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1 LÝSING SKIPULAGSVERKEFNIS
1.1 FORSENDUR
Skipulagslýsingin er í samræmi við Skipulagslög nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og er
yfirlit um helstu áherslur skipulagsvinnu, forsendur hennar, samræmi við skipulagsáætlanir og ferli
skipulagsvinnunnar. Um er að ræða breytingu á aðalskipulagi í landi Glæsibæjar í Hörgársveit þar
sem gert er ráð fyrir að skilgreina íbúðarbyggð og verslun og þjónustu þar sem nú er skógræktar- og
landgræðslusvæði og landbúnaðarsvæði. Einnig mun Glæsibæjarkirkja, sem á gildandi aðalskipulagi
er merkt S2 og MV‐11 , fá skilgreindan og stækkaðan reit frá núverandi afmörkun í samráði við
safnaðarstjórn og Biskupsstofu vegna mögulegrar stækkunar kirkjugarðs, bílastæða
og tengdrar starfsemi. Aðalskipulagsbreytingin sem óskað er eftir tekur til hluta jarðarinnar neðan
vegar 816, samtals um 33.2 hektarar. Deiliskipulag verður unnið samhliða aðalskipulagi og verða
báðar tillögur auglýstar samtímis.
Breyting á aðalskipulagi Hörgársveitar er háð lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 þar sem
framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli sem taka til 20 ha eða stærra
landsvæðis falla undir b-flokk framkvæmda, sbr. Lið 1.01.
Breytingin er háð leyfi ráðherra, sbr. 2. mgr. 6. gr. jarðlaga nr. 81/2004 sem sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra eða atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra fer með.

1.2 SKIPULAGSSVÆÐIÐ
Skipulagssvæðið er í landi Glæsibæjar í Hörgársveit. Svæðið er í dag að mestu skilgreint sem
skógræktar- og landgræðslusvæði auk landbúnaðarsvæðis. Einnig er skilgreint svæði fyrir
samfélagsþjónustu S-2 sem er Glæsibæjarkirkja og friðlýst mannvirki MV-11. Tvö eyðibýli eru skráð,
Hanastaðir og Baldurshagi. Hefðbundinn landbúnaður hefur að mestu lagst af en í dag er stundaður
hrossabúskapur auk smávægilegrar sauðfjárræktar á jörðinni. Litlar forsendur eru fyrir frekari
landbúnaði sökum skógræktar, en í gildi er samningur við Norðurlandsskóga um skógrækt á allt að
243 hekturum af landi. Plantað hefur verið í um 143 hektara lands ofan vegar og um 35 hektara
neðan vegar. Skógrækt ofan vegar hefur gengið vel og þar er kominn myndarlegur skógur með mjög
góða útivistarmöguleika sem áætlanir gera ráð fyrir að efla enn frekar. Skógrækt á neðri hluta hefur
hins vegar gengið illa frá skógræktarsjónarmiði og er talinn misheppnuð og ekki talin líkleg til að skila
nokkrum afurðum vegna landgæða. Samkvæmt samtali við Skógrækt ríkisins eru Norðurlandsskógar
tilbúnir til að fella neðri hluta jarðarinnar, neðan vegar nr.816, út úr samningi á þessum forsendum.
Samningur við skógræktina gerir auk þess ráð fyrir því að landeigandi geti tekið hluta/heild undan
samningi við skógræktina gegn endurgreiðslu þess stofnkostnaðar sem skógræktin lagði til í upphafi.
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1.3 MARKMIÐ
Markmið fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi er að auka framboð íbúðarlóða í sveitarfélaginu og
þá sérstaklega sjávarlóða með dreifbýlisyfirbragði. Miðað er við að koma fyrir í kringum 20-30 lóðum.
Einnig er gert ráð fyrir svæði fyrir verslun og þjónustu norðan við svæði fyrir íbúðarbyggð. Nyrst á
3
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svæðinu er gamalt malarnám og er áætlað að nýta efni úr henni til vegagerðar og annarra
framkvæmda við lóðir og annað og því þarf að skilgreina nýtt efnistökusvæði til eigin nota í landi
Glæsibæjar. Markmiðið er einnig að loka því svæði eftir að framkvæmdum lýkur og ganga frá
námunni þannig að prýði verði af. Land verður mótað til með efnistökunni þannig að það henti
uppbyggingu hótels, landgæði verði þar með aukin samhliða efnistöku. Líklegur byggingarreitur fyrir
hótel er að hluta innan efnistökusvæðisins. Þá verður reitur fyrir Glæsibæjarkirkju S-2 stækkaður
vegna mögulegrar stækkunar kirkjugarðs, bílastæða og tengdrar starfsemi.
Skipulagslýsing er yfirlit yfir helstu áherslur skipulagsvinnunnar og forsendur í samræmi við
skipulagsáætlanir og ferli skipulagsvinnunnar.

2 EFNISTÖK AÐALSKIPULAGSBREYTINGAR

Mynd 1. Hluti sveitarfélagsuppdráttar aðalskipulags Hörgársveitar 2012‐2024.

2.1.1 Skógræktar- og landgræðslusvæði.
Felld verði út skilgreining SL4 á svæði merkt áfangi 1. um 17 ha samkvæmt
fyrirhuguðu samkomulagi milli landeigenda og Norðurlandsskóga.

2.1.2 Verslunar- og þjónustusvæði, samtals um 16.0 ha.
Skilgreind landnotkun fari úr Landbúnaðarsvæði í Verslun og Þjónusta. Á svæðinu verði gert ráð fyrir
byggingu hótels með tengdri starfsemi og þjónustu fyrir svæðið í heild. Gengið er út frá því að
núverandi mannvirki sem á svæðinu eru, íbúðarhús og útihús, verði samnýtt og aðlöguð að breyttri
nýtingu.
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2.1.3 Samfélagsþjónusta – 0.4 ha
Glæsibæjarkirkja, á gildandi aðalskipulagi merkt S2 og MV‐11 , fái skilgreindan og stækkaðan
reit frá núverandi afmörkun í samráði við safnaðarstjórn og Biskupsstofu vegna mögulegrar
stækkunar kirkjugarðs, bílastæða og tengdrar starfsemi. Fullnægjandi aðkoma og viðeigandi umgjörð
verði tryggð í samræmi við lög þar um. Tekið verði sérstaklega á þeim þáttum á deiliskipulagsstigi.

2.1.4 Íbúðarbyggð – ca. 17 ha
Svæði sem á gildandi aðalskipulagi er með skilgreinda landnotkun Skógræktar‐ og
landgræðslusvæði breytist í landnotkun í Íbúðabyggð .
Gengið er út frá blandaðri en lágreistri fjölskylduvænni dreifbýlis íbúðarbyggð með lágu
nýtingarhlutfalli, góðu rými á milli húsa, útsýni, öryggi, einstakri aðstöðu til útivistar s.s.
opnum rýmum, leiksvæðum, gönguleiðum, siglingum og sjóböðum. Alls eru áætlað að á
bilinu 20-30 lóðir verði skilgreindar.

2.1.5 Efnistökusvæði
Í tengslum við uppbyggingu á svæðinu er áætlað að opna gamalt malarnám á svæðinu þar sem
fyrirhugað er að nota efni til vegagerðar og í lóðaframkvæmdir. Í leiðinni á að ganga frá námunni,
laga hana að landi og loka með bættum umhverfisfrágangi. Efnið sem tekið verður úr námunni
verður einungis nýtt til eigin nota í landi Glæsibæjar.

2.2 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR
Í gildi fyrir svæðið eru aðalskipulag Hörgársveitar 2012-2024 og svæðisskipulag Eyjafjarðar 20122024.

2.2.1 Aðalskipulag Hörgársveitar 2012-2024
Í aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024 er jörðin Glæsibær skilgreind sem landbúnaðarsvæði,
skógræktarsvæði og svæði fyrir þjónustustofnun.
Samræmi við stefnu gildandi aðalskipulags
Samræmist stefnu gildandi aðalskipulags

+

Á ekki við

0

Samræmist ekki stefnu gildandi aðalskipulags

-

Stefna Aðalskipulags Hörgársveitar 2012-2024

Samræmi

3.1.1 Íbúðarbyggð

+

MARKMIÐ
Stuðlað verður að hagkvæmri þróun íbúðarbyggðar í dreifbýli og gæta skal
umhverfissjónarmiða við skipulagningu nýrra svæða fyrir íbúðarbyggð. Íbúðarbyggð
verður ekki heimiluð á svæðum sem eru mikilvæg eða verðmæt vegna náttúrufars,
náttúruauðlinda, sögu eða almenns útivistargildis. Eftir föngum skal komist hjá því
að íbúðarbyggð verði reist á góðu ræktunarlandi og landi sem hentar vel til
landbúnaðarframleiðslu.
Kafla 3.2 um atvinnu

Svæðið sem um ræðir er ekki
mikilvægt vegna náttúrufars eða
-auðlinda eða sögu. Skógrækt
hefur verið reynd a svæðinu en
ekki gefið góða raun vegna lakra
landgæða. Jörðin hefur verið
tekin úr landbúnaðarnotum
+

MARKMIÐ:
Meginmarkið aðalskipulags um atvinnu er að að stuðla að auknum og fjölbreyttum
atvinnutækifærum með nægu framboði lóða undir iðnað, ferðaþjónustu og aðra
atvinnustarfsemi og með aukinni nýsköpun. Enn fremur að standa vörð um
landbúnað á svæðinu til að sveitir haldist í blómlegri byggð. Leitast verður við að

Uppbygging
ferðaþjónustutengdrar starfsemi
samræmist markmiðum um
aukin og fjölbreyttari
atvinnutækifæri á svæðinu.
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styrkja stoðir og auka vægi ferðaþjónustu á svæðinu sem byggir á sérstöðu
svæðisins til að mynda með auknum gistimöguleikum. Sjá kafla 1.1.

Áform um íbúðarhúsalóðir
tryggja að sveitin haldist í byggð.

Kafli 3.2.1 um landbúnaðarsvæði
+
MARKMIÐ
Gert er ráð fyrir að góð landbúnaðarsvæði verði nýtt áfram til landbúnaðar. Gert er
ráð fyrir að landbúnaður verði áfram stundaður á bújörðum, með eðlilegum þróunarmöguleikum ýmissa atvinnugreina sem henta slíkum svæðum til rekstrar. Stöðu
landbúnaðar sem atvinnugreinar þarf að styrkja og leita leiða til uppbyggingar ýmissa
stoðgreina hans. Með því er stefnt að þróun hefðbundinna búgreina í sátt við
umhverfi sitt.

Stuðlað verði að aukinni lífrænni ræktun í hinum ýmsu greinum landbúnaðarins, bæði
í hefðbundnum greinum svo og í nýjum búgreinum. Stuðlað verði að eflingu
mjólkurframleiðslu á svæðinu. Stefnt að eflingu skógræktar á svæðinu til
viðarframleiðslu, útivistar, skjóls og landbóta. Land verður metið eftir landgæðum og
nýtingarmöguleikum. Verðmætt akuryrkjuland verði ekki tekið undir aðra landnotkun
og þannig tryggt að breytingar á landnotkun og landskipti skerði almennt ekki
möguleika til notkunar góðs landbúnaðarlands til búvöruframleiðslu í framtíðinni.

Alls fara um 16 ha skilgreinds
landbúnaðarlands, skv.
aðalskipulagi undir verslun og
þjónustu, en á því svæði eru
engin ræktuð tún svo
möguleikar til landbúnaðar
skerðast ekki við breytinguna.
Jörðin hefur þegar verið tekin úr
landbúnaðarnotum.
Hluti þess lands sem um ræðir,
eða um 16,8 ha, eru skilgreindir
sem skógræktarland, en hefur
ekki reynst vel sem slíkt vegna
landgæða. Takmarkaður
landbúnaður er stundaður á
jörðinni í dag og litlar forsendur
eru fyrir frekari landbúnaði
sökum skógræktar.
+

Kafli 3.2.2 um Samfélagsþjónustu
MARKMIÐ:
Stuðlað verði að þjónustustarfsemi í dreifbýli til að renna styrkari stoðum undir byggð
á svæðinu. Gert er ráð fyrir að starfsemi núverandi þjónustustofnana geti eflst og
vaxið, eins og nánar verður skilgreint í deiliskipulagi.

Breytingin er til þess fallin að
efla rekstur og möguleika
Glæsibæjarkirkju.

+

Kafli 3.2.3 um Verslun- og þjónustu
MARKMIÐ:
Stuðlað verði að auknum atvinnutækifærum á sviði verslunar og þjónustu. Gert er ráð
fyrir að svæðin geti eflst og þannig rennt styrkari stoðum undir byggð á svæðinu.

Nýtt þjónustusvæði mun opna
ný tækifæri á sviði verslunar og
þjónustu og hótel fjölga gisti- og
atvinnumöguleikum á svæðinu.
+

Kafli 3.2.7 um efnistöku- og efnislosunarsvæði
MARKMIÐ:
Almennt er gert ráð fyrir sem fæstum en tiltölulega stórum efnistökustöðum. Nýting
jarðefna skal vera með þeim hætti að hvorki verði spillt náttúruminjum né gerðar
óæskilegar breytingar á landslagi. Lögð skal áhersla á nýtingu náma sem náttúran
getur viðhaldið, t.d. á áreyrum.
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Fyrirætlanir eru um að vinna
efni úr gömlu malarnámi á
staðnum, til notkunar á
staðnum. Aðalskipulagsáætlunin
gerir ráð fyrir áframhaldandi
efnistöku á þeim svæðum sem
þegar eru nýtt. Mun það
lágmarka rask af völdum
efnisflutninga og vandað verður
til frágangs að efnistöku lokinni.
Unnið verður eftir stefnu í kafla
3.2.7 í aðalskipulaginu. Fjallað
verður ítarlega um umfang,
frágang og áhrif námunnar á
umhverfið og annað sem við á í
greinargerð með breytingu.
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+

3.3.7 Minjavernd
MARKMIÐ:
Taka skal tillit til skráðra fornleifa áður en ráðist er í bygginga- eða
framkvæmdaleyfisskyldar framkvæmdir. Í skógræktaráætlunum verði tekið tillit til
fornminja og ekki plantað nær þekktum fornminjum en 20 m sbr. kafla 3.3.8.

Kafli 3.3.9 um skógræktar- og landgræðslusvæði

Engar skráðar fornleifar eru á
svæðinu skv. skráningu
Fornleifastofnunar Íslands, en
Glæsibæjarkirkja í Kræklingahlíð
er friðuð og merkt inn á
uppdrátt sem MV11. Samið
hefur verið við Fornleifastofnun
um skráningu minja samhliða
vinnu við gerð deiliskipulags.
0/-

MARKMIÐ:
Stefnt að eflingu skógræktar á svæðinu til viðarframleiðslu, útivistar, skjóls og
landbóta. Á góðu landbúnaðarlandi er fyrst og fremst miðað við að stunda skógrækt
og skjólbeltarækt til að skýla búpeningi og ræktun

Hluti skógræktarlands SL4
verður tekið undir íbúðarbyggð,
en skógrækt á svæðinu hefur
ekki gefið góða raun vegna
landgæða.

2.2.2 Svæðisskipulag Eyjafjarða12-2024
Kafli 3.2 um byggðaþróun og byggðamynstur
0/-/+
MARKMIÐ:
-Stefnt er að góðum búsetuskilyrðum og fjölbreyttum búsetukostum á
skipulagssvæðinu.
-Stefnt er að hagkvæmu byggðamynstri.
-Ekki er gert ráð fyrir uppbyggingu nýrra þéttbýlisstaða.
-Eyjafjörður skal vera eitt atvinnusvæði.
Kafli 3.3.1 landbúnaður

+

MARKMIÐ:
-Landnýting skal vera í samræmi við landkosti þannig að tryggt verði svo sem kostur
er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til slíkra nota.

3.3.3 EFNISTÖKUSVÆÐI

+

MARKMIÐ:
-Tryggja skal framboð jarðefna af viðeigandi gæðum til mannvirkjagerðar á
skipulagssvæðinu.
-Efnistöku skal haga þannig að neikvæð áhrif hennar á náttúrufar, landslag og
lífsgæði verði í lágmarki.
-Náttúruminjum, landslagi og útivistarsvæðum, sem eru mikilvæg vegna lífríkis,
jarðmyndana, yfirbragðs landsins eða útivistargildis, skal forðast að raska með
efnistöku.
3.5.2 STRANDSVÆÐI EYJAFJARÐAR, FLOKKUN VATNS.
MARKMIÐ:
-Stefnt skal að því að gæði sjávar við strendur Eyjafjarðar verði í hæsta flokki (flokkur
A) miðað við ákvæði reglugerða.
-Stefnt skal að því að ár og vötn verði í flokki A (ósnortið vatn) miðað við flokkun í 9.
gr. reglugerðar nr. 796/1999
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2.3 DEILISKIPULAG Í GILDI
Svæðið hefur ekki verið deiliskipulagt en nýtt deiliskipulag fyrir svæðið verður auglýst samhliða
aðalskipulagsbreytingu.

3 EFNISTÖK DEILISKIPULAGSVINNU
Í deiliskipulagi fyrir svæðið verða í fyrsta áfanga um og yfir 30 íbúðarhúsalóðir á svæði sem er um 17
ha að stærð og er skilgreint sem skógræktar- og landgræðslusvæði. Gengið er út frá blandaðri en
lágreistri fjölskylduvænni dreifbýlis-íbúðarbyggð með lágu nýtingarhlutfalli, góðu rými á milli húsa,
útsýni, góðri aðstöðu til útivistar s.s. opnum rýmum, leiksvæðum, gönguleiðum, siglingum og
sjóböðum. Byggingarreitir, aðkoma, fráveita, vatnsveita og almennir byggingarskilmálar fyrir svæðið
verða skilgreindir nánar á deiliskipulagsstigi.
Á svæði sem í dag er skilgreint sem landbúnaðarland skv. aðalskipulagi verður gert ráð fyrir byggingu
hótels með tengdri starfsemi og þjónustu fyrir svæðið í heild. Gengið er út frá því að núverandi
mannvirki sem á svæðinu eru, íbúðarhús og útihús, verði samnýtt og aðlöguð að breyttri nýtingu.
Byggingarreitir, byggingarmagn, aðkoma, fráveita, vatnsveita og almennir byggingarskilmálar fyrir
svæðið verða skilgreindir nánar á deiliskipulagsstigi.

4 FRAMSETNING SKIPULAGSGAGNA
Lagður verður fram breytingaruppdráttur á aðalskipulagi ásamt greinargerð og umhverfisskýrslu.
Samhliða verður lögð fram deiliskipulagstillaga, uppdráttur ásamt greinargerð.

4.1 SAMRÁÐ OG KYNNINGAR
Vegna eðlis verkefnisins og mögulegra áhrifa á íbúa, notendur og fyrirtæki á svæðinu verður leitað
eftirfarandi samráðs við undirbúning aðalskipulagsbreytingarinnar.
Dæmi um samráð eru íbúafundir og kynningar, að hafa kynningarefni aðgengilegt á heimasíðu
sveitarfélagsins og setja upp kynningarefni á skipulagssvæðinu, t.d. með kynningarskiltum.
Leitað verður umsagnar eftirfarandi aðila þegar breytingartillaga liggur fyrir og hefur verið afgreidd í
skipulags- og byggingarráði til kynningar fyrir almenningi, sbr. gr. 5.6.1 í skipulagsreglugerð:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skipulagsstofnunar
Minjastofnunar Íslands, vegna mögulegra áhrifa á minjar
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands Eystra
Náttúrufræðistofnunar
Umhverfisstofnunar
Norðurlandsskóga
Forsætisráðuneytisins (sbr. 4 mgr. 6. gr. Jarðlaga nr. 81/2004)
Vegagerðarinnar
Safnaðarstjórnar Glæsibæjarkirkju og Biskupsstofu

4.2 TÍMAÁÆTLUN
Eftirfarandi eru drög að tímaáætlun skipulagsferils aðalskipulagsbreytingarinnar, birt með fyrirvara
um breytingar:
Febrúar 2018
Vinna við gerð skipulagslýsingar hefst að höfðu samráði skipulagsráðgjafa við
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Skipulagsstofnun.
Mars 2018
Sveitarstjórn sendir lýsingu á verkefninu til umsagnar Skipulagsstofnunar og umsagnaraðila
og kynnir hana fyrir almenningi.
Mars-apríl 2018
Skipulagsráðgjafar vinna tillögu að breytingu á aðalskipulagi. Samhliða verðu unnið að
deiliskipulagstillögu fyrir hönd landeigenda. Opinn íbúafundur verður haldinn.
Aðalskipulagsbreyting og tillaga að deiliskipulagi sett fram á uppdráttum og í greinargerð.
Apríl 2018
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi og tillaga að deiliskipulagi send Skipulagsstofnun til athugunar.
Skipulagsstofnun
svarar innan 4 vikna.
Apríl-maí 2018
Sveitarstjórn auglýsir tillögu að breyttu aðalskipulagi og tillögu að deiliskipulagi í fjölmiðlum.
Kynningartími og
athugasemdafrestur er að lágmarki 6 vikur.
Maí-júní 2018
Skipulagstillögurnar tekin til umfjöllunar í skipulags- og umhverfisráði og sveitarstjórn. Afstaða
tekin til athugasemda og hugsanlegra breytinga. Umsögn um athugasemdir send þeim sem þær
gerðu.
Niðurstaða auglýst.
Júlí 2018
Samþykkt aðalskipulag og deiliskipulag sent Skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun staðfestir skipulögin
innan 4 vikna frá því að uppdráttur berst og birtir staðfestingu í B-deild Stjórnartíðinda.
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