsson.

Eftirtaldir fulltrúar sátu í skipulagsnefnd fyrir sveitarstjórnarkosningar 2006:

Aðalmenn: Varamenn:
Hólmgeir Karlsson Valdimar Gunnarsson
Gunnar Valur Eyþórsson Ívar Ragnarsson
Sigurður Eiríksson Brynjar Skúlason.

Eftirtaldir fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórn 2006:

Aðalmenn: Varamenn:
Arnar Árnason Reynir Björgvinsson
Karel Rafnsson Elín Margrét Stefánsdóttir
Jón Jónsson Brynjar Skúlason
Bryndís Þórhallsdóttir Kristín Kolbeinsdóttir
Elísabet Sigurðardóttir Dórothea Jónsdóttir
Einar Gíslason Lilja Sverrisdóttir
Sigríður Örvarsdóttir Gunnar Valur Eyþórsson
Oddviti: Arnar Árnason.  Sveitarstjóri: Bjarni Kristjánsson.
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Eftirtaldir fulltrúar sátu í skipulagsnefnd eftir sveitarstjórnarkosningar 2006:

Aðalmenn: Varamenn:
Óli Þór Ástvaldsson Arnar Árnason
Emilía Baldursdóttir Elísabet Sigurðardóttir
Brynjar Skúlason Einar Gíslason
Karel Rafnsson Gunnar Valur Eyþórsson
Einar Grétar Jóhannsson Jón Jónsson

Jósavin Gunnarsson byggingarfulltrúi hefur veitt upplýsingar um byggingarmál vegna verkefnisins.
Guðmundur H. Gunnarsson hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar tók saman og annaðist uppsetningu
grunnkorta samkvæmt samningi sem gerður var milli hans og sveitarfélagsins.  Jónas Vigfússon
verkfræðingur fór yfir og lagfærði reiðvegaskrá.

Fulltrúar Skipulagsstofnunar á fundum ráðgjafa og fulltrúa sveitarstjórnar hafa verið Matthildur
Elmarsdóttir, Guðrún Halla Gunnarsdóttir og Hafdís Hafliðadóttir.

Til þess að skipulagsráðgjafi gæti aflað sér upplýsinga um núverandi stöðu mála í sveitarfélaginu var farin
sérstök kynnisferð um svæðið.  Vettvangsskoðanir að öðru leyti voru farnar eftir þörfum samhliða vinnu
við gerð uppdrátta og greinargerðar.  Leitað var í gagnasmiðju Eyjafjarðarsveitar og stofnana í
sveitarfélaginu auk fagaðila innan og utan sveitar.

Undir lok vinnuferlisins var haldinn fundur með skipulagsráðgjafa í sveitarstjórn og einnig í
skipulagsnefnd þar sem línur voru lagðar um hvernig endanleg tillaga yrði sett fram.  Á þeim tíma og fyrir
þann fund vann sveitarstjóri mjög náið með ráðgjafa og tók að sér verulega gagnasöfnun.  Leitað var
fanga víða og fjölmargar heimildir skráðar sem þóttu eiga heima í Greinargerðum I og II.  Þá var um leið
farið yfir eldri texta, hann ýmist uppfærður í tíma, honum sleppt eða breytt að verulegu leyti.

Greinargerð þessi (Grg. I) er þannig uppbyggð að í inngangskafla er fjallað um vinnuferlið o. fl.  Þar er
formáli, nokkrar mikilvægar upplýsingar um starfsemi sem getur tengst skipulagsmálum, ásamt helstu
lagaforsendum skipulagstillögunnar.  Í 2. kafla koma fram meginatriði stefnumótunar.  Helstu breytingar
sem varða landnotkun í Eyjafjarðarsveit eru þar settar fram, þar er núverandi landnotkun einnig staðfest í
texta.  3. kafli er um umhverfismat vegna skipulagstillögunnar.  Þeir kaflar sem á eftir koma fjalla um
eignarhald á landi, könnun á landnotkun, skipulag á bújörðum og framkvæmd og endurskoðun skipulags.
Þema- og landnotkunaruppdrættir ásamt fylgiskjölum sem tengjast aðalskipulaginu koma síðast í
greinargerðinni.

Afgreiðsla skipulagstillögunnar.

Auglýsing, athugasemdir og afgreiðsla þeirra.
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum hinn 25. júlí 2006 að auglýsa tillögu að Aðalskipulagi
Eyjafjarðarsveitar 2005-2025.  Gildistími auglýsingarinnar var frá 21. ágúst til 10. október 2006 að
meðtöldum athugasemdafrest.  Fyrir lok hans höfðu borist 45 erindi með ábendingum og athugasemdum
við tillöguna.  Athugasemdirnar voru af ýmsum toga, en einna ríkust var gagnrýni á þéttingu
byggðarinnar í Kaupangshverfi og á Staðarbyggð.  Á tímabilinu frá 24. október 2006 til 29. janúar 2007
tók sveitarstjórn til afgreiðslu tillögur skipulagsnefndar um afgreiðslu þeirra athugasemda sem borist
höfðu við skipulagstillöguna.  Sú afgreiðsla leiddi til þess að gerðar voru eftirtaldar breytingar á tillögunni
áður en hún var send Skipulagsstofnun til afgreiðslu 7. febrúar 2007:

Breytingar sem gerðar hafa verið eftir auglýsingu aðalskipulagsins, eru eftirfarandi:
1. Landfylling vegna áformaðrar Fjörubyggðar (ÍS7) er minnkuð úr 2,7 ha í 1,5 ha, jafnframt hækkar

nýtingarhlutfall á svæðinu úr 0,35 í 0,50.
2. Gert er ráð fyrir skolphreinsistöð fyrir byggðina nyrst í Kaupangshverfi í Eyjafjarðarsveit.
3. Gert er ráð fyrir vegtengingu, frá austri, sem komi inn í Reykárhverfi, auk þeirra tveggja sem fyrir eru.
4. Reiðvegur frá Stíflubrú að Sandhólum er færður frá þjóðvegi upp á túnjaðar Saurbæjarjarðarinnar.
5. Reiðleið á austurbakka Eyjafjarðarár, frá Stíflubrú að Vatnsenda, var færð upp að Hólavegi og fer meðfram

honum frá brú við Sandhóla og allt að Vatnsendabrú.
6. Vegslóði á bakka Þverár ytri verði ekki aðkomuleið að efra frístundasvæðinu í landi Þverár, heldur verði

tengingin í gegnum neðsta orlofssvæðið á Þverá og síðan áfram á merkjum Þverár og Höskuldsstaða.  Efra
orlofssvæðið í landi Þverár teygi sig ekki norður í tunguna sem þar hefur orðið til vegna legu árinnar.

7. Gert er ráð fyrir nýju íbúðarsvæði í landi Vökulands (ÍS21).
8. Íbúðarsvæði í Tjarnagerði fellt út af uppdrætti.
9. Ný spilda úr landi jarðarinnar Syðri-Varðgjár (ÍS6), neðan Veigastaðavegar, er skilgreind sem íbúðarsvæði.
10. Tillaga að skilgreiningu fjarlægðarmarka á íbúðarsvæðum var endurskoðuð.
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11. Lóð í landi Kaupangs var bætt inn á Séruppdrátt I.
12. Samþykkt voru svæði fyrir tvö íbúðarhús í landi Þórustaða.
13. Gert er ráð fyrir viðbótarlóð í landi Knarrarbergs (ÍS11-a).

Athugasemdir og umsagnir eru birtar í sérstöku hefti og afgreiðsla þeirra í öðru.  Heftin bera nöfnin
Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2005-2025, athugasemdir og umsagnir, og Aðalskipulag
Eyjafjarðarsveitar 2005-2025, afgreiðsla athugasemda, og eru fylgiskjöl með skipulagstillögunni.
Jafnframt er á bls. 57-59 í Greinargerð I samantekt á athugasemdum og svörum sveitarstjórnar við þeim.

Breytingar hafa verið gerðar á texta greinargerða tillögunnar til samræmis við framanskráð.  Aðrar
breytingar á texta voru engar efnislega, en nokkrar til frekari áherslu og skýringa.  Sveitarstjórn mun
auglýsa niðurstöðu sína sbr. 3. mgr. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga.  Skipulagsstofnun tók
aðalskipulagið til afgreiðslu skv. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga og óskaði eftir að gerðar yrðu
tilteknar lagfæringar á skipulagsgögnum s.s. nánari grein gerð fyrir stefnumótun innan svæðisskipulags
miðhálendis og tengslum áætlunarinnar við ný lög um umhverfismat áætlana sbr. erindi dags. 11. júní
2007.  Jafnframt kom fram að aðalskipulagið þyrfti að taka að nýju til afgreiðslu í sveitarstjórn þegar
niðurfelling Svæðisskipulags Eyjafjarðar 1998-2018 hefði verið staðfest af umhverfisráðherra.

Svæðisskipulag Eyjafjarðar 1998-2018.
Samhliða auglýsingu á Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 var auglýst óveruleg breyting á
Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018.  Þá málsmeðferð höfðu öll aðildarsveitarfélög svæðis-
skipulagsins samþykkt formlega áður en tillagan var auglýst, nema Akureyrarbær.  Það varð síðar að
samkomulagi milli viðkomandi sveitarfélaga að óska eftir því við umhverfisráðuneytið að skipuð yrði
samvinnunefnd um gerð nýs svæðisskiplags sbr. 4. mgr. 12. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.
Samvinnunefndin hefur nú auglýst breytingu á gildandi svæðisskipulagi sbr. 1. mgr. 14. gr. skipulags- og
byggingarlaganna.  Breytingin felst í niðurfellingu þess.  Frestur til að skila athugasemdum við tillöguna
rann út hinn 7. júní 2007.  Engar athugasemdir bárust og mun samvinnunefnd afgreiða tillöguna til
staðfestingar umhverfisráðherra..  Nefndin mun síðar hefja vinnu við gerð nýs svæðisskipulags sem taka á
til mjög afmarkaðra þátta, sem teljast geta fallið að sameiginlegum hagsmunum sveitarfélaganna allra, en
ástæða er til að marka stefnu um á svæðisvísu.

Skipulagsstofnun lítur svo á sbr. erindi hennar frá 27. apríl 2006 og 11. júní 2007, að aðalskipulagið kalli
á verulega breytingu á svæðisskipulaginu og því geti stofnunin ekki mælt með staðfestingu
aðalskipulagsins fyrr en staðfest hefur verið veruleg breyting á svæðisskipulaginu.  Tillaga að verulegri
breytingu þess, þ. e. niðurfellingu liggur nú fyrir eins og áður segir og verður send stofnuninni til
afgreiðslu og staðfestingar umhverfisráðherra.

Þátt fyrir þessa málsmeðferð hefur þeim köflum í greinargerðum aðalskipulagstillögunnar, þar sem fjallað
er um svæðisskipulagið, ekki verið breytt til samræmis við niðurstöðuna.  Það er gert í samráði við
fulltrúa Skipulagsstofnunar.

Umhverfismat áætlunarinnar.
Skv. lögum um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006, taka ákvæði þeirra til allra skipulagsáætlana, sem
ekki höfðu hlotið afgreiðslu fyrir 21. júlí 2006.  Í 3. mgr. 13. gr. sömu laga segir að umhverfisráðherra sé
heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum þeirra.  Með vísan til þess hefur sveitarstjórn með bréfi dags. 27.
júní 2007 sótt um slíka undanþágu, enda var sjálfri tillögugerðinni lokið við gildistöku þeirra og
Skipulagsstofnun hafði afgreitt tillöguna til auglýsingar skv. 2. mgr. 17. gr. skipulags- og byggingarlaga
áður en lög nr. 105/2006 öðluðust gildi.

Í bréfum Skipulagsstofnunar til sveitarstjórnar, sem dags. eru 7. mars og 11. júní 2007, er því lýst yfir að
stofnunin muni mæla með því við umhverfisráðherra að umbeðin undanþága verði veitt.

Eftirtalin skipulagsgögn verða staðfest vegna Aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar 2005-2025:

Greinargerð I.  Stefna/landnotkun. Séruppdráttur I, mkv. 1:10.000.
Greinargerð II.  Forsendur. Séruppdráttur II, mkv. 1:10.000.
Sveitarfélagsuppdráttur, (2 hl.) mkv. 1:50.000. Þemauppdráttur: Reið- og gönguleiðir, mkv. 1:200.000.
Þéttbýlisuppdráttur, mkv. 1:10.000. Þemauppdráttur: Stofnlagnir veitna, mkv. 1:200.000.

Hjörtur Pálsson cand. mag. las prófarkir vegna greinargerðanna.
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1.1. Formáli

Fljótlega eftir að sveitarfélögin þrjú innan Akureyrar, Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur og
Öngulsstaðarhreppur sameinuðust í eitt sveitarfélag, Eyjafjarðarsveit, hinn 1. janúar 1991 þótti ástæða til
að hefja formlega skipulagsgerð fyrir hið nýja sveitarfélag.  Vinna við hana hófst snemma árs 1994 og
lauk verkinu með staðfestingu umhverfisráðherra á skipulagsgögnunum (Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar
1994-2014) í janúar og mars 1997.  Við þessa skipulagsgerð var megináhersla lögð á nyrsta hluta
sveitarfélagsins, þ. e. frá mörkum Svalbarðsstrandarhrepps að austan og Akureyrar að vestan og suður að
Stokkahlöðum og Syðra-Laugalandi.  Skipulagsuppdráttur var unninn fyrir þetta svæði og að auki fyrir
Melgerðismela.  Engu að síður gilti greinargerð tillögunnar fyrir allt sveitarfélagið.

Árið 2002 ákvað þáverandi sveitarstjórn að taka þetta skipulag til endurskoðunar.  Helsta  ástæðan var sú
að á því höfðu verið gerðar fjölmargar breytingar að óskum landeigenda.  Jafnframt höfðu margir
landeigendur kynnt hugmyndir að frekari breytingum á nýtingu lands síns sem þeir lögðu áherslu á að fá
samþykktar.  Það var augljóst að ný viðhorf til landnýtingar voru að koma fram í dagsljósið og þeim
þurfti að mæta með einum eða öðrum hætti, en heildarsýn skorti.

Um þessi viðhorf og búsetubreytingar, sem hafa haft og munu hafa vaxandi áhrif á þróun sveitarfélagsins
og skipulag þess, er fjallað í kafla 2.2 „Þróun byggðar, þéttbýli.”  Þar er reynt að skýra forsendur nánar
og lýsa þeim afleiðingum, sem munu fyrr eða síðar fylgja í kjölfarið.  Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar
telur að ekki verði staðið gegn þessari þróun um leið og hún telur nauðsynlegt að stýra henni eftir því sem
frekast er unnt og bjóða í sveitarfélaginu fjölbreytta valkosti til búsetu.  Skipulagstillagan tekur mið af
þessum sjónarmiðum og eftirfarandi markmiðssetningu:

• Að skipuleggja stærri svæði og ákveða landnotkun með skýrum hætti til langs tíma til að koma í
veg fyrir tilviljanakenndar skyndilausnir og draga úr hættu á  hagsmunaárekstrum.

• Að skilyrða ytri umgjörð og ásýnd ákveðinna svæða og kjarna eða klasa innan þeirra.
• Að gera kröfu um að aðlæg og stærri svæði séu deiliskipulögð í einu til að mynda samstæða

heild en um leið innbyrðis fjölbreytni.

Íbúar Eyjafjarðarsveitar og aðrir hagsmunaaðilar eru eindregið hvattir til að kynna sér forsendur
skipulagstillögunnar og stefnumörkun í greinargerð, í tveimur heftum, sem henni fylgir og er hluti
tillögugerðarinnar.

Vinna við undirbúning að endurskoðun á Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 1994-2014 fór aðallega fram á
árunum 2002 og 2003.  Sjálf skipulagsvinnan tók hins vegar mun lengri tíma en ráð var fyrir gert í fyrstu
og stóð yfir allt til þess að tillagan var auglýst í ág. 2006.  Samhliða auglýsingu á aðalskipulaginu var,
með vísan til 2. mgr. 14. gr. skipulags- og byggingarlaganna, auglýst tillaga að breytingu á
Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018.

Alls bárust 45 athugasemdir við tillöguna.  Þær voru af ýmsum toga, en mest áberandi var gagnrýni á
þéttingu byggðarinnar í Kaupangshverfi og á Staðarbyggð.  Sveitarstjórn hefur á fundum sínum á
tímabilinu frá okt. 2006 til jan.- 2007 afgreitt þessar athugasemdir.  Á fundi sveitarstjórnar hinn 29. jan.
2007 var samþykkt að senda skipulagstillöguna til staðfestingar.

Vinna við gerð skipulagsins, upplýsingaöflun og samskipti og samráð við þær fjölmörgu stofnanir, sem
lög ákveða, hefur fyrst og fremst verið í höndum Benedikts Björnssonar, arkitekts, sem ráðinn var til
verksins snemma árs 2002.  Honum eru færðar bestu þakkir fyrir samstarfið og vel unnið verk.
Starfsmenn Skipulagsstofnunar og aðrir þeir fjölmörgu, sem með einum eða öðrum hætti hafa hér lagt
hönd á plóg, eiga sömuleiðis þakkir skildar.

Það er von sveitarstjórnar að unnið verk geti stuðlað að vexti og viðgangi sveitarfélagsins með þeim hætti
sem flestir geti við unað.

Eyjafjarðarsveit, 7. feb. 2007.

Bjarni Kristjánsson
sveitarstjóri.
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1.2. Um lög og reglugerðir

Markmið skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 eru efnislega þannig í aðalatriðum, sbr. 1. gr.:  Að sjá
til þess að þróun byggðar og landnotkun í landinu öllu verði í samræmi við skipulagsáætlanir sem hafi
efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi að leiðarljósi.
Stuðlað skal að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landsgæða.  Tryggja skal varðveislu
náttúru- og menningarverðmæta og koma skal í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu.  Sjálfbær þróun
skal ávallt höfð að leiðarljósi.  Tryggt skal réttaröryggi þegnanna, þótt hagsmunir heildarinnar séu hafðir
að leiðarljósi.  Tryggja skal faglegan undirbúning mannvirkjagerðar.  Í 9. gr. laganna segir að allt landið
sé skipulagsskylt, þar segir einnig m.a.: „Í skipulagsáætlunum er mörkuð stefna um landnotkun og þróun
byggðar.  Þar eru sett fram markmið um einstaka þætti varðandi íbúðarbyggð, atvinnusvæði,
náttúruvernd, samgöngur o.fl.  Í samræmi við 1. gr. laga þessara.“

Í lögunum segir m.a. : „Í skipulagsreglugerð skal kveðið nánar á um gerð skipulagsáætlana, svo sem um
innihald skipulagsgreinargerða, framsetningu skipulagsuppdrátta, skipulagskvaðir og skipulagsskilmála,
um samráð og kynningu tillagna og afgreiðslu skipulagsáætlana.“

Meginatriði í þessu sambandi eru eftirfarandi:
a) Gildistími aðalskipulags skal minnst vera 12 ár, en er oft 20 ár.
b) Á minnst fjögurra ára fresti, að afloknum sveitarstjórnarkosningum, skal yfirfara

aðalskipulagstillögur ef forsendur hafa breyst.  Þá skulu gerðar nauðsynlegar lagfæringar til að laga
skipulag að nýjum hugmyndum.  Ef tilefni er til skal gera nýja áætlun um aðalskipulag
(endurskoðun).

c) Á aðalskipulagsuppdráttum ber að sýna skiptingu byggðar í íbúðarhverfi, iðnaðar- og athafnasvæði,
flugvelli og hafnarsvæði, verslun og þjónustu, opinberar byggingar, opin græn svæði, vegi, lagnir,
o.s.frv.  Jafnframt skal í meginatriðum sýna skiptingu landbúnaðarsvæða í viðkomandi sveitarfélagi.

d) Greinargerð skal fylgja með viðkomandi uppdráttum, þegar aðalskipulag er gert, þar sem greint er
frá forsendum, helstu sérkennum og aðstæðum, svo sem við á.  Þá skal og gerð grein fyrir sennilegri
þróun og stefnumótun.

e) Landnotkun er eitt meginatriða skipulagsgerðar, sem og skipting og tenging allra meginþátta
sveitarfélagsins.

f) Aðalskipulag er bindandi grundvöllur fyrir deiliskipulag, þannig að afmörkuð verkefni (svæði) séu í
samræmi við meginstefnu í þróun byggðarinnar.  Aðalskipulag er því nokkurs konar trygging fyrir
því að heildarmarkmiðum verði náð.

g) Nauðsynlegt er að leita staðfestingar ráðherra á aðalskipulagi, og er það gert í samræmi við
skipulags- og byggingarlög, þar sem 9. gr., 1. mgr., kveður á um að öll mannvirki sem áhrif hafa á
útlit umhverfis skuli vera í samræmi við staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag.
Svæðisskipulags-, aðalskipulags- og deiliskipulagsáætlanir skulu vera í innbyrðis samræmi.

Um framlagningu skipulagstillagna, samþykkt þeirra og staðfestingu segir svo í 17. og 18. gr. skipulags-
og byggingarlaga:  „Áður en tillaga að aðalskipulagi eða verulegum breytingum á því er tekin til
formlegrar afgreiðslu í sveitarstjórn skal tillagan, markmið hennar og forsendur kynnt íbúum
sveitarfélagsins á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt.  Skal kynningin auglýst með áberandi
hætti.  Einnig skulu tillögurnar kynntar sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga.  Að lokinni kynningu
skal tillagan lögð fyrir sveitarstjórn til fyrri umræðu.  Sveitarstjórn skal að henni lokinni senda
Skipulagsstofnun tillöguna til athugunar.  Hafi Skipulagsstofnun ekki gert athugasemdir innan fjögurra
vikna frá því að tillagan barst henni skal tillagan auglýst óbreytt skv. 18. gr.  Telji Skipulagsstofnun að
tillagan fullnægi ekki settum kröfum um aðalskipulag skal hún leita samkomulags við sveitarstjórn um
breytingar.  Náist ekki samkomulag er sveitarstjórn engu að síður heimilt að auglýsa tillöguna en birta
skal athugasemdir Skipulagsstofnunar.”  Í 18. gr. sömu laga segir svo: „Sveitarstjórn skal auglýsa tillögu
að aðalskipulagi eða breytingu á því með áberandi hætti.  Tillagan skal einnig auglýst í
Lögbirtingablaðinu.  Í auglýsingu skal tilgreina hvar tillagan er til sýnis og hve lengi og skal sá tími ekki
vera skemmri en fjórar vikur.  Í auglýsingu skal hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna innan ákveðins frests sem eigi skal vera skemmri en
sex vikur frá birtingu auglýsingar.  Tekið skal fram hvert skila skuli athugasemdum og að hver sá sem
eigi geri athugasemdir við auglýsta tillögu innan tilskilins frests teljist samþykkur henni.  Þegar frestur til
athugasemda er liðinn skal sveitarstjórn fjalla um tillöguna á nýjan leik að undangenginni umfjöllun
skipulagsnefndar.  Í þeirri umfjöllun skal taka afstöðu til athugasemda sem borist hafa og þess hvort gera
skuli breytingar á tillögunni.  Niðurstaða sveitarstjórnar skal auglýst.  Ákveði sveitarstjórn við síðari
umræðu um tillögu að aðalskipulagi að breyta henni í grundvallaratriðum skal hin breytta tillaga auglýst á
nýjan leik skv. 1.-2. mgr.  Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að aðalskipulagi skal sveitarstjórn
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senda Skipulagsstofnun hana til afgreiðslu, ásamt athugasemdum og umsögn sveitarstjórnar um þær,
innan átta vikna frá því frestur til að gera athugasemdir skv. 2. mgr. rann út.  Jafnframt skal senda þeim
aðilum er athugasemdir gerðu umsögn sveitarstjórnar um þær.”

Ákvæði skipulags- og byggingarlaga um auglýsingu aðalskipulagstillögunnar og heimild almennings til
þess að hafa áhrif á skipulag eru mikilvæg.  Almenningur á þess kost að gera skriflegar athugasemdir við
áform sveitarstjórnar og aðalskipulagstillöguna.  Almennir fundir á viðkomandi svæði eru einnig
nauðsynlegur þáttur í kynningu á skipulagshugmyndum og nauðsynlegt er að halda a.m.k. tvo slíka fundi.
Fundirnir fjalli um drög að stefnumörkun og um drög að aðalskipulagi.  Á þessum fundum á að gefast
tækifæri til að ræða mismunandi lausnir og valkosti.

Megintilgangur með endurskoðuðu Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 er þessi:
1. Að marka stefnu í uppbyggingu sveitarfélagsins.
2. Að vera hjálpargagn sveitarstjórnar við gerð fjárhagsáætlana.
3. Að tryggja að landnýting verði sem best og að skapað sé gott umhverfi.

1.3. Staða Svæðisskipulags Miðhálendis Íslands 2015

Sú breyting hefur orðið á miðhálendissvæðinu vegna Aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 að
stjórnsýslumörk Skagafjarðar- og Eyjafjarðarsýslu hafa færst til á vissu svæði, eftir samkomulag um
sýslumörk, sem fram kemur á sveitarfélagsuppdrætti.  Auk þess er gert ráð fyrir vegi úr Eyjafjarðardal
upp á Vatnahjalla.  Um nánari útfærslu skipulagsins er fjallað í tilsvarandi köflum er varða stefnumótun
og landnotkun (kafli 2.).  Sjá einnig almenna umfjöllun um Svæðisskipulag Miðhálendisins 2015 í kafla
2.8. -Grg.-II.

1.4. Meginmarkmið Svæðisskipulags Eyjafjarðar 1998-2018

Aðalmarkmið þess voru eftirfarandi:
♦ Efla skal Eyjafjarðarsvæðið með Akureyri sem höfuðstað Norðurlands.  Með því að styrkja Akureyri

sem miðstöð verslunar og þjónustu, menningarlífs og samgangna er unnt að skjóta styrkari stoðum
undir Eyjafjarðarsvæðið í heild og aðrar byggðir á Norðurlandi.  Meginatriðið er að skapa góð
skilyrði til mótvægis við þá íbúaþróun sem átt hefur sér stað í landinu.  Með þessu verði stuðlað að
eðlilegra jafnvægi í byggð landsins en nú er.  Á skipulagstímabilinu er stefnt að því að íbúafjölgun á
Eyjafjarðarsvæðinu verði umfram landsmeðaltal.

♦ Unnið verði áfram að stækkun sveitarfélaga á svæðinu með sameiningu þeirra.
♦ Á skipulagstímanum verði Eyjafjarðarsvæðið eitt atvinnusvæði, þar sem íbúar fái fjölbreytilega

atvinnu við sitt hæfi, svo sem best gerist á Íslandi.
♦ Efla ber iðnað og ákveðnir hafa verið staðir fyrir nýjan iðnað utan þéttbýlismarka.
♦ Auka ber starfsemi á sviði félags-, heilsugæslu-, menntunar-, menningar- og umhverfismála, m.a. til

að laða fólk til svæðisins.
♦ Efla þarf opinbera þjónustu í Eyjafirði með fjölgun ríkisstofnana eða útibúum og hlúa ber að þeim

sem fyrir eru, s.s. Háskólanum á Akureyri og Fjórðungssjúkrarhúsinu, og efla rannsókna- og
vísindastarf, m.a. í tengslum við þessar stofnanir.  Mikilvægt er að flytja ákvörðunarvaldið sem næst
vettvangi.

♦ Gæta skal náttúruverndarsjónarmiða í öllum aðgerðum í samræmi við Ríó- samþykktina, sem fjallar
um sjálfbæra þróun.

1.5. Breytingar sem gera þarf á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018

Eins og eðlilegt er hljóta að koma fram breytingar á aðalskipulagstillögu á hverjum tíma þar sem einhver
þróun á sér stað.  Eyjafjarðarsveit er nágranni stærsta sveitarfélags utan höfuðborgarsvæðisins sem hlýtur
að hafa mikil áhrif.  Miklar breytingar hafa einnig orðið í landbúnaði, bújörðum hefur fækkað á sama
tíma og aðrar hafa stækkað og aukið framleiðslu.  Almennt jarðaverð hefur hækkað mjög og nú er litið á
landrými sem mun meiri verðmæti heldur en áður var.  Að þessu samanlögðu hafa miklar breytingar átt
sér stað frá því að Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 1994-2014 og Svæðisskipulag Eyjafjarðar 1998-2018
voru staðfest.
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Breytingar eftir landnotkunarflokkum:
Vatnsverndarsvæði
Í kafla 3.5 segir: „Meginvatnsverndarsvæði eru sýnd á skipulagstillögu, samkvæmt flokkun.  Um þau er
fjallað í kafla 5.2.2 og eru þau öll talin upp í kafla 6.11.4.”

Vatnsverndarsvæði sem falla út af svæðisskipulagi vegna breyttrar skilgreiningar:
1. Vatnsverndarsvæði ofan Steinhólaskála.
2. Vatnsverndarsvæði við Hólavatn.
3. Vatnsverndarsvæði Saurbæjar og Sólgarðs.
Stækkuð vatnsverndarsvæði:
1. Vatnsverndarsvæði yst í landi Ytri-Varðgjár.
2. Vatnsverndarsvæði í Staðarbyggðarfjalli.

Efnistökusvæði
Breytingar sem verða í kafla 3.5 og 5.1.7 í greinargerð Svæðisskipulags Eyjafjarðar 1998-2018.  Á
svæðisskipulagsuppdrætti verður aðeins ein breyting, þ.e. Þveráreyrar í landi Ytri-Hóls bætast inn á
uppdrátt.  Þar eru eingöngu sýndar stórar námur (100.000 rúmmetrar eða stærri).

Efnistökusvæði sem falla út af svæðisskipulagi (ekki sýnd á uppdrætti utan Eyrarland, Ytri- og Syðri-Varðgjá):
1) Finnastaðaá.  Vegagerðin tók hér efni til vegagerðar.
2) Skjóldalsá.  Efnistaka Vegagerðarinnar.
3) Melgerðismelar.  Farvegur Djúpadalsár.  Nokkur gömul efnistökusvæði á Melgerðismelum.
4) Saurbær.  1. Vegagerðin tók nokkurt efni úr Hjöllum við Saurbæ.  2. Efni var tekið úr farvegi

Eyjafjarðarár á þessum slóðum.
5) Kolgrímastaðir.  Vegagerðin tók umtalsvert magn af efni úr farvegi Eyjafjarðarár á þessum slóðum.
6) Torfufell.  Vegagerðin tók öðru hverju efni til viðgerða og endurbóta á vegum.
7) Hólakot.  Vegagerðin malaði hér bindiefni á malarvegi í Eyjafirði.
8) Gröf og Skálpagerðismelar. Gamlar ófrágengnar námur í Skálpagerðismelum.

Ný efnistökusvæði:
1) Vaglir.  Landeigandi selur efni til til ýmissa aðila úr farvegi Eyjafjarðarár.  (III) (ES1).
2) Þveráreyrar í landi Ytri-Hóls. Efnistaka úr eyrunum norðan Þverár.  (V) (ES7).

Skilgreining tveggja náma, þ.e. í Þveráreyrum í landi Ytri-Hóls (ES6) og í Þveráreyrum í landi Þverár (ES7), breytist
þannig að þær færast í flokk (V).

Námurnar eru flokkaðar eftir stærð og er tölusetning höfð aftan við hverja námu.
(IV) Stór náma; allt að 150.000 rúmmetrar.
(V) Mjög stór náma; stærri en 150.000 rúmmetrar eða umhverfismatsskyld náma af öðrum orsökum.

Þéttbýli
Um þéttbýlissvæði er fjallað í kafla 2.6 og 3.6 í greinargerð Svæðisskipulags Eyjafjarðar 1998-2018 og
þar segir: „Allir þéttbýlisstaðir á Eyjafjarðarsvæðinu eru sýndir á landnotkunaruppdrætti.”

Breyting á svæðisskipulagi samkvæmt aðalskipulaginu:
Þéttbýlissvæðið í Reykárhverfi stækkar og við það bætist svæði úr landi Grísarár ásamt Ölduhverfi.

Íbúðarsvæði
Breytingar sem verða í kafla 2.6 og 3.6 í greinargerð Svæðisskipulags Eyjafjarðar 1998-2018.
Á svæðisskipulagsuppdrætti þarf að stækka svæði, fella eitt út og bæta nokkrum nýjum inn á uppdrátt.

Í Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 segir í kafla 2.6:  „Í Eyjafjarðarsveit hefur verið ákveðið að
heimila íbúðarsvæði á fjórum stöðum norðaustanvert í sveitarfélaginu.”
Í kafla 3.6 segir:  „Íbúðarsvæði á Eyjafjarðarsvæðinu eru sýnd á landnotkunaruppdrætti.  Þau svæði
sem fyrir eru eða staðfest í aðalskipulagi eru þessi, ...á Kristnesi (allt að 15 hús) og í landi Syðra-
Laugalands í Eyjafjarðarsveit (allt að 15 hús).”  Síðar segir í sama kafla:  „Í Eyjafjarðarsveit hefur verið
ákveðið, samkvæmt svæðisskipulaginu, að heimila ný íbúðarsvæði á fjórum nýjum stöðum, þ.e. í landi
Eyrarlands (allt að 10 hús), Brúarlands (allt að 15 hús), Leifsstaða (allt að 15 hús) og Kaupangs (allt að 15
hús).”

Íbúðarsvæði sem fellur út af svæðisskipulagi:
Íbúðarsvæði í landi Syðra-Laugalands (allt að 15 hús).
Ný eða breytt íbúðarsvæði:

1) Íbúðarsvæðið á Kristnesi er óbreytt en norðanvert við það í landi Reykhúsa er gert ráð fyrir fimm
allstórum lóðum.

2) Í landi Ytri-Varðgjár er gert ráð fyrir fjórum skilgreindum íbúðarsvæðum með samtals 44 íbúðum.
3) Í landi Syðri-Varðgjár er gert ráð fyrir sjö skilgreindum íbúðarsvæðum með samtals 41 íbúð.
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4) Í Fjörubyggð, sem er hluti af landi jarðanna Ytri- og Syðri-Varðgjár, er gert ráð fyrir allt að 97 íbúðum á
landi sem er að hluta á uppfyllingu.

5) Í landi Brúarlands hefur verið staðfest, með breytingu á gildandi svæðisskipulagi, fjölgun íbúðarhúsa  úr
15 í 17.  Þar er nú gert ráð fyrir 24 íbúðarhúsalóðum.

6) Í landi Leifsstaða var gert ráð fyrir 15 íbúðarhúsum, aðalskipulagið gerir ráð fyrir að þau verði 30.
7) Í landi Fífilgerðis er gert ráð fyrir tveimur íbúðarhúsalóðum.
8) Í landi Kaupangs er gert ráð fyrir samtals 14 íbúðarhúsum.
9) Í landi Þórustaða er gert ráð fyrir sjö nýjum einbýlishúsum.
10) Í landi Þórustaða á svæði sem kallað er „Áttan” er gert ráð fyrir þremur íbúðarhúsum.
11) Í landi Reinar er gert ráð fyrir allt að þremur nýjum lóðum auk þeirra tveggja sem fyrir eru.
12) Í landi Jódísarstaða og Höskuldsstaða Þar er um að ræða tvö svæði.  Neðra svæðið, með 11

íbúðarhúsalóðum hefur verið staðfest með breytingu á gildandi svæðisskipulagi en þeim fjölgar í átján.
Efra svæðið er ofan þjóðvegar nr. 829.  Þar er gert ráð fyrir sjö íbúðarhúsalóðum.  Alls 25 íbúðir.

13) Í landi Öngulsstaða I er gert ráð fyrir 9 hefðbundnum íbúðarhúsalóðum  Með hverri lóð getur fylgt
landskiki ofan við efstu tún á Öngulsstöðum I og III.

14) Í landi Öngulsstaða I og III og Staðarhóls er gert ráð fyrir allt að 4 stórum íbúðarhúsalóðum.
15) Í landi Bjarkar er gert ráð fyrir fjórum stórum íbúðarhúsalóðum.
16) Í landi Hólshúsa hefur verið staðfest með breytingu á gildandi svæðisskipulagi svæði fyrir svokölluð

smábýli 10 talsins.
17) Í landi Dvergsstaða er gert ráð fyrir 10 smábýlum eins og samþykkt hefur verið í landi Hólshúsa.

Landbúnaðarsvæði, óbyggð svæði
Breyting á svæðisskipulagi samkvæmt aðalskipulaginu:
1. Landbúnaðarsvæði minnka í samræmi við breytta landnotkun, ný íbúðarsvæði, frístundabyggð o.fl.
2. Á jörðunum Ytri- og Syðri- Varðgjá, þar sem landbúnaður er að fullu aflagður, eru þau svæði sem

áður voru skilgreind landbúnaðarsvæði og ekki fara undir byggð nú skilgreind sem óbyggð svæði.

Svæði fyrir frístundabyggð
Í kafla 3.2.2 segir:  „Á svæðisskipulagsuppdrætti er landnotkun fyrir frístundabyggðir ákveðin (sjá einnig
kafla nr. 6.6.4.).  Í töflu nr. (6)8 eru öll frístundasvæði sem sýnd eru á landnotkunaruppdrætit talin
upp.”
Ný frístundasvæði:

1) Sjö svæði í landi Kropps í Ölduhverfi með allt að 142 húsum (innan þéttbýlis).
2) Í landi Þverár I- svæði a er gert ráð fyrir allt að 8 húsum.
3) Í landi Þverár II- svæði b er gert ráð fyrir allt að 32 húsum.
4) Í land Höskuldsstaða -svæði a er gert ráð fyrir 32 húsum.
5) Í landi Öngulsstaða -svæði a er gert ráð fyrir allt að 6 húsum.
6) Í landi Öngulsstaða -svæði b er gert ráð fyrir allt að 5 húsum.
7) Í landi Öngulsstaða -svæði c er gert ráð fyrir allt að 3 húsum.
8) Í landi Öngulsstaða og Staðarhóls -svæði e er gert ráð fyrir allt að 24 húsum.
9) Í landi Bjarkar -svæði a er gert ráð fyrir allt að 7 húsum.
10) Í landi Gullbrekku er gert ráð fyrir allt að 5 húsum.

Samgöngur á landi:  Stofn- og tengivegir/meginreiðleiðir
Í Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 segir í kafla 3.3:  „Stofn- og tengivegakerfið, hafnir og
flugvellir utan þéttbýlis eru sýnd á svæðisskipulagsuppdrætti.  Í kafla nr. 6.10.1 er fjallað um vegakerfið,
........”

„Á svæðisskipulagsuppdrætti er landnotkun vegna eftirtalinna framkvæmda ákveðin og sýnd: ”

♦ „.....  Meginreiðleiðir.  Í kafla 6.10.2 er fjallað um helstu reiðleiðir sem sýndar eru á
landnotkunaruppdrætti. ”

Breyting á svæðisskipulagi samkvæmt aðalskipulaginu:
1. Gert er ráð fyrir nýjum vegi meðfram (út í) Eyjafjarðará; frá Grísará og skammt inn fyrir

Stokkahlaðir.
2. Meginreiðleið (Stofnleið 1), frá Akureyri og inn að Melgerðismelum, hefur verið staðfest með

breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar.
3. Ennfremur er gert ráð fyrir fleiri stofnleiðum reiðvega í Eyjafjarðarsveit.

Þjónustustofnanir
Í Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 segir í kafla 3.8:
„Á svæðisskipulagsuppdrætti er landnotkun vegna eftirfarandi atriða sýnd og ákvörðuð:
♦ „Félagsheimili á svæðinu eru sýnd á uppdrætti, sem svæði fyrir þjónustustofnanir, og þau talin upp

í töflu (6)10, en um þau fjallað í kafla 6.8.7.  ...............”
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Breyting í aðalskipulagi:
1. Hlutverk félagsheimilana hefur verið skilgreint.

Opin svæði til sérstakra nota
Í Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 segir í kafla 3.8:

„Á svæðisskipulagsuppdrætti er landnotkun vegna eftirfarandi atriða sýnd og ákvörðuð:
♦ „Útivistarsvæði sem eru opin almenningi eru 40 talsins á Eyjafjarðarsvæðinu.  Tafla nr. (6)11 sýnir

þau svæði sem á landnotkunaruppdrætti eru skilgreind sem opin svæði til sérstakra nota.  Umfjöllun
um svæðin er að finna í kafla nr. 5.4.4 og 6.8.8. ”

Breyting á landnotkun vegna opinna svæða til sérstakra nota er þannig að eftirfarandi svæði bætast við,
svæði innan þéttbýlis teljast ekki með:

1. Golfvöllur í landi Leifsstaða, staðfestist í aðalskipulagi.
2. Golfvöllur í landi Þverár, hefur verið staðfest.
3. Golfvöllur í landi Dvergsstaða, staðfestist í aðalskipulagi.

Auglýsing á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018.
Á sama tíma og Aðalskipulag Eyjafjarðar 2005-2025 verður auglýst munu samsvarandi breytingar á
Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 og Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands -2015 verða auglýstar
eftir því sem þörf er á.

1.6. Meginbreytingar sem verða á Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 1994-2014

Stærsta breytingin á nýju aðalskipulagi frá því sem það leysir af hólmi er að það nær nú til alls
sveitarfélagsins, sbr. Sveitarfélagsuppdrátt.  Eldra aðalskipulag náði í raun einungis að Miðbraut, þ.e.
yfir það svæði sem uppdrættir náðu yfir.  Einnig má nefna þær breytingar sem leiðir af skilgreiningum
landnotkunarflokka, sbr. núgildandi skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 og skipulagsreglugerð nr.
400/1998.

Frumskráning fornminja hefur farið fram eftir að eldra aðalskipulag var staðfest og er um hana fjallað í
kafla 3.1.1.1.-Grg.-II og hún skýrð á skýringaruppdrætti.

Helstu breytingar eftir svæðum eru sem hér segir:

Svæði sem Sveitarfélagsuppdráttur nær til:
Fellur út í nýju aðalskipulagi:
1. Tillaga að framtíðarsvæði á Syðra-Laugalandi.
2. Golfvöllur í landi Brúna.
3. Ýmsar efnisnámur.
Kemur inn á nýtt aðalskipulag:
1. Skógræktarlóðir í landi Háls og Saurbæjar.
2. Svæði fyrir frístundabyggð í landi Víðigerðis.
3. „Smábýli” í landi jarðanna Hólshúsa og Dvergsstaða.
4. Golfvöllur í landi Dvergsstaða.
5. Breytt stofnreiðleið frá Akureyri að Melgerðismelum og nýjar stofn- og héraðsleiðir skilgreindar.
6. Gönguleiðir skilgreindar.
7. Djúpadalsvirkjanir.
Svæði sem Séruppdráttur I nær til:
1. Þétting íbúðarbyggðar í Kaupangshverfi.
2. Golfvöllur og ferðaþjónusta í landi Leifsstaða.
3. Áhersla er lögð á aukna skógrækt á svæðinu.
Svæði sem Séruppdráttur II nær til:
1. Golfvöllur í landi Þverár og frístundsvæði.
2. Íbúðarsvæði í landi Reinar.
3. Frístundabyggð í landi Höskuldsstaða.
4. Íbúðarsvæði í landi Jódísarstaða og Höskuldsstaða.
5. Ný íbúðar- og frístundasvæði í landi Öngulsstaða I, Öngulsstaða III og Staðarhóls.
6. Íbúðar- og frístundasvæði í landi Bjarkar.
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Svæði sem Þéttbýlisuppdráttur nær til:
1. Þéttbýlissvæði sem nær yfir Reykárhverfi ásamt Öldu- og Kristneshverfi.  Ölduhverfi er viðbót við

það þéttbýlissvæði sem fyrir var á gildandi aðalskipulagi.
2. Svæðin verði tengd með gönguleiðum, efri og neðri, og með skógrækt.
3. Breyting á legu þjóðvegar við Reykárhverfi.

Þess ber að geta að um breytingar sem hafa verið gerðar á gildandi Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar
1994-2014 er einnig fjallað í kafla nr. 3.4.-Grg.-II, sjá einnig kafla 1.3.

1.7. Kortagrunnar og uppdrættir

Sveitarfélagsuppdráttur er í mælikvarða 1:50.000.  Séruppdrættir I og II ásamt Þéttbýlisuppdrætti eru í
mælikvarða 1:10.000.  Þessir fjórir uppdrættir verða staðfestir með aðalskipulaginu.  Þemauppdrættir
sem sýna annars vegar göngu- og reiðleiðir og hins vegar lagnir veitukerfa í mælikvarðanum 1:200.000
verða staðfestir sem hluti af greinargerð.  Skýringaruppdrættir eru í mælikvarðanum 1:200.000 og eru
þeir ætlaðir til frekari upplýsingar, en verða eigi staðfestir.  Ef það gerist að ósamræmi sé á milli
staðfestra þemauppdrátta og staðfestra skipulagsuppdrátta gilda skipulagsuppdrættirnir.

Kortagrunnur sem nær yfir allt sveitarfélagið er frá Landmælingum Íslands, unninn af kortablöðum í
mkv. 1:50.000, sem gefinn voru út á árunum 1988-1990 og endurskoðuð árið 1997 og 2001.
Þéttbýlisuppdráttur er byggður á grunnum frá Hnit hf og Ísgraf/Loftmyndir ehf.  Séruppdrættir eru
byggðir á grunni frá Hnit hf.  Teikniforrit við kortagerð og vinnslu aðalskipulags er MicroStation J-
útgáfa.

1.8. Umsagnir og samráð

Umsagnir og samráð:
Í gr. 3.2 í skipulagsreglugerð, nr. 400/1998, segir m.a.:  „Séð skal til þess að skipulagstillögur og
fyrirliggjandi skipulagsáætlanir séu aðgengilegar íbúum og öðrum þeim sem hagsmuna eiga að gæta.”

Vegna vinnu við aðalskipulag sveitarfélagsins var haft samráð við þá aðila, auk Skipulagsstofnunar,
sem fjalla um eða fara með þá málaflokka sem skipulagið nær til og við á vegna aðalskipulags
Eyjafjarðarsveitar.  Greinargerð ásamt uppdráttum hefur verið send til allra þessara aðila til kynningar á
tillögunni.

Formlegir samráðsaðilar/ráðgjafar:
Samráð var haft við Landbúnaðarráðuneyti um landnotkunarbreytingar á landbúnaðarsvæðum, sbr.
jarðalög.  Rétt er að benda á það að þegar landnotkun á bújörðum er breytt er nauðsynlegt að afskrá slík
lönd sem landbúnaðarsvæði, sbr. jarðalög nr. 81/2005.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 5. janúar 2006, án athugasemda.

Samráð var haft við Vegagerðina um legu þjóðvega og tengingar við þá, sbr. ákvæði vegalaga nr.
45/1994.  Ennfremur er haft samráð við Vegagerðina vegna efnisnáma og efnisvinnslu.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, erindinu var ekki svarað.

Samráð var haft við Fornleifavernd ríkisins um fornleifaskráningu vegna skipulagsgerðar, sbr. ákvæði
þjóðminjalaga, nr. 107/2001.  Öll gögn um fornleifar í landinu skulu liggja fyrir hjá Fornleifavernd
ríkisins.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 14. febrúar 2006, með eftirfarandi
athugasemdum:  Bent var á að nokkur fjöldi skráðra fornleifa er innan þeirra svæða, sem ætluð eru fyrir
þéttbýli, og verður að taka tillit til þess við deiliskipulagsgerð.  Fornleifaskráning getur aldrei orðið
tæmandi og því má gera ráð fyrir að áður óþekktar fornleifar geti komið í ljós við jarðrask vegna
framkvæmda.  Þetta á einkanlega við um svæði nálægt bæjarstæðum bæja sem hafa verið lengi í byggð.
13. grein Þjóðminjalaga nr.107/2001 fjallar um hvernig bregðast eigi við ef fornleifa verður vart við
framkvæmdir.

Samráð var haft við Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra.  Tekið skal tillit til
reglugerða sem lúta að: (a) vörnum gegn mengun vatns og grunnvatns, (b) reglugerðum um fráveitur,
skólp og varnir gegn mengun vatns vegna köfnunarefnissambanda frá landbúnaði, (c) um meðferð
úrgangs og spilliefna, og (d) um hávaðamengun.
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Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra hinn 18.
janúar 2006, með eftirfarandi athugasemdum:  Ýmsar ábendingar og viðbætur varðandi rotþrær,
vatnsvernd, fráveitur, hávaða- og loftmengun og vega almennrar umgengni.

Samráð var haft við Umhverfisstofnun um náttúruvernd og flokkun strandsvæða og vatnasvæða.  Í 33.
gr. laga um náttúrvernd nr. 44/1999, m.s.br. segir að leita skuli umsagnar Umhverfisstofnunar vegna
nýrrar aðalskipulagstillögu.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 20. mars 2006, með eftirfarandi
athugasemdum:  Nokkrar leiðréttingar komu fram vegna laga- og reglugerða.  Þetta varðar fyrst og
fremst lög um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br. og lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 ásamt
reglugerðum nr. 796, um varnir gegn mengun vatns, og 798/1999, vegna skilgreiningar á viðtaka vatns.
Nokkrar athugasemdir komu fram sem þörfnuðust afgreiðslu sveitarstjórnar, s.s. svokölluð Fjörubyggð,
skógræktarsvæði (skilgreiningar) og ný veglína austan Reykárhverfis.

Samráð var haft við Náttúruverndarnefnd í héraði um þann texta greinargerðar er fjallar um náttúrufar
-Grg.-II.  Nefndin fékk einnig til umfjöllunar aðalskipulagið í heild á lokastigi tillögugerðarinnar.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 17. janúar 2006, með eftirfarandi
athugasemdum:  Þar eð markmið sveitarfélagsins varðandi náttúruvernd eru til fyrirmyndar er lagt til að
það gerist þátttakandi í Staðardagskrá 21.  Bent er á nauðsyn þess að gera heildarúttekt og skráningu á
náttúrufari í Eyjafjarðarsveit.  Lögð er áhersla á góða umgengni við malarnámur.  Spurt er hvort
sandnám á hverfisverndarsvæði samræmist samþykktum um verndarsvæði.

Samráð var haft við Veðurstofu Íslands og Almannavarnir um hættumat vegna snjóflóða og
skriðufalla s.s. segir í lögum nr. 49/1997 sem fjalla um þessa náttúruvá.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005:  Ekki bárust athugasemdir frá þessum stofnunum.

Samráð var haft við Flugmálastjórn Íslands um þann texta greinargerðar er fjallar um flugsamgöngur
(kafli 3.8.4.-Grg. II).  Stofnunin fékk einnig til umfjöllunar aðalskipulagið í heild á lokastigi
tillögugerðarinnar.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 8. febrúar 2006, með eftirfarandi
athugasemdum:  Nýjar upplýsingar komu fram um ýmiss konar búnað vegna Akureyrarflugvallar, sem
tillit var tekið til.  Þá kom einnig fram ábending um öryggissvæði flugvallarins sem fært hefur verið inn
á skýringaruppdrátt.

Samráð var haft við Landsnet um skipulagsuppdrætti og þann texta greinargerðar er fjallar um
stofnlagnir til raforkuflutninga (kafli 3.7.3.-Grg.-II).
Fyrirtækið fékk aðalskipulagið í heild til umfjöllunar á lokastigi tillögugerðarinnar.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 9. janúar 2006, með eftirfarandi
athugasemdum:  Bent var á að æskilegt væri að aðskilja texta er fjallar annars vegar um dreifikerfi
rafmagns og hins vegar um flutningskerfið, sbr. raforkulög nr. 65/2003.  Þetta er m.a. vegna þess að ekki
er sami rekstraraðili að þessum mannvirkjum.  Einnig komu fram nokkrar leiðréttingar í texta og loks
var greint frá framtíðaráætlunum um uppbyggingu flutningakerfis í sveitarfélaginu.

Samráð var haft við veiðimálastjóra um þann texta greinargerðar er fjallar um veiðar á ám og vötnum
(kafli 3.10.5-Grg-II).  Stofnunin fékk aðalskipulagið í heild til umfjöllunar á lokastigi tillögugerðarinnar.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 27. desember 2005, með eftirfarandi
athugasemdum:  Bent var á að samráð skal haft við stjórnsýslu veiðimála þegar veitt er
framkvæmdaleyfi til efnistöku í árfarvegum.  Einnig var bent á að eftir 1. janúar 2006 tekur veiðimála-
og fiskeldissvið Landbúnaðarstofnunar við hlutverki embættis veiðimálastjóra.

Samráð var haft við samvinnunefnd um Miðhálendi Íslands vegna þess svæðis í Eyjafjarðarsveit sem
er hluti af því.
Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005, afgreitt hinn 12. maí 2005, með eftirfarandi athugasemdum:
Bent er á orkuvinnslusvæði Jökulsár og að um það vanti umfjöllun í greinargerð.  Óskað er eftir frekari
umfjöllun um Landakot, Bergland og Litlakot í greinargerð.  Lagt er til að gangnamannahús séu flokkuð
til landbúnaðarnota, en séu slík hús nýtt til gistingar, greiðasölu eða aðstöðu fyrir ferðamenn séu þau
flokkuð sem verslun og þjónusta.  Gera skal nánari grein fyrir starfsemi Hálendismiðstöðvarinnar við
Laugafell.

Skipulagstillagan var kynnt nágrannasveitarfélögum og jafnframt öðrum þeim sveitarfélögum er eiga
aðild að Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018.  Sent til umsagnar hinn 22. desember 2005 og í júlí
2006.
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Svalbarðsstrandarhreppur fékk aðalskipulagið í heild til umfjöllunar á lokastigi tillögugerðarinnar.
Sent til umsagnar hinn 12. júlí 2006, afgreitt hinn 9. ágúst 2006, með eftirfarandi athugasemdum:  Bent
var á að skipulagstillagan hafi ekki verið send hinn 22. 12. 2005, -væntanlega fyrir mistök.
Athugasemdir gerðar við fjarlægðamörk byggingarreita frá mörkum lögbýla og landnotkunarreita.  Bent
á að huga skuli að sameiningu veitna í sveitarfélögunum.  Tekið er undir umsögn Eyjafjarðarsveitar um
legu reiðvegar ofan Veigastaðavegar.  Athugasemdir voru gerðar við kafla 7.2. vegna ruglings í
upptalningu.

Engar aðrar athugasemdir bárust frá sveitarfélögunum á þessu stigi ferlisins.

Nánar um málsmeðferð vegna Svæðisskipulags Eyjafjarðar 1998-2018.
Í febrúar 2005 var aðalskipulagstillagan send Skipulagsstofnun til umsagnar.  Í svari stofnunarinnar, sem
dags. er 18. mars s. á., kemur ekki fram með beinum hætti að tillagan kalli á málsmeðferð eins og um
verulega breytingu á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 væri að ræða.  Einungis var bent á að gera
þyrfti samsvarandi breytingar á því og gerðar eru á aðalskipulaginu.  Á lokastigi skipulagsvinnunnar var
tillagan aftur send Skipulagsstofnun til umsagnar.  Í svari hennar, sem dagsett er 27. apríl 2006, kemur
hins vegar fram með skýrum hætti að stofnunin telur breytingarnar það miklar að þær kalli á stofnun
samvinnunefndar um gerð svæðisskipulags og auglýsingu á verulegri breytingu á því, sbr. 14. gr.
skipulags- og byggingarlaga.  Sveitarstjórn taldi þessa niðurstöðu seint fram komna og íþyngjandi fyrir
framgang aðalskipulagstillögunnar.  Á fundi með fulltrúum sveitarstjórnar og Skipulagsstofnunar hinn
15. maí 2006 varð að samkomulagi að sveitarstjórn kannaði afstöðu aðildarsveitarfélaga
svæðisskipulagsins til þess að breytingarnar yrðu engu að síður auglýstar sem óverulegar.  Það var
skilningur sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar að ef öll sveitarfélögin lýstu sig samþykk því væri það
fullnægjandi niðurstaða. Allar sveitarstjórnirnar, nema bæjarstjórn Akureyrar, féllust á þessa
málsmeðferð.  Þrátt fyrir það ákvað sveitarstjórn að auglýsa breytingar á svæðisskipulagi samtímis
aðalskipulagstillögunni.

Athugasemdir umsagnaraðila voru allar teknar til skoðunar og leiðréttingar gerðar í samræmi við
efni þeirra.
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2.0. MEGINATRIÐI STEFNUMÖRKUNAR AÐALSKIPULAGSINS

Stefnumörkun aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar til ársins 2025 nær til atriða á sviði sveitarstjórnarmála
sem varða skipulagsmál og ýmis önnur málefni sem áhrif hafa á þróun byggðar í sveitarfélaginu.
Meginþættir aðalskipulagsins ná til landnotkunar, samgöngukerfa og umhverfismála svo og verndunar-
og öryggismála.

Sveitarstjórn hefur ásamt hópi heimamanna samið Stefnuskjal Eyjafjarðarsveitar 2005-2025.
Stefnuskjalið felur í sér stefnumörkun Eyjafjarðarsveitar fyrir næstu ár.  Stefnumörkunin er sett fram í
tveimur hlutum.  Fyrri hlutinn hefur að geyma grundvallarviðmið og leiðarljós í þróun og starfsemi
Eyjafjarðarsveitar sem eru eftirfarandi:

Hlutverk
♦ Eyjafjarðarsveit er fjölskylduvænt samfélag sem byggir á og styður grunnatvinnu-

vegina og nýsköpun með fjölbreytilegum möguleikum til búsetu, öflugu félags-,
skóla-, og menningarstarfi sem laðar til sín íbúa og viðheldur samfélagi af arðbærri
stærð.

Framtíðarsýn
♦ Eyjafjarðarsveit er blandað samfélag sem þekkt á að verða fyrir umhverfisvæna

landnýtingu, góð búsetuskilyrði og margvíslega starfsemi.
♦ Eyjafjarðarsveit skal sameina kosti dreifbýlis og þéttbýlis.
♦ Eyjafjarðarsveit verði til fyrirmyndar í sambýli við náttúruna og þekkt fyrir hreinleika,

hollustu, útilíf og afbragðs uppeldisaðstæður.
♦ Samgöngur verði eins og best gerist og fjölbreytni í þjónustu og mannlífi á að draga

að fólk til skemmri og lengri tíma.

Lykiláherslur
Eyjafjarðarsveit leitast ávallt við:
♦ Að vera fjölskylduvænt samfélag í fögru umhverfi þar sem áhersla er lögð á góð

menntunarskilyrði með manngildisstefnu í fyrirrúmi.
♦ Að bjóða fjölbreytta búsetukosti og öflugt atvinnulíf.
♦ Að bjóða góða samfélagslega þjónustu og félagslegt öryggi.
♦ Að bjóða upp á góða íþróttaaðstöðu ásamt góðum útivistar- og tómstunda-

möguleikum.
♦ Að bjóða aðstöðu fyrir blómlegt menningarlíf, þ.á m. leiksýningar, tónlistarviðburði,

handverkssýningar, söfn og leiðsögn um minjar.
♦ Að bjóða umhverfi með góðum samgöngum og öflugum fjarskiptum.
♦ Að treysta stöðu sína í takt við umhverfisstefnu með áherslu á sjálfbæra þróun.

Einkunnarorð
♦ Þar sem þú ert velkomin(n).
♦ Allt til alls.
♦ Staður fjölskyldunnar.
♦ Þar sem börnin njóta sín.

Seinni hluti stefnuskjalsins hefur að geyma viðmið og leiðbeiningar í málaflokkum og þjónustu á vegum
Eyjafjarðarsveitar sem sett eru fram sem þjónustuheit, þjónustulýsing og árangursmarkmið.  Þessara
atriða er getið þar sem fjallað um viðkomandi málaflokk.

2.1. Önnur stefnumörkun, landnotkun

Auk meginatriða í stefnumörkun vegna Aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 eru ýmis önnur
markmið sett fram og lögð til grundvallar landnotkun og fleiri þáttum.

Aðalskipulaginu er ætlað að marka stefnu sveitarfélagsins í ýmsum greinum og benda á ákveðin
verkefni sem stuðla að því að markmið þess náist.  Ákvarðanir sveitarstjórnar um breytta landnotkun eru
staðfestar á landnotkunaruppdráttum.  Mikilvægt er að skilgreina hlutverk þeirra aðila sem ber að fjalla
nánar um einstök markmið og loks að fylgja þeim eftir.  Þessir aðilar geta verið sveitarstjórn, aðrir
opinberir aðilar, einstaklingar og félagasamtök.
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Stefnumótun og landnotkun er að mestu lýst í kafla 2 og á landnotkunaruppdráttum.
Kafli 3 fjallar um mat á umhverfisáhrifum aðalskipulagstillögunnar.  Í þeim köflum greinargerðar þar
sem forsendur og stöðumat koma til umfjöllunar; í köflum 2 og 3. í Grg.II, má sjá í nokkrum
aðalatriðum, hverjar núverandi aðstæður eru í sveitarfélaginu.  Leitast er við að vísa til þessara kafla og
undirkafla þeirra í umfjöllun um stefnumótun og landnotkun eftir því sem þörf er talin á.  Í þessum
köflum koma í nokkrum tilvikum fram atriði sem lúta að stefnu sveitarfélagsins í einstökum
málaflokkum.  Þess vegna ber að líta á alla greinargerðina, þ.e. Grg.-I og II, sem hluta aðalskipulagsins,
en ekki eingöngu kafla 2 í Grg.-I, sem þó greinir frá öllum meginatriðum stefnumótunarinnar.  Í kafla 4 í
-Grg.-II, sem heitir Lokaorð, er leitast við að draga saman það helsta sem einkennir Aðalskipulag
Eyjafjarðarsveitar 2005-2025.

Eftir atvikum er mörkuð stefna vegna þeirra landnotkunarþátta á svæðinu sem fram koma í eftirfarandi
töflu:

Íbúðarsvæði (ÍS) Óbyggð svæði (ÓS) Landbúnaðarsvæði (LS)
Svæði fyrir þjónustustofnanir (ÞS) Efnistökusvæði (ES) Vötn og ár
Verslunar- og þjónustusvæði (VÞ) Vatnsverndarsvæði (VS) Samgöngumannvirki
Athafnasvæði (AS) Svæði fyrir frístundabyggð (FS) Náttúruverndarsvæði (NMS)
Iðnaðarsvæði (I) Flugvöllur (FV) Þjóðminjavernd (ÞM)
Opin svæði til sérstakra nota (OS) Svæði undir náttúruvá (NV) Hverfisvernd (HV)

Fjarskiptamöstur (stór)
Tafla nr. 1.  Landnotkunarflokkar. Heimild:  Skipulagsreglugerð.

Í undirköflum hér á eftir eru landnotkunarflokkar skilgreindir eins og þeir koma fyrir á þéttbýlis- og
sveitarfélagsuppdráttum, og þar er leitast við að greina nánar frá áhrifum þeirrar stefnumörkunar sem
rakin er í kaflanum.

Í lok annars kafla er landnotkunartafla sem sýnir helstu atriði landnotkunar, viðeigandi flokkun sem lögð
er til grundvallar í aðalskipulagstillögunni.

Í ýmsum tilvikum háttar svo til að litlar eða jafnvel engar breytingar verða á landnotkun innan einstakra
efnisflokka þrátt fyrir að stefnumörkun sveitarstjórnar nái til viðkomandi þátta.  Til glöggvunar er þó
þessara atriða getið í greinargerðinni, til þess að heildarmyndin liggi fyrir.

Þeim breytingum sem verða á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 eru gerð skil í greinargerðinni.
Þær þarfnast þess vegna sérstakrar meðferðar samkvæmt skipulags- og byggingarlögum.

Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands sem nær til 2015 breytist óverulega vegna aðalskipulagsins.  Rétt er
þó að geta þess að stjórnsýslumörk á milli Eyjafjarðar og Skagafjaðar hafa flust til vesturs eftir samninga
sveitarfélaganna um þessi mörk og Vatnahjallavegur er staðfestur (sjá einnig kafla 2.8 í Grg.-II).

Tölusetningar vegna landnotkunar eru samfelldar, þ.e. ekki sjáfstæðar fyrir hvern uppdrátt.

Landnotkunaruppdrættir eru fjórir og mótast þeir eftir aðstæðum.  Þéttbýlisuppdráttur nær yfir svæði
þar sem skilgreint þéttbýli er þegar fyrir hendi.  Séruppdrættir ná yfir svæði þar sem gert er ráð fyrir
talsverðri þéttingu byggðar.  Þar er nú þegar hvað þéttust byggð í dreifbýlishluta sveitarfélagsins.
Sveitarfélagsuppdráttur nær yfir svæði þar sem ekki er gert ráð fyrir þéttingu byggðar utan tveggja
íbúðarsvæða sem eru fastmótuð, þ.e. í landi Vökulands og Hólshúsa/Dvergsstaða.
Þéttbýlisuppdráttur (ÞU) í mkv. 1:10.000:  Reykár- og Ölduhverfi ásamt Kristneshverfi.
Séruppdráttur I (SU I) í mkv. 1:10.000:  Kaupangshverfi.
Séruppdráttur II (SU II) í mkv. 1:10.000:  Staðarbyggð.
Sveitarfélagsuppdráttur (SV), tvískiptur, í mkv. 1:50.000:  Allt sveitarfélagið utan þéttbýlissvæðis og
svæða sem séruppdrættir ná yfir.  Í samræmi við mælikvarða uppdráttarins er landnotkun í ýmsum
tilvikum sýnd með hringtáknum, en svæðin ekki teiknuð nákvæmlega.  Reynt er að hafa þessi tákn á sem
réttustum stað.

2.1.1. Umhverfis- og verndunarmál, náttúruverndarsvæði

Náttúruverndarsvæði:  Friðlýst svæði, þ.e. þjóðgarðar, friðlönd, fólkvangar, og náttúruvætti.  Önnur svæði og
náttúrumyndanir sem eru á náttúruminjaskrá, sbr. 67. gr. laga nr. 44/1999, m.s.br.  Afmörkuð svæði á landi og sjó sem
njóta verndar samkvæmt öðrum lögum vegna náttúru eða landslags.  Um náttúruverndarsvæði gilda lög um
náttúruvernd ásamt auglýsingum um einstök svæði í Stjórnartíðindum og sérlögum um verndun einstakra svæða.
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Þjónustuheit:
Eyjafjarðarsveit verði fyrirmynd annarra í umhverfismálum.
Þessu hyggst sveitarfélagið m.a. ná með því:
♦ Að fylgja staðfestri umhverfisstefnu frá 29. maí 1997.  Sjá fylgigögn aftast í greinargerðinni.
♦ Með markvissri fræðslu um gildi þess að endurnýta og jarðgera sorp.
♦ Með aðild að sorpáætlun fyrir Eyjafjörð sem taki á flokkun, jarðgerð, endurvinnslu úrgangs og

förgun.
♦ Að stuðla að brotajárnslosun með átaksverkefnum.
♦ Að veita viðurkenningar einstaklingum og fyrirtækjum fyrir góða umgengni og fegrun umhverfis.
♦ Að laga skipulag byggðar að umhverfi.

Þjónustulýsing:
♦ Eyjafjarðarsveit er aðili að Sorpsamlagi Eyjafjarðar.
♦ Eyjafjarðarsveit sér um söfnun á heimilissorpi og leggur til hentug ílát fyrir sorpið.
♦ Eyjafjarðarsveit rekur gámastöðvar í sveitarfélaginu fyrir flokkaðan úrgang.
♦ Eyjafjarðarsveit skipuleggur losun rotþróa og hreinsun seyru.
♦ Eyjafjarðarsveit nýti hreinsaða seyru til áburðar og jarðvegsbóta.
♦ Eyjafjarðarsveit hvetur til jarðgerðar og leggur til sérstakar jarðgerðartunnur.
♦ Gjaldtaka Eyjafjarðarsveitar fyrir söfnun og meðhöndlun úrgangs hvetji til ábyrgrar umgengni við

náttúruna.

Árangursmarkmið:
� Að Eyjafjarðarsveit verði þekkt og metin sem vistvænt sveitarfélag, sérstaklega hvað varðar

landbúnað, matvælaiðnað og ferðaþjónustu.

Staðardagskrá 21 (Ólafsvíkuryfirlýsingin):
Eyjafjarðarsveit hefur samþykkt Ólafsvíkuryfirlýsinguna, enda þótt sveitarfélagið sé ekki formlegur aðili
að verkefninu Staðardagskrá 21.

Önnur markmið/laga- og reglugerðaákvæði:
1. Í samræmi við alþjóðlega umræðu um þann umhverfisvanda sem blasir við jarðarbúum skal unnið að því

markmiði að nálgast sem mest þá sjálfbæru þróun sem stuðlar að jafnvægi í náttúrunni.  Efnahagsleg sjónarmið
þurfa því ávallt að taka mið af þeim kostum sem náttúran býður upp á.  Þetta er í samræmi við stefnu
stjórnvalda og hefur Umhverfisráðuneytið forgöngu um stefnumótun á þessu sviði.  Lög um náttúruvernd nr.
44/1999, m.s.br. eru m.a. lögð til grundvallar þessari stefnumótun.

2. Staðfestri umhverfisstefnu frá 29. maí 1997 verði fylgt.
3. Skilgreina þarf ný vatnsverndarsvæði þar sem um samveitu verður að ræða og í framtíðinni gildi það sama um

einkaveiturnar.
4. Við framkvæmd aðalskipulagsins 2005-2025 verði tekið tillit til umsagna Umhverfisstofnunar og

náttúruverndarnefndar í héraði, svo sem lög gera ráð fyrir.  Við gerð skipulagsáætlunarinnar var leitað eftir
umsögn þessara aðila skv. 33. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br.  Hugsanleg landslagsvernd verði
skoðuð sérstaklega í tengslum við breytta landnotkun.

5. Í 37. gr. laga nr. 44/1999, m.s.br. um náttúruvernd er kveðið á um að eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi skuli
njóta sérstakrar verndar og að forðast skuli röskun þeirra eins og kostur er:
eldvörp, gervigígar og eldhraun,
stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð eða stærri,
mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri,
fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður, 100 m2 að stærð eða stærri,
sjávarfitjar og leirur.
Fyrirvari:  Þar eð þessi náttúrufyrirbæri sem hér á undan eru talin eru ekki skrásett í aðalskipulagi þessu og hafa
ekki verið metin skal í öllum tilfellum leita umsagnar Umhverfisstofnunar og hlutaðeigandi
náttúruverndarnefnda áður en framkvæmda- og byggingarleyfi er veitt á slíkum stöðum.

6. Gerð verði áætlun um verndun fornleifa, söguminja og náttúruminja.  Með gerð nákvæmra jarðfræðikorta
verður hægt að skrásetja náttúrugersemar, vatnsból og vatnsvernd í sveitarfélaginu til lengri framtíðar.
Sami fyrirvari gildi hér og segir til um í tl. 2.

7. Verkefni framtíðar verður að vinna að frekari rannsóknum á gróður- og dýraríki í Eyjafjarðarsveit og samræma
heildargagnasafnið.  Í framhaldi af því gæti farið fram frekari athugun á stöðum sem hafa sérstaka þýðingu
fyrir dýralíf og könnun á því hvaða staðir hafa sérstöðu vegna gróðurs.  Í þessu sambandi má t.d. nefna fuglalíf
og fágætar plöntur sem hopa fyrir ræktun og mannvirkjagerð.
Stefnt skal að því að gerð verði heildarúttekt og skráning á náttúrufari í sveitarfélaginu innan 10 ára, byggð á
kortagrunni,.

8. Umhverfisstofnun skal annast undirbúning að náttúruverndaráætlun í samráði við til þess bæra aðila, s.s.
náttúruverndarnefndir í héraði, skv. lögum um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br.  Fyrir liggur
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náttúruverndaráætlun fyrir árin 2004-2008 sem samþykkt var á 130. löggjafarþingi.  Slík áætlun skal unnin á
fimm ára fresti og miðað er við að næsta áætlun taki gildi 2009.

9. Mikilvægt er að draga úr vexti minkastofnsins og halda refastofninum í skefjum.
10. Gera skal kröfur um sómasamlega umgengni við efnisvinnslu þar sem hún er stunduð, þannig að sem minnst

umhverfisspjöll hljótist af.  Þegar efnisvinnslu lýkur þarf að gera kröfur um góðan frágang á efnistökusvæðinu.
Varðandi efnisvinnslu ber að taka mið af VI. kafla og 48. gr. laganna um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br.

11. Efnisvinnsla á nýjum svæðum er háð mati á efnisgæðum, hagkvæmni og framlögðu skipulagi efnistöku sem
taki til eftirlits og frágangs námu að vinnslu lokinni.  Ef svo háttar til þarf ýmist að tilkynna um nýjar námur
vegna hugsanlegs mats á umhverfisáhrifum eða fara fram umhverfismat vegna námuvinnslunnar.

12. Strandsvæði í flokki A tekur yfir lónið austan Eyjafjarðarbrautar eystri og sunnan og norðan Leiruvegar.  Sjá
gr. 9.1 reglugerðar nr. 796/1999, um varnir gegn mengun vatns.

13. Gera skal ráð fyrir aukinni þátttöku almennings í góðri umgengni við náttúruna, t.d. mun brátt koma að því að
flokkun sorps verður eðlilegur hluti af daglegu lífi fólks.

14. Rannsókn á efnainnihaldi vatns í Eyjafjarðará var í fyrsta sinn gerð á árinu 2003, sbr. skýrslu
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra.  Þar er gerð tillaga um langtímamarkmið vegna saurkólímengunar, þ.e.
mengunarflokk A (saurkólímengun undir 14 í 100 ml).  Um gæði yfirborðsvatns og flokkun m.t.t. mengunar og
langtímamarkmið sem við eiga um vatn fer skv. reglugerð nr. 796/1999.  Þar er gert ráð fyrir að á
skipulagsuppdrætti svæðis- og aðalskipulags komi fram langtímamarkmið sem við eiga um vatn (þ.e.
mengunarflokkur A eða B).  Sjá nánar kafla 2.4.4.

15. Sveitarstjórn mun stefna að því að Eyjafjarðará nái hámarkshreinleika í samræmi við ákvæði reglugerðar nr.
796/1999 um varnir gegn mengun vatns og setja gæðamarkmið fyrir viðtakandann.  Samkvæmt IV. kafla
reglugerðar nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns skal heilbrigðisnefnd flokka yfirborðsvatn og
grunnvatn í samræmi við 9. og 10. gr. reglugerðarinnar.  Sett skulu tímamarkmið hvað þetta varðar.

16. Sveitarstjórn þarf að taka afstöðu til tillagna um friðlýsingu fornminja og gefa samþykki sitt eftir atvikum.
17. Tillit skal tekið til náttúrufars og landslags við plöntuval og plöntun skógar.  Skógrækt má eigi spilla minjum

né koma í veg fyrir að almenningur geti notið útiveru, t.d. við vatns- eða árbakka.  Sjá einnig kafla 2.7.-Grg.-II.
18. Við gerð byggingar- og framkvæmdaáætlana skal gefa öllum þeim svæðum gaum sem kunna að hafa

varðveislu- og náttúruverndargildi, burt séð frá fyrri ákvörðunum.
19. Sveitarstjórn vill stuðla að verndun, þar sem þörf er á, sem ákvörðuð er og framkvæmd heima fyrir og er á

ábyrgð sveitarstjórnar.  Þá er hverfisverndun eðlilegur valkostur.
20. Byggingarfulltrúi fylgist með því að eigendur húsa, sem ákvæði þjóðminjalaga ná til, sinni þeirri skyldu að

tilkynna minjavörðum og Húsfriðunarnefnd ríkisins með góðum fyrirvara, ef þeir hyggjast breyta húsi sínu,
flytja það eða rífa.

21. Hollustuvernd ríkisins, nú Umhverfisstofnun, gaf út reglur um góða búskaparhætti hinn 26. ágúst 2002.  Þessar
starfsreglur, sem tekið skal tillit til, hafa þann tilgang að draga sem mest úr mengun vegna ræktunar og
búfjárhalds.  Um umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra gildir m.a.
samþykkt nr. 463/2002.  Þrátt fyrir góðan vilja og markmið laga og reglugerða mun lykt, notkun
landbúnaðartækja og skepnuhald, sem fylgir landbúnaði, hafa áhrif á umhverfið.

22. Atriði er varða byggðarþéttingu og íbúðarhús í nánd við vegi:
a. Um hávaðamörk gildir reglugerðum um hávaða, nr. 933/1999.  Athygli er vakin á reglugerð um

kortlagningu hávaða og aðgerðaráætlanir nr. 1000/2005.  Mestur hávaði stafar af umferð bifreiða og
hagsmunaárekstrar verða gjarnan þar sem stutt er á milli umferðaræða þar sem umferðarþungi er mikill og
íbúðar- og þjónustuhúsnæðis.

b. Um loftgæði fer m.a. eftir reglugerð um loftgæði nr. 787/1999 og reglugerð um brennisteinsdíoxíð,
köfnunarefnisdíoxíð, benzen, kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu og upplýsingar til almennings, nr.
251/2002.  Mælingar hér á landi sýna há gildi svifryks í þéttbýli þar sem umferðarþungi er mikill.
Viðmiðunarmörk svifryks verða hert árið 2010 og líklegt er að grípa verði til sértækra ráðstafana í þéttbýli
þar sem umferðarþungi er mestur.

Umhverfisstefna Eyjafjarðarsveitar sem samþykkt var 29. maí 1997:
„Markmið
Að Eyjafjarðarsveit verði kynnt og þekkt sem vistvænt sveitarfélag, sérstaklega hvað varðar landbúnað,
matvælaiðnað og ferðaþjónustu.  Með orðinu vistvænt er hér átt við að skaða ekki loft, láð eða lög.

Framkvæmdaáætlun
Fráveita: Fylgt verði eftir kröfum um að koma fráveitumálum í viðunandi horf.
a) Húseigendum verði gefinn ákveðinn lokafrestur til þess að koma fráveitumálum sínum í viðunandi
horf, en að öðrum kosti gangist sveitarfélagið fyrir framkvæmdum á kostnað landeigenda í samræmi við
lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr. 81/1988.
b) Tryggðir verði losunarstaðir fyrir seyru.
Sorphirða: Verði bætt með gámavæðingu og komið á flokkun sorps í sveitarfélaginu.
a) Unnið verði að markvissri fræðslu í sveitarfélaginu um gildi þess að endurnýta og jarðgera sorp.
b) Íbúar sveitarfélagsins verði hvattir til þess að hefja flokkun sorps og stefna að því að henni verði
komið á allsstaðar.
c) Að komið verði fyrir gámum fyrir brotamálm víðsvegar um sveitina á nokkurra mánaða fresti.
Spilliefni: Kynnt verði fyrir íbúum sveitarfélagsin hvað telst til spilliefna og hvernig þeim skuli fargað.
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Sjónmengun: Haldið verði markvisst áfram við að uppræta sjónmengun úr sveitinni.
a) Með því að fylgst verði með ruslahaugum, húsarústum, bílflökum o.fl. og eigendur gerðir ábyrgir fyrir
förgun þess sem þeim tilheyrir.
b) Með því að njóla verði eytt með skipulögðum hætti meðfram vegum sveitarinnar og þar sem hann
hefur tekið sér bólfestu á opnum svæðum.
c) Með því að landeigendur/ábúendur fjarlægi girðingar sem hafa lokið hlutverki sínu og eru aðeins til
lýta og hættulegar fólki og fénaði.
d) Með því að landeigendur/ábúendur viðhaldi mannvirkjum á jörðum sínum þannig að ekki sé til lýta,
valdi náttúruspjöllum eða slysum.
e) Með því að landeigendur/ábúendur haldi umhverfi mannvirkja í góðu ásigkomulagi svo hvorki sé til
lýta né hættu.
f) Með því að sveitarfélagið standi einu sinni á ári fyrir hreinsunardögum, þar sem hvatt er til almennrar
þátttöku.
Þess skal þó gætt að  fornminjum og öðrum menningarverðmætum verði ekki spillt.
Vatnamengun: Fylgst verði með ástandi vatna og áa reglulega, bæði hvað varðar gerla- og efnamengun,
og gerðar viðeigandi ráðstafanir ef menn verða uppvísir að því að nota árnar til losunar á sorpi eða
öðrum úrgangi.
a) Eftirlit verði haft með vatns- og árbökkum og vinnuhópar sendir á vettvang til hreinsunar ef ástæða
þykir til, t.d. vinnuskólinn.
b) Gripið verði til ráðstafana ef óeðlilegrar gerlamengunar verður vart.
Meindýr: Unnið verði markvisst að eyðingu meindýra og þess gætt að úrgangur verði ekki fæða fyrir
vargfugla og önnur dýr.
Áburðarnýting: Að bændur verði hvattir til þess að nýta til fulls þann húsdýraáburð sem til fellur. Þess
sé gætt að bera hann ekki á freðna jörð með tilliti teknu til nýtingar hans og mengunar áa og vatna.
Efnistökustaðir: Eigendum malarnáma og annarra efnistökustaða verði gert skylt að ganga snyrtilega
um námurnar og loka þeim á viðunandi hátt að notkun lokinni, þ.e. að ýta yfir og sá í sárið.
Beitilönd: Kannað verði reglulega ástand beitilanda, bæði í heimahögum og afréttarlöndum og gripið í
taumana ef landskemmda og/eða ofbeitar verður vart.
Uppgræðsla: Að stuðlað verði að uppgræðslu þar sem því verður við komið og þess er þörf.
Skógrækt: Að enn frekar verði hvatt til skógræktar og skjólbeltagerðar og veitt fræðsla um gildi
trjáræktunar fyrir veðurfar, loftslag og aðra ræktun.
Umhverfismengandi atvinnustarfsemi: Að ekki verði fallist á að staðsetja umhverfismengandi
atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu sem spillt gæti ímynd þess.
Matvælaframleiðsla: Að hvarvetna verði lögð áhersla á að þar sem matvælaframleiðsla fer fram innan
Eyjafjarðarsveitar verði snyrtimennska höfð í fyrirrúmi, bæði hvað varðar byggingar að innan sem utan
og umhverfi þeirra.

Unnið verði að kynningu á umhverfisstefnunni innan  sveitarinnar, bæði hvað varðar heilnæmi og gæði
matvæla frá héraðinu og uppbyggingu ferðaþjónustu.”

Samþykkt í sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar 29. maí 1997.

Landnotkun vegna náttúruverndar
Sveitarfélagsuppdráttur:  Tvö misstór svæði eru í sveitarfélaginu sem skilgreind eru sem "aðrar
náttúruminjar", þau eru á náttúruminjaskrá (NMS-; 509 og 510).  Það eru:
1. Leyningshólar og Hólahólar (509).  Um landnýtingu á þessu svæði skal fara samkvæmt lögum um

náttúruvernd nr. 44/ 1999, m.s.br. og lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
2. Hólmarnir (Óshólmar Eyjafjarðarár) (510).  Um þá gildir hverfisvernd með sérstökum reglum sjá

kafla 2.7.1. -Grg.-II.

Svæði sem eru á náttúruminjaskrá eða vernduð með öðrum hætti þarf að umgangast með varfærni.  Leita
skal umsagnar og tilkynna Umhverfisstofnun um framkvæmdir þar sem hætta er á að spillt verði
náttúruminjum sem eru á náttúruminjaskrá, skv. 38. gr. laga nr. 44/1999, m.s.br.  Svæðin verði nýtt til
útivistar, merkt og gerð aðgengileg.  Náttúruminjum er nánar lýst í kafla 2.7.-Grg.-II.

Skýringar:  Svæði á náttúruminjaskrá (NMS) eru afmörkuð á landnotkunaruppdrætti með dökkum
skálínum; þéttleiki strikalína er minni heldur en þar sem um er að ræða friðlýst svæði (FLS).  Svæði
(509 og 510) eru merkt í samræmi við skráningarnúmer Náttúruminjaskrár.
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2.1.2. Fornminjar, þjóðminjaverndarsvæði

Þjóðminjaverndarsvæði taka til svæða þar sem eru friðlýstar fornminjar, þekktar fornleifar eða friðuð hús samkvæmt
þjóðminjalögum.

Markmið vegna fornminja
1. Lögð er áhersla á góða umgengni við friðlýstar fornleifar og aðrar fornminjar.  Sjá kafla 3.1.1.-Grg.-II.
2. Ef þurfa þykir mun sveitarstjórn leggja fram tillögur um frekari friðlýsingu fornleifa.

Átta friðlýstar fornleifar eru í Eyjafjarðarsveit.

Landnotkun
Þéttbýlisuppuppdráttur:  Á uppdrættinum er eitt svæði þar sem finnast fornminjar, tóftir býlisins
Nýlendu, sem þó eru ekki friðlýstar.  Þetta svæði er staðfest í aðalskipulaginu vegna nálægðar við
byggð.
Séruppdráttur I:
Friðlýstar fornleifar (ÞM) eru þar á tveimur stöðum.
Eyrarland.  Leifar hins forna Vaðlaþingstaðar; þær eru í litlu dalhverfi, svo nefndum Búðdal, er gengur
upp frá skarði nokkru í melbakkanum sem er fyrir neðan bæinn.  Sbr. Árb. 1901: 16-17 (með uppdrætti).
Bruun 1928: 99-101.  Skjal undirritað af MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932. (ÞM1).
Knarrarberg.  Fornar tóftir tvær á Festarkletti og hin þriðja litlu sunnar og neðar.  Sbr. Árb. 1908: 15-
16.  Skjal undirritað af MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932. (ÞM2).

Sveitarfélagsuppdráttur:
Friðlýstar fornleifar (ÞM) eru á sex stöðum.
Leyningur.  „Völuleiði” svo nefnt, í Leyningshólum, og gamall rúnasteinn er því heyrir til.  Skjal
undirritað af MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932. (ÞM3).
Möðruvellir.  I) Eyjólfshaugur svo nefndur, í túninu við bæinn.  Sbr. Kaalund 1879-1882: 119.  Skjal
undirritað af MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932.  II)  Klukknaport úr timbri smíðað 1781, stendur
vestur frá kirkjudyrum.  Skjal undirritað af KE 09.11.1962.  Þinglýst 14.11. 1962. (ÞM4).
Núpufell.  Hússtæði prenthúss þess er var þar á 16. öld. Sbr. Kaalund 1879-1882: 118.  Skjal undirritað
af MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932. (ÞM5).
Saurbær.  I) Forn tóft í túninu, sem talin er vera hoftóft.  Sbr. Kaalund 1879-1882: 116.  Skjal
undirritað af MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932.  II) Saurbæjarkirkja, tekin á fornleifaskrá með bréfi
menntamálaráðuneytisins 17.04.1959.  Ekki þinglýst. (ÞM6).
Tjarnir.  a. Másstaðarúst og b. Granastaðarúst í Eyjafjarðardal.  Sbr. Árb. 1908: 70.  Skjal undirritað af
MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932. (ÞM7).
Öxnafell.  Rústir hins gamla eyðibýlis Víðiness, fyrir sunnan Arnarhól.  Sbr. Árb. 1908: 120.  Skjal
undirritað af MÞ 25.10. 1930.  Þinglýst 07.07. 1932. (ÞM8).

Eyðibýli í sveitarfélaginu eru sýnd með flötum krossi, sjá einnig kafla 3.1.1 og 3.6.3.-Grg.-II.
Skýringar:  Þjóðminjasvæði eru sýnd á uppdráttum með rauðum þríhyrningi.  Á skýringaruppdrætti B
eru sýndir staðir sem rannsaka ætti frekar, sbr. Fornleifastofnun Íslands.  Svæði sem tillaga er gerð um
að frekari rannsóknir fari fram á eru sýnd með hringlaga rauðu tákni (á miðhálendissvæðinu).

2.1.3. Hverfisverndarsvæði

Um hverfisverndarsvæði gilda sérstök ákvæði í skipulagsáætlunum sem sveitarstjórnir hafa sett og kveða á um
verndun sérkenna eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, s.s. einstakra bygginga, mannvirkja eða
húsaþyrpinga, náttúruminja eða trjágróðurs sem æskilegt er talið að vernda vegna sögulegs, náttúrulegs eða
menningarlegs gildis, án þess að um lögformlega friðun sé að ræða.

Í skipulagsáætlun sveitarstjórnar er unnið í samræmi við sérstök ákvæði um hverfisvernd þar sem kveðið
er á um verndun menningarsögulegra minja, náttúrufars og fleiri þátta.  Hverfisvernd gildir nú þegar um
Óshólma Eyjafjarðarár.

Landnotkun
Sveitarfélagsuppdráttur:  Óshólmar Eyjafjarðarár (HV1); takmarkanir á landnýtingu koma fram í kafla
2.7.1.-Grg.II, „Um hverfisvernd”.  Þar er einnig nánar fjallað um viðkomandi svæði.
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2.1.4. Vatnsverndarsvæði

Almennt um vatnsverndarsvæði
1) Í reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999 með breytingum kemur fram að sveitarstjórnir og

heilbrigðisnefndir skuli grípa til sérstakra ráðstafana til að tryggja gæði vatns sem kann að verða virkjað
sem neysluvatn (reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns, nr.
533/2001, 1. gr.).  Í þessu sambandi er mælst til að samráð verði haft við nálæg sveitarfélög um
framtíðarsýn hvað varðar vatnsöflun og skilgreiningu á líklegum virkjunar- og vatnsverndarsvæðum.

2) Nákvæmari rannsóknir verði gerðar á vatnsbúskap í sveitarfélaginu og gæðum vatns.

Landnotkun
Núverandi vatnsból sem tengjast á samveitu eru fimm.  Þessi vatnsból og vatnsverndarsvæði samveitna
eru eftirfarandi:
Sveitarfélagsuppdráttur:
a. Yst í landi Ytri-Varðgjár er vatnsból Vatnsveitu Kaupangssveitar (VS1).
b. Efst í vestanverðu Bíldsárskarði í um 640 m.y.s. eru nokkuð vatnsmiklar lindir (VS2).
c. Öngulsstaðaveita (VS3).
d. Í og við Brattahjalla í Staðarbyggðarfjalli (VS4).
e. Í Grísarárbotnum við Grenishóla (VS5).
Vatnsverndarsvæði (VS): Einungis vatnsveitur sem þjóna yfir 50 einstaklingum og/eða þjóna
mjólkurframleiðslu eða annarri matvælaframleiðslu eru starfsleyfisskyldar af hálfu heilbrigðisnefndar.
Sjá kafla 3.7.1.-Grg.-II, þar sem vatnsverndarsvæðunum er lýst.

Tillaga um afmörkun vatnsverndarsvæða er staðfest á landnotkunaruppdráttum.  Nú vinnur
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra að útgáfu starfsleyfa fyrir einkaveitur í sveitarfélaginu.  Sjá
landnotkun í kafla 2.4.1.

2.1.5. Efnistökusvæði

Efnistökusvæði eru þau svæði á landi, í sjó eða vötnum þar sem fram fer eða fyrirhuguð er efnistaka, s.s. malarnám,
sandnám, grjótnám, gjallnám eða vikurnám.  Um alla efnistöku gilda ákvæði laga um náttúruvernd.

Markmið vegna efnistökusvæða:
1. Efnisvinnsla á nýjum svæðum er háð mati á efnisgæðum og hagkvæmi.  Framkvæmdaleyfi þarf að liggja fyrir

sem taki til stærðar, efnismagns, vinnslutíma, eftirlits og frágangs námu að vinnslu lokinni, sbr. tl. 16. í kafla
2.1.1.  Sjá 48. gr. laga um  náttúruvernd nr. 44/1999, m. s. br.

2. Haft skal samráð við stjórnsýslu veiðimála, samkvæmt 42. gr. laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði m.s.br.,
áður en framkvæmdaleyfi er veitt til efnistöku úr ám eða áreyrum.

3. Tímabundnar námur, með takmarkaðri efnisvinnslu, vegna vegagerðar verða ekki hluti af staðfestu
aðalskipulagi sveitarfélagins.

4. Núverandi námur sem eru í flokki IV og V verði deiliskipulagðar, þar sem fram þarf að koma vinnslu- og
frágangsáætlun.

5. Eftir 1. júlí 2008 er stækkun náma sem starfræktar voru fyrir 1. júlí 1999 háð framkvæmdaleyfi ef áætluð
efnistaka er umfram ákveðið hámark, sbr. IV. tl. bráðabirgðaákvæða laga um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br.
Eftir 1. júlí 2012 er öll efnistaka á þessum svæðum framkvæmdaleyfisskyld.

Efnistökusvæði (ES) eru staðfest á eftirtöldum sjö stöðum:
Vaglir.  Landeigandi selur efni til til ýmissa aðila úr farvegi Eyjafjarðarár.  (III) (ES1).
Stokkahlaðir.  Landeigandi selur efni til ýmissa aðila. (I) (ES2).
Gilsá.  Gamalt efnisnám þar er einstöku sinnum tekið stórgrýti til bakkavarna við Eyjafjarðará.  (I) (ES3).
Í landi eyðibýlisins Víðiness sem er austan Melgerðismela.  Lítil efnisnáma.  (I) (ES4).
Munkaþveráreyrar.  Landeigandi hefur selt ýmsum aðilum efni úr áreyrunum á undanförnum árum, ýmist óunnið
eða til vinnslu á staðnum.  Mikið efni er hér sem eflaust verður nýtt í framtíðinni.  (IV) (ES5).
Þveráreyrar í landi Þverár.  Vegagerðin hóf hér mikið efnisnám fyrir áratugum og tók um árabil mikið efni úr
áreyrunum.  Landeigandi selur nú ýmsum aðilum efni úr Þveráreyrum.  (V) (ES6).
Þveráreyrar í landi Ytri-Hóls. Efnistaka úr eyrunum norðan Þverár.  (V) (ES7).
Tafla nr. 2.  Efnistökusvæði í Eyjafjarðarsveit.  Heimild: HGP/BK.

Námurnar eru flokkaðar eftir stærð og er tölusetning höfð aftan við hverja námu.
(I) Mjög lítil náma minni en 10 þúsund rúmmetrar.
(II) Lítil náma; 10 til 25.000 rúmmetrar.
(III) Meðalstór náma; 25-100.000 rúmmetrar.
(IV) Stór náma; allt að 150.000 rúmmetrar.
(V) Mjög stór náma; stærri en 150.000 rúmmetrar eða umhverfismatsskyld náma af öðrum orsökum.
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Samkvæmt ákvæði 47. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br. er eiganda eða umráðamanni
eignarlands heimil minni háttar efnistaka til eigin nota nema um sé að ræða jarðmyndanir og vistkerfi
sem njóta verndar skv. 37. gr. laganna.  Í kafla 3.0 koma fram þau ákvæði laga  um mat á
umhverfisáhrifum er snerta efnistöku.  Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra veitir starfsleyfi fyrir
vinnslu jarðefna, sbr. reglugerð 785/1999, m.s.br., um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem kann að hafa í
för með sér mengun.  Í kafla 2.2.-Grg.-II er að finna almenna umfjöllun um efnistökusvæði.  Sjá einnig
töflu nr. 2, Landnotkun.  Ein náma er staðfest í árfarvegi Eyjafjarðarár, þ.e. í landi Vagla.  Ljóst er að
gera þarf heildarúttekt á námuvinnslu í Eyjafjarðará allt frá norðurmörkum sveitarfélagsins og suður að
Hrafnagili.  Ýmsir aðilar þurfa að koma að því starfi, s.s. Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun,
Orkustofnun og Veiðimálastjóri.  Ákvarða þarf magn þess efnis sem hægt er að taka úr ánni og miða það
við endurnýjun þess á hverjum tíma.  Einnig þarf að ákvarða hvernig best verður staðið að efnistökunni.
Í þetta verkefni verði ráðist þegar á árinu 2007, m. a. í samstarfi við fyrrnefndar stofnanir og
hagsmunaaðila.  Niðurstaða þessarar útektar gæti haft í för með sér breytingu á því aðalskipulagi sem nú
verður staðfest.

Landnotkun
Sveitarfélagsuppdráttur:  Efnisnámur eru á eftirfarandi stöðum:

Í landi Vagla (ES1). Í landi Víðiness (ES4). Ytri-Hóll (ES7).
Í landi Stokkahlaða (ES2). Á Munkaþveráreyrum (ES5).
Í landi Gilsár (ES3). Á Þveráreyrum (ES6).

Skýringar:  Á uppdrætti eru efnistökusvæði sýnd drapplituð.  Stærstu námurnar, í flokki (IV) og (V), eru teiknaðar
upp í samræmi við útlínur þeirra en hinar minni eru sýndar með hringtákni.

2.2. Þróun byggðar, þéttbýli

Búrekstur var til skamms tíma sú atvinnugrein sem mikill meirihluti íbúa Eyjafjarðarsveitar stundaði og
fyrir u. þ. b. tuttugu árum voru störf í landbúnaði um 90% ársstarfa í sveitarfélaginu.  Þau munu nú vera
nálægt 30%.  Á þessu sama tímabili hefur búrekstri verið hætt á 35-40 jörðum.  Flestar þeirra jarða eru á
svæðum, sem nefnd eru Kaupangshverfi og Staðarbyggð.  Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar, eins og
margar aðrar sveitarstjórnir á svæðum þar sem hefðbundin landbúnaðar- og dreifbýlissveitarfélög eiga í
hlut, stendur nú frammi fyrir breyttum viðhorfum og nýjum úrlausnarefnum í skipulagsmálum, sem er
bein afleiðing þeirra búsetubreytinga sem hér hefur verið lýst.  Breytingunum fylgja ný viðhorf til
landnýtingar, sem við fyrstu sýn kunna að virðast ógnun við þá samfélagsgerð sem einkennt hefur
dreifbýlið í áranna rás.  Skilin á milli dreifbýlis og þéttbýlis voru til skamms tíma næsta skýr og þeim
skilum réðu atvinnuhættir  og samgöngur fyrst og fremst.  Þessi skil verða nú sífellt óljósari.  Það kallar
á ný vinnubrögð í skipulagsmálum.  Eftirtaldar staðreyndir skýra enn frekar það sem við blasir:

• Bújörðum, þar sem búrekstur er stundaður, hefur fækkað umtalsvert á tiltölulega stuttum tíma.
• þessar sömu jarðir eru í flestum tilvikum verðlitlar þegar tekið er mið af nútíma búrekstri og

þær lítt seljanlegar í þeim tilgangi.
• Eftirspurn eftir landi til annarrar nýtingar hefur á sama tíma, sérstaklega síðustu 3-5 árin,

aukist svo ekki eru dæmi um hliðstæðu í áratugi.
• Aukin eftirspurn hefur leitt til þess að verð á landi, sem hentugt þykir til bygginga eða annarra

nota en hefðbundins búreksturs, hefur  margfaldast á örskömmum tíma.
• Sífellt fleiri jarðeigendur sýna þessari þróun áhuga og sækja fast eftir heimild til að

skipuleggja land sitt til annarra nota eða selja það í þeim tilgangi.
• Ný og skyndileg eftirspurn hefur víða getið af sér margar og á stundum tilviljanakenndar

breytingar á gildandi aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags án heildrænnar samræmingar.
• Við slíkar aðstæður kann svo að sýnast, að skammtíma hagnaðarsjónarmið landeigenda ráði

ferð frekar en langtímasjónarmið skipulagsyfirvalda og fagleg heildarsýn á nýtingu landsins.

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar telur að ekki verði staðið gegn þeirri þróun og viðhorfsbreytingum sem
hér er lýst, enda er afleiðinganna þegar farið að gæta með ýmsum hætti, sbr. það sem hér segir:

• Mikil ásókn íbúa úr nálægum sveitarfélögum, ekki síst frá Akureyri og öðrum fjarlægari
þéttbýlisstöðum bendir til þess að Eyjafjarðarsveit þyki eftirsóknarverður búsetukostur.
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• Aukin trú á framtíð atvinnulífs, m.a. með stóriðju á Húsavík og Vaðlaheiðargöngum, mun
örugglega hafa áhrif  á uppbyggingu við Eyjafjörð á næstu árum.

• Eyjafjarðarsveit er ekki einangrað eða skýrt landfræðilega afmarkað samfélag, heldur hluti af
um 25 þúsund manna byggðarlagi, og eðlilegt er að líta á það sem eina heild þegar kemur að
búsetuþróun.

• Á síðustu 3-4 árum hefur lóðum undir u.þ.b. 50 íbúðir verið úthlutað í sveitarfélaginu, sem er
margfaldur sá fjöldi íbúða sem byggður var á 10 ára tímabili þar á undan.

• Búseta utan hefðbundinna þéttbýlisstaða virðist njóta mjög vaxandi vinsælda, svo að líkja  má
við nýjan lífsstíl.

• Eftirspurn eftir byggingarlandi eða lóðum er nú mun meiri en unnt hefur verið að mæta
undanfarið.

• Landeigendur á  svæðum, þar sem búrekstur er ýmist aflagður eða víkjandi, vilja nýta land sitt
með öðrum hætti en áður og auka þannig verðgildi þess.

Sveitarstjórn vill hins vegar stýra þessari þróun eins og frekast er unnt og leggja áherslu á fjölbreytta
valkosti hvað búsetuna varðar, m. a. með því:

• Að skipuleggja stærri svæði og ákveða landnotkun með skýrum hætti til langs tíma til að koma
í veg fyrir tilviljankenndar skyndilausnir og draga úr hættu á  hagsmunaárekstrum.

• Með því að skilyrða ytri umgjörð og ásýnd ákveðinna svæða og kjarna eða klasa innan þeirra
• Að gera kröfu um að aðlæg og stærri svæði séu deiliskipulögð í einu til að mynda samstæða

heild, en um leið innbyrðis fjölbreytni.

Uppbygging í Reykárhverfi hefur verið fremur hæg á síðustu tíu til fimmtán árum en nú hefur orðið
breyting þar á (2005), sem sjá má á Þéttbýlisuppdrætti.  Eftir að endurskoðað deiliskipulag íbúðarsvæðis
norðanvert í Reykárhverfi (ÍS1) lá fyrir hefur eftirspurn eftir lóðum þar verið allmikil frá einstaklingum
innan og utan sveitarfélagsins.  Á uppdrættinum er Kristneshverfi ásamt íbúðarsvæði í landi Reykár
einnig sýnt og ennfremur Ölduhverfi sem ennþá er óbyggt.  Á síðastnefnda svæðinu er gert ráð fyrir
allmikilli uppbyggingu.

Á undanförnum árum hefur áhugi farið vaxandi á byggingarlóðum í Kaupangshverfinu, sjá Séruppdrátt
I.  Þetta hefur kallað á margvíslegar breytingar á aðalskipulaginu, þar sem mismunandi forsendur hafa
verið lagðar til grundvallar.  Sveitarstjórn æskir þess að ná að stýra þessari þróun með skilvissari hætti
en verið hefur, án þess að útiloka möguleika landeigenda á ráðstöfun lands.  Ofan við þessi svæði er gert
ráð fyrir allstóru skógræktarsvæði, útivistar- og skjólskógi, allt að 140 ha að stærð.  Þetta skógarbelti er
miðað við hæðarlínubilið 150-200 m.y.s.  Frá þessu belti er síðan gert ráð fyrir tengingu við neðra
skógræktarsvæðið, Vaðlaskóg, í giljum og lækjardrögum.  Þar haldi sér ýmist villtur náttúrlegur gróður
eða trjám verði plantað þar.  Með þessu er leitast við að skapa umgjörð um Kaupangshverfið sem heild,
þ.e. svæði þar sem byggð verði tiltölulega strjál, römmuð af með grænum svæðum þar sem áhersla er
lögð á gott rými og útivistarmöguleika.

Svæðið frá Þverá og inn að Tjarnagerði, að báðum jörðunum meðtöldum, nefnt Staðarbyggð, er sýnt á
Séruppdrætti II.  Þar er um að ræða átta íbúðarsvæði, eitt þeirra byggt að hluta til.  Svæðið í landi
Öngulsstaða III er fremur hefðbundið, þ.e. íbúðarhús á stórum lóðum.  Hin svæðin hafa öll talsverða
sérstöðu hvert á sinn hátt eins og fram kemur í kafla 2.2.1.  Sjá einnig kafla 3.3 og 3.5.2.-Grg.-II.
Á Sveitarfélagsuppdrættti eru tvö íbúðarsvæði; í landi Vökulands, sem er fullbyggt, og í landi
Hólshúsa/Dvergsstaða (skilgr. blönduð landnotkun) þar sem eitt hús hefur verið byggt og nítján lóðir eru
óbyggðar (2005).

Markmið vegna þróunar byggðar:
1. Stefnt er að eflingu Eyjafjarðarsveitar á öllum sviðum og að hún sameini kosti dreifbýlis og

þéttbýlis.
2. Stefnt er að því að Eyjafjarðarsveit sé búsetuvænt samfélag.
3. Fjölgun íbúa í sveitarfélaginu verði umfram landsmeðaltal, sjá kafla 3.3.-Grg.-II; um íbúaþróun í

Eyjafjarðarsveit.
4. Stefnt er að því að núverandi þéttbýli vaxi og þar verði nægt framboð íbúðarlóða.
5. Heimiluð verði þétting byggðar í Kaupangshverfi og á Staðarbyggð.
6. Um stök íbúðarhús á bújörðum gilda reglur sem fram koma í  kafla 2.3.1, -Markmið í

landbúnaðarmálum- 6. tl.
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Landnotkun
Þéttbýlisuppdráttur og nágrenni (ÞU):  Reykár- og Ölduhverfi, auk Kristneshverfis sem ekki er
skilgreint sem þéttbýli.
Séruppdráttur I (SU1):  Kaupangshverfi, sem nær frá sveitarfélagsmörkum Svalbarðsstrandarhrepps
og til og með Þórustöðum sunnanvert.
Séruppdráttur II (SUII):  Staðarbyggð, sem nær frá og með Þverá að norðan, og til og með
Tjarnagerði að sunnan.
Sveitarfélagsuppdráttur:  Þéttbýlissvæðið (ÞB) er auðkennt með dökkrauðum lit, Kristnes og nágrenni
með ljósgráum lit, séruppdrættir (SUI og SUII) eru einnig sýndir með ljósgráum lit.

2.2.1. Íbúðarsvæði

Á íbúðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir íbúðarhúsnæði.  Þar má þó einnig gera ráð fyrir starfsemi sem
eðlilegt er að þar sé til þjónustu við íbúa viðkomandi hverfis, s.s. verslunum, hreinlegum iðnaði,
handiðnaðarfyrirtækjum, þjónustustarfsemi og leiksvæðum eða annarri starfsemi sem hvorki verður ætlað að muni
valda óþægindum vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar né dragi að sér óeðlilega mikla umferð.

Markmið vegna íbúðarsvæða:
1. Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar beiti sér fyrir því að uppbygging á landi sveitarfélagsins í Reykárhverfi haldi

áfram.  Gert er ráð fyrir að það verði fullnýtt á næstu árum.
2. Sveitarstjórn mun greiða fyrir því að land í einkaeigu verði nýtt fyrir íbúðarbyggð í samræmi við

landnotkunaruppdrætti.  Þar verði verklagsreglum fylgt sem ákveðnar hafa verið og fram koma í kafla 7.2.
3. Tekið verði tillit til náttúrlegra aðstæðna og umhverfis við skipulag íbúðarsvæða og við hönnun húsa verði

slíkra sjónarmiða einnig gætt.
4. Á íbúðarsvæðunum verði fyrst og fremst gert ráð fyrir einbýlishúsum eða litlum fjölbýlishúsum (par- og

raðhúsum). Samræmis verði gætt varðandi heildarásýnd hvers svæðis fyrir sig.  Einnig verði hugað að
heildarsamræmi innan hverfanna.

5. Tengivegir að nýjum íbúðarsvæðum þurfa að þola þá auknu umferð sem þeim fylgir.  Sveitarstjórn skal hafa
samráð við Vegagerðina um að hún tryggi að vegakerfið sé í samræmi við breyttar aðstæður, enda getur það
verið ein meginforsenda þess að uppbyggingin eigi sér stað.  Sveitarstjórn getur látið fresta
byggingarframkvæmdum á skipulögðum íbúðar- eða frístundasvæðum ef viðkomandi tengivegur er ekki talinn
anna þeirri auknu umferð sem af framkvæmdunum leiðir.

6. Veitur; neyslu- og heitavatn og þá sérstaklega frárennsli og hreinsun þess þarf að vera í samræmi við
uppbyggingu íbúðarsvæðanna.  Vegna frárennslis verði þessi mál leyst með uppsetningu rotþróa, þar sem því
verður við komið, en ella verður að koma fyrir viðurkenndum hreinsibúnaði sem gegnir sama hlutverki.
Staðsetning og fyrirkomulag verði útfært í deiliskipulagi.

7. Skipulagstillagan gerir ráð fyrir nýjum íbúðarsvæðum  á afmörkuðum stöðum.  Þannig er leitast við að stýra
þróuninni og takmarka hugsanlega hagsmunaárekstra milli ólíkrar starfsemi og landnotkunar.  Aldrei verður þó
komið í veg fyrir að áhrifa búreksturs, sem helsta atvinnuvegar í sveitarfélaginu, gæti með einhverjum hætti á
íbúðarsvæðunum, s. s. vegna óhjákvæmilegrar lyktar vegna áburðarnotkunar og búfjárhalds og umferðar
landbúnaðartækja og annarra vinnuvéla.

Skilgreiningar:
Á þéttbýlis- og séruppdráttum eru stakar íbúðarhúsalóðir, ótengdar búrekstri, sýndar sem hluti af
landbúnaðarsvæði.  Þetta á við um þau svæði þar sem landbúnaður er ennþá stundaður.  Þar sem
landbúnaður er aflagður er litið á slíkar lóðir sem íbúðarsvæði.  Byggingar stakra íbúðarhúsa verða ekki
leyfðar á jörðum þar sem skilgreind íbúðar- eða frístundasvæði hafa verið heimiluð.  Sjá einnig reglur
um stök íbúðar- og frístundahús í kafla 2.3.1. sem fjallar um landbúnað og óbyggð svæði.

Á íbúðarsvæðum (ÍS) er fyrst og fremst gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði.  Þar má þó einnig gera ráð fyrir
takmarkaðri starfsemi sem eðlilegt er að sé til þjónustu við íbúa viðkomandi hverfis (ÞU og SU I-II).

Íbúðarsvæði á Þéttbýlisuppdrætti ásamt Kristnesi:
Reykáhverfi (ÍS1-a).  Þar eru þrjú svæði ofan þjóðvegar nr. 821.  Tvö svæði sunnan Reykár eru fullnýtt.  Þar eru
eingöngu einlyft einbýlishús m. bílskúrum, ýmist innbyggðum eða stakstæðum.  Norðan Reykár er gert ráð fyrir 21
einbýlishúsi, ýmist á einni eða tveimur hæðum.  Þar er einnig gert ráð fyrir tveimur fjögurra íbúða fjölbýlishúsum.
Lóðir eru í meðallagi stórar.  Svæðið í heild er fremur hefðbundið íbúðarhverfi.  Allt það svæði í eigu
sveitarfélagsins hefur verið deiliskipulagt og lóðum úthlutað.

Úr landi Hrafnagils (ÍS1-c).  Um er að ræða svæði sem er einn hektari að stærð.  Þar er gert ráð fyrir einu
íbúðarhúsi.
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Grísará (ÍS1-b).  Tiltekið svæði úr landi Grísarár, ofan þjóðvegar, sem er í einkaeigu.  Þarna er um að ræða lóðir
sem hefur verið ráðstafað frá jörðinni Grísará og hefur uppbyggingin staðið yfir nokkuð lengi.  Ekki hefur verið
unnið deiliskipulag af svæðinu og ekki eru á þessu stigi áform um fjölgun íbúðarhúsa.

Reykáhverfi (ÍS2-a).  Tvö svæði neðan þjóðvegar nr. 821.  Unnið er að deiliskipulagi á nyrðra svæðinu, en syðra
svæðið hefur verið deiliskipulagt.  Á suðurhluta svæðisins er einnig um að ræða svæði fyrir þjónustustofnanir, opin
græn svæði til sérstakra nota og tengd mannvirki.

Grísará/Kroppur (ÍS2-b).  Svæði í landi Grísarár og Kropps neðan þjóðvegar 821.  Land í einkaeign
sem telst hluti af heildarskipulagi Reykárhverfis.  Ekki deiliskipulagt.

Ölduhverfi (ÍS3).  Þrjú svæði í neðsta hjalla Kroppslandsins þar sem landhalli er talsverður.  Lóðir eru
mjög mismunandi stórar eða allt frá 1100 fm og upp í 5000 fm.  Ofan íbúðarsvæðisins verður
frístundabyggð sem er aðskilin með skógrækt.  Gerð hefur verið tillaga að deiliskipulagi á þessu svæði.

Kristnes (ÍS4-a).  Tvö íbúðarsvæði sem eru nokkuð fjölbreytileg, ýmist einbýli eða fjölbýli.  Húsin eru
ýmist í eigu FSA eða einstaklinga.  Íbúðarhús eru á jörðunum Reykhúsum og Kristnesi auk tveggja
stakra íbúðarhúsa sem ekki tengjast búrekstrinum.  Fjögurra íbúða raðhús, byggt fyrir aldraða, er
norðvestast á svæðinu.  Lóðarstærðir eru mjög mismunandi, enda hefur uppbygging staðið lengi yfir og
tengist að mestu þróun Kristnesspítala.  Ekki hefur verið unnið deiliskipulag nema af hluta þessa svæðis.

Reykhús (ÍS4-b).  Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir uppbyggingu íbúðarhúsa norðanvert á svæðinu, úr
landi Reykhúsa, þar sem landhalli er töluverður að hluta til.  Þarna er gert ráð fyrir allstórum lóðum, en
deiliskipulag hefur ekki verið unnið.

Samræmdar skipulagsforsendur í Kaupangshverfi (utan Fjörubyggðar) og á Staðarbyggð:
♦ Á öllum svæðunum er gert ráð fyrir mun meiri fjölbreytileika lóða heldur en almennt gerist í

þéttbýli.
♦ Einkenni þéttingarinnar verði þyrpingar takmarkaðs fjölda húsa (klasar) í stað samfellds þéttbýlis.
♦ Sameiginlegt með þessum íbúðarsvæðum er að tengsl við skógrækt og annan gróður verði ríkuleg

og skulu skógarreitir afmarka íbúðarsvæðin.
♦ Skipulag opinna svæða og ræktun verði á vegum framkvæmdaaðila í samræmi við nánari

skilgreiningu í deiliskipulagi.
♦ Á þessum svæðum verði fjarlægð á milli byggingarreita eigi minni en 15 m.  Fjarlægðir

byggingarreita, á milli svæða, verði að lágmarki 50 m og lágmarki 25 m frá landamerkjum.
♦ Svæðin verði tengd með gönguleiðum eftir því sem aðstæður leyfa og þörf er talin á.

Möguleg frávik:  Ef um sams konar landnýtingu er að ræða beggja vegna landamerkja getur
sveitarstjórn minnkað fjarlægðarmörkin, enda sé það gert með samþykki þinglýstra eigenda aðliggjandi
lands.  Sveitarstjórn getur ákveðið aukin fjarlægðarmörk milli líkra sem ólíkra skipulagssvæða ef ástæða
þykir m. t. t. staðhátta, s. s. landslags, hugsanlegra árekstra vegna ólíkrar starfsemi o. s. frv.

Samræmdar skipulagsforsendur íbúðarsvæða í landi Ytri-Varðgjár (ÍS5) og Syðri-Varðgjár (ÍS6).
Ofan Veigastaðavegar er gert ráð fyrir verulegri uppbyggingu sem þó er háð annmörkum sökum
landhalla.  Þar þarf að huga vel að vegtengingum við tengiveg, óháð landamerkjum, til þess að fullnægja
sem best lágmarkskröfum um öryggi og rekstur m.t.t. vetrarfærðar og fleiri þátta.

♦ Einkenni hvers svæðis verði þyrping takmarkaðs fjölda húsa (klasa) í stað hefðbundinna húsagatna
og þar verði blanda byggðar og skógar.

♦ Á milli þyrpinganna verði skilið með skjólgróðri (skógrækt) sem myndi eins konar trefil umhverfis og á milli
klasanna.

♦ Umrædd skil verða ekki nákvæmlega skilgreind í aðalskipulagi, heldur ber að líta svo á að þau taki mið af
landfræðilegum aðstæðum (t. d. af giljum, grunnum lækjarfarvegum og rindum, tengingum við þjóðveg, halla
landsins o. s. frv.) og ákvarðist nánar í deiliskipulagi.

♦ Þéttleiki byggðarinnar getur verið mismunandi milli klasa, en fjöldi íbúða á hverju svæði skal aldrei vera meiri
en 15.

♦ Við skipulag byggðarinnar verði reynt eins og kostur er að forðast ásýnd hefðbundins þéttbýlisskipulags og
“reglustriku” -skipulags.

♦ Tengingum við þjóðveg verði haldið í lágmarki og tengingar valdar eftir aðstæðum, s.s. eftir halla landsins.  Af
því kann að leiða að fleiri klasar en ella, jafnvel í landi fleiri en einnar jarðar, þurfi að nota sömu vegtengingu.

♦ Fráveita skal tengjast hreinsistöð sem áætlað er að reisa undir brekkunum neðan þjóðvegar 1, norðan
Leiruvegar, og þjónar sú stöð jafnframt fyrirhugaðri Fjörubyggð.
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Nánar um íbúðarsvæðin sem eru á Séruppdrætti I og II:
Íbúðarsvæði á Séruppdrætti I, Kaupangshverfi:
Ytri-Varðgjá (ÍS5).  Íbúðarsvæðin eru fjögur.  Þrjú þeirra afmarkast af Veigastaðavegi að vestan, en brekkan
takmarkar svæðin austanvert.  Að sunnan og norðan ráða landamerki jarðarinnar.  Meginhluti þessara svæða, sem
eru gömul tún, hentar nokkuð vel undir byggingar en þó þarf að nokkru marki að taka tillit til landhalla sem
takmarkar möguleika á uppbyggingu.  Neðan Veigastaðavegar eru þrjú hús þegar byggð og þar er gert ráð fyrir einu
til viðbótar.  Þar eru byggingarreitir mjög þröngir, þar eð mikill landhalli er skammt undan að vestanverðu.  Þessi
svæði hafa ekki verið deiliskipulögð.

Syðri-Varðgjá (ÍS6).  Íbúðarsvæðin eru átta.  Tvö þeirra afmarkast af Veigastaðavegi að vestan, en brekkan austur
af takmarkar svæðið þeim megin.  Að sunnan ráða landamerki jarðarinnar, en að norðan Smáralækur.  Landhalli er
nokkur innan svæðisins, sem svipar til svæðanna í landi Ytri-Varðgjár, og takmarkar það nýtingu þess.  Tvö svæði
eru neðan Veigastaðavegar og þar er gert ráð fyrir fjórum einbýlishúsum.  Annað svæðið hefur verið deiliskipulagt.
Þrjú svæði ofan vegar takmarkast við eitt íbúðarhús hvert og voru þau áður hluti af landbúnaðarsvæði (þessar lóðir
eru ekki sérstaklega merktar).  Vegtengingar inn á íbúðarsvæðin ofan Veigastaðavegar í landi jarðanna Ytri- og
Syðri-Varðgjár verði hugsanlega samnýttar.  Loks er svæði sunnan Fjörubyggðar sem áður var frístundasvæði.  Þar
er gert ráð fyrir fimm húsum.  Deiliskipulag hefur eingöngu verið unnið á svæði þar sem gert er ráð fyrir þremur
íbúðarhúsum neðan Veigastaðavegar.

Fjörubyggð (ÍS7).  Þetta svæði er hluti af landi jarðanna Ytri- og Syðri Varðgjár.  Svæðið er ólíkt öllum öðrum
íbúðarsvæðum í Eyjafjarðarsveit.  Þar er gert ráð fyrir 1,5 ha landfyllingu neðan Vaðlaskógar sunnan þjóðvegar nr.
1.  Samkvæmt skipulagstillögunni er miðað við mjög þétta byggð með nýtingarhlutfall í kringum 0,50 sem dreifist
með nokkuð mismunandi hætti.  Taka þarf tillit til ýmissa umhverfisþátta varðandi landnotkun á þessu svæði.

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar leitaði til Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsens hf. um mat á áhrifum huganlegrar
Fjörubyggðar, sem er í landi Ytri- og Syðri-Varðgjár, í samræmi við fyrirliggjandi gögn og forsendur varðandi
stærð landfyllingar og fleiri þætti.  Skýrsla var unnin af Arnóri Þóri Sigfússyni, dýravistfræðingi.  Niðurstöður í
skýrslu Arnórs eru mjög mótandi fyrir endanlega samþykkt sveitarstjórnar.  Þar er gerður samanburður á
upphaflegum hugmyndum, sem komu frá Björgun hf, um uppbyggingu á þessu svæði og þeim sem nú eru hluti af
skipulagstillögunni og gerir ráð fyrir talsvert minni landfyllingu.  Vegna þessa  varð nýtingarhlutfallið hærra en ella.
Sjá töflu nr. 4.

Þar eð svæðið er viðkvæmt eru eftirtalin skilyrði sett, sem forsögn uppbyggingarinnar:

a. Fráveita miðist við tveggja þrepa hreinsun að lágmarki.  Reist verði hreinsistöð sem uppfylli þau skilyrði
og hún anni jafnframt byggð við Veigastaðaveg og annarri byggð á svæðinu eftir því sem hagkvæmt getur
talist.  Skólphreinsibúnaður þessi þarf að standast ákvæði um tveggja þrepa hreinun á fráveituvatni skv.
reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp.

b. Afrennsli af lóðum, vegum og bílastæðum ásamt innkeyrslum að bílgeymslum verði hreinsað eða það
tryggt með öðrum hætti að það mengi ekki tjörnina framan byggðarinnar.

c. Frágangur uppfyllingar skal vera með þeim hætti að fjara verði framan hennar.
d. Leitast verði við að sem minnst rask verði í tjörninni á varptíma fugla og vegagerð og uppfylling eigi sér

stað utan varptímans, helst að vetri.
e. Haft verði samráð við sérfræðinga um efnistökustaði vegna landfyllingar og efnistakan lúti þeim reglum

og niðurstöðum sem fást úr frekari rannsóknum á áhrifum efnistöku á óshólmasvæðinu og úr Eyjafjarðará,
sbr. tillögu í kafla 2.1.5.  Efnistökusvæði, Greinargerð I.

f. Raski á skóglendi verði haldið í algjöru lágmarki.
g. Allt hunda- og kattahald verði bannað í Fjörubyggðinni.  Banninu verði þinglýst sem kvöð á allar lóðir og

íbúðir á svæðinu
h. Gerðar verði strangar kröfur til hönnunar, útlits og frágangs bygginga með það í huga að hún falli sem

best að umhverfi sínu.  M. a. þarf að taka afstöðu til þess hvort eingöngu skuli miða við fjölbýli eða
blandaða byggð fjölbýlis- og einbýlishúsa.

i. Ein húsaröð verði á svæðinu í stað tveggja eins og hugmyndir Björgunar (Björns Ólafs arkitekts) gerðu
ráð fyrir.

j. Hámarksfjöldi íbúða verði 97. Sveitarstjórn áskilur sér rétt til að fækka íbúðum m. t. t. heildaryfirbragðs
byggðarinnar eins og hún verður kynnt í deiliskipulagstillögum.

Í deiliskipulagi skulu skipulagsskilmálar nákvæmlega útfærðir. Þar er m. a. átt við efnis- og litaval á byggingum,
kvaðir o. fl. sem ástæða þykir til að fylgt sé eftir af skipulagsyfirvöldum.
Sjá einnig 2. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106, 2000 og greinargerð (Grg -I), kafla nr. 3 sem
fjallar meðal annars um landfyllingar.

Eyrarland (ÍS8).  Þar eru íbúaðarsvæðin þrjú.  Eitt íbúðarsvæðið (Fossland) er á sléttlendi fyrir neðan neðsta hjalla
Vaðlaheiðar. Þar hafa verið byggð fjögur einbýlishús og gert er ráð fyrir einu til viðbótar.  Eitt svæðið er ofan
Veigastaðavegar í miklum landhalla.  Þar gilda sömu skipulagsforsendur og fyrir íbúðarsvæðin á Ytri- og Syðri-
Varðgjá.  Þriðja svæðið er er undir neðsta hjalla Vaðlaheiðar í næsta nágrenni við Leifsstaðaveg og stofnveg nr. 829.
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Aðstaða til byggingarframkvæmda og tenginga við veg er nokkuð góð á þessum stað, en nálægð við vegi takmarkar
nýtingu þess.  Tvö síðarnefndu svæðin hafa ekki verið deiliskipulögð.

Brúarland og Leifsstaðir (ÍS9).  Íbúðarsvæðin Brúnahlíð og Brúnagerði eru í nokkrum landhalla.  Þarna er um að
ræða stóran hluta jarðarinnar Brúarlands. Nyrsti hluti svæðisins er að mestu leyti fullbyggður.  Með þessu svæði er
einnig talin landspilda úr landi Leifsstaða, vestast á svæðinu.  Deiliskipulag hefur verið samþykkt fyrir hluta af
svæðinu.

Leifsstaðir (ÍS10).  Þar er er um að ræða allstórt landsvæði eða um 14,5 ha á gömlum túnum í landi Leifsstaða.
Þetta svæði er í nokkrum halla og hefur það takmarkandi áhrif á nýtingu þess.  Þarna er gert ráð fyrir að skógrækt
aðskilji tvo til þrjá klasa fyrir íbúðarhús.  Þar gildi sömu skipulagsforsendur og fyrir íbúðarbyggð á Ytri- og Syðri-
Varðgjá.  Ennfremur er gert ráð fyrir tveimur íbúðarhúsalóðum í krikanum á milli Leifsstaða- og Knarrarbergsvegar
(innan þríhyrnings).

Fífilgerði (ÍS11).  Svæðið er neðan og norðan bæjarhúsanna í og við gamlan skógarreit.  Samkvæmt eldra skipulagi
er gert ráð fyrir tveimur íbúðarhúsalóðum innan skógarreitsins og lóð fyrir stakt íbúðarhús sunnan reitsins.

Knarrarberg (ÍS11-a).  Svæðið er nyrst og austast í landi Knarrarbergs.  Þarna er gert ráð fyrir tveimur
íbúðarhúsum.

Kaupangur (ÍS12).  Þar er gert ráð fyrir fjórum stórum íbúðarhúsalóðum norðanvert á jörðinni.  Þar er landslag
nokkuð erfitt til byggingar.  Ekki hefur verið samþykkt deiliskipulag af þessum hluta svæðisins.  Hins vegar er gert
ráð fyrir íbúðarsvæðinu Laufvangi sem er skammt ofan þjóðvegar sunnan Kaupangskirkju, en þar er hallalítið og
tiltölulega aðgengilegt byggingarland.  Þarna hefur deiliskipulag verið samþykkt fyrir tíu hús.

Þórustaðir (ÍS13-a).  Þar er svæði ofan þjóðvegar sem þrjú íbúðarhús hafa verið byggð á, ótengd búrekstri.  Gert er
ráð fyrir fimm nýjum einbýlishúsum.  Hitt svæðið er sunnar og ætlað fyrir tvö íbúðarhús.  Bæði svæðin henta fremur
vel til byggingar.  Deiliskipulag fyrir svæðin hefur ekki verið unnið.

Þórustaðir -„Áttan” (ÍS13-b).  Þetta er svæði ofan vegar sem kallað hefur verið „Áttan”.  Þarna er um að ræða
gamla malargrús, sem síðar hefur verið grædd upp, syðst í landi Þórustaða.  Svæðið er við syðstu mörk
Kaupangshverfis.

Íbúðarsvæði á Séruppdrætti II, Staðarbyggð:
Rein (ÍS14).  Þar er gert ráð fyrir allt að þremur nýjum lóðum auk þeirra tveggja sem fyrir eru.  Þar hefur verið
gróðursett og afmarkað skemmtilegt svæði í góðu skjóli.  Svæðið er ofan þjóðvegar nr. 829.  Þar hefur ekki verið
unnið deiliskipulag.

Jódísarstaðir og Höskuldsstaðir (ÍS15).  Þar er um að ræða tvö svæði, ofan og neðan vegar.  Syðsti hluti svæðisins
neðan þjóðvegar nr. 829  (Jódísarstaðir) er deiliskipulagður og þar er gert ráð fyrir ellefu íbúðarhúsalóðum.  Þessar
lóðir eru mjög mismunandi stórar eða frá u.þ.b. 4.000 til 20.000 fm.  Nyrðri hluti svæðisins er ekki deiliskipulagður
og þar er gert ráð fyrir allt að sjö húsum.  Þarna er um að ræða aðgengilegt byggingarland í nokkrum landhalla. Efra
svæðið (Höskuldsstaðir) er ofan þjóðvegar nr. 829.  Þar er gert ráð fyrir sjö íbúðarhúsalóðum og er þar um að ræða
gott byggingarland með hæfilegum landhalla. Ekki liggur fyrir deiliskipulag af þessu svæði.

Öngulsstaðir I (ÍS16).  Þar er gert ráð fyrir hefðbundnum íbúðarhúsalóðum á íbúðarsvæði sem er um 5,0 ha neðan
þjóðvegar, en með hverri lóð geti fylgt landskiki ofan við efstu tún á Öngulsstöðum I og III, sem er um 6 til 7 ha að
stærð.  Gert er ráð fyrir að hver húseigandi geti fengið um einn hektara lands til afnota.  Þar er miðað við að hægt sé
að stunda skógrækt eða aðra ræktun.  Þar mætti einnig hafa aðstöðuhús sem skilgreint mun verða í deiliskipulagi
svæðisins.  Deiliskipulagstillaga er í vinnslu.

Öngulsstaðir I og III og Staðarhóll (ÍS17).  Þetta svæði er ofan þjóðvegar og er þar gert ráð fyrir allt að 4 stórum
íbúðarhúsalóðum, sem hver um sig er í kringum 6000 fm.  Þar verða góðir möguleikar á ræktun skrúðgarða o. fl.
Svæðið hentar vel sem byggingarland.  Deiliskipulagstillaga er í vinnslu.

Björk (ÍS18).  Um er að ræða tvö svæði, ofan og neðan vegar.  Efra svæðið er ofan bæjarhúsanna.  Þar er gert ráð
fyrir þremur stórum íbúðarhúsalóðum á svæði sem er um einn hektari að stærð.  Þarna virðist byggingarland fremur
aðgengilegt, en deiliskipulag liggur ekki fyrir.  Á neðra svæðinu er aðeins gert ráð fyrir einu íbúðarhúsi á lóð.

Íbúðarsvæði á Sveitarfélagsuppdrætti, tvö aðskilin svæði:
Hólshús (ÍS19) og Dvergsstaðir (ÍS20).  Á jörðinni Hólshúsum hefur verið samþykkt deiliskipulag svæðis fyrir
svokölluð smábýli í landi þar sem lóðir, 10 talsins, eru á stærðarbilinu 1,78 ha og upp í 4,0 ha.  Þar er gert ráð fyrir
ræktunarmöguleikum og einhverju skepnuhaldi.  Sjá reglur kafla í 7.2.  Í framhaldi af þessu svæði er gert ráð fyrir
útvíkkun til norðurs í landi Dvergsstaða og þar einnig gert ráð fyrir 10 lóðum.  Þar hefur ekki verið unnið
deiliskipulag.  Landnotkun smábýlasvæðanna er skilgreind sem blanda íbúðarbyggðar og opinna svæða til sérstakra
nota, enda er þar gert ráð fyrir skepnuhaldi sem ekki er heimilt á hefðbundnum íbúðarsvæðum.
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Vökuland (ÍS21).  Fyrir eru fjögur íbúðarhús í landi Vökulands ofan Eyjafjarðarbrautar eystri og er gert ráð fyrir að
þau verði samtals átta.  Þarna liggur ekki fyrir deiliskipulag.

Í töflum 3, 4, 5 og 6 eru talin upp einstök íbúðarsvæði og þau auðkennd með nöfnum.  Heildarfjöldi
byggðra og óbyggðra íbúða miðast við hámarksfjölda á hverju svæði.

Íbúðarsvæði Sv.nr. Stærð sv. Byggð íbúð Óbyggð íbúð Gerð húsa Heildarfj. íb.
Reykárhverfi ofan þjóðvegar ÍS1-a 8,49 ha 31 23 Einb. og fjölbýli 54
Reykárhverfi ofan þjóðvegar, Grísará ÍS1-b 0,71 ha 5 0 Einbýli 5
Reykárhverfi ofan þjóðv., Hrafnagil ÍS1-c 1,00 ha 0 1 Einbýli 1
Reykárhverfi neðan þjóðvegar ÍS2-a 6,13 ha 4 57 Einb., par og raðhús 61
Reykárhv. n. þjóðv., Grísará/Kroppur ÍS2-b 1,67 ha 1 5 Einb., raðhús 6
Ölduhverfi, þrjú svæði ÍS3 11,63 ha 1 41 Einb./tvíbýli 42
Kristneshverfi ÍS4-a 1,93 ha 17 0 Einb., fjölb., raðhús 17
Kristneshverfi, Reykhús ÍS4-b 5,02 ha 0 5 Einb., fjölb., raðhús 5

Samtölur 10 sv. 36,58 ha 59 íbúðir 132 íbúðir 191 íbúð
Tafla nr. 3.  Áætluð nýting íbúðarsvæða á Þéttbýlisuppdrætti á skipulagstímanum. Heimild:  BB/BK.

Íbúðarsvæði Sv.nr. Stærð sv. Byggð íb. Óbyggð íbúð Gerð húsa Heild.fj. íb.
Í landi Ytri-Varðgjár (fjögur svæði) ÍS5 17,29 ha 3 41 Einb./fjölb. 44
Í landi Syrðri-Varðgjár (átta svæði) ÍS6 18,35 ha 5 37 Einb./fjölb. 42
Fjörubyggð ÍS7 2,88 ha 0 97 Raðh../fjölb. 97
Í landi Eyrarlands ( þrjú svæði) ÍS8 3,30 ha 4 6 Einbýli 10
Í landi Brúarlands+sv. úr landi Leifsstaða ÍS9 6,06 ha 10 14 Einbýli 24
Í landi Leifsstaða ÍS10 11,60 ha 0 30 Einbýli 30
Í landi Fífilgerðis ÍS11 1,23 ha 1 2 Einbýli 3
Í landi Knarrarbergs (tvö svæði) ÍS11-a 1,58 ha 0 3 Einbýli 3
Í landi Kaupangs (tvö svæði) ÍS12 6,75 ha 0 14 Einbýli 14
Í landi Þórustaða (tvö svæði) ÍS13-a 6,42 ha 3 7 Einbýli 10
Í landi Þórustaða-„Áttan” ÍS13-b 3,70 ha 0 3 Einbýli 3
Samtölur 27sv. 79,16 ha 26 íbúðir 254 íbúðir 280 íbúðir

Tafla nr. 4.  Áætluð nýting íbúðarsvæða á Séruppdrætti I á skipulagstímanum. Heimild:  BB/BK.

Íbúðarsvæði Sv.nr. Stærð sv. Byggð íbúð Óbyggð íbúð Gerð húsa Heild.fj. íb.

Í landi Reinar ÍS14 1,92 ha 2 3 Einbýli 5
Í landi Jódísarstaða og Höskuldsstaða, tvö sv. ÍS15 23,18 ha 1 24 Einbýli 25
Í landi Öngulsstaða I ÍS16 5,20 ha 0 9 Einbýli 9
Í landi Öngulsstaða I og III og Staðarhóls ÍS17 2,54 ha 0 4 Einbýli 4
Í landi Bjarkar, tvö svæði ÍS18 5,50 ha 0 4 Einbýli 4
Samtölur 8 sv. 38,34 ha 3 íbúðir 44 íbúðir 47 íbúðir

Tafla nr. 5.  Áætluð nýting íbúðarsvæða á Séruppdrætti II á skipulagstímanum. Heimild:  BB/BK.

Íbúðarsvæði Sv.nr. Stærð sv. Byggð íbúð Óbyggð íbúð Gerð húsa Heild.fj. íb.

Í landi Hólshúsa (smábýli) ÍS19 28,90 ha 1 9 Einbýli 10
Í landi Dvergsstaða(smábýli) ÍS20 27,13 ha 0 10 Einbýli 10
Í landi Vökulands ÍS21 6,33 ha 4 4 Einbýli 8
Samtölur 3 sv. 62,36 ha 5 íbúðir 23 íbúðir 28 íbúðir

Tafla nr. 6.  Áætluð nýting íbúðarsvæða á Sveitarfélagsuppdrætti á skipulagstímanum. Heimild:  BB/BK.

Eins og fram kemur á þessum töflum er skapaður grundvöllur fyrir verulegri fjölgun íbúða á skipulagstímabilinu.
Fyrir eru um 330 íbúðir í Eyjafjarðarsveit (sjá töflu 19), þannig að með þeirri uppbyggingu sem hér er fjallað um
yrðu þær um 750 talsins, sem er ríflega tvöföldun þess sem fyrir er.

Skýringar:  Á uppdráttum eru íbúðarsvæði táknuð með lillabláum lit.

2.3. Atvinnumál, almennt

Þjónustuheit:
Stuðlað verði að fjölbreytni í atvinnuháttum jafnframt því sem þess er gætt að standa vörð um
landbúnaðinn sem meginatvinnuveg sveitarfélagsins.
Þessu hyggst sveitarfélagið m.a. ná með því:
• Að fyrirtækjum og einstaklingum standi til boða atvinnuráðgjöf í heimabyggð.
• Að tryggja framboð á lóðum fyrir atvinnustarfsemi sem falla vel að umhverfi og skerða ekki

möguleika landbúnaðar.
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• Að tryggja að orkuþörf verði svarað (rafmagn, vatn og hitaveita).

Þjónustulýsing:
♦ Sveitarfélagið vinni að því að laga fjallskilamál að breyttum búskaparháttum.
♦ Sveitarfélagið sé þátttakandi í Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar (AFE).
♦ Álögum á atvinnuvegina verði stillt í hóf.

Árangursmarkmið:
� Fleiri og fjölbreyttari atvinnutækifæri í sveitarfélaginu.
� Eyjafjarðarsveit verði meðal öflugustu landbúnaðarhéraða.

Önnur markmið vegna atvinnumála:
1. Sveitarfélagið greiði fyrir því að Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar þjóni hlutverki sínu sem best.
2. Fjölga ber störfum sem krefjast náms- og fagþekkingar.
3. Heimamenn standi saman að öflugri kynningu á svæðinu.
4. Æskilegt væri að koma á samstarfi atvinnurekenda á svæðinu að frumkvæði atvinnumálanefndar

sveitarfélagsins.

Landnotkun
Jafnan er í skipulagi lögð áhersla á að tengja sem best landnotkun ýmiss konar atvinnulífs í nánd við
íbúðarsvæði.  Aðgengi og nálægð milli vinnustaðar og heimilis er mikilvægur þáttur í að nýta kosti lítilla
byggðakjarna.  Aðkoma til og frá stofn- og tengivegi þarf einnig að vera góð.  Sjá landnotkun í tengslum
við einstakar atvinnugreinar í kafla 2.3.2 og 2.3.3.

2.3.1. Landbúnaður, óbyggð svæði

Landbúnaðarsvæði ná yfir allt land jarða eða lögbýla, sbr. ákvæði jarðalaga og ábúðarlaga um land sem nýtt er til
landbúnaðar.  Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri
á jörðinni.

Óbyggð svæði eru opin svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar fólks og þar sem ekki er gert ráð fyrir
mannvirkjagerð, þ.m.t. skógræktarsvæði önnur en nytjaskógrækt á bújörðum og landgræðslusvæði.

Markmið í landbúnaðarmálum:
1. Hefðbundinn landbúnaður verði efldur og búseta á jörðum tryggð með eflingu aukabúgreina til styrktar því sem

fyrir er.  Æskilegt er að styrkja landbúnað með nýjum búgreinum, s.s. ferðaþjónustu, aukinni skógrækt og átaki
í umhverfismálum. Hvatt er til þess að bændur kanni möguleika vistvænnar og lífrænnar
landbúnaðarframleiðslu og efli kornrækt.

2. Á svæðum þar sem hefðbundinn  landbúnaður er ekki lengur stundaður er gert ráð fyrir verulegri þéttingu
íbúðarbyggðar.  Þessi svæði eru nefnd Kaupangshverfi og Staðarbyggð.  Auk þess er gert ráð fyrir frekari
uppbyggingu í Reykár- og Ölduhverfi og eru svæðin skilgreind sem þéttbýlissvæði. Sveitarstjórn leggur
áherslu á að utan þessarra svæða verði ekki gert ráð fyrir myndun þéttbýlishverfa né svæða fyrir frístundahús
sem geti ógnað þróun landbúnaðar.  Á landbúnaðarsvæðunum gildi sérstakar reglur um byggingu stakra íbúðar-
og frístundahúsa þar sem m. a. er gert ráð fyrir lágmarksfjarlægðum frá húsum bújarðarinnar og frá
landamerkjum næstu jarðar.  Þetta er gert til að koma í veg fyrir hugsanlega hagsmunaárekstra á milli
búrekstursins og annarrar athafnasemi eða samfélaga.  Sjá reglur síðar í kaflanum.

3. Reglur verði settar um lausagöngu búfjár og beitarstýring verði tekin upp þar sem hennar er þörf.
4. Áhersla er lögð á nytjaskógrækt í Eyjafjarðarsveit.  Skógræktarátakinu Norðurlandsskógum verði fylgt eftir og

skipulag skógræktar taki mið af þróun byggðar á hverjum stað.  Skógrækt er heimil á skilgreindum
landbúnaðarsvæðum og óbyggðum svæðum upp að 400 m.y.s. þar sem ekki liggja fyrir neinar sérstakar
ástæður til að hafna eða takmarka skógrækt, t.d. út frá lagaskyldum, verndarsjónarmiðum eða skógfræðilegum
rökum.  Skógrækt verður ekki stunduð á friðlýstum náttúruverndar- og fornleifasvæðum né á brunnsvæðum
vatnsbóla.  Skógrækt er ekki heimil innan 30 m frá miðlínu stofnbrauta þjóðvegakerfisins og ekki innan 20 m
frá miðlínu annarra vega, ennfremur er skógrækt óheimil innan 5 m frá raflínum.  Skógrækt er háð
málsmeðferð samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum vegna verndarsjónarmiða á eftirfarandi svæðum:
• Svæðum sem eru friðlýstar náttúruminjar og svæðum sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum um

náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br.
• Svæðum sem njóta verndar samkvæmt sérlögum.
• Svæðum innan 100 m fjarlægðar frá fornleifum sem njóta verndar samkvæmt þjóðminjalögum

(107/2001).
• Svæðum sem njóta verndar í samræmi við reglugerð um varnir gegn mengun vatns og reglugerð um

neysluvatn vegna grunnvatns- og strandmengunar og mengunar í ám og vötnum (533/2001).
• Svæðum sem njóta verndar samkvæmt alþjóðlegum samningum sem Ísland er bundið af, svo sem

Ramsarsamningnum (um votlendi) og Bernarsamningnum (um verndun villtra plantna og dýra og
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lífsvæða í Evrópu).  Válistar falla hér undir, enda m.a. gefnir út til að uppfylla skyldur Íslands, samkvæmt
Bernarsamningnum.

• Samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum er nýræktun skóga á 200 ha svæði eða stærra
tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar sem síðan úrskurðar um hvort viðkomandi framkvæmd skuli háð
mati á umhverfisáhrifum.  Öll skógrækt sem er tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar er háð
framkvæmdaleyfi hennar, einnig skógrækt á verndarsvæðum og ruðningur á náttúrlegum birkiskógi.

5. Hreinlegur iðnaður, handverks- og þjónustustarfsemi utan þéttbýlis- og séruppdrátta getur byggst á nýtingu
mannvirkja sem fyrir eru, s.s. ónýttra útihúsa á bújörðum/lögbýlum.

6. Byggingar stakra íbúðarhúsa verða ekki leyfðar á jörðum þar sem skilgreind íbúðar- eða frístundasvæði hafa
verið heimiluð, sjá einnig forsendur (reglur) fyrir byggingarleyfi stakra íbúðar- og frístundahúsa sem koma hér
á eftir.

7. Vatnsorkuver með uppsett rafafl allt að 199 kW eru heimil á landbúnaðarsvæðum samkvæmt stefnu
sveitarstjórnar enda sé öllum almennum skilyrðum fullnægt varðandi framkvæmdaleyfi.  Stærri virkjanir falla
undir skilgreininguna iðnaðarsvæði, sbr. skipulagsreglugerð.

Landnotkun
Þéttbýlisuppdráttur:  Nokkur hluti þéttbýlissvæðis Reykár- og Ölduhverfis auk Kristneshverfis er
skilgreindur sem landbúnaðarsvæði.  Þetta eru svæði sem tengja hverfin saman.
Séruppdráttur I og II:  Stór hluti Kaupangshverfis og Staðarbyggðar er skilgreindur landbúnaðarsvæði.
Á þeim jörðum þar sem landbúnaður er að fullu aflagður eru þau svæði sem áður voru landbúnaðarsvæði
nú skilgreind sem óbyggð svæði.
Sveitarfélagsuppdráttur:  Afmörkun landbúnaðarsvæða miðast að jafnaði við 300 m.y.s., enda þótt
svæði ofan þessarar línu (óbyggð svæði) séu nýtt fyrir landbúnað, sem heimahagar og afréttir fyrir búfé
(Ós).  Sjá töflu nr. 1. og skipulagsreglugerð.

Forsendur fyrir byggingarleyfi vegna byggingar stakra íbúðarhúsa á bújörðum án tengsla við
búrekstur eru:
Lóðarhafi/landeigandi skal leggja fram deiliskipulag með umsókn sinni um byggingarleyfi, sem sýnir staðsetningu
lóðar á bújörð, húss á lóð og aðkomu af vegi.  Þá skal einnig sýna tengingu við lagnir og rotþró, svo og afstöðu og
fjarlægð næstu húsa bújarðar og aðliggjandi jarða.
1. Með byggingarleyfisumsókn skal fylgja umsögn ráðunautar búnaðarsambands um áhrif þessara framkvæmda á

búrekstur viðkomandi jarðar, svo og umsögn náttúruverndarnefndar og heilbrigðisnefndar.
2. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja afmörkuð lóð samkvæmt lóðarleigusamningi.  Stærð lóðar sé að jafnaði minnst

0,5 ha, en mest 1,0 ha.
3. Ekki verði leyfðar fleiri en tvær nýjar byggingarlóðir á jörð.  Þar með eru taldar lóðir sem þegar hafa verið

samþykktar.
4. Staðsetning lóðar (lóða) sé í sem bestu samræmi við aðra landnýtingu á jörðinni.
5. Lágmarksfjarlægð frá íbúðarhúsi á lóð að húsum bújarðar eða næstu jarða skal vera 150 m, sjá einnig reglugerð

um hollustuhætti nr. 941/2002.
6. Lágmarksfjarlægð bygginga frá landamerkjum næstu jarðar skal vera a. m. k. 5o m.
7. Lóðarhafi skal setja upp girðingu á lóðarmörkum og sjá um viðhald hennar.
8. Byggingarlóð fylgir ekki afnotaréttur afréttarlands jarðar eða sveitarfélags.
9. Húsbyggjandi skal leita samþykkis sveitarstjórnar fyrir nafni á húsi sínu.  Sé um að ræða tvö hús á

samliggjandi lóðum, mega þau heita sama nafni með nr. 1 og 2.
10. Sveitarstjórn áskilur sér rétt til að synja um byggingarleyfi, ef hún telur einhverjar ástæður mæla gegn

byggingu á viðkomandi stað.  Að öðru leyti fer um þessar byggingar eftir gildandi skipulags- og
byggingarlögum.

Forsendur fyrir byggingarleyfi stakra frístundahúsa.
Sömu reglur gilda um byggingu stakra frístundahúsa á bújörðum og gilda um stök íbúðarhús með
eftirfarandi undantekningum:

1. Frístundahús skal ekki vera minna en 50 fermetrar að grunnfleti.  Húsin skulu vera vönduð og byggingu þeirra
lokið innan hóflegs tíma.

2. Lóðir fyrir frístundahús skulu yfirleitt ekki vera minni en 2500 fermetrar, að jafnaði verði þær þó í kringum
5000 fm, en geta verið stærri, þar sem aðstæður leyfa.

Aðrar takmarkanir.
Ef jörð er skipt fylgja ekki þessar heimildir til byggingar stakra íbúðar- eða frístundahúsa nema jarðarhlutar séu að
lágmarki 30 ha hvor/hver neðan 300 mys.

Skipulagstillagan gerir ekki ráð fyrir því að frekari íbúðar- eða frístundasvæði en skilgreind eru í
tillögunni verði leyfð í sveitarfélaginu sbr. 2. tl. í umfjöllun um markmið í landbúnaðarmálum.  Það er
gert til þess að hentug landbúnaðarsvæði verði varðveitt, en ekki ráðstafað í öðrum tilgangi.  Þá skal þess
gætt að bygging stakra íbúðar- eða frístundahúsa sbr. framanskráðar reglur eigi sér almennt ekki stað á
ræktuðu landi eða landi sem hentar vel til ræktunar.  Nú telur sveitarstjórn að loknum kosningum eða á
öðrum tíma ástæðu til að taka til umfjöllunar breytingu á notkun lands sem nú er skilgreint sem
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landbúnaðarsvæði.  Sé tilgangurinn sá að heimila þar íbúðar- eða frístundasvæði eða aðra landnotkun,
skal þess áfram gætt að hentugu og vel nýtanlegu landbúnaðarlandi verði ekki ráðstafað til annarra nota.
Þá skal þess og gætt að viðhalda hæfilegri fjarlægð milli skipulagssvæða sem miðist við að íbúðar- eða
frístundasvæði verði að lágmarki í 50 m fjarlægð frá næstu landamerkjum og í 150 m fjarlægð frá húsum
sömu bújarðar eða næstu jarða.  Einnig verði að lágmarki 150 m fjarlægð á milli skipulagðra frístunda-
og íbúðarsvæða.

Þegar um er að ræða nýbyggingar þarf að leggja fram tiltekin gögn í samræmi við skipulagsreglugerð.
Á skýringaruppdrætti F er ábúð og landnýting sýnd.

2.3.2. Iðnaðar- og athafnasvæði

Á iðnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem er talin geta
haft mengun í för með sér, s.s. verksmiðjum, virkjunum, tengivirkjum, veitustöðvum, skólpdælu- og hreinsistöðvum,
birgðastöðvum fyrir olíur og móttökustöðvum fyrir úrgang.  Íbúðir eru ekki heimilar á iðnaðarsvæðum.

Á athafnasvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á mengun, s.s. léttum
iðnaði, vörugeymslum, hreinlegum verkstæðum og umboðs- og heildverslunum.
Almennt skal ekki gera ráð fyrir íbúðum á athafnasvæðum. Þó er unnt að gera ráð fyrir íbúðum tengdum starfsemi
fyrirtækja, s.s. fyrir húsverði.

Markmið aðalskipulagsins:
• Sköpuð verði skilyrði fyrir aukninni fjölbreytni atvinnulífs með því að fylgjast vel með öllum raunhæfum

tækifærum sem gefast.

Landnotkun vegna iðnaðarsvæða:
Þéttbýlisuppdráttur:  Samkvæmt reglugerð flokkast lóðir undir vatnsgeyma, rotþrær og veitumannvirki
sem iðnaðarsvæði.  Á þéttbýlisuppdrætti I er að finna vatnsgeyma (I-1) og sameiginlegar rotþrær (I-2).
Séruppdráttur I: Kaupangshverfi - sameiginlegar rotþrær/hreinsistöð merkt (I-3).
SéruppdrátturII: Staðarbyggð - sameiginlegar rotþrær merktar (I-4).
Sveitarfélagsuppdráttur: Samkvæmt aðalskipulaginu er ekki gert ráð fyrir hefðbundinni iðnaðar-
starfsemi eins og hún er skilgreind í skipulagsreglugerð í gr. 4.7.1.  Virkjanir af tiltekinni stærð ásamt
veitumannvirkjum, með uppsett rafafl 199 kW eða stærri, eru skilgreind sem iðnaðarsvæði.  Það á við
um Djúpadalsvirkjun I (I-5a) og Djúpadalsvirkjun II (I-5b).  Hitaveitumannvirki eru á tveimur stöðum við
Laugarland (I-6).  Minni hitaveitumannvirki eru í landi Ytri-Tjarna (I-7) og í landi Botns (I-8).
Sameiginlegar rotþrær eru skilgreindar (I-9) á sveitarfélagsuppdrætti.

Miðhálendishluti sveitarfélagsuppdráttar:  Orkuvinnslusvæði sem nú tilheyrir Eyjafjarðarsveit, eftir
að stjórnsýslumörk færðust til vesturs.  Einungis upptökusvæði Stafnsvatnavirkjunar er inn á
hálendishluta Eyjafjarðarsvæðisins.  Enn sem komið er hefur engin ákvörðun verið tekin af hálfu
sveitarstjórnar Akrahrepps um stefnu eða landnotkun er varðar virkjanir í sveitarfélaginu.  Stærstur hluti
svæðisins er innan marka Akrahrepps og þar yrði virkjun staðsett.  Fyrsta aðalskipulag sveitarfélagsins
er nú í vinnslu.  -Af þessum sökum liggur enn ekki fyrir nein ákvörðun  um eðli eða umfang
orkuvinnslusvæðisins.   Ef til ákvörðunar kemur varðandi virkjunarframkvæmdir gæti þurft að afmarka
svæðið nánar og að gera breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar.   Af þessum ástæðum telur
sveitarstjórn ekki þörf á að fjalla um þessar framkvæmdir í kafla 3 .

Skýringar:  Iðnaðarsvæði eru táknuð með dökkgráum lit.

Landnotkun vegna athafnasvæða:
Þéttbýlisuppdráttur: Svæði (AS1) er í landi Grísarár.
Séruppdráttur I:  Svæði (AS2) er í landi Kaupangs.  Á þessu svæði eru gömul gripahús og lóðin er um
7500 fm að stærð.
Séruppdráttur II: Svæði (AS3) er í landi Bjargs.  Þar er vélaverkstæði í gömlu gripahúsi.  Skilgreind
lóð er um 3500 fm að stærð.

Sveitarfélagsuppdráttur:  Skilgreint athafnasvæði er í landi Samkomugerðis (AS4).  Þar er um að ræða
gömul útihús á tæplega einum hektara lands.  Gert er ráð fyrir athafnasvæði í landi Hrafnagils beint
suður af þéttbýlissvæðinu (AS5).

Skýringar:  Athafnasvæði er táknað með ljósgráum lit.
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Hreinlegur iðnaður, handverks- og þjónustustarfsemi á bújörðum er skilgreind sem hluti af landbúnaðar-
svæðum, sjá kafla 2.3.1.

2.3.3. Verslunar- og þjónustusvæði

Á verslunar- og þjónustusvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir verslunum og þjónustustarfsemi, þ.á m.
ferðaþjónustu. Þar sem aðstæður leyfa má gera ráð fyrir íbúðum á verslunar- og þjónustusvæðum, sérstaklega á efri
hæðum bygginga.

Markmið vegna verslunar- og þjónustusvæða:
1. Stefnt er að því að gera svæði sem ætluð eru til almennrar þjónustu aðlaðandi á skipulagstímabilinu.
2. Verslunar- og þjónustusvæði verði mótuð með skýrum og áhugaverðum hætti.

Markmið vegna ferðaþjónustu:
1. Stefnt er að eflingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu, bæði sem aukabúgreinar á bújörðum og sem

sjálfstæðum rekstri.
2. Ferðaþjónusta verði stórefld í Eyjafjarðarsveit með aukinni umsetningu og mannafla.  Tekið er

undir þá stefnu stjórnvalda að auka hlut ferðaþjónustu í landinu, bæði með tilliti til fjölda
ferðamanna og tekna í þessari atvinnugrein.

3. Menningartengd ferðaþjónusta verði efld í Eyjafjarðarsveit.  Samræming verði aukin í almennri
upplýsingamiðlun og markaðssetningu ferðaþjónustunnar.

4. Tryggt verði gott aðgengi að ferðamannastöðum í sveitarfélaginu.
5. Hvatt er til samstarfs sveitarfélagsins og landeigenda um bætta merkingu og aðgengi að

sögustöðum.
6. Sýningarhald og ýmsir viðburðir í sveitarfélginu verði sem best tengdir ferðaþjónustunni.
7. Sögufrægir staðir og svæði sem bjóða upp á sérstætt náttúrufar verði kynnt sem hluti af því sem fólk

getur skoðað sér til afþreyingingar.
8. Á útivistarsvæðunum sem einnig eru á náttúruminjaskrá (NMS 509 og 510) skal tekið sérstakt tillit

til þess að um verndarsvæði er að ræða.  Þau skulu merkt fyrir árið 2009 til upplýsingar fyrir
heimamenn og ferðamenn.

9. Gert er ráð fyrir aukinni starfsemi á Melgerðismelum, sem hafi hvetjandi áhrif á ferðaþjónustu í
sveitarfélaginu.  Sjá kafla 3.10.4.-Grg.-II.

10. Dvöl í frístundahúsum verði ríkari þáttur í ferðaþjónustu í sveitarfélaginu.  Litið verði til ýmissa
markhópa, s.s. yngri og eldri borgara í því samhengi.

Landnotkun
Þéttbýlisuppdráttur:
Ný þjónustulóð sunnan Laugarborgar (VÞ1).  Þar er um að ræða óbyggða lóð sem hugsanlega verður
nýtt til verslunar og/eða þjónustu fyrir vaxandi þéttbýli.
Svæði þjónustumiðstöðvarinnar í Vín:  Blómaskálinn og „Íslandsbærinn” (VÞ2).  Svæðið er rúmlega
einn hektari að stærð.  Á því er gróðurhús sem jafnframt nýtist að hluta fyrir verslun og
veitingaþjónustu.  Þar er einnig hús sem byggt er í gömlum stíl, úr torfi, sem er fyrst og fremst leigt út til
veisluhalda og minna samkomuhalds.  Svæðið er að mestu fullnýtt en möguleikar eru á nokkurri
stækkun mannvirkja.
“Jólahúsið” (VÞ3) stendur á lóð sem er 0.12 ha.  Það er sérverslun með ýmiss konar gjafavöru.  Ekki er
gert ráð fyrir öðrum rekstri á svæðinu.
Aðalskipulagstillagan gerir ráð fyrir nýju verslunar- og þjónustusvæði í Ölduhverfi (VÞ4).  Þar er gert
ráð fyrir verslun- og þjónustu sem að hluta tengist uppbyggingu Ölduhverfis.  Svæðið er um átta þúsund
fermetrar.

Séruppdráttur I:
Bílapartasala í landi Austurhlíðar á 2 ha landskika (VÞ5).
Gert er ráð fyrir ferðaþjónustu á tveimur stöðum í landi Leifsstaða (VÞ6) og (VÞ6-a).  Gistiheimilinu
Leifsstöðum, sem nú er starfandi, fylgir á 14 ha lands.  Hluti svæðisins er nýttur fyrir golfvöll, sjá kafla
2.7.  Auk þessa er gert ráð fyrir annarri lóð (VÞ6-a), sem er rúmlega 2 ha að stærð, fyrir hótel norðvestan
við núverandi  gistiheimili(VÞ6-a).  Þessi lönd eru eru aðskilin hvað eignarhald varðar.

Séruppdráttur II:
Í landi Þverár (VÞ7) er golfskáli og orlofshús til útleigu.  Svæðið ásamt golfvelli er 9 ha, sjá kafla 2.7.
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Í landi Önglusstaða III (VÞ8) er um að ræða að fjós ásamt hlöðu sem var breytt í gistihús með matsal og
annarri nauðsynlegri aðstöðu.  Í landi Bjarkar, tvö svæði (VÞ9), er heimagisting í nokkuð breyttu
íbúðarhúsi á jörðinni og þar er einnig fyrirhugað að byggja orlofshús til útleigu á nýju svæði.

Sveitarfélagsuppdráttur:
Í landi Brúnalaugar (VÞ10), er í tillögunni gert ráð fyrir þremur orlofshúsum til útleigu.
Í landi Fellshlíðar (VÞ11) er heimagisting.
Á Melgerðismelum (VÞ12) er ýmiss konar starfsemi sem tengist hestamennsku og sportflugi. Sjá nánar
kafla 3.10.-Grg.-II.
Á Stokkahlöðum (VÞ13) er bílpartasala, vélaverktaka og lítið vélaverkstæði.

Miðhálendishluti sveitarfélagsuppdráttar:
Að Laugafelli (VÞ14) er hálendismiðstöð og þar eru fimm mannvirki.  Þar eru ferðamannaskálar til
gistingar og annarrar nauðsynlegrar aðstöðu staðfestir í aðalskipulaginu.  Sveitarstjórn getur heimilað
byggingu tveggja til þriggja húsa til viðbótar í góðu samræmi við þau hús sem fyrir eru og stækkun eldri
húsa allt að 50%.  Byggingarmagn á svæðinu er nú samtals 145,7 fm, samkv. FMR.  Öll mannvirki þurfa
að uppfylla kröfur um hagkvæmni, tæknilega gerð og fagurfræðilegt útlit.  Allar nýframkvæmdir þurfa
að byggjast á deiliskipulagi.   Litið er svo á að svæðið sem tilheyrir Laugafelli sé um 4 ha að stærð og að
þar verði nýtingarhlutfall mjög lágt.  Þegar deiliskipulag verður unnið þarf að gera grein fyrir
salernisaðstöðu, förgun sorps og frárennslis.

Skýringar:  Verslunar- og þjónustusvæði er táknað með ljósgulum lit.

2.3.4. Svæði fyrir frístundabyggð

Svæði fyrir frístundabyggð eru svæði ætluð fyrir frístundahús, þ.e. byggð sem ekki er ætluð til heilsársbúsetu.  Til
svæða fyrir frístundabyggð teljast einnig svæði fyrir fjallaskála, gangnamannaskála og neyðarskýli.

Markmið vegna svæða fyrir frístundabyggð:
1. Húsagerðir og lóðaskipan frístundahúsa skulu falla vel að landslagi.
2. Heimilt er að byggja stök frístundahús á bújörðum, sjá þó takmarkandi reglur í kafla 2.3.1.
3. Heimilt er að endurnýja og stækka fjallaskálana Bergland, Litlakot og Landakot miðað við eðlilegar

þarfir vegna aukinnar notkunar og umferðar án þess að það krefjist breytingar á aðalskipulagi.

Landnotkun
Gert er ráð fyrir 20 svæðum er ætluð eru fyrir frístundabyggð, sum eru að mestu fullnýtt en önnur lítt
byggð eða óbyggð.  Svæðin eru misstór og einstakar lóðir eru mjög misstórar.  Flest svæðanna hafa
verið deiliskipulögð eða fyrir liggja drög að deiliskipulagi.

Þéttbýlisuppdráttur:  Svæði fyrir frístundabyggð takmarkast við jörðina Kropp, heildstætt svæði sem
kallað er Ölduhverfi.  Þar er uppbygging ekki hafin en gert ráð fyrir umfangsmikilli uppbyggingu
frístundahúsa og orlofshúsa.  Frumhugmynd að deiliskipulagi svæðisins liggur fyrir.

Svæði fyrir frístundabyggð Sv.nr. Stærð sv. Byggð hús Áætlaður fj. húsa Deiliskipulag
Sjö svæði í landi Kropps, Ölduhverfi FS1-FS7 35,40 ha 0 142 hús x

Samtölur 7 svæði 35,40 ha 0 íbúðir 142 hús
Tafla nr.  7: Svæði fyrir frístundabyggð á Þéttbýlisuppdrætti. Heimild: BB/BK.

Séruppdráttur I:  Svæði fyrir frístundabyggð eru þrjú talsins og eru þau að miklum hluta byggð.
Gamalt svæði fyrir frístundabyggð er í landi Syðri-Vargjár I, neðan við neðsta hjalla Vaðlaheiðar.  Þetta
svæði breytist að stærstum hluta í íbúðarsvæði.  Hin svæðin eru yngri og hafa verið í uppbyggingu á
síðustu áratugum.

Svæði fyrir frístundabyggð Sv.nr. Stærð sv. Byggð hús Áætlaður fj. húsa Deilskipulag

Í landi Syðri-Varðgjár I (FS8) 0,50 ha 1 hús 1 hús
Í landi Eyrarlands (FS9) 4,52 ha 4 hús 7 hús x
Í landi Leifsstaða (FS10) 11,19 ha 18 hús 24hús x

Samtölur 3 svæði 16,21 ha 23 hús 34 hús
Tafla nr.  8: Svæði fyrir frístundabyggð á Séruppdrætti I. Heimild: BB/BK.
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Séruppdráttur II:  Uppbygging er skammt á veg komin á þessum svæðum.  Einugis sex frístundahús
hafa verið byggð, en áætlaður fjöldi frístundahúsa er samtals 119.  Þarna er um að ræða svæði sem munu
tengjast með gönguleiðum og skógrækt.  Hugmyndin er að mynda samstæða heild eftir því sem unnt er,
en þarna eru góðir möguleikar á að mynda mjög áhugavert svæði, þar sem gönguleiðir gegna miklu
hlutverki og útsýni er óvenju gott.

Svæði Sv.nr. Stærð sv. Byggð hús Áætlaður fj. húsa Deilskipulag
Í landi Þverár I- svæði a (FS11) 3,66 ha 3 hús 8 hús x
Í landi Þverár II- svæði b (FS11) 17,24 ha 0 32 hús
Í landi Höskuldsstaða I -svæði. a (FS12) 17,29 ha 0 32 hús x
Í landi Höskuldsstaða II -svæði b (FS12) 3,69 ha 2 hús 2 hús
Í landi Öngulsstaða -svæði a (FS13) 1,26 ha 0 6 hús
Í landi Öngulsstaða -svæði b (FS13) 1,92 ha 0 5 hús
Í landi Öngulsstaða -svæði c (FS13) 1,18 ha 0 3 hús
Í landi Öngulsstaða -svæði d (FS13) 2,58 ha 1 hús 1 hús
Í landi Öngulsstaða og Staðarhóls -svæði e (FS13) 11,34 ha 0 24 hús
Í landi Bjarkar -svæði a (FS14) 1,70 ha 0 3 hús

Samtölur 61,86 ha 6 hús 116 hús
Tafla nr.  9: Svæði fyrir frístundabyggð á Séruppdrætti II. Heimild: BB/BK.
Sveitarfélagsuppdráttur:  Svæði fyrir frístundabyggð eru fimm talsins og hin stærstu eru í landi
Rauðhúsa og Hrísa.  Þessi svæði eru flest skammt á veg komin í uppbyggingu.  Þrjú svæðanna voru hluti
af gildandi aðalskipulagi (þó ekki inn á uppdráttum), en svæði fyrir frístundabyggð í landi Víðigerðis og
Gullbrekku bætast við.

Svæði fyrir frístundabyggð Sv.nr. Stærð sv. Byggð hús Áætlaður fj. húsa Deilskipulag

Í landi Stokkahlaða II (FS15) 17,8 ha 1 hús 10 hús x
Í landi Víðigerðis (FS16) 2,4 ha 1 hús 4 hús x
Í landi Rauðhúsa (FS17) 19,7 ha 4 hús 21 hús x
Í landi Hrísa (FS18) 5,8 ha 5 hús 24 hús x
Í landi Gullbrekku (FS19) 1,5 ha 0 5 hús
Í landi Hleiðargarðs (FS20) 6,35 ha 2 4 hús x

59 húsSamtölur 53,55 ha 13 hús 68 hús
Tafla nr.  10: Svæði fyrir frístundabyggð á Sveitarfélagsuppdrætti. Heimild: BB/BK.

*Upplýsingar um stærð einstkra svæða eru eins nákvæmar og verða má á þessu stigi málsins.
x Deiliskipulag hefur verið samþykkt eða er á tillögustigi.

Stærð og eignarhald frístundahúsa og -lóða getur verið mismunandi.  Í sumum tilvikum kunna húsin að
verða leigð út í mislangan tíma og geta með þeim hætti orðið hluti af ferðaþjónustu.  Algengast mun þó
vera að húseigandi taki lóð á leigu um tiltekinn tíma og byggi þar hefðbundið frístundahús.

Fjallaskálar eru sýndir á Sveitarfélagsuppdrætti - miðhálendishluta séu þeir á „óbyggðum svæðum”, þ.e.
ofan eða utan „landbúnaðarsvæða”. Skáli í eigu vélsleðamanna, Bergland, er í næsta nágrenni við
Urðarvötn og annar fjallaskáli vélsleðamanna, Landakot, er á Sprengisandi vestan
Bleiksmýrardalsdraga.  Þriðji skálinn í eigu vélsleðamanna, Litlakot, er á mörkum Eyjafjarðar- og
Skagafjarðarsýslu, vestan við Miðás.

Miðhálendishluti sveitarfélagsuppdráttar:
Fjallaskálar sem eru staðfestir:  Bergland (FS22), Landakot (FS23) og Litlakot (FS21).  Fjallaskálar eru
merktir með nöfnum á sveitarfélagsuppdrætti.

Komi til óskir um fleiri skála eða hliðstæð mannvirki lítur sveitarstjórn svo á að takmarka skuli
fjallaskála við gönguleiðir, ferðamannastaði og þarfir vegna fjallskila.  Komi til slíkra framkvæmda
krefjast þær breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins.  Gangnamannaskálar eru á tveimur stöðum, báðir
á landbúnaðarsvæði, þ.e. í Garðsárdal og í landi Kambfells.

Skýringar:  Svæði fyrir frístundabyggð eins og hún er skilgreind í kafla þessum eru táknuð með ljóslilla lit.
Stakar frístundahúsalóðir, sem eru hluti af landbúnaðarsvæðum, eru sýndar á skýringaruppdrætti H.
Gerð er nánari grein fyrir stökum frístundahúsum í kafla nr. 3.6.6.-Grg.-II.

2.3.5. Veiðiár, -vötn, fiskeldi

Markmið vegna lax- og silungsveiða/fiskeldis:
1. Möguleikar á fiskeldi verði rannsakaðir.
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2. Stuðlað verði að aukinni ræktun í Eyjafjarðará og lögð áhersla á sem bestan arð af ánni, bæði til styrktar fyrir
veiðimenn og eigendur árinnar.

Landnotkun
Ekki er gert ráð fyrir sérstakri mannvirkjagerð í tengslum við fiskeldi á núverandi stigi.  Veiðihús falla
undir skilgreiningu frístundahúsa skv. skipulagsreglugerð. Heimild til byggingar  veiðihúsa á landbúnað-
arsvæðum fái afgreiðslu eftir sömu reglum og gilda um stök frístundahús á bújörðum eftir því sem við á.

2.4. Veitur

Til veitna teljast stofn- og dreifikerfi veitna, s.s. vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu, fjarskipta og fráveitu.
Með stofnkerfi er í skipulagsreglugerð átt við flutningskerfi, frá upptökum að dreifikerfi.

Í undirköflunum hér á eftir er veitum í Eyjafjarðarsveit lýst í aðalatriðum út frá landnotkun og skyldum
þáttum, en í forsendum 3.7.-Grg.-II er þeim nánar lýst m.t.t. fyrri uppbyggingar og fleiri atriða.
Helgunarsvæði veitna verði í samræmi við viðeigandi lög og reglur.

2.4.1. Vatnsveita

Markmið vegna vatnsveitu:

1. Vatnsverndarsvæði verði afmörkuð umhverfis vatnsból og þarf aðrennslissvæði þeirra til brunnsvæðis að
tryggja gæði vatns, hindra vatnsþurrð og koma í veg fyrir mengun.  Þetta felur í sér verndun á svokölluðu
nytjavatni, en með því er fyrst og fremst átt við neysluvatn.  Vatnið er ætlað til manneldis og matvælagerðar
auk atvinnurekstrar og útflutnings.  Til þess að tryggja þessa vernd eru skilgreindir í reglugerð nr. 796/1999 um
varnir gegn mengun vatns m.s.br. nr. 533/2001 eftirfarandi flokkar svæða:  Brunnsvæði, grannsvæði og
fjarsvæði.  Tveir fyrrnefndu flokkarnir eru jafnan þeir mikilvægustu.

2. Við afmörkun vatnsverndarsvæða skal tekið tillit til margra atriða, s.s. vatnafræðilegrar legu þeirra, mikilvægis
þeirra og áhættu vegna mengunar. Afmörkunin getur verið erfið og þess vegna skulu mörkin vera nokkuð rúm.
Ef efni standa til er unnt að aflétta friðun af vatnsverndarsvæði ef hennar er ekki þörf lengur.

3. Vatnsinntök (brunnar) verði endurbyggðir og byrgðir þar sem þörf er á því.

Landnotkun
Núverandi vatnsból sem tengjast á samveitu eru fimm.  Þessi vatnsból og vatnsverndarsvæði samveitna
eru eftirfarandi:
Sveitarfélagsuppdráttur:
a. Vatnsveita Kaupangssveitar þjónar Kaupangshverfinu (VS1).  Þetta er langstærsta dreifikerfi

vatns í sveitarfélaginu.
b. Í vestanverðu Bíldsárskarði eru nokkuð vatnsmiklar lindir sem gætu nýst til viðbótar fyrir

Vatnsveitu Kaupangssveitar (VS2).  Hún er mjög lítið nýtt, en hugsuð sem viðbót.
c. Öngulsstaðaveita verður efld samhliða uppbyggingunni á Staðarbyggð og eru virkjunar-

möguleikar þar taldir góðir (VS3).
d. Í og við Brattahjalla í Staðarbyggðarfjalli eru vatnsból Laugalands, Freyvangs og um 10 bæja

og íbúðarhúsa í nágrenninu (VS4).
e. Í Grísarárbotnum við Grenishóla eru vatnsból Reykár-, Öldu- og Kristneshverfis.  Þetta er sú

vatnsveita sem nýtir langmest vatn nú um stundir.  Þar er nægilegt vatn sem hægt er að virkja
umfram það sem þegar hefur verið gert (VS5).

Sjá nánar um vatnveitu í Eyjafjarðarsveit í kafla 3.7.1.-Grg.-II.
Stofnlagnir neysluvatns eru sýndar á landnotkunar- og þemauppdráttum.

Skýringar:  Svæði sem skilgreint er brunnsvæði er sýnt með dökkbláum lit, en grann- og fjarsvæði eru með
misþéttum bláum skálínum.

2.4.2. Hitaveita

Markmið í hitaveitumálum:
♦ Sveitarstjórn beiti sér fyrir því að sem flestir íbúar sveitarfélagsins hafi aðgang að hitaveitu og stuðli að frekari

rannsóknum á svæðum þar sem hitaveita er ekki fyrir hendi.
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Landnotkun
Á þessu stigi er ekki gert ráð fyrir mannvirkjagerð vegna hitaveitu.  Sjá kafla 3.7.2.-Grg.-II.
Stofnlagnir hitaveitu eru sýndar á landnotkunar- og þemauppdráttum.
Sveitarfélagsuppdráttur: Stofn- og dreifilagnir heitavatns eru sýndar.  Í austanverðri Eyjafjarðarsveit
hefur hitaveita verið lögð frá Austurhlíð að Sámsstöðum, þó er Garðsá ekki tengd veitukerfinu.  Stærsta
lögnin er hitaveitulögnin til Akureyrar og fá tvær bújarðir næst sunnan við bæjarmörkin heitt vatn úr
lögninni.

Eyjafjarðarsveit rekur litla hitaveitu fyrir Reykárhverfið.  Heita vatnið kemur úr holu sem er skammt
norðan við Laugarborg.  Hitaveita frá borholu í landi Reykhúsa er notuð í Kristnesbyggð.  Þessar veitur
eru ekki sýndar á uppdráttum, enda er dreifikerfið mjög smátt í sniðum og varla hægt að tala um
stofnlagnir í því sambandi.

Á Laugalandi (I-6) og Ytri-Tjörnum (I-7) er búnaður til uppdælingar á heitu vatni.  Staðirnir tengjast
sömu stofnlögn og liggur til Akureyrar.  Minni búnaður vegna uppdælingar heitavatns er á Botni (I-8).

2.4.3. Rafveita

Markmið í raforkumálum:
1. Sveitarstjórn er jákvæð gagnvart virkjun vatnsorku á svæðinu þar sem hagkvæmni og aðstæður leyfa, enda

verði öllum skilyrðum laga og reglna um slíkar framkvæmdir fullnægt.
2. Raflínur í dreifbýli verði að jafnaði lagðar í jörðu.
3. Raflínur valdi sem minnstum spjöllum á landbúnaðarsvæðum, útivistarsvæðum og verndarsvæðum, þar sem

þær verða til frambúðar.
4. Stuðlað verði að því að heimtaugar verði í jarðstrengjum.

Landnotkun
Sveitarfélagsuppdráttur:  Vatnsorkuver með uppsett rafafl allt að 199 kW teljast til smávirkjana og eru
þær almennt heimilar á landbúnaðarsvæðum og þar með ekki sérstaklega skilgreindir á uppdrætti.  Stærri
vatnsorkuver ber að tilkynna til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu.  Tvær virkjanir í
Djúpadalsá I (I-5a) og II (I-5b) hafa verið samþykktar, sem hvor um sig skilar 1,9 MW afli.  Þessar
virkjanir eru báðar fullbyggðar.
Þéttbýlisuppdráttur:  Staðsetning spennustöðva sem tengjast nýrri byggð, utan lóða til annarra nota,
verði ákveðin í deiliskipulagi.  Raflagnir til mannvirkja verði jafnan meðfram vegum (götum) og
götulýsing verði þróuð í samræmi við þarfir.

Stofnlínur (og að nokkru dreifilínur) rafveitu eru sýndar á landnotkunaruppdráttum.  Tvær stofnlínur fara um
Eyjafjarðarsveit norðanverða, þ.e. Byggðalína (132 KV) og Laxárlína (66 KV).  Sjá nánar kafla 3.7.3 um rafveitu.

Skýringar:  Dreifilína (R) er táknuð eru með heilum línum (loftlína) eða brotnum línum (í jörð).

2.4.4. Fráveita

Í Eyjafjarðarsveit byggist hreinsun frárennslis eingöngu á notkun rotþróa.  Sveitarstjórn telur að fleiri
valkostir komi til greina, s. s. hreinsistöðvar þar sem byggð er hvað þéttust, og mun hún beita sér fyrir
því að slíkir kostir verði kannaðir.  Hverjum húseigenda er skylt að hafa fullnægjandi fráveitukerfi frá
húsi sínu eða þeim húsum sem hann hefur umsjón með.

Markmið í fráveitumálum:
1. Við skipulagsvinnu er mikilvægt að hafa í huga að ólykt vegna loftunar úr rotþróm og síubeðum og sigvatn frá

síubeðum getur valdið nágrönnum slíkra mannvirkja verulegum óþægindum.  Eftir því sem byggð þéttist (og
þar sem hús eru byggð hvert upp af öðru í hlíðum), þá aukast líkur á að ólykt og sigvatn úr síubeðum valdi
óþægindum og skaða.  Við slíkar aðstæður getur þurft að leiða skólp um langan veg og hreinsa í
skólphreinsistöðvum.  Við skipulagsvinnu er mikilvægt að sjá fyrir hvar má koma fyrir skólphreinsistöðvum og
finna viðtaka fyrir hreinsað skólp.  Í reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999 er að finna ákvæði um
lágmarkshreinsun skólps í skólphreinsistöðvum m.t.t. efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD), svifagna,
heildarstyrks fosfórs og heildarstyrks köfnunarefnis.  Viðtaka skal vakta m.t.t. mengunar og taka mið af
skilgreindum umhverfismörkum, t.d. hvað varðar saurkólígerla, steinefni og þungmálma.  Sjá einnig
leiðbeiningar um rotþrær og siturlagnir á heimasíðu Umhverfisstofnunar (www.ust.is).
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2. Komi til byggð á landfyllingu við sjó skal veita skólpi sem veitt er til sjávar minnst 5 metra niður fyrir
stórstraumsfjöruborð eða 20 metra út frá meðalstórstraumsfjörumörkum, enda verði saurmengun í strandsjó
utan þynningarsvæða undir viðmiðunarmörkum reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999 (undir 100
saurkólígerlar pr. 100 ml þar sem viðtaki er viðkvæmur og undir 1000 saurkólígerlar pr. 100 ml þar sem viðtaki
er síður skilgreindur sem viðkvæmur). Sjá kafla 2.2.1. þar sem fjallað er um fráveitumál Fjörubyggðarinnar.

3. Í deiliskipulagi verði ávallt sýnt fram á að leysa megi fráveitumál með fullnægjandi hætti í samræmi við lög og
reglugerðir.  Sama gildi um stakstæð mannvirki þar sem fráveitu er þörf.

4. Á nýjum íbúðarsvæðum verði leitast við að sameina fráveituna í fáar rotþrær. Í norðurhluta Kaupangshverfis er
gert ráð fyrir hreinsistöð.

5. Möguleikar á hreinsistöðvum verði kannaðir.
6. Sveitarfélagið sjái um tæmingu rotþróa annað til þriðja hvert ár og losi seyru á viðurkenndum förgunarstað.

Þessi förgunarstaður er nú á Núpáreyrum í landi Möðruvalla þar sem seyran er kölkuð og með þeim hætti gerð
endurnýtanleg sem áburður.  Sú meðhöndlun byggist á starfsleyfi, útgefnu af Heilbrigðiseftirliti Norðurlands
eystra (frá 2000).

7. Húseigendur greiði rotþróagjald til sveitarfélagsins sem standi undir kostnaði vegna tæmingar rotþrónna.

Landnotkun
Staðsetning sameiginlegrar fráveitu er sýnd á uppdráttum. Svæði sem nýtt eru fyrir sameiginlegan
fráveitubúnað falla undir skilgreiningu iðnaðarsvæðis.  Lagnakerfi eru ekki sýnd, enda eru þau fremur
smá í sniðum og takmarkast við lítil svæði.  Þau verði sýnd í deiliskipulagi.
Þéttbýlisuppdráttur: Tvær rotþrær eru í Reykárhverfi (I-2) og ein í Kristneshverfi (I-2).
Séruppdráttur I:  Tillögur að sameiginlegum rotþróm (I-3) í Kaupangshverfi hafa verið staðfestar í
aðalskipulaginu.
Séruppdráttur II:  Tillögur að sameiginlegum rotþróm (I-4) á Staðarbyggð hafa verið staðfestar í
aðalskipulaginu.  Sjá kafla 2.1.1.
Sveitarfélagsuppdráttur: Tillögur að sameiginlegum rotþróm (I-9).

Skýringar:  Fráveitubúnaður er táknaður með dökkgráum lit (iðnaðarsvæði).

2.4.5. Sorpeyðing

Sorpförgunarsvæði eru svæði þar sem fram fer eða fyrirhuguð er förgun á sorpi og öðrum úrgangi, s.s. urðun eða
brennsla.

Eyjafjarðarsveit er aðili að Sorpeyðingu Eyjafjarðar bs., sem tók til starfa í janúar 1994.
Byggðasamlagið hefur rekið sameiginlegan sorpurðunarstað á Glerárdal ofan Akureyrar fyrir
sveitarfélögin við Eyjafjörð. Sorpurðun á þessum stað hefur starfsleyfi til 1. júlí 2009.  Um sorphirðu
gildir m.a. samþykkt um sorphirðu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, nr. 541/2000.

Markmið vegna sorpeyðingar:
1. Sorpeyðingu Eyjafjarðar bs. hefur verið falið af aðildarsveitarfélögunum að finna nýjan urðunarstað fyrir þann

sem nú er á Glerárdal.
2. Lögð verði rík áhersla á að draga úr fyrirferð sorpsins og að það verði flokkað.
3. Eyjafjarðarsveit, sem aðili að Sorpeyðingu Eyjafjarðar bs., hefur samþykkt sorpáætlun byggðasamlagsins fyrir

Eyjafjarðarsvæðið, sbr. lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.  Áætlunin byggist á endurvinnslu og
endurnýtingu sem meginstefnu í meðhöndlun úrgangs á starfssvæðinu.

Með flokkun í huga verði sorpgámar hafðir þar sem þörf krefur á hverjum tíma og með hliðsjón af
sorpáætlun fyrir Eyjafjarðarsvæðið.

2.4.6. Fjarskipti

Markmið vegna fjarskipta:
1. Fjarskiptasamband verði bætt í sveitarfélaginu.  Þetta á við um gagnaflutningakerfi, tölvusamskipti, sjónvarp

og farsímakerfi.  Tryggja þarf gott fjarskiptasamband um allt svæðið, þannig að gagnaflutningsleiðir hindri
ekki nýtingu og þróun fjarvinnslu við nám og atvinnuþátttöku íbúa.

2. Möstur verði staðsett þar sem þau valda sem minnstum sjónrænum áhrifum.

Landnotkun
Fyrirhugaðar framkvæmdir á sviði fjarskipta á skipulagstímabilinu fela í sér bætta farsímaþjónustu og
önnur fjarskipti eins og háhraðatengingar.  Lagnir og önnur ný mannvirki sem til þarf í þéttbýlinu verða
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eigi sýnd á landnotkunnaruppdrætti.  Fjarskiptamöstur upp að vissri stærð, sem áhrif hafa á næsta
umhverfi, eru sýnd á uppdrætti.  Hin minni eru hluti af landbúnaðarsvæðum.

Séruppdráttur I:  Fjarskiptabúnaður í landi Þórustaða (F1) vegna Akureyrarflugvallar og vegna síma.
Gert er ráð fyrir nýjum ljósleiðara frá Akureyri og austur á Fljótsdalshérað sem sýndur er á uppdrætti.
Aðflugslínur (AF), sem stýrðar eru með lýsingu á jörðu niðri, eru sýndar á uppdrætti.
Sveitarfélagsuppdráttur:  Fjarskiptamastur í landi Háls (F2) og aðflugsbúnaður sunnan
Akureyrarflugvallar í landi Hvamms (F3).  Fjölstefnuvitar vegna flugs eru í landi jarðanna Torfna (F4)
og Villingadals (F5).

Skilgreint á uppdrætti með sérstöku tákni, sjá skýringar á landnotkunaruppdráttum.  Í kafla 3.8.5.-Grg.-II
„Fjarskipti” er fjallað um stofnlagnir fjarskipta í öllu sveitarfélaginu.

2.5. Samgöngumál -almennt

Undir flokkinn samgöngur falla öll helstu samgöngumannvirki, s.s. vegir og götur, þ.m.t. brýr, mislæg gatnamót,
göngubrýr, undirgöng og jarðgöng, göngu-, hjólreiða- og reiðstígar, flugvellir og flugbrautir, komustaðir farþegaferja,
sporbundin umferð og önnur samgöngumannvirki.  Skilgreiningar vega og helgunarsvæða eru í samræmi við vegalög.
Skilgreiningar flugvalla og helgunarsvæða eru í samræmi við lög um loftferðir og reglur um einstaka flugvelli.

Í þéttbýli flokkast götur í stofnbrautir, tengibrautir, safnbrautir og húsagötur.  Stofnbrautir eru aðalumferðarbrautir í
þéttbýli og tengjast stofnvegakerfi utan þéttbýlis. Tengibrautir tengja einstaka bæjarhluta við stofnbrautakerfið og
nálæga bæjarhluta saman innbyrðis og eru helstu umferðargötur í hverjum bæjarhluta.  Stofn- og tengibrautir mynda
saman kerfi helstu umferðargatna í þéttbýli. Safnbrautir eru helstu umferðargötur innan hvers hverfis.  Þær tengja
húsagötur við tengi- og stofnbrautir.  Húsagötur eiga fyrst og fremst að veita aðgang að húsum og starfsemi við
viðkomandi götu.

Þjónustuheit:
• Samgöngur og fjarskipti eru lífæðar hvers sveitarfélags.
• Eyjafjarðarsveit mun ávallt leitast við að gæta hagsmuna íbúanna gagnvart þeim aðilum sem bera

ábyrgð á samgöngu- og fjarskiptamálum.
• Eyjafjarðarsveit efli almenningssamgöngur í sveitarfélaginu.
• Tryggt sé að unnt verði að leggja heildstætt kerfi útivistarvega um sveitarfélagið (reið-, göngu- og

hjólabrautir).

Þjónustulýsing:
♦ Tryggðir verði möguleikar til þróunar samgangna, bæði akvega og útivistarleiða.
♦ Sveitarfélagið sér um akstur barna í grunnskóla.
♦ Merking helstu göngu-, hjóla- og reiðleiða um sveitarfélagið.
♦ Sveitarfélagið ásamt Vegagerðinni sér um skipulagðan snjómokstur í sveitarfélaginu.
♦ Sveitarfélagið mun leitast við að hafa áhrif á forgangsröðun verkefna í vegagerð, einkum með tilliti

til umferðaröryggis og að auðveldara verði að halda vegum opnum allt árið.
♦ Sveitarfélagið mun knýja á um úrbætur í fjarskiptamálum og leita leiða til að leysa þann vanda.

Árangursmarkmið:
� Góðar samgöngur og öflug fjarskipti sem styrkja búsetu í sveitarfélaginu og atvinnuna.
� Sveitarstjórn leggur áherslu á mikilvægi hvers konar samgangna innan og utan sveitarfélagsmarka.

2.5.1.  Samgöngur á landi

Ein af forsendum byggðarþróuunar er góðar samgöngur á landi.  Af þeim ástæðum leggur sveitarstjórn
mikla áherslu á bætt vegakerfi og nauðsynlegt viðhald þess.

Sveitarstjórn beiti sér fyrir:
1. Að þjónusta við núverandi tengi- og safnvegi verði í samræmi við þarfir, þar sem ýmist skortir viðhald eða

gagngerar endurbætur eru nauðsynlegar, þ.e. endurbygging vegar.
2. Að allir tengivegir hafi verið lagðir bundnu slitlagi innan tíu ára frá gildistöku aðalskipulagsins.
3. Að frumrannsóknir á nýrri leið upp úr Eyjafjarðardal verði gerðar.
4. Að ferðamanna- og jaðarvegum í sveitarfélaginu verði komið inn á vegaáætlun.
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Önnur markmið í samgöngumálum:
• Til hliðsjónar skal hafa reglugerð nr. 933/1999 um hávaða í sambandi við hönnun og staðsetningu nýs vegar.
• Lokið verði við kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir skv. reglugerð nr. 1000/2005 fyrir árið 2009.

Landnotkun
Lega stofn- og tengivega í Eyjafjarðarsveit verður staðfest í aðalskipulagstillögunni og frátekið verður
svæði þar sem gert er ráð fyrir síðari tíma vegagerð s.s. greint er frá í kafla 3.8.2.-Grg.-II.
Vegamannvirki á skráðu náttúruminjasvæði fái viðeigandi meðhöndlun.  Umferð gangandi og ríðandi
fólks þvert um stofnveg verði tryggð með undirgöngum eða á annan öruggan hátt.  Ákvörðun um
einhverjar minni háttar breytingar á legu stofn- og tengivega í sveitarfélaginu verði auglýst sérstaklega
sé þess þörf.  Að endanlegri útfærslu og legu allra vega ásamt reið- og gönguleiðum verði unnið í fullu
samráði við Vegagerðina, sjá næsta kafla.

Stofn- og tengivegir í Eyjafjarðarsveit eru staðfestir:
821. Eyjafjarðarbraut vestri, stofn- og tengivegur. 825. Dalsvegur, tengivegur.
822. Kristnesvegur, tengivegur. 826. Hólavegur, tengivegur.
823. Miðbraut, stofnvegur. 828. Veigastaðavegur, tengivegur.
824. Finnastaðavegur, tengivegur. 829. Eyjafjarðarbraut eystri, stofn- og tengivegur.
8490. Knarrabergsvegur. 8210. Leifsstaðavegur.

Þéttbýlisuppdráttur:  Gert er ráð fyrir nýjum vegi meðfram (út í) Eyjafjarðará frá Grísará og inn fyrir
Miðbraut og á árbakkanum allt suður fyrir Stokkahlaðir.  Þá mun núverandi vegur verða skilgreindur
sem tengivegur í þéttbýli.  Stofn- og tengivegir eru sýndir með vegnúmeri og þar með staðfestir.
Séruppdráttur I:  Stofn- og tengivegir eru sýndir með vegnúmeri og þar með staðfestir.  Gert er ráð
fyrir nokkurri lagfæringu á Veigastaðavegi þegar lagt verður bundið slitlag á veginn.
Séruppdráttur II:  Stofn- og tengivegir eru sýndir með vegnúmeri og þar með staðfestir.
Sveitarfélagsuppdráttur:  Gert er ráð fyrir nýrri brú í stað núverandi Stíflubrúar, nákvæm staðsetning
liggur ekki fyrir.  Hluti af nýjum vegi frá Miðbraut og suður fyrir Stokkahlaðir er sýndur á
Sveitarfélagsuppdrætti, nyrðri hlutinn fylgir Þéttbýlisuppdrætti.  Stofn- og tengivegir eru sýndir með
vegnúmeri og þar með staðfestir.  Sjá kafla 3.8.2.-Grg.-II, þar sem fjallað er nánar um stofn- og tengivegi ásamt
öðrum vegum í Eyjafjarðasveit.

Miðhálendishluti sveitarfélagsuppdráttar:  Til landsvega teljast þjóðvegir sem fara yfir fjöll og
heiðar, þar á meðal vegir sem tengja saman landshluta, vegir innan þjóðgarða og vegir að fjölsóttum
ferðamannastöðum.  Á vegum þessum skal yfirleitt einungis gera ráð fyrir árstíðabundinni umferð og
minna eftirliti og minni þjónustu en á öðrum þjóðvegum.  Landsvegir eru sýndir með vegnúmeri og þar
með staðfestir.  Þessir vegir eru: Eyjafjarðarleið (F821) og Dragleið (F881).

Skýringar:  Á skipulagsuppdráttum eru stofnvegir sýndir með tvöfaldri línu og tengivegir með einfaldri línu.
Aðrir vegir (-til skýringar, án staðfestingar) eru sýndir með einföldum mjóum línum.

2.5.2. Gönguleiðir, reiðleiðir

Markmið vegna gönguleiða:
1. Helstu gönguleiðir verði skilgreindar og staðfestar á þemauppdrætti.
2. Stefnt er að því að auka öryggi gangandi fólks, sérstaklega þar sem göngu- og hjólreiðastígar skera

umferðarleiðir.
3. Stefnt verði að því að ganga frá og merkja fjölförnustu gönguleiðir í sveitarfélaginu.
4. Gönguleiðin (GL-1) er jafnframt reiðhjólastígur.

Markmið vegna reiðleiða:
1. Helstu reiðleiðir, stofn- og héraðsleiðir verði skilgreindar og staðfestar á þemauppdrætti.
2. Umferð ríðandi manna og hesta flytjist eftir því sem frekast er kostur af stofn- og tengivegum og öðrum

fjölförnum akvegum á sérstaka reiðvegi.
3. Umferðaröryggissjónarmið ráði mestu um val á leiðum fyrir hestaumferð en jafnframt sé þess gætt að skerða

ekki til muna þýðingarmikil nytjalönd bænda og aðgengi þeirra að eignarlöndum sínum.
4. Reiðleiðir falla víða saman við gönguleiðir og samnýtast þannig.
5. Sveitarstjórn getur sett reglur um notkun hverrar stofnreiðleiðar fyrir sig, sem eru mismunandi eftir leiðum.

Þær geta snert umgengni, notkunartíma, takmarkaðan hrossafjölda í rekstri o. fl.

Landnotkun vegna gönguleiða; bókstafir innan sviga eru í samræmi við þemauppdrátt.
Skipulagstillagan gerir ráð fyrir 20 gönguleiðum í Eyjafjarðarsveit og er þeim skipt í tvennt eftir því hvort þær eru
vestan- eða austanvert í sveitarfélaginu.
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Gönguleiðir vestanvert í Eyjafjarðarsveit
Frá Akureyri að Reykárhverfi (GL-1). Frá Holtsseli (GL-7).
Frá Ytra-Gili (GL-2). Frá Finnastöðum (GL-8).
Frá Miklagarði (GL-3). Frá Ystagerði (GL-9).
Frá skógræktargirðingu í Kristnesi (GL-4) Frá Stóradal (GL10).
Frá Reyká (GL-5). Frá Litladal (GL-11).
Frá Merkigili (GL-6). Frá Villingadal (GL-12).

Gönguleiðir austanvert í Eyjafjarðarsveit
Leið yfir gömlu óshólmabrýrnar (GL-13). Yfir Gönguskarð (GL-17).
Leið í gegnum Vaðlareit (GL-14). Á Staðarbyggðarfjall (GL-18).
Frá Eyrarlandi (GL-15). Inn bakka Eyjafjarðarár (GL-19).
Yfir Bíldsárskarð (GL-16). Á Mjaðmárdal (GL-20).

Landnotkun vegna stofnreiðleiða í Eyjafjarðarsveit; bókstafir innan sviga eru í samræmi við þemauppdrátt.
Skipulagstillagan gerir ráð fyrir fimm stofnleiðum um Eyjafjarðarsveit.  Þær eru þessar:

Stofnleið (SL-1).  Reiðleiðin frá Akureyri inn að Melgerðismelum.
Stofnleið (SL-2).  Frá Melgerðismelum að Hólsgerði og inn Eyjafjarðardal upp á hálendið.
Stofnleið (SL-3).  Frá Efribyggð og Djúpadal að stofnleið 1 og héraðsleið 3.
Stofnleið (SL-4).  Frá stofnleið 1 á syðri bakka Þverár ytri upp að Eyjafjarðarbraut eystri (829).
Stofnleið (SL-5).  Frá Kaupangsbakka um Bíldsárskarð í Fnjóskadal.
Stofnleið (SL-6).  Leið frá stofnleið 5, ofan Kaupangs, og þaðan ofan byggðar norður í Vaðlaheiði.

Landnotkun vegna héraðsreiðleiða í Eyjafjarðarsveit; bókstafir innan sviga eru í samræmi við
þemauppdrátt.
Gert er ráð fyrir sex héraðsleiðum sem tengast stofnleiðum auk þess sem gera má ráð fyrir að einstaka
bæir hafi beinan aðgang um eigið land að stofnleiðunum.

Héraðsleið (HL-1).  Frá Akureyri (við Brunná) að Kristnesvegi nyrðri.
Héraðsleið (HL-2).  Frá stofnleið 1 sunnan Þverár ytri, síðan með hitaveitulögn að Miðbraut.
Héraðsleið (HL-3).  Frá Hrafnagili að Hólshúsum (Grund) meðfram Eyjafjarðarbraut vestri (821).
Héraðsleið (HL-4).  Frá gatnamótum Finnastaðavegar (824) að Melgerðismelum.
Héraðsleið (HL-5).  Frá Völlum upp að skógræktargirðingu við Háls og þaðan niður í Saurbæ.
Héraðsleið (HL-6).  Frá Stíflubrú að Vatnsendabrú.
Héraðsleið (HL-7).  Leið af stofnleið 3 (SL-3) inn í Djúpadal.

Á Þemauppdrætti eru gönguleiðir ásamt stofn- og héraðsreiðleiðum sýndar.  Þessi uppdráttur verður
staðfestur eins og gildir um landnotkunaruppdrætti.  Á Þéttbýlisuppdrætti ásamt Kristnesi og á
Séruppdráttum eru gönguleiðir sýndar og staðfestar.

Miðhálendishluti sveitarfélagsuppdráttar:  Göngu- reiðleiðir eru staðfestar eins og þær eru sýndar á
þessum hluta sveitarfélagsuppdráttar.

Reiðleiðir:
Sprengisandsleið (MH-RL01).  Hin hefðbundna reiðleið á milli landshluta, Norður- og Suðurlands.
Frá Laugafelli að Nýjadal á núverandi Sprengisandsleið (MH-RL02).
Milli byggða.  Frá Eyjafjarðardölum yfir í Skagafjörð um Laugafell (MH-RL03).
Úr Eyjafjarðardölum á Sprengisand um Laugafell og niður í Bárðardal (MH-RL04).

Gönguleiðir:
Vatnahjallaleið (MH-GL01).  Yfir í Skagafjörð, þetta er gamli Eyfirðingavegurinn.
Af Vatnahjallaleið (MH-GL02).  Að Laugafelli og á Sprengisandsleið.

Sjá einnig kafla 3.8.3.-Grg.-II, þar sem nánar er fjallað um göngu- og reiðleiðir.

2.6. Þjónustustofnanir

Á svæðum fyrir þjónustustofnanir skal fyrst og fremst gera ráð fyrir stofnunum og fyrirtækjum sem óháð eignaraðild
veita almenna þjónustu við samfélagið, s.s. menntastofnunum, heilbrigðisstofnunum, menningarstofnunum,
félagslegum stofnunum, trúarstofnunum, umferðarmiðstöðvum og öðrum þjónustustofnunum ríkis, sveitarfélaga eða
annarra aðila.

Markmið aðalskipulagsins:
1. Efla skal þjónustu í Eyjafjarðarsveit og hlúa ber að þeim stofnunum sem fyrir eru.
2. Auka ber starfsemi á sviði menntunar, menningar og félagsþjónustu í Eyjafjarðarsveit, m.a. til að laða fólk

þangað.
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3. Núverandi skólasvæði verður áfram miðstöð allrar skólastarfsemi í sveitarfélaginu.
4. Gert er ráð fyrir auknum safnarekstri á næstu árum og að stuðlað verði að viðhaldi og varðveislu fornra minja í

sveitarfélaginu.

Landnotkun
Þéttbýlisuppdráttur:  Svæði fyrir þjónustustofnanir eru fjögur talsins innan þéttbýlis:
Leikskólalóð Krummakots (ÞS1). Lóð Tónlistarhússins Laugarborgar (ÞS3).
Svæði fyrir Hrafnagilsskóla (ÞS2). Svæði fyrir starfsemi Kristness (ÞS4).

Séruppdráttur I :
Lóð kirkjunnar að Kaupangi (ÞS5).

Sveitarfélagsuppdráttur:  Ellefu svæði fyrir þjónustustofnanir eru sýnd á sveitarfélagsuppdrætti:
Stjórnsýsluhús Eyjafjarðarsveitar (ÞS6). Lóð kirkjunnar að Möðruvöllum (ÞS12).
Lóð meðferðarheimilisins að Laugalandi (ÞS7). Lóð kirkjunnar að Saurbæ (ÞS13).
Lóð Freyvangsleikhússins (ÞS8). Lóð kirkjunnar að Hólum (ÞS14).
Lóð Smámunasafnsins Sólgarðs (ÞS9). Sumardvalarheimilið Botni (ÞS15).
Lóð kirkjunnar að Munkaþverá (ÞS10). Bangsabúð í landi Steinhóla (hjálparsveitin) (ÞS16).
Lóð kirkjunnar að Grund (ÞS11). Sumarbúðir KFUM og K (ÞS17).

Skýringar:  Svæði fyrir þjónustustofnanir, s.s. menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, menningarstofnanir,
félagsstofnanir, trúarstofnanir, umferðarstofnanir og aðrar stofnanir ríkis og sveitarfélaga eru táknaðar með
rauðgulum lit.

2.6.1. Skóla- og menntamál

Efla skal skal starf Hrafnagilsskóla og leikskólans Krummakots.

Þjónustuheit:
Menntun er máttur Eyjafjarðarsveitar.
• Sveitarfélagið leggi þann grunn með rekstri leik-, grunn- og tónlistarskóla.
• Sveitarfélagið uppfylli lögbundnar skyldur og byggi í öllu skólastarfi á manngildis- og

uppeldissjónarmiðum.
• Eyjafjarðarsveit heiti íbúum sveitarfélagsins skólastarfi sem skili sterkum einstaklingum til frekari

menntunar og þjóðfélagsþátttöku.

Þjónustulýsing:
♦ Að þjónustan standi til boða í hentugu og til þess gerðu húsnæði.
♦ Að nýttir séu kennsluhættir og tækni sem best er á hverjum tíma.
♦ Að við skólana starfi menntað starfsfólk.
♦ Að skólanum sé tryggð utanaðkomandi sérfræðiþjónusta þegar á þarf að halda.
♦ Að gjaldtöku vegna leikskóla verði stillt í hóf.

Árangursmarkmið:
� Eyjafjarðarsveit setur sér markmið um að árangur af skólastarfi sé metinn fyrir nemandann,

foreldra, heimili og sveitarfélagið.

Önnur markmið í menntamálum:
1. Samvinna milli leikskóla og grunnskóla verði aukin og samstarf við tónlistarskólann verði áfram mikið.
2. Stefnt verði að því að skólarnir setji sér umhverfisáætlun.
3. Menntun íbúa í Eyjafjarðarsveit verði efld eftir því sem kostur er og sveitarfélagið styrki fólk til náms gegn

ákveðnum skilyrðum.
4. Skólanámsskrá leikskólans  verði gefin út.
5. Stefnt er að frekari vinnu við námsefnisgerð fyrir elstu nemendur leikskólans.
6. Í skólanámsskrá verði lögð áhersla á hópvinnu, skapandi starf, markvissa málörvun og námsgreinaval.
7. Unnið verði að skipulagningu leikskólalóðar.
8. Auka ber samstarf menntastofnana í héraðinu og styrkja starfsemi þeirra.
9. Stuðlað verði að auknu starfi Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar.

Landnotkun
Þéttbýlisuppdráttur:  Gert er ráð fyrir því að lóð Hrafnagilsskóla fullnægi þörfum á
skipulagstímabilinu.  Skólalóðin er hluti af stofnanasvæði (ÞS2).  Möguleikar eru á frekari viðbyggingu
við Leikskólann Krummakot.  Lóð hans er hluti af stofnanasvæðinu (ÞS1).
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2.6.2. Menningarmál

Sveitarstjórn stuðli að eflingu menningar- og listastarfsemi.  Þetta verði tengt ferðaþjónustu eftir því sem
við á og aðstæður leyfa hverju sinni.

Þjónustuheit:
♦ Menning er hluti lífsgæða.
♦ Með rekstri tónlistarhúss, leikhúss og safnahúss hyggst sveitarfélagið leggja sitt af mörkum til að

tryggja íbúum sínum aðstöðu til að stunda öflugt menningarstarf.
♦ Eyjafjarðarsveit mun leggja áherslu á að gera sögu og sérkenni sveitarfélagsins þekkt, m.a. með

skipulagðri merkingu menningarminja og sögustaða.

Þjónustulýsing:
♦ Haldið verði áfram uppbyggingu Tónlistarhússins Laugarborgar og Freyvangsleikhússins.
♦ Safnarekstur verði efldur.
♦ Samstarf verði við ferðaþjónustuaðila um uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu.
♦ Tryggt verður áframhald Handverkshátíðarinnar.
♦ Skólabókasafn verði eflt og endurskoðaður verði rekstur almenningsbókasafnsins.

Árangursmarkmið:
♦ Eyjafjarðarsveit verði þekkt af sögu sinni og menningu og laði þannig til sín gesti og efli

ferðaþjónustu
♦ Menningarstarf sveitarinnar verði liður í að auka lífsgæði íbúanna, m.a.:
a. Með fjölbreytilegum tónlistarflutningi, íbúum og öðrum til ánægju.
b. Með öflugu leikhúsi.
c. Handverkshátíð í Eyjafjarðarsveit verði reglulegur viðburður.
d. Með vaxandi ferðaþjónustu í sveitarfélaginu.

2.6.3. Heilbrigðismál

Markmið í heilbrigðismálum:
Heilsuvernd og heimahjúkrun í sveitarfélaginu verði efld.

Landnotkun
Ekki er gert ráð fyrir breytingum á landnotkun í Eyjafjarðarsveit vegna heilbrigðismála.

2.6.4. Félagsþjónusta

Þjónustuheit:
♦ Sanngjörn þjónusta fyrir alla.
♦ Eyjafjarðarsveit heitir íbúum sínum heildstæðri félagsþjónustu sem veitt er af fagfólki.  Þannig verði

tryggt að íbúar eigi kost á fagþjónustu á sviði barnaverndar og heimaþjónustu.
♦ Eyjafjarðarsveit reki vinnuskóla sem hafi uppeldis- og forvarnarhlutverk.

Þjónustulýsing:
♦ Íbúum sveitarfélagsins séu með reglubundnum hætti kynntar áherslur í félagsþjónustunni og hvernig

sveitarfélagið ætlar að mæta þörfum íbúanna fyrir þjónustu.
♦ Að Eyjafjarðarsveit sé aðili að sameiginlegri barnaverndarnefnd í Eyjafirði.
♦ Að félagsþjónusta sem byggð er á faglegum forsendum sé aðgengileg íbúunum.
♦ Að stutt verði við félagsstarf aldraðra með því að leggja til hentugt húsnæði.
♦ Að Eyjafjarðarsveit starfræki vinnuskóla að sumarlagi.

Árangursmarkmið:
♦ Eyjafjarðarsveit veiti heildstæða félagsþjónustu eins og best getur verið.

Önnur markmið í félagsþjónustu:
1. Að styðja skjólstæðinga þjónustunnar til sjálfshjálpar og koma þannig í veg fyrir ótímabæra eða

óþarfa stofnanavistun hvort sem í hlut eiga aldraðir, fatlaðir eða sjúkir.
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2. Heimaþjónusta (heimahjúkrun, heimilisaðstoð, liðveisla) verði efld til að koma í veg fyrir eða fresta
sem lengst stofnanavistun.

3. Sveitarfélagið tryggi öldruðum vist á hjúkrunarheimilum eða dvalarheimilum þegar á þarf að halda.
4. Gerð verði áætlun til 3-5 ára í senn í húsnæðismálum fatlaðra og tryggt að fötluðum bjóðist

íbúðarhúsnæði er hæfir þörfum hvers og eins.  Að öðru leyti séu sömu kröfur gerðar til
íbúðarhúsnæðis fyrir fatlaða og fyrir ófatlaða, enda sé þar farið að sömu lögum og sömu reglum.

5. Sveitarfélagið móti sér sameiginlega fjölskyldustefnu þar sem sérstaklega verði hugað að málefnum
barna.

6. Þjónusta við fötluð börn sé skipulögð innan almennra stofnana en ekki á sérstofnunum.
7. Engar áætlanir eru um uppbyggingu sérstofnana fyrir fatlaða í sveitarfélaginu en horft til stofnana

fyrir fatlaða á Akureyri eða öðrum þéttbýliskjörnum í því sambandi.
8. Sérfræði- og ráðgjafarþjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra verði tryggð.
9. Sveitarfélagið kanni með hvaða hætti það getur stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku fatlaðra eftir því

sem aðstaða leyfir.

Landnotkun
Þéttbýlisuppdráttur:  Félagsþjónusta mun ekki leiða af sér breytingu á landnotkun.

2.6.5. Opinber stjórnsýsla

Markmið vegna opinberrar stjórnsýslu:
Stefnt er að opinni og skilvirkri stjórnsýslu í sveitarfélaginu.

Landnotkun
Sveitarfélagsuppdráttur:  Stjórnsýsluhús Eyjafjarðarsveitar er á svæði (ÞS6), þ.e. á Syðra-Laugalandi.
Ekki hafa verið ákveðnar nýjar framkvæmdir af ríkis eða sveitarfélags hálfu, sjá kafla 3.9.7.-Grg.-II, sem
fjallar um stjórnsýslu.

2.6.6. Kirkjur

Markmið vegna kirkjubygginga:
Núverandi kirkjur mæta þörfum sóknanna og því sýnist ekki nauðsyn á fleiri kirkjum á
skipulagstímabilinu.  Áhersla verði lögð á að halda kirkjunum vel við á næstu árum eins og jafnan hefur
verið gert hingað til.

Landnotkun
Sveitarfélagsuppdráttur:
Lóð kirkjunnar að Munkaþverá (ÞS10). Lóð kirkjunnar að Saurbæ (ÞS13).
Lóð kirkjunnar að Grund (ÞS11). Lóð kirkjunnar að Hólum (ÞS14).
Lóð kirkjunnar að Mörðuvöllum (ÞS12).

Séruppdráttur I:
Lóð kirkjunnar að Kaupangi (ÞS5).

Sjá kafla 3.9.8. -Grg.-II, sem fjallar um kirkjur og kirkjugarða.

2.7. Félagslíf, íþróttir og útivist, opin svæði til sérstara nota

Þjónustuheit:
♦ Eyjafjarðarsveit veiti góða aðstöðu til íþrótta- og tómstundastarfs og stuðli að forvörnum.
Þessu hyggst sveitarfélagið m.a. ná með:
a. Að skapa sem best skilyrði fyrir félagsstarf, með umhverfi og húsakost í huga. Þessir þættir

skapa ramma fyrir uppbyggingu þessa mikilvæga þáttar í mannlífi svæðisins.
b. Stuðningi við íþrótta- og tómstundastarf.
c. Eflingu Melgerðismela.

Þjónustulýsing:
♦ Starf forvarnafulltrúa við Hrafnagilsskóla verði tryggt.
♦ Félagsmiðstöð starfi við Hrafnagilsskóla.
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♦ Lokið verði frágangi íþróttasvæðis við Hrafnagilsskóla.
♦ Göngu- og reiðleiðir um sveitarfélagið verði merktar.
♦ Möguleikar sem eru til iðkunar íþrótta og útivistar verði markaðssettir.

Árangursmarkmið:
♦ Eyjafjarðarsveit verði eftirsótt til iðkunar útivistar og íþrótta.
♦ Almenn þátttaka verði í íþrótta- og tómstundastarfi.
♦ Efla skal aðstöðu til flugs og hestamennsku á Melgerðismelum.

Önnur markmið í félagsmálum:
1. Kannaðir verði möguleikar á frekari samvinnu sveitarfélags og félagasamtaka við uppbyggingu og rekstur

íþróttamannvirkja.
2. Stefna hefur verið mörkuð varðandi breytingar á starfsemi félagsheimilanna þriggja; Freyvangs, Laugarborgar

og Sólgarðs:
Í Laugarborg verði fyrst og fremst tónlistarhús.
Í Freyvangi verði fyrst og fremst leikhús.
Í Sólgarði verði fyrst og fremst safnahús.

Nýting á félagsheimilunum er nokkuð góð og ef nauðsyn krefur eru stækkunarmöguleikar fyrir hendi, þó
innan vissra takmarka í Laugarborg.

Opin svæði til sérstakra nota eru svæði með útivistargildi á einn eða annan hátt þar sem gert er ráð fyrir
mannvirkjagerð í tengslum við þá starfsemi sem þar er stunduð, s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar, kirkjugarðar,
leiksvæði, íþróttasvæði, golfvellir, sleða- og skíðasvæði, skautasvæði, siglingaaðstaða, hesthús og reiðvellir,
rallýbrautir og skotvellir.  Einnig garðlönd og trjáræktarsvæði .

Önnur markmið í útivistarmálum:
1. Að skapa íbúum sveitarfélagsins og gestum þeirra sem best skilyrði til fjölbreyttrar útivistar, m.a. með aukna

nýtingu í huga.
2. Golfvellir verði þróaðir þar sem þeir eru nú.
3. Lokið skal hönnun á opnum svæðum til sérstakra nota og ákvörðun tekin um frágang þeirra, s.s.

íþróttasvæðisins við Hrafnagilsskóla.
4. Hesthúsabyggð verði skipulögð á Melgerðismelum og hestaíþróttasvæði verði þróað þar.  Stefnt er að aukinni

starfsemi flugáhugamanna á Melgerðismelum og gert ráð fyrir viðhaldi flugvallarins.
5. Í landi Háls og Saurbæjar eru skógræktarlóðir sem ræktaðar eru af lóðarhöfum.
6. Landnoktun smábýlasvæðanna í landi Hólshúsa og Dvergsstaða eru skilgreind sem blanda íbúðarbyggðar og

opinna svæða til sérstakra nota, enda er þar gert ráð fyrir skepnuhaldi sem ekki er heimilt á hefðbundnum
íbúðarsvæðum (ÍS19).

Landnotkun:
Sveitarfélagsuppdráttur:  Melgerðismelaflugvöllur (FV1) er staðfestur í aðalskipulagi.

Landnotkun:
Landnotkun vegna opinna svæða til sérstakra nota er eftirfarandi:

Þéttbýlisuppdráttur:
Skógræktarsvæði í Reykárhverfi (OS1). Tjaldsvæðið í Ölduhverfi (OS5).
Íþróttasvæði sveitarfélagsins (OS2). Opin græn svæði, trjárækt í Ölduhverfi (OS6).
Tjaldsvæðið norðan við Hrafnagilsskóla (OS3). Skógræktarsvæði er í Kristneshverfi (OS7).
Grænt svæði sunnan við Hrafnagilsskóla (OS4).

Séruppdráttur I:
Vaðlareitur efri og neðri (OS8). Skógarreitur í landi Knarrarbergs (OS11).
Skógræktarsvæði í landi Eyrarlands (OS9). Kirkjugarðurinn að Kaupangi (OS12).
Golfvöllur í landi Leifsstaða (OS10).

Séruppdráttur II:
Golfvöllur í landi Þverár (OS13). Skógr.sv í landi Öngulsstaða, hl í landi Bjarkar (OS14).

Sveitarfélagsuppdráttur:
Óshólmar Eyjafjarðarár (OS15). Útivistarsvæði í Leyningi (OS20).
Skógræktarsvæði í landi Garðsár (OS16). Svæði í landi Háls og Saurbæjar (OS21).
Skógræktarsvæði í landi Tjarnargerðis (OS17). Útivistarsvæði á Melgerðismelum (OS22).
Golfvöllur í landi Dvergsstaða (OS18). Skógræktarsvæði í landi Grundar (OS23).
Svæðið við Hólavatn og nágrenni (OS19). Skógarreitur í landi Botns (OS24).
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Kirkjugarðarnir við kirkjurnar eru staðfestir á Sveitarfélagsuppdrætti:  Ekki er gert ráð fyrir
stækkun kirkjugarða, nema Grundarkirkjugarð, en miðað er við að þeir fái nauðsynlegt viðhald.

Að Munkaþverá (OS25). Að Saurbæ (OS28).
Að Grund (OS26). Að Hólum (OS29).
Á Möðruvöllum (OS27).

Í köflum 5.10.2 og 5.10.4 er þessum svæðum að nokkru lýst, þó ekki kirkjugörðum.

Skýringar: Opin svæði til sérstakra nota eru táknuð með dökkmosagrænum lit.

2.8. Náttúruvá, öryggismál

Svæði undir náttúruvá eru svæði þar sem hætta er talin stafa af náttúruhamförum, s.s. snjóflóðum, skriðuföllum,
sjávarflóðum, vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni eða veðurfari (ofviðri).  Um landnotkun á svæðum þar sem hætta er
talin stafa af ofanflóðum fer samkvæmt ákvæðum laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum og reglugerð um
nýtingu hættusvæða.

Markmið vegna náttúruvár og öryggismála:
1. Hættumat skal fara fram alls staðar þar sem mannvirkjagerð er fyrirhuguð og hætta er talin stafa af

náttúruhamförum.
2. Kröfur um hönnun bygginga m.t.t. burðarþols, brunavarna og stöðugleika verði ávallt í fullu samræmi við

ströngustu viðmiðanir laga, reglugerða og staðla (ÍST) sem við eiga.
3. Öryggis verði gætt við hönnun samgöngumannvirkja af allri gerð, þ.e. bílvega, brúarmannvirkja, reið- og

gönguleiða.
4. Almannavarnir; sjúkraflutningar og almenn löggæsla í sveitarfélaginu verði skipulögð með þeim hætti að þessir

aðilar tryggi sem best öryggi íbúanna og dragi eins og unnt er úr tjóni og öðrum skaða.
5. Öflugum brunavörnum og eldvarnaeftirliti verði við haldið.

Landnotkun
Ávallt verði tekið tillit til þátta sem lúta að náttúruvá og öryggismálum.  Í kafla 2.5.-Grg.-II eru talin upp
flóð; snjóflóð, skriður og grjóthlaup, sem skráð hafa verið í annálum allt frá öndverðri 16. öld.  Það
svæði sem er talið vera í mestri hættu vegna flóða í Eyjafjarðará er Reykárhverfi neðan núverandi
þjóðvegar.  Gert er ráð fyrir nýjum stofnveg, frá Grísará og suður fyrir Miðbraut, sem jafnframt mun
móta flóðavörn fyrir svæðið vestan við veginn.

Sveitarfélagsuppdráttur:  Miðstöð Hjálparsveitarinnar Dalbjargar er að Steinhólum (ÞS16).

Um mannvirkjagerð á jarðskjálftasvæðum gildir forstaðallinn EC-8 (ENV 1998).  Samkvæmt honum er
Eyjafjarðarsveit á hönnunarhraðasvæðinu 0,20 og 0,3. Sjá einnig kafla 2.6 -Grg.-II.

Skýringar:  Svæði undir náttúruvá eru sýnd á skýringaruppdráttum D og E með merktum hringtáknum
eða sem rauðar skálínur.
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Mynd tekin úr Kaupangshverfi í átt að Súlum og Kerlingu. BB.
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3.0. MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM SKIPULAGSTILLÖGUNNAR

Fyrstu lög um mat á umhverfisáhrifum tóku gildi árið 1993, en ný lög um mat á umhverfisáhrifum
nr.106/2000 tóku gildi í júní 2000.

Í 1. gr. laganna segir efnislega að markmið þeirra sé að tryggja að áður en leyfi sé veitt fyrir
framkvæmd, vegna staðsetningar, starfsemi sem henni fylgir, eðlis eða umfangs og sem hafi í för með
sér umtalsverð umhverfisáhrif, hafi farið fram mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar.  Stuðlað sé að
samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig málið varða.  Kynnt séu fyrir almenningi
umhverfisáhrif framkvæmda, sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, og
mótvægisaðgerðir kynntar vegna þeirra og að almenningur komi að athugasemdum og upplýsingum
áður en úrskurður um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar er kveðinn upp.

Lög þessi gilda um allar framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif hvort
heldur er á landi, í landhelgi, lofthelgi eða í mengunarlögsögu Íslands.

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 og skipulagsreglugerð nr. 400/1998 skal meta
áhrif skipulagstillagna og einstakra markmiða þeirra á umhverfið, m.a. með því að bera saman
mismunandi kosti.  Lýsa skal þeim kostum sem til greina koma varðandi staðsetningu og útfærslu
byggðar og einstakra framkvæmda og þeir bornir saman m.t.t. áhrifa á umhverfið, m.a. með tilliti til
sérkenna einstakra svæða.  Þetta getur átt við um tegund landnotkunar og þéttleika byggðar.  Leitast skal
við að nýta mat á umhverfisáhrifum mismunandi landnotkunar- og framkvæmdakosta og
skipulagstillögunnar í heild til að tryggja að tillit sé tekið til umhverfissjónarmiða.  Gætt sé samræmis
við meginmarkmið skipulagstillögunnar og markmið laganna nr. 106/2000.  Í skipulagstillögu skal gera
grein fyrir þeim framkvæmdum sem eru fyrirhugaðar, háðar mati á umhverfisáhrifum eða
tilkynningarskyldar.  Fram skal koma hvort mat á umhverfisáhrifum hafi þegar farið fram á einstökum
fyrirhuguðum framkvæmdum og hver niðurstaða þess hafi verið.  Þá skal einnig koma fram í
skipulagstillögu hvaða aðrar framkvæmdir sem stefnt er að samkvæmt skipulagstillögunni verði ekki
heimilaðar nema að undangengni tilkynninarskyldu.

Í Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 þarf að tilkynna framkvæmdir vegna nytjaskógræktar
(bændaskógræktar) á verndarsvæðum og á þeim svæðum sem eru yfir 200 ha að stærð og vísast þar í 2.
og 3. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum.  Sama gildir um uppgræðslu á vernduðum svæðum.

Jafnframt þessu þarf að taka tilliti til ákvæða vegalaga og veitustofnana sem lúta að helgunarsvæðum
vega og veitna.

Vegna vegaframkvæmda:
Samkvæmt lögum nr. 106/200, 1. viðauka, eru vegaframkvæmdir sem ávallt eru háðar mati á
umhverfisáhrifum þessar:  Stofnbrautir í þéttbýli og nýir vegir utan þéttbýlis sem eru 10 km eða lengri.
Enduruppbygging vega utan þéttbýlis þar sem nýlagning samkvæmt áætlunum er a.m.k. 10 km að lengd.
Samkvæmt sömu lögum 2. viðauka, eru vegaframkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif og metið er í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar hvort háðar skuli
mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum þessum, sbr. einnig 3. viðauka sem tekur til tengibrauta í
þéttbýli.  Allir nýir vegir utan þéttbýlis á verndarsvæðum og á svæðum sem eru á náttúruminjaskrá.
Enduruppbygging vega utan þéttbýlis á verndarsvæðum er þar með talin.  Í 3. viðauka laganna sem
snerta vegaframkvæmdir er eftirfarandi lagt til grundvallar varðandi viðmiðanir við mat á
framkvæmdum tilgreindum í 2. viðauka.
1. Eðli framkvæmdar.
2. Staðsetning framkvæmdar.
3. Eiginleikar hugsanlegra áhrifa framkvæmdar.

Í Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 eru eftirtaldar framkvæmdir eru ýmist matsskyldar eða
tilkynningarskyldar:

Vegaframkvæmd sem er matsskyld:
1. Tilfærsla á Eyjafjarðarbraut vestri, neðan við Reykár og Ölduhverfi.  Þar er um að ræða stofnbraut í þéttbýli.

Vegna efnistöku:
Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er efnistaka, sem raskar 50.000 m2 svæði
eða stærra eða er 150.000 m3 eða meiri, matsskyld og sama gildir um fleiri en einn efnistökustað sem ná
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samtals yfir 50.000 m2 svæði eða stærra.  Samkvæmt sömu lögum er efnistaka, sem raskar 25.000 m2

svæði eða stærra eða er 50.000 m3 eða meiri tilkynningarskyld.  Sama gildir um efnistöku þar sem fleiri
en einn efnistökustaður ná samtals yfir 25.000 m2 svæði eða stærri, og um efnistöku á verndarsvæðum.

Efnistökusvæði sem eru matsskyld:
1. Þveráreyrar í landi Ytri-Hóls (ES6).
2. Þveráreyrar í landi Þverár (ES7).
Efnistökusvæði sem er tilkynningarskylt:
1. Munkaþveráreyrar (ES5).
Efnistökusvæði sem gæti orðið tilkynningarskylt:
1. Vaglir (ES1).

Landfylling sem er tilkynningarskyld:  Vegna Fjörubyggðar (ÍS6).
Í 2. viðauka um lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 segir að framkvæmdir sem kunna að hafa
í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif skuli metin í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og
staðsetningar og hvort háðar skulu mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum þessum, sbr. einnig 3.
viðauka.  Í 10. lið h. segir að undir þetta falli landfyllingar þar sem áætluð uppfylling er 5 ha eða stærri.
Þetta á þó ekki við um endurbyggingu eða viðhald slíkra mannvirkja.

Fyrirtækið Björgun ehf. lagði fram tillögu að íbúðarbyggð í fjörunni neðan Vaðlaskógar fyrir nokkrum
árum.  Áætlun fyrirtækisins gerði ráð fyrir að byggðin yrði að hluta til á 2,7 ha fyllingu og að efni til
uppfyllingarinnar yrði sótt í lón vestan Eyjafjarðarbrautar eystri.  Fyrirspurn um matsskyldu
framkvæmdarinnar var send Skipulagsstofnun 3. des. 2003 og frekari gögn í skýrsluformi frá Hönnun hf.
í júní 2004.  Niðurstaða Skipulagsstofnunar í bréfi dags. 27. maí 2005 var sú, að fyrirhuguð efnistaka úr
lóninu skyldi ekki háð mati á umhverfisáhrium.  Hins vegar benti stofnunin á að fyllingin gæti haft
umtalsverð áhrif á fuglalíf í nágrenninu og hvatti til þess að mörkuð yrði stefna um nýtingu óshólma
Eyjafjarðarár og leirunnar fyrir botni Eyjafjarðar, „þ.e. hvaða hlutar svæðisins verði nýttir, hverjir
verndaðir og hvernig mannvirkjum verði best fyrir komið þannig að áhrif á umhverfið, þar með talið
fugla, verði sem minnst.”  Bent er á, að í gildi er hverfisvernd fyrir óshólmasvæðið, sem samþykkt hefur
verið af sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar, flugmálastjórn og bæjarstjórn Akureyrar og fjallar hún m. a. um
nýtingu svæðisins.  Deiliskipulag á grundvelli hverfisverndarinnar hefur verið lagt fram, en ekki afgreitt.
Fjaran neðan Vaðlaskógar er ekki innan verndarsvæðisins, þar sem mörk þess eru við Eyjafjarðarbraut
eystri.  Samkvæmt fyrirliggjandi aðalskipulagstillögu verður landfyllingin minni heldur en ráðgert var í
þessarri áætlun, þ.e. 1,5 ha í stað 2,7 ha.  Sjá einnig umfjöllun um Fjörubyggð í kafla 2.2.1.

Vegna breyttrar landnotkunar í dreifbýli:
Samkvæmt 2. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum kunna framkvæmdir vegna
endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli sem taka til stærri landsvæða en 20 ha að hafa í för með
sér umtalsverð umhverfisáhrif.  Þessar framkvæmdir þarf að meta í hverju tilfelli, þær eru m.ö.o.
tilkynningarskyldar.
Frístundabyggð:
1. Frístundabyggð í landi Kropps ( FS1-FS7).

Umhverfismat skipulagstillögunnar
Til að auðvelda mat á einstökum markmiðum skipulagstillögunnar og samanburð á valkostum er unnt að
setja matið fram í venslatöflum.  Skilgreindir hafa verið fyrirfram ákveðnir umhverfisvísar, sem skiptast
í hnattræna og staðbundna umhverfisvísa.

Lagt er gróft mat á umhverfisáhrif einstakra markmiða skipulagstillögunnar út frá umhverfisvísunum.
Það gefur síðan ákveðna mynd af umhverfi skipulagssvæðisins.  Með venslatöflum er ekki gerð ítarleg
grein fyrir umhverfisáhrifum, heldur eru dregin fram meginatriði.

Skilgreining á umhverfisvísum, hnattrænum og staðbundnum.
Hnattrænir umhverfisvísar.
Orka og auðlindir.
(Dæmi: Jarðefni, eldsneyti, ósnortin víðerni.)
Dæmi um áhrifaþætti:
Umferð, tegund samgangna, fjöldi og lengd ferða.
Notkun endurnýjanlegra náttúruauðlinda.
Notkun eldsneytis í atvinnustarfsemi.
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Loftslag
(Dæmi: magn koltvíoxids í lofti o.fl.)
Dæmi um áhrifaþætti:
Losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum.
Losun gróðurhúsalofttegunda frá atvinnustarfsemi.
Binding lofttegunda í gróðri og jarðvegi.
Losun ósoneyðandi efna.
Líffræðilegur fjölbreytileiki.
(Dæmi: Fjölbreytt búsvæði dýra og plantna og vistkerfi. Sjaldgæfar tegundir og búsvæði, s.s.votlendi og
tegundir á válista NFÍ.)
Dæmi um áhrifaþætti:
Framkvæmdir í dreifbýli á ósnortnum svæðum, s.s.vegir, raflínur, stíflur og lón.
Ný byggð.
Verndun eða friðun svæða, einstakra gróðursamfélaga og kjörlenda tegunda.
Ræktun og framræsla.
Álag ferðamanna á viðkvæm svæði í óbyggðum, t.d. vegna viðkvæms gróðurfars.
Staðbundnir umhverfisvísar.
Loft.
(Dæmi: Loftmengun, ryk og lykt.)
Vatn.
(Dæmi: Gæði og magn grunnvatns og yfirborðsvatns, mengun sjávar.)
Jörð og jarðmyndanir.
(Dæmi: Jarðvegur/jarðvegsuppbygging/rof, jarðmyndanir.)
Landslag.
(Dæmi: Landslagsheildir, menningarlandslag, vernduð svæði, ósnortin víðerni.)
Gróðurfar.
(Dæmi: Gróður, kjörlendi tegunda, einstæðar tegundir, sérstæð vistkerfi/ náttúruleg svæði, gróðurþekja.)
Dýralíf.
(Dæmi: Sjaldgæfar tegundir, útbreiðsla, kjörlendi.)
Manngert umhverfi.
(Dæmi: Fornleifar og aðrar menningar- og söguminjar s.s. einstök mannvirki eða húsaþyrpingar.)
Heilsa, velferð, öryggi.
(Dæmi: Bein eða óbein áhrif á heilbrigði, s.s. vegna mengunar ýmiss konar.)
Félags- og menningarlíf.
(Dæmi: Framboð húsnæðis, atvinna, félagsleg og menningarleg þjónusta, næsta umhverfi í byggð.
Sjónræn áhrif, skjól, opin svæði, útivistarmöguleikar.)

Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2005-2025, sem lagt hefur verið fram, var í vinnslu frá marsmánuði
2002.  Skipulagstillagan hefur ákveðinn tilgang í samræmi við stefnumörkun sveitarstjórnar. Þeir þættir
sem mest áhrif hafa á jákvæða íbúaþróun eru góðar samgöngur, hagstæð atvinnuþróun á svæðinu og góð
félagsleg- og menningarleg þjónusta.  Því er lögð áhersla á það í aðalskipulagstillögunni að atvinnu-
uppbygging í sveitarfélaginu geti þróast og eflst jafnt á þéttbýlissvæðinu og annars staðar í
sveitarfélaginu.  Þegar fjallað er um landnotkun skiptir landbúnaður miklu máli og áætlanir um
Norðurlandsskóga.  Ennfremur er lögð áhersla á að bæta skilyrði vegna þjónustu við íbúana með
stækkun þéttbýlis og á samgöngumál með endurbótum á vegum.  Áhrif lítilla vatnsvirkjana eru einnig
skoðuð m.t.t. þróunar í Eyjafjarðarsveit.

Hér eru nokkur atriði skoðuð nánar út frá umhverfisvísunum og settar upp venslatöflur til að meta
umhverfisáhrif af markmiðssetningu aðalskipulagsins.

Settar eru upp venslatöflur fyrir eftirfarandi markmið:
• Íbúaþróun og þéttbýlismyndun (þéttbýli/dreifbýli).
• Áætlanir um Norðurlandsskóga.
• Samgöngur.
• Áhrif efnistökusvæða.

Niðurstöður mats á hverjum þætti eru að lokum dregnar saman.
Íbúaþróun í Eyjafjarðarsveit er sá þáttur sem sveitarstjórn leggur mikla áherslu á.  Forsenda fyrir
fólksfjölgun er að skapa skilyrði fyrir traustri búsetu í sveitarfélaginu.  Á Eyjafjarðarsvæðinu öllu er
mikilvægt að ákveðin samþjöppun verði og aðliggjandi atvinnusvæði myndist með jarðgangagerð og
frekari samgöngubótum.  Rökrétt er því að leggja mat á atvinnuþróun og kosti og galla byggðamynsturs
og draga ályktun af því varðandi íbúaþróun sveitarfélagsins.  Aðalskipulagið miðast við að
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Reykárhverfið sé meginmiðstöð Eyjafjarðarsveitar, en nokkur vöxtur verði einnig í Kaupangshverfi og á
Staðarbyggð.

Valkostur 1.  Þétting byggðar verði á þremur stöðum.
Valkostur 2.  Byggð þéttist á fleiri stöðum.
Markmið
aðalskipulagsins
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Valkostur 1
Þétting byggðar verði á
fáum stöðum.

j j 0 j j j j j j 0 j j

Valkostur 2
Byggð þéttist á mörgum
stöðum.

n/0 0 0 0 0 n n 0 0 0 j 0

j = jákvæð áhrif      n = neikvæð áhrif     0 = engin eða óveruleg      ? = áhrif óþekkt

Niðurstaða:
Þétting byggðar á fáum stöðum hefur jákvæðari áhrif á umhverfið heldur en ef hún þéttist eða dreifist á
mörgum stöðum.  Fyrir sveitarfélagið er það hagkvæmara að þétta og auka núverandi byggð og stuðla að
betri nýtingu á núverandi þjónustu og samgöngukerfum.  Betri nýting fæst en ella á minna landsvæði.
Álag byggðar á umhverfið verður minna, s.s. með minni gatna og betri nýtingar lagna og nefna mætti
fleiri þjónustuþætti.  Þá verður að gera kröfur um fullkominn frágang á frárennsli og búnaði til
hreinsunar skólps og leysa allan vanda er varðar öflunnar neysluvatns fyrir viðkomandi byggðarkjarna.  Í
Eyjafjarðarsveit er, að töluverðu leyti, um að ræða framkvæmd og fjárfestingu einkaaðila vegna
íbúðarsvæðanna, sem að lokinni uppbyggingu verður þjónað af sveitarfélaginu.  Þétting byggðarinnar
hefur áhrif á ferðavenjur íbúanna og getur dregið úr bílaumferð.
Tillagan:
Í aðalskipulagstillögunni er lögð áhersla á þéttingu byggðar á þremur stöðum; þ.e. í Reykár- og
Ölduhverfi ásamt Kristneshverfi, í Kaupangshverfi og á Staðarbyggð.  Að auki eru heimilaðir litlir
byggðarkjarnar með fáum íbúðarhúsum á tveimur stöðum; í landi Vökulands og Hólshúsa.  Þetta á við
um búsetukosti sem byggjast á einhverri sérstöðu, s.s. smábýli og önnur frávik frá hefðbundnu þéttbýli.
Með þessum hætti gefst landeigendum einnig tækifæri til að hafa tekjur af landi þar sem ekki er lengur
hefðbundinn búrekstur.  Landnýtingu af þessu tagi er þegar að finna í landi Hólshúsa, sbr. kafla 3.5.-
Grg.-II.  Þá er heimil bygging stakra íbúðarhúsa og breyting gripahúsa í atvinnuhús.  Vegna bygginga
stakra íbúðar- og frístundahúsa eru gerðar tillögur um sérstaka skipulagsmeðferð og eiga þessar
heimildir eingöngu við um dreifbýlishluta sveitarfélagsins.

Meðal markmiða í aðalskipulaginu er að efla bændaskógrækt þar sem það hentar og skilyrðum verður
fullnægt.
Valkostur 1. Skógræktaráætlanir verði framkvæmdar innan sveitarfélagsins þar sem hagkvæmt er talið.
Valkostur 2. Numið sé staðar með skógræktaráætlanir.
Markmið aðalskipulagsins Hnattrænir

umhverfisvísar
Staðbundnir umhverfisvísar
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Valkostur 1
Skógræktaráætlanir verði
framkvæmdar innan
sveitarfélagsins þar sem
hagkvæmt er talið og
skilyrðum verður fullnægt.

j j ? j 0 j j j j j j j

     eða
Valkostur 2
Numið staðar með
skógræktaráætlanir .

n ? ? ? j 0 ? j n 0 n n

j = jákvæð áhrif      n = neikvæð áhrif     0 = engin eða óveruleg      ? = áhrif óþekkt
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Niðurstaða:
Þegar áhrif aukinnar skógræktar eru skoðuð út frá hnattrænum áhrifum hafa rannsóknir leitt það í ljós að
áhrif skógræktar á loftslag eru verulega meiri en hingað til hefur verið álitið.  Skógrækt hefur staðbundin
áhrif á umhverfið, fugla- og dýralíf breytist, en segja má að möguleiki til útivistar aukist.  Það hefur sýnt
sig að hún hefur eflt byggðir og styrkt atvinnu.

Tillagan:
Sveitarstjórn gerir ráð fyrir að skógrækt eigi enn eftir að aukast í Eyjafjarðarsveit á vegum einkaaðila.  Í
stefnumörkun sveitarfélagsins er gert ráð fyrir útivistarskógi og stækkun hans, sbr. Séruppdrátt I.

Samgöngumál eru mjög mikilvæg fyrir framtíð Eyjafjarðarsveitar og kemur það fram í markmiðum um
endurbætur núverandi vega og þar með talinna landvega.  Samgöngubætur innan sveitarfélagsins og við
önnur atvinnusvæði á Eyjafjarðarsvæðinu eru mjög mikilvægar.

Hér má skipta markmiðssetningu áætlunarinnar í tvennt.

Valkostur 1. Að stofn- og tengivegir ásamt landvegi verði lagfærðir.
Valkostur 2. Að óbreytt ástand haldist.

Markmið aðalskipulagsins Hnattrænir
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Staðbundnir umhverfisvísar
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Valkostur 1
Að stofn- og tengivegir ásamt
landvegi verði lagfærðir.

j j ? j 0 0 0 ? ? j j j

     eða
Valkostur 2
Að óbreytt ástand haldist. 0 0 ? 0 0 0 0 ? ? 0 0 0

j = jákvæð áhrif      n = neikvæð áhrif     0 = engin eða óveruleg      ? = áhrif óþekkt

Niðurstaða:
Það er ljóst að þær samgöngubætur sem gert er ráð fyrir á skipulagstímanum hafa ýmis jákvæð áhrif á
umhverfið.  Nýir og endurbættir vegir með meiru öryggi leiða til mjög jákvæðar þróunar.

Tillagan:
Í aðalskipulagsáætluninni er lögð megináhersla á bætta vegi innst í sveitarfélaginu, sbr. kafla 2.5.

Efnistökusvæðum hefur fækkað mjög í endurskoðuðu aðalskipulagi, eða úr fjórtán stöðum í sjö.  Gert
verði ráð fyrir því að snyrtingu og frágangi á eldri efnistökusvæðum ljúki fyrir 2008.

Valkostur 1.  Fáir og vel skipulagðir efnistökustaðir.
Valkostur 2.  Þeir verði fleiri og dreifðari.

Markmið
aðalskipulagsins

Hnattrænir
umhverfisvísar

Staðbundnir umhverfisvísar

O
rk

a-
 o

g 
au

ðl
in

di
r

L
of

ts
la

g

L
íf

fr
æ

ði
le

gu
r

fj
öl

br
ey

til
ei

ki

L
of

t

V
at

n

Jö
rð

 o
g 

ja
rð

-
m

yn
da

ni
r

L
an

ds
la

g

G
ró

ðu
r

D
ýr

al
íf

M
an

ng
er

t
um

hv
er

fi

H
ei

ls
a,

 v
el

fe
rð

,
ör

yg
gi

Fé
la

gs
- o

g
m

en
ni

ng
ar

líf

Valkostur 1
Fáir staðir og vel
skipulagðir efnistöku-
staðir.

j j j ? j j j j j j ? 0

Valkostur 2
Þeir verði fleiri og
dreifðari.

0 0 n ? n n n n n n ? 0

j = jákvæð áhrif      n = neikvæð áhrif     0 = engin eða óveruleg      ? = áhrif óþekkt
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Niðurstaða:
Niðurstaðan er að fáir og vel í sveit settir efnistökustaðir séu æskilegir út frá umhverfissjónarmiði.  Með
mörgum smærri er landslagi og fleiri þáttum náttúrunnar fremur ógnað.  Efnistaka í „sjálfbærum
námum“, þ.e. þar sem ár flytja árlega mikið efnismagn, getur verið beinlínis nauðsynleg og æskileg.

Við sérstakar afmarkaðar framkvæmdir er rétt að veita aðgang að stöðum nærri framkvæmdastað.  Það
styttir akstursleiðir og dregur úr mengun frá stórvirkum vinnuvélum sem notaðar eru og gerir auðveldara
að halda uppi eftirliti og stjórna frágangi að lokinni framkvæmd.  Rétt er að geta þess hér að litlar
einkanámur á bújörðum, sem nýttar eru til heimaþarfa, eru undanskildar þeim námum sem hér er fjallað
um.

Tillagan:
Í aðalskipulagstillögunni er reynt að takmarka fjölda þeirra staða sem nýttir eru til efnistöku.  Hins vegar
er gert ráð fyrir að við sérstakar tímabundnar framkvæmdir fari efnistaka fram sem næst vettvangi.
Mjög mikilvægt er að gera kröfur um það að frágangur efnisnáma sé góður þar sem vinnsla er aflögð.
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4.0. EIGNARHALD Á LANDI

Bújarðir og annað land í Eyjafjarðarsveit er fyrst og fremst í einkaeigu.  Ríkisjarðir eru Háls og Saubær.
Hluti jarðarinnar Syðra-Laugalands er í eigu Prestsetrasjóðs.  Loks má nefna að jörðin Kristnes er í eigu
Legatssjóðs Jóns Sigurðssonar.

Land þéttbýlisins í Reykárhverfi er allt í eigu sveitarfélagsins.  Sveitarfélagið á einnig eyðibýlið Þröm í
Garðsárdal.

Í aðalskipulagi þessu er gert ráð fyrir þéttingu byggðar í Kaupangshverfi og á Staðarbyggð þar sem land
er ýmist í eigu jarðeigenda eða lóðahafa.

5.0. KÖNNUN Á LANDNOTKUN

Þegar í upphafi vinnu við endurskoðun Aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 var ákveðið að gera
könnun á áformum landeigenda um landnotkun.  Þetta er eðlilegt vegna þess að unnið er að skipulagi
sveitarfélagsins í heild, en ekki eingöngu þess svæðis sem sveitarstjórn hefur til umráða.  Mikilvægt er
einnig að virða eignarrétt manna og að skapa skilyrði fyrir landeigendur til þess að koma á framfæri
hugmyndum sínum um landnotkun á eigin landi.  Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi nýrra skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997.  Til þess að fylgja þessum markmiðum eftir var landeigendum sendur
spurningalisti til útfyllingar og bárust svör frá 22.  Könnunin var síðan endurtekin í mars 2004 og þá
bárust svör frá 11 aðilum, þar af voru þrír sem áður höfðu svarað.

Í svörum komu fram átján dæmi um áform um breytta landnotkun sem kalla öll á umfjöllun og
afgreiðslu sveitarstjórnar og Skipulagsstofnunar.  Tólf aðilar sem svara hyggjast halda óbreyttri
landnotkun.

Mjög líklegt má telja að síðar á skipulagstímabilinu komi fram nýjar hugmyndir og óskir um heimild til
framkvæmda, en þá þarf að gera breytingar á staðfestu aðalskipulagi í samræmi við kafla 7.1. í
greinargerð þessari.  Niðurstöður þessarar könnunar eru sýndar á töflu nr. 12 (sjá einnig kafla 2.3.1.).

Bújarðir-landareign A:Óbreytt landnotkun B:Breytt landnotkun Ný landnotkunaráform - greinargerð
1 Arnarhóll x 3
2 Álfaklöpp x 3
3 Björk x 3
4 Brúarland x 4 og 10 - þjónusta við byggðina
5 Brúnalaug x 9 og 12
6 Grísará x 7
7 Hjarðarhagi x
8 Jódísarstaðir x 2 og 4
9 Kálfagerði x
10 Kambur x
11 Kaupangur x 4, 5, 6, 7og 10 - hestaleiga
12 Merkigil x
13 Rein x 4
14 Rifkelsstaðir II x
15 Sigtún x 1, 5
16 Skálpagerði x
17 Stekkjarflatir x 9, 10, 11 og 12
18 Stóri-Dalur x
19 Syðri-Hóll x
20 Syðri-Varðgjá x 2, 4 og 8
21 Tjarnargerði x 1, 3, 5, og 6
22 Torfufell x
23 Torfufell -2 x 5
24 Þórustaðir I x 1, 4 og 6
25 Öngulsstaðir I og III x 2, 4, 5, 6, 11 og 12
26 Öxnafell x
27 Víðigerði x 4
28 Ysta-Gerði x
29 Ytri-Hóll x 1
30 Ytri-Varðgjá x 3 og 8

Samtals 11 19 Alls: 30
Tafla nr. 12.  Niðurstöður könnunar um landnotkun.  Heimild: BB/Heimamenn.
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Landnotkun/valkostir
A.  Óbreytt landnotkun
B.  Breytt landnotkun
Ef svarið er B þá er spurt um hver eftirfarandi atriða eigi þar við, eitt eða fleiri.
1. Leiga/sala á frístundahúsalóðum (1-3 lóðir).
2. Leiga/sala á frístundahúsalóðum (fleiri en 3 lóðir).
3. Leiga/sala á íbúðarhúsalóðum, utan búreksturs 1-3

lóðir.
4. Leiga/sala á íbúðarhúsalóðum, utan búreksturs

(fleiri en 3 lóðir).
5. Almenn skógrækt.
6. Bændaskógrækt; landgræðsluskógar, skjólbelti.
7. Virkjun til raforkuframleiðslu:  Vatnsafl og vindafl.
8. Starfræksla efnistökusvæða.
9. Ferðaþjónusta (bændagisting).
10. Önnur þjónusta.
11. Breytt landbúnaðarstarfsemi.
12. Aðrar breytingar á landnotkun.

Ef krossað var við lið nr. 12 á listanum, þá var vinsamlegast óskað eftir stuttri greinargerð.

6.0. SKIPULAG Á BÚJÖRÐUM

Ein af þýðingarmiklum breytingum á nýjum skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 og í nýrri
skipulagsreglugerð nr. 400/1998 er sú að allt landið varð skipulagsskylt og eru bújarðir ekki
undanskildar að vissu marki eins og áður var.

Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar á að greiða fyrir allri afgreiðslu vegna einstakra skipulagserinda sem
tillagan nær til og gera bændum og öðrum landeigendum léttara að ná markmiðum sínum varðandi
landnotkun.  Í langflestum tilfellum þarf deiliskipulag vegna breyttrar landnotkunar.

7.0. UM SKIPULAG

7.1. Framkvæmd og endurskoðun skipulags

Í inngangi þessarar greinargerðar eru rakin helstu atriði sem snúa að hinni lögformlegu hlið
aðalskipulags m.t.t. meðferðar og afgreiðslu þessa mikilvæga þáttar í stjórnsýslu sveitarfélagsins.

Eftir að staðfesting aðalskipulags hefur farið fram hefur það öðlast það gildi sem því er ætlað, þ.e. að
vera bindandi fyrir allar meiri háttar framkvæmdir í viðkomandi sveitarfélagi a.m.k. til næstu tólf ára.
Þótt aðalskipulagstillagan sé unnin af kostgæfni, svo sem aðstæður leyfa, þá geta ýmsar forsendur breyst
á skemmri tíma.  Athugun á forsendum endurskoðunar á aðalskipulagi er því nauðsynleg með ákveðnu
millibili, enda er ráð fyrir því gert í skipulagsreglugerð nr. 400/1998.  Sú athugun skal gerð a.m.k. á
fjögurra ára fresti að afloknum sveitarstjórnarkosningum, sjá einnig 16. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997.

Auk þeirrar reglulegu athugunar á endurskoðun sem áður er nefnd getur það gerst að nauðsynlegt sé að
gera breytingu á hluta aðalskipulags meðan skipulagstímabilið stendur yfir.  Í því tilfelli er um tvær
leiðir að velja:

A.  Stærri breyting:  Ef um breytingu á aðalskipulagi er að ræða skal farið með slíkt mál eins og um
nýtt aðalskipulag væri að ræða, þ.e. leitað staðfestingar ráðherra að nýju, að undangenginni opinberri
auglýsingu og samþykki Skipulagsstofnunar, samkvæmt 17., 18. og 19. gr. skipulags- og byggingarlaga.

B.  Óveruleg breyting:  Ef sveitarstjórn telur að gera þurfi breytingar á aðalskipulagi er séu það
óverulegar að ekki sé talin ástæða til meðferðar samkvæmt 17. og 18. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 skal sveitarstjórn senda rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar.  Tillögunni
skal fylgja yfirlýsing um að sveitarstjórn taki að sér að bæta það tjón er einstakir aðilar kunni að verða
fyrir við breytinguna.  Skipulagsstofnun skal senda tillöguna áfram til ráðherra ásamt umsögn sinni
innan viku frá því að tillagan barst henni.  Fallist ráðherra á tillöguna skal sveitarstjórn auglýsa hana
með áberandi hætti.  Komi ekki fram athugasemdir innan þriggja vikna frá auglýsingu skoðast tillagan
samþykkt.  Komi fram athugasemdir við auglýsta tillögu skal fara fram ein umræða um þær í
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sveitarstjórn.  Afgreiðsla sveitarstjórnar skal send ráðherra til staðfestingar.  Fallist ráðherra á
breytinguna skal hún auglýst í B-deild Stjórnartíðinda.

Innan marka aðalskipulags þarf jafnan að gera deiliskipulag sem kveður nánar á um einstakar
framkvæmdir, t.d. stærð lóða, breidd gatna, mænisstefnu þaka, nýtingarhlutfall húsa og fleira.  Ef vikið
er frá staðfestu aðalskipulagi í deiliskipulagstillögu skal sérstaklega gerð grein fyrir nauðsyn á slíku
fráviki og ber þá að senda Skipulagsstofnun tillögu um breytingu á aðalskipulagi sbr. 21. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997.  Breyting á aðalskipulagi kallar einnig á aðlögun svæðisskipulags, enda
þarf að vera samræmi þar á milli.

7.2. Reglur vegna skilgreindra framkvæmda á vegum einkaaðila

Reglur vegna framkvæmda á vegum einkaaðila.
Verklagsreglur.
Skv. 23. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum ber sveitarstjórn ábyrgð á
og annast gerð deiliskipulags.  Landeiganda er þó heimilt að gera tillögu til sveitarstjórnar að
deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á sinn kostnað.  Þegar svo er skulu eftirfarandi
verklagsreglur gilda:

Umsókn um leyfi til deiliskipulags.
Landeigandi sem óskar eftir að gera tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðarbyggð eða aðra starfsemi á landi
sínu skal senda skriflega umsókn til sveitarstjórnar um heimild til að hefja skipulagsvinnuna.
Umsókninni skal fylgja greinargerð ásamt yfirlitsuppdrætti af fyrirhuguðu skipulagi.  Þar komi m. a.
fram eftirfarandi:
� Lýsing á staðsetningu skipulagsreitsins (afmörkun).
� Fyrirhuguð nýting skipulagsreitsins (lýsing á starfsemi).
� Fjöldi bygginga (lóða) sem fyrirhugaðar eru innan reitsins.
� Tenging skipulagssvæðisins við þjóðveg og gatnagerð á svæðinu.
� Fyrirkomulag fráveitu.
� Aðgengi að neysluvatni og vatni til brunavarna.
� Skipulag opinna svæða og gönguleiða.
� Annað sem umsækjandi telur ástæðu til að taka fram.

Skipulagsnefnd og/eða sveitarstjórn tekur umsóknina til afgreiðslu.  Þegar niðurstaða liggur fyrir skal
hún tilkynnt umsækjanda og forsendur afgreiðslunnar skýrðar.  Þegar heimild er veitt til
deiliskipulagsvinnunnar skal sveitarstjórn jafnframt kynna það eigendum aðliggjandi jarða/lóða með
skriflegum hætti.

Deiliskipulag.
1. Þegar umsækjandi hefur fengið heimild til að láta vinna deiliskipulagstillögu skal hún unnin eftir

hnitsettum kortagrunni og vera í samræmi við fyrirmæli í lögum og reglugerðum, s. s. skipulags- og
byggingarlögum ásamt skipulagsreglugerð.  Skipulags- og byggingarskilmálar, sem kveða nánar á
um skipulagskvaðir, s. s. hæðarkvóta og önnur atriði sem skylt er að hlíta samkvæmt skipulaginu,
skulu settir fram í greinargerð og/eða á uppdrætti, sbr. skipulags- og byggingarlög.

2. Þegar sveitarstjórn annast ekki gatnagerð innan skipulagsreitsins eða lagningu að- og fráveitu er
ekki heimilt að gefa út byggingarleyfi, sbr. 13. gr. byggingarreglugerðar, nema sveitarstjórn hafi
áður í samráði við byggingarnefnd og byggingarfulltrúa samþykkt að skipulagsreiturinn sé
byggingarhæfur eða sá hluti hans sem hefja á framkvæmdir á.

Mæliblöð.
� Gatnagerð.  Leggja skal fram hnitsett mæliblöð, sem sýna legu gatna (vega) innan skipulagsreitsins

og tengingu við þjóðveg, sem Vegagerðin hefur samþykkt.  Einnig skal sýna afstöðu til mannvirkja
á svæðinu og næsta nágrennis.  Þessi gögn skulu unnin af viðurkenndri verkfræðistofu eða öðrum
þeim sem til þess hafa fullgild réttindi.  Að öllu jöfnu skal hönnun við það miðuð að götur verði
lagðar bundnu slitlagi, þykkt frostþolins burðarlags sé a.m.k. 90 cm og gert sé ráð fyrir götulýsingu.

� Fráveita.  Mæliblöð skulu sýna legu fráveitu.  Skilmerkilega skal gerð grein fyrir frágangi við
lagningu fráveitunnar.  Leggja skal fram yfirlýsingu Heilbrigðiseftirlits um að áætlun um fráveitu og
frágang hennar sé fullnægjandi.  Yfirlýsingin skal vera með tilvísun í uppdrætti og fullnægjandi
verklýsingar.
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� Neysluvatn.  Landeigandi skal tryggja að nægilegt neysluvatn sé fyrir hendi og það leitt inn fyrir
mörk skipulagsreitsins.  Neysluvatnslagnir skulu sýndar á mæliblöðum.  Gerð skal grein fyrir
vatnsbólinu og skipulagsyfirvöld geta krafist þess að lagt sé fram vottorð frá heilbrigðiseftirlitinu
um ástand vatnsins.

� Brunavarnir. Brunahanar skulu sýndir á mæliblöðum.  Staðfesting eldvarnaeftirlits eða
slökkviliðsstjóra á aðgengi að nægilegu vatni til slökkvistarfa skal liggja fyrir, sbr. 11. gr. laga um
brunavarnir nr. 75/2000 og grein 137.4 í byggingarreglugerð nr. 441/1998.

Framkvæmdaleyfi.
Áður en framkvæmdir hefjast skv. samþykktu deiliskipulagi og mæliblöðum skal sveitarstjórn gefa út
framkvæmdaleyfi.  Í framkvæmdaleyfinu skal nánar kveðið á um framgang verksins, sértæk skilyrði og
eftirlit með framkvæmdum.  Framkvæmdaleyfi er gefið út til handa þeim landeiganda, sem sótt hefur um
leyfi til deiliskipulags, nema hann hafi áður falið öðrum lögaðila framkvæmdina.  Framsal þessa leyfis
þarfnast samþykkis sveitarstjórnar.

Önnur skilyrði og samningar.
Áður en sveitarstjórn veitir framkvæmdaleyfi vegna íbúðarbyggðar eða annarar starfsemi getur hún
krafist þess að framkvæmdaaðilinn sýni fram á að hann hafi fjárhagslegt bolmagn til að standa undir
þeim skuldbindingum sem af framkvæmdinni leiða.

Sveitarstjórn gerir ráð fyrir að land skipulagssvæðisins með götum, aðveitu- og fráveitukerfi o. fl. verði
eign sveitarfélagsins að framkvæmdum loknum.  Um leið verður sveitarfélaginu skylt að viðhalda landi
og mannvirkjum sem þá heimilar vissa gjaldtöku frá þess hendi, s. s. í formi lóðarleigu, fráveitugjalda
o.s.frv. skv. þeirri gjaldskrá sem á hverjum tíma gildir fyrir slíka þjónustu.

Reglur vegna svæða þar sem lóðir eru mjög stórar; svokölluð smábýli.
Smábýli fylgir lóð sem getur verið allt að 5 ha.  Á smábýli verður ekki stundaður hefðbundinn búrekstur
sem atvinnurekstur né hefur smábýli stöðu bújarðar eða lögbýlis, sbr. ábúðarlög nr. 4/1976 og jarðalög
nr. 81/2004 m.s.br.  Smábýlum er ætlað að skapa möguleika fyrir eftirfarandi:
a. Garðrækt, s.s. ræktun matjurta og/eða skógrækt eða aðra ræktun.
b. Takmarkað skepnuhald.
c. Minni iðnað (smáiðnað) eða athafnasemi sem ekki krefst mikilla bygginga eða athafnasvæðis.

Viðmiðunarreglur:
1. Að öllu jöfnu skulu smábýli ekki vera stakstæð, heldur myndi þau ákveðna heild (hverfi) með

a.m.k. þremur einingum á hverjum stað.
2. Sveitarstjórn getur ákveðið í byggingarskilmálum að í hverju hverfi smábýla sé einungis leyfð ein

tegund athafnasemi, sbr. lið I–III.
3. Sveitarstjórn getur ákveðið öðrum byggingum en íbúðarhúsi smábýlisins stað utan lóðar þess á

sérstaklega skipulögðu svæði í nágrenninu.  Þar verði tiltekinn fjöldi lóða fyrir skepnuhús og/eða
iðnaðarhúsnæði.

4. Sveitarstjórn getur sett ákveðnar reglur um skepnuhald í smábýlahverfi eða hverfum, s. s. um
takmarkaðan fjölda sem tilheyrir hverju býli eða hverfi o. s. frv.
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Uppdrættir
vegna

aðalskipulagsins:
Sveitarfélagsuppdráttur

Þéttbýlisuppdráttur
Séruppdráttur I
Séruppdráttur II

Þemauppdrættir:
Göngu- og reiðleiðir

Stofnlagnir vegna rafmagns og fjarskipta

Skýringaruppdrættir byggðir á kortagrunnum:
Friðuð, vernduð svæði

Fornminjar og húsavernd
Efnistökusvæði

Snjóflóð samkvæmt annálum
Skriður og grjóthlaup, árflóð

Ræktað land og nýting bújarða 2004
Vegir

Svæði fyrir frístundabyggð, stök frístundahús
Opinberar þjónustustofnanir

Akureyrarflugvöllur, öryggissvæði
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 1998-2018
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Aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar 2005-2025.
Athugasemdir og afgreiðsla þeirra.

Samantekt.

Nr. Fjörubyggð Efni athugasemda Afgreiðsla, meginatriði

A

1. Emilía Baldursdóttir ásamt 16
öðrum.

2. Anita Jónsdóttir og Sigurður
Magnússon.

3. Rögnvaldur Símonarson ásamt
tveimur öðrum.

4. Bergur Erlingsson, ásamt
fjórum öðrum.

5. Tryggvi J. Heimisson.
6. Ingibjörg Jónsdóttir.

= 6 erindi
= 29 undirskriftir

1, 2 og 3.  Uppbyggingu hafnað eða að henni verði
frestað vegna fuglalífs, lífríkisins og annarra
aðstæðna þar.

4.  Gætt verði hófs í uppbyggingu m.t.t. þéttleika
byggðar, jarðrasks og uppfyllingar.

5.  Engar framkvæmdir verði leyfðar er raska kunna
lífríki svæðisins.

6.  Byggðarkjarninn þykir of stór

A-1-6.  Niðurstöður rannsókna
leiða í ljós að röskun á náttúrufari
vegna Fjörubyggðar sé innan
eðlilegra marka, sérstaklega miðað
við talsvert breyttar útlínur
svæðisins að vestanverðu.  Gert
ráð fyrir að uppfyllingar verði allt
að helmingi minni heldur en sýnt
er í auglýstu aðalskipulagi. Þessi
breyting mun verða færð inn á
þann uppdrátt sem verður
staðfestur.  Sá fjöldi íbúða sem
nefndur er í töflum í kafla 2.2.1 -
um íbúðarbyggð - er settur fram
sem  hámarksfj. íbúða.

Leifsstaðaland Efni athugasemda Afgreiðsla, meginatriði

B

1. Ásgeir H. Jóhannsson og
Bergsteinn Gíslason.

2. Baldur Heiðar Hauksson.
3. Ari Eðvaldsson, ásamt tveimur

öðrum.
4. Heimir Magnússon.
5. Ívar Arndal.
6. Ívar Arndal.
7. Ívar Arndal.
8. Ívar Arndal.

= 8 erindi
= 10 undirskriftir

1.  Takmörkunum nýtingar á jörðinni mótmælt og
jafnræðis ekki gætt.

2.  Núverandi frístundasvæði, nefnt Arnarholt,
verði íbúðarsvæði.

3, 4, 5, 6 og 7.  Sjö lóðum neðan Leifsstaðavegar
verði breytt, þ.e. að frístundalóðir verði íbúðarlóðir.

6 og 7.  Vegtengingum verði breytt gagnvart lóðum
neðan Leifsstaðavegar.

8.  Jafnræðis verði gætt gagnvart lóðarhöfum.

B-1.  Séruppdrætti I þarf ekki að
breyta vegna þessarar athuga-
semdar.
B-2-7.  Breytingu á landnotkun,
þar sem frístundalóðir verði
íbúðarlóðir, er hafnað.
B-6-8.  Athugasemdir, sem fram
koma og lúta að vegtengingum
ásamt fleiri þáttum, falla undir
útfærslu á deiliskipulagstillögu
(einni eða fleiri)  á jörðinni.

Reið-/gönguleiðir, vegamál Efni athugasemda Afgreiðsla, meginatriði

C

1. Ingibjörg Bjarnadóttir ásamt
átta öðrum.

2. Jón Bergur Arason.
3. Aðalheiður Guðmundsdóttir.
4. Þorsteinn Hjaltason.
5. Rafn Helgason.
6. Sigurður Eiríksson.
7. Ingibjörg Bjarnadóttir.

= 7 erindi
= 16 undirskriftir

1.  Reiðleið á austurbakka Eyjafjarðarár frá
Núpufelli að Vatnsenda hafnað.  Bent er á nauðsyn
úrbóta í vegamálum í innanverðu sveitarfélaginu.

2.  Stofnreiðleið nr. 4 á syðri bakka Þverár ytri og
meðfram hitaveituleiðslu hafnað.

3.  Reið- og gönguleiðum um land Munkaþverár
hafnað.

4.  Gamlar þjóðleiðir verði ekki nýttar sem reið-
eða gönguleiðir.

5.  Mótmæli við færslu Eyjafjarðarbrautar eystri allt
suður fyrir Stokkahlaðir.

6.  (1) Bent á að lagfæra þurfi afmörkun svæða í
landi Grísarár og Kropps.  (2) Bent á að ástæða sé
til þess að gera ráð fyrir göngu- og hjólreiðastíg á
milli Akureyrar og Reykárhverfis.
(3). Bent á að betra sé að hafa eina tengingu inn í
Reykárhverfi, frá austri, en ekki tvær.

7.  Efasemdir um Fjörubyggð.  Bent á að lagfæra
þarf legu reiðvegar í næsta nágrenni við
Villingadal.

C-1.  Athugasemdir vegna
reiðleiðar eru samþykktar og
verða gerðar breytingar á
aðalskipulaginu í samr. við það.
(Tekið er undir ábendingu um
nauðsyn á úrbótum í vegamálum
innst í Eyjafjarðarsveit.)
C-2.  Athugasemd hafnað, enda
um að ræða sömu leið og gildir í
núverandi aðalskipulagi.
C-3.  Athugasemd hafnað.
C-4.  Þess mun verða getið í
greinargerð að reiðleiðir verði
jafnframt, að hluta, nýttar sem
gönguleiðir.
C-5.  Athugasemd hafnað.
C-6.  (1) Þetta verði lagfært á
uppdrætti.  (2) Gert verði ráð fyrir
göngu- og reiðhjólavegi á milli
Reykárhverfis og Akureyrar á
gamla þjóðveginum sem fyrir er.
(3) Tillaga um eina tengingu tekin
til greina.
C-7.  Sjá lið A-1-6 vegna
Fjörubyggðar.  Athugasemd
vegna reiðvegar tekin til greina
sbr. lið C-1.
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Staðarbyggð Efni athugasemda Afgreiðsla, meginatriði

D

1. Emilía Baldursdóttir ásamt sjö
öðrum.

2. Emilía Baldursdóttir ásamt tíu
öðrum.

= 2 erindi
= 19 undirskriftir

1.  Áskorun um að hugmyndum um íbúðarsvæði á
Staðarbyggð umfram þegar samþykkt deiliskipulag
verði hafnað.

2.  Áskorun um að vegslóði á bakka Þverár ytri
verði ekki aðkomuleið að efra frístundasvæðinu í
landi Þverár, heldur verði tengingin í gegnum
neðsta orlofssvæðið á Þverá og síðan áfram á
merkjum Þverár og Höskuldsstaða.  Einnig að efra
orlofssvæðið í landi Þverár teygi sig ekki norður í
tunguna sem þar hefur orðið til vegna legu árinnar.

3.  Mótmæli við íbúðasvæði í landi Tjarnagerðis.

D-1.  Erindinu hafnað.
D-2.  Erindið samþykkt.
D-3. Ekki tekin afstaða til
mótmælanna.

Ýmsar athugasemdir Efni athugasemda Afgreiðsla, meginatriði

E

1. Benedikt Hjaltason.
2. Vilberg Jónsson.
3. Egill Jónsson
4. Kristinn J. Albertsson og

Sigríður Ágústdóttir.
5. Einar G. Jóhannsson.
6. Jóhann R. Eysteinsson.
7. Emilía Baldursdóttir ásamt 12

öðrum.
8. Aníta Jónsdóttir og Sigurður

Magnússon.
9. Rögnvaldur R Símonarson og

Kristin Goodsk.
10. Valgerður Jónsdóttir.
11. Eyvindur G. Gunnarsson.
12. Kristján Hannesson og Ágúst

Kristjánsson.
13. Sigríður Kristjánsdóttir.
14. Karl Karlsson og Sigríður

Örvarsdóttir.
15. Grettir Hjörleifsson.
16. Erindi Fallorku ehf.
17. Helgi Örlygsson.
18. Heiðbjörk Kristinsdóttir.

= 18 erindi
= 36 undirskriftir

1.  Farið er fram á að land ofan byggðar í
Reykárhverfi verði skilgreint sem “íbúðarsvæði til
síðari nota”.

2.  Farið er fram á að spilda úr landi hans sem
afmarkast af heimreiðinni að Punkti og Kommu að
sunnan, Eyjafjarðarbraut eystri að vestan,
heimreiðinni að Stekk að norðan og rótum
Stekkjarhjallans að austan verði skilgreint sem
íbúðarsvæði.

3.  Farið fram á að tvær spildur úr landi jarðarinnar
Syðri-Varðgjár, neðan Veigastaðavegar, verði
skilgreindar sem íbúðarsvæði.

4.  Farið fram á að spilda úr landi Syðri-Varðgjár til
móts við heimreið að bænum verði skilgreind fyrir
íbúðarhús.

5.  Íbúðarsvæði neðan Leifsstaðavegar verði
stækkað til suðurs.

6.  Farið fram á breytingu á vegtengingu að
Fosslandi.

7, 8 og 9.  Tillaga að skilgreiningu fjarlægðarmarka
á íbúðarsvæðum verði endurskoðuð.

10.  Athugasemdir gerðar við texta í greinargerð er
fjallar um skógrækt.

11.  Mótmæli við meintri friðlýsingu í landi
Leynings.

12.  Farið fram á að 36 ha svæði í landi Kaupangs
verði staðfest í aðalskipulagi sveitarfélagsins.

13.  Óskað eftir því að lóð í landi Kaupangs verði
sett inn á Séruppdrátt I.

14.  Athugasemd gerð við þéttingu byggðar í landi
Brúarlands og víðar og bent á að huga þurfi betur
að fráveitumálum.

15.  Athugasemdir við nálægð Ölduhverfis við
búrekstur.

16.  Óskir um frekari virkjanasvæði í Djúpadal,
Hvassafellsdal og Eyjafjarðardal.

17.  Svæði fyrir tvö íbúðarhús í landi Þórustaða.

18.  Óskir um stofnun fimm lögbýla í landi
Miklagarðs.

E-1.  Erindi hafnað.
E-2.  Erindið samþykkt
E-3. Önnur spildan var samþykkt.
E-4.  Erindið samþykkt, sbr. tl. 3.
E-5.  Erindinu hafnað.
E-6.  Þessi útfærsla verði hluti af
deiliskipulagi svæðisisins, þar
sem Fjörubyggð verði einnig inni
í myndinni.
E-7-9.  Erindið samþykkt.
E-10.  Samþykkt að fella niður
viðkomandi setningu.
E-11.  Svæðið er á náttúruminja-
skrá, svo sem ákvarðað hefur
verið í náttúruverndaráætlun.
Leiðrétta þarf mörk svæðisins.
E-12.  Erindinu hafnað.
E-13.  Erindið samþykkt.
E-14.  Athugasemd dregin til
baka m. bréfi dags. 4. jan. 2007.
Sjá tl. A-1-6.
E-15.  Erindinu hafnað.
E-16.  Erindinu hafnað.
E-17.  Erindið samþykkt.
E-18.  Krefst ekki breytingar á
aðalskipulagstillögunni.
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Fyrirspurnir, athugasemdir
og ábendingar

Efni athugasemda Afgreiðsla, meginatriði

F

1. Akureyrarbær.
2. Sonja Björk Elíasdóttir.
3. Helga Árnadóttir og Helgi

Baldursson.
4. Þuríður Baldursdóttir.
5. Svalbarðsstrandarhreppur

= 4 erindi
= 5 undirskriftir

1.  Málsmeðferð og umfjöllun:
A. Talið að ekki sé rétt staðið að auglýsingu á

breyttu Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-
2018.  Telja verði breytingarnar verulegar en
ekki óverulegar.

B. Gera þarf fráveitumálum betri skil, sérstaklega
í norðaustanverðu sveitarfélaginu.

C. Efnistöku þarf að skoða betur.
D. Skoða þarf sorpmálin betur.

2.  Breytingar í Ölduhverfi.
A. Afmörkun íbúðar- og frístundasvæða verði

skoðuð.
B. Íbúðarsvæði stækki á kostnað frístundasvæða.
C. Verslunar - og þjónustusvæði flytjist til.
D. Opið svæði til sérstakra nota verði fellt niður.
E. Athuga með staðsetningu raflínu og annarra

lagna.
F. Endurskoða gönguleiðir innan Ölduhverfis.

3.  Hugleiðingar og gagnrýni á þéttingu byggðar í
sveitarfélaginu.
A. Þétting byggðar of mikil, þ.e. íbúðarsvæði.
B. Ekki hugsað fyrir þjónustu sem skyldi.

4.  Stýring á uppbyggingu ekki nægileg og
landeigendur látnir ráða of miklu.

A. Færa þarf veg frá Garðsárgili.
B. Gagnrýni á grundvöll aðalskipulagsins, hvað

verðar byggðarþéttingu og ýmsa félagsfræði-
lega þætti.

5.  Bent var á að skipulagstillagan hafi ekki verið
send hinn 22. 12. 2005, -væntanlega fyrir mistök.
Athugasemdir gerðar við fjarlægðamörk
byggingarreita frá mörkum lögbýla og
landnotkunarreita.  Bent á að huga skuli að
sameiningu veitna í sveitarfélögunum.  Tekið er
undir umsögn Eyjafjarðarsveitar um legu reiðvegar
ofan Veigastaðavegar.  Athugasemdir voru gerðar
við kafla 7.2. vegna ruglings í upptalningu.

F-1.  A.  Vegna Svæðisskipulags
Eyjafjarðar telur sveitarstjórn
Eyjafjarðarsveitar að rétt hafi
verið að málum staðið.  Álitamál
er hvort túlka beri það svo að
endurskoðað aðalskipulag hafi í
för með sér verulegar eða
óverulegar breytingar á
landnotkun.  Túlkun allra
sveitarfélaga utan Akureyrar er sú
að um óverulegar breytingar sé að
ræða.  Þess vegna þurfi eigi að
kalla saman nýja samvinnunefnd.
B.  Mjög strangar kröfur eru
gerðar um hreinsun frárennslis frá
byggðunum norðaustanvert í
sveitarfélaginu.  Hefur verið
skerpt á þeirri útfærslu og hún
útskýrð frekar í kjölfar
athugasemda sem bárust.  Sjá tl.
A-1-6.  C.  Efnistökusvæðum
fækkar og rannsóknir eru
fyrirhugaðar vegna efnistöku í
Eyjafjarðará.
D.  Förgun úrgangs á að vera
sameiginlegt verkefni sveitar-
félaganna við Eyjafjörð.
Framtíðarlausn liggur því miður
ekki fyrir og þess vegna getur
Eyjafjarðarsveit ekki kveðið
fastar á um þessi málefni.
F-2.  Erindinu hafnað.
F-3.  Ýmis atriði mæla með því
að byggð sé þéttuð nyrst í
sveitarfélaginu, og vegur þar
þyngst spurn eftir
byggingarlóðum og frelsi
landeigenda til að ráðstafa landi
sem ekki hentar vel til nútímalegs
landbúnaðar.  Fjölmörg atriði
koma fram í greinargerð er
rökstyðja þessa breyttu
landnotkun.
F-4.  Athugasemdirnar beinast í
meginatriðum gegn þéttingu
byggðar og þar með töldum
áformum um svonefnda
Fjörubyggð, sjá tl. F-3.
Mikilvægt er að stjórna
uppbyggingunni á grundvelli
heildarskipulags en ekki þröngra
einkahagsmuna. Þessi sjónarmið
eiga jafnframt við um skipulag
íbúðarsvæða á Staðarbyggð.
Rannsóknir hafa verið gerðar á
áhrifum uppfyllingar í
Fjörubyggð á lífríkið þar.  Þær
leiða það í ljós að það á ekki að
skaðast svo neinu nemi.
Athugasemd vegna Garðsárgils er
samþykkt og vegurinn færist
suður fyrir golfvöllinn.
F-5. Ekki tilefni til andsvara.


