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1 YFIRLIT 
Ytri-Bakki er á Galmaströnd í Eyjafirði og tilheyrir sveitarfélaginu Hörgársveit. Ytri-Bakki stendur ofan og 
sunnan Hjalteyrar, með aðkomu um Hjalteyrarveg. 

Eigendur að Ytri-Bakka (D-lóð, landnúmer 186560) í Hörgársveit hafa reist þrjú frístundahús fyrir 
ferðaþjónustu innan lóðar sinnar, sem er skógi vaxin, með stöðuleyfi til eins árs. Íbúðarhús, byggt 1972, 
var fyrir á lóðinni.  

Í skipulaginu eru skilgreindir byggingarreitir fyrir þessi hús, auk eins til viðbótar, og aðstöðu s.s. setlaug, 
snyrtingum, dvalar- og leiksvæði og grillskýli.  

Norðan lóðarinnar er skógarreitur þar sem til stendur að útbúa stæði fyrir húsbíla/hjólhýsi með aðgengi 
að rafmagni og þjónustuhúsi. 

Öll aðkoma verður um heimreiðina að Ytri-Bakka. 

1.1 SKIPULAGSSVÆÐIÐ 
Skipulagssvæðið er í eigu tveggja aðila. Það er 3,2 ha að stærð. Landspildur úr landi Ytri-Bakka, í annarra 
eigu, liggja að skipulagssvæðinu til austurs, suðurs og vesturs. Hjalteyrarvegur afmarkar svæðið til 
norðurs. Á aðliggjandi spildum eru fyrrum, fjárhús, refahús og gamla íbúðarhúsið á Ytri-Bakka sem nýtt 
er sem frístundarhús. Unnið er að landaskiptum í samræmi við deiliskipulagstillöguna.  

 

1. mynd. Yfirlitsmynd fengin hjá 
Búnaðarsambandi Eyjafjarðar. Loftmynd tekin 
árið 2015 af Loftmyndum ehf. 
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2 FORSENDUR  

2.1 STAÐHÆTTIR 
Ytri-Bakki í Hörgársveit er skammt sunnan Hjalteyrar, ofan bakkanna, í 55-67 m hæð yfir sjávarmáli. Þar 
er allbreitt undirlendi milli fjallsróta og sjávar. Þétt bæjarröð liggur með fjallinu en mestur hluti 
láglendisins er mýrlent. Fyrir norðan Pálmholtslæk rísa upp háir ásar sem kallast Bakkaásar.1 Dregur 
bærinn nafn sitt af þeim. 

Á Ytri-Bakka var áður rekinn blómlegur landbúnaður með ýmsum hætti. Skógrækt hófst á jörðinni 1983 
og á skipulagssvæðinu árið 1996. Þar er að finna lerki, alaskaösp og greni en birki- og reynitrjám hefur 
verið plantað í jaðrana. Jörðin Ytri-Bakki er skilgreind sem opið svæði (OP-10) í gildandi aðalskipulagi 
Hörgársveitar 2012–2026. 

Jörðin sem heild var bútuð upp í spildur árið 1997. Skipulagið nær til spildu D og hluta af spildu E. 

2.2 FORNMINJAR 
Í fornleifaskráningu fyrir Arnarneshrepp frá árinu 2008 eru ekki skráðar neinar minjar innan 
skipulagssvæðisins, en austan markanna eru tvær skráðar minjar, EY-072:021 gerði, kálgarður og Ey-
072:022 tóft, útihús. Ekki eru fyrirhugaðar framkvæmdir í grennd við minjarnar en komi áður óþekktar 
minjar í ljós við framkvæmdir eða með öðrum hætti skal gera Minjastofnun Íslands viðvart í samræmi 
bið 38. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. 

Minjavörður Norðurlands eystra mun taka út svæðið áður en til frekari framkvæmda kemur. 

2.3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 
SVÆÐISSKIPULAG 
Í gildi er Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 sem afgreitt var af svæðisskipulagsnefnd 9. september 
2013. Ekki er fjallað um skógrækt eða ferðaþjónustu í skipulaginu. 

AÐALSKIPULAG 
Í gildi er Aðalskipulag Hörgársveitar 2012-2024, sem staðfest var 17. desember 2015.  

Deiliskipulagssvæðið á Ytri-Bakka fellur undir landnotkunarflokkinn opin svæði, OP-10.  

Í kafla 3.1.3 Opin svæði koma fram markmið sveitarstjórnar: „Stefnt er að því að efla starfsemi á sviði 
útivistar og ferðaþjónustu.“  

Leiðir sem nefndar eru að markmiðinu eru: 
• Gert er ráð fyrir að starfsemi á núverandi svæðum til sérstakra nota geti eflst, eins og nánar 

verður skilgreint í deiliskipulagi. 
• Útivistarsvæði í sveitarfélaginu verði gerð aðgengileg fyrir almenning. 
• Í flokki opinna svæða í sveitarfélaginu eru allt útivistarskógar. Allt vatnasvið Hörgár er skilgreint 

sem fjarsvæði vatnsverndar. Innan fjarsvæðisins er skilgreind nokkur opin svæði þurfa því allar 

                                                             
1 Hörgársveit, 2018, vefsíða https://www.horgarsveit.is/is/frodleikur/sveitarlysing/galmastrond 
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framkvæmdir á þeim svæðum frekari fyrirmæli Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra til þess að 
tryggja öryggi vatnsverndarsvæða. 

Engin sérákvæði eru um OP-10 í aðalskipulaginu. 

 
2. mynd. Úrklippa úr Aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024. 

Áætlað byggingarmagn deiliskipulagsins (skv. 3. kafla) er innan þess nýtingarhlutfalls sem skilgreint er í 
aðalskipulagi. Áætluð starfsemi er einnig í samræmi við almenn ákvæði um opin svæði. 
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3 DEILISKIPULAG 

3.1 VIÐFANGSEFNI OG MARKMIÐ 
Markmið með skipulaginu er að byggja upp ferðaþjónustu í smáum skala og nýta þau gæði sem 
útivistarskógurinn býr að. 

Nú þegar er á svæðinu: 
• Íbúðarhús, 170 m², byggt árið 1972 
• Eitt frístundahús, 26 m², byggt árið 2015 
• Tvö frístundahús, 16 m² hvort 
• Skógrækt 
• Göngustígar um svæðið 

Í skipulaginu er gert ráð fyrir: 
• Frístundahúsi með aðgengi fyrir fatlaða, 25-60 m² (B-3) 
• Grillskýli 
• Setlaug og snyrtingum 
• 7 húsbíla-/hjólhýsastæðum 
• Nýjum vegslóða að fyrrnefndum stæðum 
• Þjónustuhúsi, 25-60 m², við húsbílastæði með snyrtingum, sturtum, þvottvél og þurrkara. 

3.2 SKÓGRÆKT 
Skógræktin hefur skapað ákveðin gæði og eiginleika sem nýttir verða fyrir ferðaþjónustu. Mótuð verða 
rjóður í skóginn fyrir húsbíla- og hjólhýsastæðin. Dvalar-, grill- og leiksvæðum verður komið fyrir í 
rjóðrum sem eru nú þegar á svæðinu. 

3.3 BYGGINGAR 
B-1 Íbúðarhús, viðbyggingar allt að 100 m² leyfilegar.  

B-2 Frístundahús, allt að 30 m². Þar skal vera snyrting og eldunaraðstaða. 

B-3 Tvö frístundahús, allt að 25 m². Þar skulu vera snyrtingar og eldunaraðstaða. 

B-4 Frístundahús, allt að 60 m². Þar skal vera aðgengi fyrir fatlaða, snyrting og 
eldunaraðstaða. 

B-5 Snyrtihús allt að 20 m², a.m.k. eitt salerni, vaskur og sturta. 

B-6 Þjónustuhús, allt að 60 m². Þar skulu vera a.m.k. tvær fullbúnar snyrtingar, þar af önnur 
ætluð fötluðum. Salerni og sturtur skulu vera aðgreindar. Aðstaða skal vera til uppþvotta. 

Byggingarreitir eru skilgreindir á deiliskipulagsuppdrætti og málsettir á mæliblaði. Hús skulu standa 
innan byggingarreits. 

Hámarkshæð bygginga er almennt 3,5 m 

Byggingar skulu uppfylla kröfur byggingarreglugerðar. 
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3.4 UMFERÐ 
Aðkoma að íbúðarhúsinu á Ytri-Bakka er um heimreið frá Hjalteyrarvegi. Þar er gert ráð fyrir 7 
bílastæðum. Aðkoma að frístundahúsum verður eftir göngustíg sem að hluta til er akfær m.a. vegna 
framkvæmda eða neyðaraksturs. 

Frá bílastæði verður útbúinn vegslóði inn í norðanverða skógræktina að húsbíla- og hjólhýsastæðum. 

Ekki verður gerð krafa á Vegagerðina að taka þátt í kostnaði við hljóðvarnir vegna nálægðar 
húsbílastæða við Hjalteyrarveg. 

3.5 HÚSBÍLA-  OG HJÓLHÝSASTÆÐI 
Útbúin verða sjö rjóður í skógræktinni, hvert með rafmagnstengi og aðkomu um sameiginlegan 
aðkomuslóða. Í hverju rjóðri má leggja einum húsbíl eða hjólhýsi. Afmarka skal stæðin, svo a.m.k. 4 m 
verði á milli húsbíla/hjólhýsa en trjá- og runnagróður mun skilja rjóðrin að.  

Fylgja skal leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar um brunavarnir á tjaldsvæðum. 

3.6 DVALARSVÆÐI OG SETLAUG 
Dvalarsvæði verður suðvestan við frístundahúsin. Þar er ráðgert grillskýli og leiktæki fyrir börn. Norðan 
þess er gert ráð fyrir setlaug og snyrtihúsi (B-4). Setlaugin skal útbúin læsanlegu loki og skal barmur 
hennar vera a.m.k. 40 cm yfir göngusvæði umhverfis hana. 

Settar skulu umgengis- og öryggisreglur um grillskýli og setlaug. 

3.7 VEITUR 
Núverandi lagnir eru merktar á skipulagsuppdrátt. 

Kalt vatn er á vegum Hörgársveitar. 

Heitt vatn er á vegum Norðurorku. Heitavatnslögn var að hluta til lögð með aðstoð eigenda. 

Rafmagn er á vegum Rarik. 

Ljósleiðari er á vegum Tengis. 

Fráveita liggur í rotþró sem merkt er á skipulagsuppdrátt. Íbúðarhús og frístundahús tengjast núverandi  
rotþró. Fyrirhuguð snyrting við setlaug mun tengjast henni einnig. Gert er ráð fyrir nýrri rotþró við 
þjónustuhús.  

Nýjar lagnir skulu lagðar undir vegi og stíga. 
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4 ÁHRIFAMAT 
Ekki eru áformaðar framkvæmdir innan skipulagssvæðisins sem líklegar eru til að hafa í för með sér 
umtalsverð umhverfisáhrif sbr. lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Deiliskipulagið fellur því 
ekki undir lög um umhverfismat áætlana.  

4.1 ÁHRIF Á VALDA UMHVERFISÞÆTTI 
• Landið sem skipulagið nær til er ekki í landbúnaðarnotum og ekki er því um breytta landnotkun að 

ræða. Áhrif á landbúnað eru því engin. 
• Svæðið er ekki á verndarsvæði.  
• Fyrirhuguð uppbygging er á skógræktarsvæði og byggingar verða lítt sýnilegar vegna trjáa. Áhrif á 

ásýnd eru því engin. 
• Á svæðinu eru fornminjar en engar framkvæmdir eru fyrirhugaðar í grennd við þær.  
• Skipulagið gerir ráð fyrir aukinni þjónustu við ferðamenn í smáu sniði. Það mun því hafa jákvæð 

áhrif á ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. 

Á heildina litið eru áhrif af skipulaginu óveruleg. Jákvæðra áhrifa mun gæta á umhverfisþáttinn 
ferðaþjónusta. 
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5 KYNNING OG AUGLÝSING 

5.1 DRÖG AÐ DEILISKIPULAGI 
Drög að deiliskipulagi voru kynnt skipulagsnefnd 18. febrúar 2019 og í sveitarstjórn 21. febrúar 2019. 

Fyrirhuguð áform voru kynnt eigendum aðliggjandi lóða 16. febrúar 2019. 

5.2 KYNNING 
Tillaga að deiliskipulagi var samþykkt til auglýsingar í skipulagsnefnd 18. febrúar 2019 og í sveitarstjórn 
21. febrúar 2019. 

5.3 UMSAGNARAÐILAR 
• Skipulagsstofnun 
• Minjastofnun Íslands 
• Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra 
• Rarik 
• Norðurorka 

5.4 AUGLÝSING 
Deiliskipulagstillagan var auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá ________ til ________ 2019. 

___ athugasemdir bárust. 

5.5 AFGREIÐSLA ATHUGASEMDA 
Skipulagstillaga var afgreidd á fundi skipulagsnefndar þann __________. 

Afgreiðsla athugasemda: Fyllt í eftir framvindu. 

Breytingar á skipulagstillögu vegna athugasemda: Fyllt í eftir framvindu. 
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6 AFGREIÐSLA OG GILDISTAKA 

Deiliskipulag þetta sem auglýst hefur verið skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

frá____________  til ____________  

var samþykkt í skipulagsnefnd þann ____________   

og í sveitarstjórn Hörgársveitar þann ____________ 

 

 

________________________ 
sveitarstjóri 

 

 

 

Gildistaka deiliskipulagsins var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann ____________  
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