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1 Inngangur
Hér er sett fram skipulagslýsing fyrir nýtt aðalskipulag Tjörneshrepps.
Verkefnið er unnið á grundvelli skipulagslaga og laga um umhverfismat
framkvæmda og áætlana. Í skjalinu er lýst hvernig staðið verður að
endurskoðun aðalskipulagsins með það að markmiði að gefa íbúum
sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum tækifæri til að koma á framfæri
athugasemdum og ábendingum um nálgun við skipulagsgerðina,
viðfangsefni hennar og helstu forsendur. Einnig að upplýsa þá um hvar og
hvernig tækifæri gefist til þátttöku í vinnuferlinu.

1.1 Tildrög skipulagsgerðar
Aðalskipulag Tjörneshrepps 2008 – 20201 var staðfest af umhverfis- og
auðlindaráðherra 2. maí 2011. Aðalskipulagið var unnið samkvæmt
þágildandi skipulags- og byggingarlögum, en frá þeim tíma hafa tekið gildi ný
skipulagslög nr. 123/2010 og ný skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Auk þess
var Landsskipulagsstefna 2015-2026 samþykkt á Alþingi 2016.
Tjörneshreppur taldi þörf á að endurskoða aðalskipulagið með hliðsjón af
nýrri löggjöf, hvað varðar framsetningu og efnistök og með tilliti til breyttra
forsendna. Á fundi sveitarstjórnar Tjörneshrepps 8. ágúst 2019 var samþykkt
að hefja vinnu við gerð nýs aðalskipulags Tjörneshrepps.

1.2 Tilgangur og markmið verkefnisins
Tilgangurinn með endurskoðun aðalskipulags Tjörneshrepps er að skapa
heildstæða umgjörð um skipulagsmál svo hægt verði að takast á við nýjar og
krefjandi áskoranir í sveitarfélaginu. Markmiðið er að móta heildstæða og
skýra framtíðarsýn fyrir notkun lands í sveitarfélaginu. Markmiðið er einnig
að móta stefnu sem hefur jákvæð áhrif á umhverfið og stuðlar að sjálfbærri
nýtingu lands.

1 Aðalskipulag Tjörneshrepps 2008 – 2020.

Hvað er aðalskipulag
Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag sem stýrir því hvar og
hvernig við búum og störfum.

Í aðalskipulagi kemur fram stefna sveitarstjórnar um landnotkun,
byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og
umhverfismál í sveitarfélaginu. Þar ber sveitarfélögum að setja fram stefnu
og ákvarðanir sveitarstjórnar um framtíðarnotkun lands og fyrirkomulag
byggðar.

Aðalskipulag markar stefnu til a.m.k. tólf ára og gerir grein fyrir samhengi
skipulagsáætlunarinnar og einstakra þátta hennar við langtímaþróun
sveitarfélagsins.

Aðalskipulag er sett fram í skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti og
eftir atvikum á þemauppdráttum.

Sjá nánar á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.
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1.3 Afmörkun aðalskipulags
Skipulagið tekur til alls lands innan marka Tjörneshrepps. Sveitarfélagið nær
yfir um 30 km strandlengju frá jarðamörkum Héðinshöfða og Norðurþings,
norðan Húsavíkur, að austurmörkum jarðarinnar Mánár við Rauðsgjá. Innan
marka Tjörneshrepps eru eyjarnar Lundey og Mánáreyjar (Háey og Lágey).

Sveitarfélagið er um 199 km2 að stærð.

Stefnumörkun í aðalskipulaginu spannar 12 ára tímabil og við gildistöku nýs
aðalskipulag fellur eldra aðalskipulag úr gildi, þ.e. Aðalskipulag
Tjörneshrepps 2008 – 2020.

.

Afmörkun aðalskipulags Tjörneshrepps.
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2 Staða skipulagsmála og helstu mælikvarðar
Í kaflanum er gerð grein fyrir nálgun við greiningu forsendna og yfirlit yfir
lykilmælikvarða og fyrirliggjandi stefnu Tjörneshrepps og stjórnvalda á
landsvísu um landnotkun.

2.1 Greining á forsendum
Í upphafi vinnunnar er farið nánar yfir forsendur aðalskipulags og metið
hvort þær hafi breyst. Einnig er metin reynslan af framfylgd gildandi
aðalskipulags. Við greiningu forsendna er m.a. litið til þess hvort
efnahagslegar og samfélagslegar forsendur hafi breyst, hvernig hafi gengið
að framfylgja aðalskipulaginu og hvort það blasi við nýjar áskoranir sem
sveitarfélagið þarf að takast á við. Einnig er kannað hvort og hvernig
aðalskipulagið samræmist öðrum áætlunum á lands- og svæðisvísu.

Samhliða greiningu á forsendum, eru greindir og metnir helstu stefnukostir
sem koma til álita í aðalskipulagi, til að gefa yfirsýn yfir helstu álitamál og
svigrúm til stefnumörkunar. Sjá nánar um umhverfismat áætlana í kafla 4.

2.2 Staða skipulagsmála

Svæðisskipulag
Ekkert svæðisskipulag er í gildi á skipulagssvæðinu.

Aðalskipulag
Í gildi er Aðalskipulag Tjörneshrepps 2008 - 2020 sem var staðfest af
umhverfis- og auðlindaráðherra 2. maí 2011. Frá þeim tíma hefur verið gerð
ein breyting á aðalskipulaginu, þ.e. árið 2014 vegna Köldukvíslarvirkjunar í
landi Eyvíkur og Kvíslarhóls.

Skjáskot af skipulagsuppdrætti Aðalskipulags Tjörneshrepps 2008-2020.
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Deiliskipulag
Samkvæmt Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar eru tvær deiliskipulags-
áætlanir í gildi í Tjörneshreppi. Annars vegar er það deiliskipulag fyrir virkjun
í Köldukvísl sem var samþykkt í sveitarstjórn 26. júní 2007 og breytt 2014.
Hins vegar er það deiliskipulag efnistökusvæðis í Hlíðarhorni sem var
samþykkt í sveitarstjórn 26. júní 2001.

2.3 Tengsl við aðrar áætlanir stjórnvalda
Í vinnsluferli aðalskipulagsins er gætt að samræmi við stefnu stjórnvalda á
landsvísu um skipulagsmál og skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga.
Helstu áætlanir og stefnuskjöl eru tilgreind hér að neðan.

Landsskipulagsstefna 2015-2026
Landskipulagsstefna er unnin á grundvelli skipulagslaga og felur í sér stefnu
ríkisins í skipulagsmálum og almenn sjónarmið til leiðbeiningar við
skipulagsgerð sveitarfélaga. Eitt viðfangsefni landsskipulagsstefnu snertir
aðalskipulagið sérstaklega, þ.e. „Skipulag í dreifbýli. Að einhverju marki
varðar aðalskipulagið landsskipulagsstefnu um „skipulag haf- og
strandsvæða“.2

Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur falið Skipulagsstofnun að vinna tillögu
að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026.3 Tillaga Skipulagsstofnunar
liggur nú fyrir en hefur ekki verið samþykkt á Alþingi. Í tillögu að viðauka við
landsskipulagsstefnu eru áherslur sem varða viðfangsefni aðalskipulagsins,
svo sem um loftlagsmiðað skipulag og staðarmótun og landslagsvernd.

2 Skipulagsstofnun. 2016.
3 Skipulagsstofnun. 2019.

Aðrar áætlanir stjórnvalda á landsvísu
Hér eru dæmi um áætlanir og stefnuskjöl á landsvísu sem varða sérstaklega
gerð aðalskipulags Tjörneshrepps.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Markmiðin voru
samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna árið 2015.
Íslensk stjórnvöld hafa valið sérstök forgangsmarkmið til að vinna að og eru
nánar útfærð í öðrum áætlunum stjórnvalda, svo sem aðgerðaáætlun í
loftslagsmálum.4

Skjálfandi og Lundey séð frá Lynghöfða.

4 Stjórnarráð Íslands. 2021.
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Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Áætlunin er framlag Íslands til að ná
markmiðum Parísarsamningsins. Henni er ætlað að stuðla að samdrætti í
losun gróðurhúsalofttegunda og leggja grunninn að markmiði stjórnvalda
um kolefnishlutleysi Íslands árið 2040. Orkuskipti í samgöngum, breyttar
ferðavenjur og átak í kolefnisbindingu eru meðal helstu áhersluatriða
áætlunarinnar. Ný útgáfa aðgerðaáætlunar frá árinu 2020 skilgreinir enn
frekari aðgerðir í loftlagsmálum sem stjórnvöld hyggjast hrinda í
framkvæmd.5 Í aðalskipulagi Tjörneshrepps er tekið mið af aðgerðaráætlun
í loftlagsmálum og eftir því sem við á sett markmið sem styðja við áætlunina.

Í ljósi loftslagsvár - Stefna um aðlögun að loftslagsbreytingum. Samhliða því
að íslenskt samfélag vinnur að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
er jafnframt unnið að aðlögun að þeim breytingum sem eru að verða og
brugðist við þeirri vá sem stafar af áhrifum loftslagsbreytinga og afleiðingum
þeirra. Framtíðarsýn stjórnvalda er að íslenskt samfélag og lífríki búi að
viðnámsþrótti gagnvart loftslagsvá og að aðlögun að loftslagsbreytingum sé
fastur þáttur í áætlunum og starfsemi hins opinbera, stofnana og fyrirtækja
og þekkt viðfangsefni meðal félagasamtaka og almennings.6

Náttúruminjaskrá og Náttúruverndaráætlun. Náttúruminjaskrá er listi yfir öll
friðlýst svæði á Íslandi og mörg önnur merkileg svæði sem hafa ekki enn
verið friðlýst. Í Tjörneshreppi eru svæði á náttúruminjaskrá, þ.e.
vesturströnd Tjörness, frá Húsavíkurhöfða í suðri að Voladalstorfu í norðri,
vegna jarðminja (Tjörneslögin) og vegna mikilvægra fuglasvæða. Einnig
Lundey á austanverðum Skjálfandaflóa vegna sjófuglabyggðar. Auk þess eru
svæði sem falla undir tillögur á B hluta náttúruminjaskrár.7

Samgönguáætlun 2020-2034. Í samgönguáætlun setja stjórnvöld fram
stefnu og markmið fyrir allar greinar samgangna. Samgönguáætlun leggur
m.a. áherslu á að auka öryggi í samgöngum, stytta vegalengdir milli byggða,
efla atvinnusvæði á landinu öllu og markvissar aðgerðir til draga úr losun

5 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 2020.
6 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 2021.
7 Náttúrufræðistofnun Íslands. 2021.

gróðurhúsalofttegunda.8 Í samgönguáætlun er skilgreining á grunnneti
samgangna þar sem tilgreindir eru flugvellir, hafnir og vegir í grunnnetinu.
Áætlunin tengist aðalskipulaginu þar sem Norðausturvegur (85) er hluti af
grunnneti samgangna.

Stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024. Markmið byggðaáætlunar er að
jafna aðgengi að þjónustu og tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri
þróun byggða um allt land.9

Á Tjörnesi.

8 Alþingi. 2020.
9 Alþingi. 2018A.
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Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og
menningarsögulegum minjum 2018–2029 (Landsáætlun um innviði).
Landsáætlun um innviði er stefnumarkandi tólf ára áætlun sem fjallar um
stefnumótun vegna uppbyggingar innviða á ferðamannastöðum, leiðum og
svæðum. Í áætluninni er markmið sem talar til skipulagsgerðar.10

Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029. Kerfisáætlun er áætlun um uppbyggingu
flutningskerfis raforku, annars vegar 10 ára langtímaáætlun og hins vegar
framkvæmdaáætlun til næstu þriggja ára.11 Áætlunin tengist ekki gerð
aðalskipulagsins.

Vatnaáætlun fyrir Ísland 2022- 2027. Lögð hefur verið fram tillaga að fyrstu
vatnaáætlun fyrir Ísland sem felur í sér stefnumörkun um vatnsvernd. Hluti
af vatnaáætlun er aðgerðaáætlun þar sem settar eru fram aðgerðir til að
tryggja gott ástand vatns og vöktunaráætlun þar sem markmiðið er m.a. að
samræma vöktun á vatni um allt land. Vatnaáætlun er unnin á grundvelli laga
um stjórn vatnamála nr. 36/2011 en áætlunin hefur ekki tekið gildi. Í
vatnavefsjá eru upplýsingar um vatnshlot og ástand vatns og strandsjávar á
öllu landinu.

Svæðisáætlanir á Norðausturlandi
Dæmi um aðrar áætlanir á Norðurlandi eystra sem varða aðalskipulagið.

Sóknaráætlun fyrir Norðurland eystra 2020-2024. Í áætluninni er sett fram
framtíðarsýn og stefna fyrir málaflokkana atvinna og nýsköpun, menning og
umhverfismál.

Áfangastaðaáætlun Norðurlands - Okkar áfangastaður. Áætlunin er unnin
af Markaðsstofu Norðurlands í samstarfi við Ferðamálastofu og nær því yfir
starfssvæði frá Hrútafirði yfir á Bakkafjörð. Áætluninni er ætlað að gefa skýra
mynd af ferðaþjónustunni, markmiðum hennar og uppbyggingarþörf ásamt

10 Alþingi. 2018B.
11 Landsnet. 2020.

því að leggja áherslu á þarfir og væntingar ferðamanna í öllum verkefnum.12

Í áfangastaðaáætlun eru ekki tilgreindir staðir í Tjörneshreppi.

Á Tjörnesi.

12 Markaðsstofa Norðurlands. 2020.
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2.4 Yfirlit yfir stöðu og þróun málaflokka
Í kaflanum er stutt yfirlit yfir stöðu og þróun megin málaflokka
aðalskipulagsins og nefnd dæmi um gildandi stefnu sveitarfélagsins og á
landsvísu.

Samfélag og byggð

Saga byggðar
Talið er að Tjörnes hafi byggst á sama tíma og annað láglendi á Íslandi. Þar
hafa fundist mannvistarleifar frá landnámsöld. Vísbendingar eru um að skýr
mynd hafi verið kominn á byggðina á 13 öld. Fram á 18. öld voru flestar jarðir
á Tjörnesi í eigu kirkjustaða og stóreignamanna í öðrum landshlutum og
setnar af leiguliðum. Eftir það fór sjálfseignarbændum fjölgandi.
Allt fram á ofanverða 20. öld höfðu íbúar á Tjörnesi viðurværi sitt af
landbúnaði og sjávarútvegi, ef undan er skilið skammvinnt en umfangsmikið
kolanám á árunum 1916–1918. Búskapur hefur dregist saman í
sveitarfélaginu á síðustu áratugum og sjósókn lagðist af í kringum aldamótin.
Landbúnaður er enn stundaður á Tjörnesi en í vaxandi mæli stunda íbúar
vinnu utan heimilis auk þess sem ferðaþjónusta hefur skotið rótum í
sveitarfélaginu.
Í Tjörneshreppi er ekkert þéttbýli og íbúar sveitarfélagsins sækja því
þjónustu til Húsavíkur eða annarra þéttbýlisstaða á Norðurlandi. Á
eftirfarandi korti er sýnd byggð í Tjörneshreppi, samkvæmt gögnum
Landmælinga Íslands.

Íbúar og íbúaþróun
Margvíslegar upplýsingar um íbúa í Tjörneshreppi er að finna í gagnagrunni
Hagstofu Íslands, m.a. um fjölda og samsetningu. Samkvæmt gögnum
Hagstofunnar bjuggu 56 íbúar í sveitarfélaginu í byrjun árs 2021 og fjöldi íbúa
var hinn sami í sveitarfélaginu 1. janúar 2010. Um aldamótin, þ.e. í janúar
árið 2000 voru íbúarnir 73.

Byggð í Tjörneshreppi skv. gögnum LMÍ.
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Á undanförnum fimm árum hefur fjöldi íbúa verið nokkuð stöðugur, þ.e.
óveruleg fjölgun eða fækkun milli einstakra ára. Allar breytingar á
mannfjölda eru þó hlutfallslega stórar og hver fjölskylda vigtar mikið sem
hlutfall af íbúafjöldanum í Tjörneshreppi.

Íbúðir og frístundahús
Í Tjörneshreppi voru 33 íbúðir (íbúðir á matsstigi 7 og 8) í byrjun árs 2021 og
hefur íbúðum fækkað um eina frá aldamótum, samkvæmt gögnum
Þjóðskrár Íslands. Í lok árs 2019 var eitt sumarhús og hafði svo verið frá
aldamótum.

Skólar
Börn í Tjörneshreppi sækja grunn- og leikskóla til Húsavíkur.

Opinber þjónusta
Skrifstofa Tjörneshrepps er staðsett á Ketilsstöðum á Tjörnesi. Annars sækja
íbúar í Tjörneshreppi alla helstu þjónustu til Húsavíkur. Það á við um
þjónustu eins og heilbrigðisþjónustu, löggæslu, félagsþjónustu
(Sjúkratryggingar og Tryggingastofnun), póstþjónustu og þjónustu
sýslumanns.

Söfn og safnastarfsemi
Í Tjörneshreppi er ekkert bókasafn en bókasafnsþjónustu er hægt að sækja
til bókasafnsins á Húsavík. Á Mánárbakka er minjasafn þar sem finna má
margt athyglisverðra muna, en safnið er að miklu leyti staðsett í gömlu
timburhúsi, Þórshamri, sem flutt var frá Húsavík.

Mynd tekin á tröppum Sólvangs þar sem Pétur Óskar Skarphéðinsson, skólabílstjóri
til áratuga, var kvaddur eftir að hafa látið af störfum og börn frá Tjörnesi hófu alfarið
að ganga í skóla á Húsavík.

Gildandi stefna
Landsskipulagsstefna 2015-2026 markar stefnu um skipulag í dreifbýli og
þéttbýli og þar er m.a. áhersla á sjálfbæra byggð, heildstætt búsetumynstur
og jafnvægi í byggðaþróun. Skipulag byggðar stuðli að samkeppnishæfni og
þoli samfélags gegn samfélags- og umhverfisbreytingum. Skipulag í dreifbýli
gefi kost á fjölbreyttri nýtingu lands, svo sem til ræktunar, ferðaþjónustu og
útivistar, í sátt við náttúru og landslag.

Í gildandi aðalskipulagi eru meginmarkmið sem snúa að samfélaginu og þar
er m.a. áhersla á íbúalýðræði og kynningu og því fjölmarga sem svæðið hefur
upp á að bjóða. Einnig er áhersla styrkingu fjölskyldunnar og félagslífs í
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sveitarfélaginu og efla tengsl milli þeirra sem hafa þar fasta búsetu og hinna,
sem hafa þar aðsetur hluta úr ári. Stefnt er að fjölbreyttum möguleikum til
samveru innan sem utandyra. Jafnframt er áhersla á að tryggja aðgengi fyrir
alla að opinberum stofnunum og áhugaverðum stöðum á svæðinu.

Lækjarbakki á Mánárbakka.

13 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 2020.

Náttúru- og menningarminjar

Landslag og staðhættir
Tjörnes er skagi á milli Skjálfandaflóa og Öxarfjarðar. Nesið er hálent syðst
og rís í um 760 m yfir sjó í Búrfelli en lækkar aflíðandi til norðurs og vesturs.
Til suðurs og austurs eru skarpar brúnir í landslaginu og stefna þær til
suðsuðausturs frá Húsavík, en til norðurs frá Fjöllum meðfram vesturströnd
Öxarfjarðar. Á vestan- og norðanverðu Tjörnesi renna nokkur vatnsföll til
sjávar í alldjúpum giljum en flest þeirra eru vatnslítil.
Gróður við ströndina einkennist af túnum og akurlendi, en annars einkennist
láglendi af valllendisgróðri, lyngmóum, graslendi og mýrum. Er kemur inn á
nesið og til fjalla eru skriður og klettar áberandi og á hæstu fjöllum eru
gróðurlitlir melar. Bændur hafa, í samstarfi við Landgræðsluna, unnið þar
mikilvægt uppgræðslustarf á liðnum áratugum. Á stórum svæðum hefur
orðið endurheimt landgæða.

Loftlagsbreytingar
Loftslagsmál eru eitt af helstu áherslumálum ríkisstjórnar Íslands. Í
Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum hafa stjórnvöld skilgreint fjölmargar
aðgerðir í málaflokknum, en tvö helstu áhersluatriðin eru orkuskipti í
samgöngum og átak í kolefnisbindingu.13 Umhverfis- og auðlindaráðherra
hefur einnig ákveðið að vinna tillögu að viðauka við gildandi
landsskipulagsstefnu þar sem m.a. verður sett fram stefna og leiðbeiningar
um hvernig bæta megi skipulagsgerð til að stuðla að og tryggja víðtækar og
viðeigandi aðgerðir í loftslagsmálum í tengslum við landnýtingu og hið
byggða umhverfi.14 Tillaga Skipulagsstofnunar liggur fyrir.

Aðgerðir í skipulagsgerð geta m.a. falið í sér samdrátt í losun
gróðurhúsalofttegunda og bindingu þeirra. Einnig aðgerðir til að bregðast
við loftslagsbreytingum, svo sem vegna sjávarflóðahættu.

14 Skipulagsstofnun. 2019.
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Jarðfræði
Berggrunnur svæðisins er nokkuð fjölbreyttur samkvæmt gögnum
Náttúrufræðistofnunar Íslands. Á vestanverðu Tjörnesi frá Héðinshöfða að
Hallbjarnastöðum er einkum blágrýti, basískt og ísúrt gosberg og setlög frá
míósen og eldra plíósen, eldra en 3,3 milljón ára. Á utanverðu Tjörnesi er
einkum eldra grágrýti, basískt og ísúr gosberg og setlög frá síð-plíósen og
fyrri hluta ísaldar, 0,8-3,3 milljón ára. Á nokkrum svæðum bregður fyrir
grágrýti, basísku og ísúrum hraunlögum og setlögum frá síðari hluta ísaldar,
yngri en 0,8 milljón ára. Um Tjörnesið frá norðri til suðurs liggur svo
sprungurein í virku eldstöðvakerfi og eru hluti af rekbelti landsins.

Veðurfar
Veðurathuganir á Tjörnesi eru á Mánárbakka, þ.e. mönnuð
veðurathugunarstöð til ársins 2016 en sjálfvirk stöð frá 2016. Á Mánárbakka
eru norðaustan-, austnorðaustan-, sunnan og vestsuðvestanáttir algengustu
vindáttirnar.15

15 Veðurstofa Íslands. 2021A.
16 Veðurstofa Íslands. 2021B.

Meðalúrkoma ársins 1971-2000 á Íslandi.16

Fjalllendið á Tjörnesi dregur til sín úrkomu og er úrkoma þar meiri en á
láglendissvæðunum umhverfis Tjörnesið. Úrkoma á Mánárbakka var að
jafnaði um 645 mm á ári á tímabilinu 2000-2020.17

17 Veðurstofa Íslands. 2021A.
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Algengustu vindáttir á Mánárbakka 2010 til 2020.18

18 Veðurstofa Íslands. 2021A.
19 Veðurstofa Íslands. 2021A.

Ársúrkoma á Mánárbakka 2000 til 2020.19

Lífríki
Í Tjörneshreppi eru mikilvæg fuglasvæði með ströndinni og Lundey í
austanverðum Skjálfandaflóa samkvæmt upplýsingum frá
Náttúrufræðistofnun Íslands. Mikilvæg selasvæði eru í Breiðuvík samkvæmt
sömu gögnum, sjá einnig meðfylgjandi kort. Samkvæmt vistgerðakortum
stofnunarinnar einkennist gróður við ströndina af túnum og valllendisgróðri,
lyngmóum, graslendi og mýrum. Er kemur inn á nesið og til fjalla eru skriður
og klettar áberandi og á hæstu fjöllum eru gróðurlitlir melar.

Samkvæmt jarðvegskorti af Íslandi er brúnjörð ríkjandi jarðvegur á láglendi
en melajörð-malarjörð á hæstu fjöllum í Tjörneshreppi.20 Í sveitarfélaginu
eru svæði þar sem unnið er að uppgræðslu í samstarfi Landgræðsluna, svo
sem við Máná og á Breiðuvíkurmelum.21

20 Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson. 2009.
21 Landgræðslan. 2021.



Aðalskipulag Tjörneshrepps
Skipulagslýsing

Lýsing_Aðalskipulag_Tjörneshrepps
12

Mikilvæg fuglasvæði og sellátur skv. gögnum NÍ.

22 Náttúrufræðistofnun Íslands. 2021

Náttúruvá
Í aðalskipulagi er tekið tillit til náttúruvár, þ.e. hættu vegna ofanflóða, sjávar-
og árflóða, jarðskjálfta og eldvirkni.

Í gildandi aðalskipulagi Tjörneshrepps kemur m.a. fram að á Tjörnesi er
vindafar, sjólag, hafískomur og annað, sem tengist veðurfari og loftslagi,
með svipuðum hætti og annars staðar á Norðurlandi og því eru vissir þættir
í náttúrufarinu þess eðlis, að þeir falla undir náttúruvá. Þar eru jarðskjálftar
efstir á blaði, en einnig verður að taka mið af hættu á eldgosum og
flóðbylgjum, þegar hugað er að skipulagi mannvistar út frá náttúrufari.
Jarðskjálftar hafa verið tíðir við Skjálfandaflóa og verður að gera ráð fyrir að
svo verði einnig í framtíðinni. Þessi skjálftavirkni tengist fyrst og fremst
Tjörnesbrotabeltinu, en þar eru taldar líkur á jarðskjálftum um eða jafnvel
yfir 7 á Richter-kvarða.

Náttúrvernd
Í Tjörneshreppi eru engin friðlýst svæði en á nokkrum stöðum eru
náttúruminjar á náttúruminjaskrá. Á vesturströnd Tjörness, frá
Húsavíkurhöfða í suðri að Voladalstorfu í norðri eru svæði á
náttúruminjaskrá vegna jarðminja (Tjörneslögin) og vegna mikilvægra
fuglasvæða. Einnig Lundey á austanverðum Skjálfandaflóa vegna
sjófuglabyggðar. Auk þess eru svæði sem falla undir tillögur á B hluta
náttúruminjaskrár, þ.e. fjara og grunnsævi á vesturströnd Tjörness, frá
Húsavíkurhöfða í suðri að Tjörnestá í norðri vegna fugla og svæði á Tjörnesi
(berggrunnur) þar sem það er lykilsvæði í jarðsögu Íslands og svæða við
Norður-Atlantshaf. Skeifárfoss er einnig tilnefndur til B hluta
náttúruminjaskrár vegna jarðminja, þ.e. fossa.22

Menningarminjar
Hugtakið menningarminjar er skilgreint í lögum um menningarminjar nr.
80/2012 sem „ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar,
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menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur
mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og
myndir og aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar“. Við
skipulagsgerð sveitarfélaga þarf að gera grein fyrir friðuðum og friðlýstum
húsum og minjum, vinna að skráningu menningarminja í samráði við
Minjastofnun og marka eftir atvikum stefnu um verndun svæða eða
einstakra húsa eða minja.

Samkvæmt Minjavefsjá Minjastofnunar eru á tveimur stöðum í
Tjörneshreppi hús sem falla undir aldursfriðun skv. lögum um
menningarminjar nr. 80/2012, þ.e. á Héðinshöfða og Máná. Í Minjavefsjá er
auk þess gerð grein fyrir fornleifaverkefnum í sveitarfélaginu, svo sem í
tengslum við lagningu rafmagnslína í jörð frá Kvíslarhóli til Mánár23 og
fyrirhuguðu framkvæmdasvæði við Tjörnesveg24. Einnig í tengslum við áður
fyrirhugað álver á Tjörnesi25.

Gildandi stefna
Landsskipulagsstefna leggur m.a. áherslu á að skipulag landnotkunar stuðli
að heilnæmu umhverfi og verndun og varðveislu sérstæðrar náttúru og
menningar og sögu sem felst m.a. í byggingararfi og landslagi. Einnig að
stuðla að öryggi almennings gagnvart náttúruvá og loftslagsbreytingum. Auk
þess er áhersla á að byggð falli að landslagi og náttúru og það verði gert með
stefnu um gæði og yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í dreifbýli. Við
hönnun nýrra mannvirkja í dreifbýli verði tekið mið af byggingarhefðum,
landslagi og staðháttum. Leitast verði við að varðveita náttúru- og
menningargæði sem hafa staðbundið, eða víðtækara, gildi út frá sögu,
náttúrufari eða menningu.

23 Hákon Jensson. 2020.
24 Oddgeir Hansson. 1999.

Náttúruminjar sem falla undir sérstaka vernd náttúruminja skv. gögnum NÍ.

25 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Birna Lárusdóttir. 2003.
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Í gildandi aðalskipulagi eru meginmarkmið sem snúa að náttúru,
umhverfismálum og menningarminjum og þar er m.a. áhersla á verndun
svæða, sem hafa mikilvægt náttúrufarslegt gildi, svo sem með tilliti til
jarðfræði, gróðurs, fugla og dýralífs. Lögð er áhersla á varnir gegn hvers kyns
mengun, svo sem loftmengun, hljóðmengun, jarðvegsmengun,
skólpmengun og sjónrænni mengun. Hvað varðar menningarminjar er stefnt
að verndun og/eða lagfæringum menningarminja og í þeim tilfellum sem við
á verði þeim fundið nýtt og/eða viðeigandi hlutverk. Einnig er lögð áhersla á
gerð áætlunar um hvernig skuli staðið að verndun og/eða lagfæringum
menningarminja og kynningu á þeim.

Atvinnulíf og innviðir

Vegir
Í vegaskrá er yfirlit yfir helstu þjóðvegi í Tjörneshreppi. Norðausturvegur (85)
er stofnvegur frá sveitarfélagsmörkum við Reyðará norðan Húsavíkur, um
láglendi Tjörnes og að sveitarfélagsmörkum við Engidalsfjall á austanverðu
Tjörnesi. Norðausturvegur (85) er með bundnu slitlagi.
Í sveitarfélaginu eru 17 héraðsvegir, en það eru Héðinshöfðavegur (8605),
Hallbjarnarstaðavegur (8610), Héðinshöfðavegur 2a (8857),
Héðinshöfðavegur 2c (8858), Kvíslarhólsvegur (8860), Ytri-Tunguvegur
(8862), Ísólfsstaðavegur (8863), Tungulendingarvegur (8864),
Mýrarkotsvegur (8866), Ketilsstaðavegur (8867), Sandhólavegur (8868),
Syðri-Sandhólavegur (8869), Breiðuvíkurvegur (8870), Árholtsvegur (8871),
Mánárvegur (8872), Mánárbakkavegur (8873) og Mánárbakkavegur 2
(8874). Nokkrir héraðsvegir eru með bundnu slitlagi, svo sem Ytri-
Tunguvegur, Árholtsvegur, Mánárvegur, Mánárbakkavegur og
Mánárbakkavegur 2.

Vegir í Vegaskrá Vegargerðarinnar.
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Vinnu- og þjónustusókn
Íbúar á Tjörnesi sækja þjónustu til Húsavíkur eða annarra þéttbýlisstaða á
Norðurlandi.

Fjarskipti
Samkvæmt vegmælingum Póst- og Fjarskiptastofnunar á 3G og 4G
sambandi, er víðast hvar gott farsímasamband við Norðausturveg (85) sem
er stofnvegur. Mælingarnar sýna þó að samband gæti rofnað á vegköflum,
svo sem við Hallbjarnastaðará. Mælingar stofnunarinnar ná ekki til annarra
svæða og ekki er ljóst hvort 3G og 4G kerfið dekkar byggð svæði í
sveitarfélaginu og víða er slæmt gsm samband, þrátt fyrir nýjan sendi á
Voladalstorfu

Lokið hefur verið við að leggja ljósleiðara á Tjörnesi og öll býli eiga kost á að
tengjast háhraða neti.

Orkuvinnsla og orkuflutningur
Í Tjörneshreppi er ein vatnaflsvirkjun samkvæmt gögnum Orkustofnunar,
þ.e. Köldukvíslarvirkjun sem er 2800 kW að uppsettu afli. Auk þess er
heimarafstöð á Máná og er hún 7 kW að uppsettu afli.

Dreifikerfi Rarik liggur um Tjörneshrepp og kerfið er að öllu leyti lagt í
jarðstreng.

Atvinnulíf
Í gögnum Hagstofunnar eru ekki upplýsingar um atvinnuþátttöku og fjölda
starfa eftir starfsgreinum í Tjörneshreppi. Sem fyrr segir er stundaður
landbúnaður á Tjörnesi en í vaxandi mæli sækja íbúar vinnu utan heimilis auk
þess sem ferðaþjónusta hefur skotið rótum í sveitarfélaginu.
Samkvæmt lögbýlaskrá Þjóðskrár Íslands voru 25 lögbýli í Tjörneshreppi í lok
árs 2019 og þar af var ein jörð skráð sem eyðijörð.26 Það er sameiginlegt með

26 Þjóðskrá Íslands. 2020.

öllum jörðum á Tjörnesi að þær eiga land að sjó og þeim fylgja hlunnindi af
reka og öðrum sjávarnytjum.
Í gildandi aðalskipulagi eru verslunar- og þjónustusvæði á tveimur stöðum,
annars vegar í tengslum við minjasafnið á Mánárbakka og hins vegar við
félagsheimilið Sólvang. Við Sólvang er einnig gert ráð fyrir tjaldsvæði. Auk
þess er í gildandi aðalskipulagi gert ráð fyrir tjaldsvæði í landi Eyvíkur.

Viðkomustaðir ferðamanna
Tjörnes er merkilegt landsvæði, ekki síst vegna þess vitnisburðar sem jarðlög
bera með sér. Hér eru nefnd dæmi um staði á Tjörnesi sem annaðhvort hafa
verið byggðir upp sem áfangastaðir eða eru áhugaverðir viðkomustaðir
ferðamanna, sbr. meðfylgjandi kort með upplýsingum um viðkomustaði
ferðamanna úr gögnum Ferðamálastofu.

 Mánárbakki, en þar er starfrækt minjasafn í húsinu Þórshamri sem
flutt var frá Húsavík að Mánárbakka og burstabær sem nefndur er
Lækjarbakki og hýsir einnig safnmuni. Þar er einnig tjaldstæði.

 Skeifárfoss. Fallegur foss á svæði sem hefur alþjóðlegt verndargildi
vegna jarðminja á Tjörnesi. Sambærileg jarðlög er ekki að finna
annars staðar á landinu.

 Lundey. Mikil fuglabyggð og ætla má að þéttleiki lundavarpsins í
eyjunni sé einhver sá mesti hér á landi og ef til vill víðar.

 Tungulending eða Tjörneshöfn við Skjálfandaflóa. Þar er gömul
verbúð í fjöruborðinu.
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Helstu viðkomustaðir ferðamanna skv. gögnum Ferðamálastofu.

Gildandi stefna
Landsskipulagsstefna 2015-2026 leggur m.a. áherslu á samkeppnishæf
samfélög og atvinnulíf og ferðaþjónustu í sátt við náttúru og umhverfi ásamt
tryggum fjarskiptum og sjálfbærri orkuvinnslu. Skipulagsgerð sveitarfélaga
stuðli að uppbyggingu atvinnulífs til framtíðar, með áherslu á gæði í hinu
byggða umhverfi og öflugum innviðum. Sérstaklega verði hugað að
fjölbreytni atvinnulífs með tilliti til þols gagnvart samfélags- og
umhverfisbreytingum.
Í Aðalskipulagi Tjörneshrepps 2008-2020 eru meginmarkmið sem snúa m.a.
að atvinnu, ferðamálum og samgöngum. Þar er áhersla á að skapa
fjölbreyttari atvinnutækifæri í sveitarfélaginu, meðal annars með því að nýta
sérstöðu sveitarfélagsins, t.d. í sambandi við ferðaþjónustu, margvíslega
fræðslu, veiðar og útivist. Einnig að efla landbúnað á svæðinu og að góð
landbúnaðarsvæði verði nýtt til landbúnaðar og að frístundabyggð verði ekki
reist á góðu ræktunarlandi eða landi sem hentar vel til
landbúnaðarframleiðslu. Einnig að lögð verði áhersla á hugmyndina „Beint
frá býli“ eða heimavinnslu afurða af svæðinu. Í ferðamálum er stefnt að því
að bæta og merkja gönguleiðir og uppsetningu leiðbeiningaskilta þar sem
það á við. Einnig er stefnt að úrbótum á þjónustu við ferðamenn, bæði hvað
varðar gistingu í tjöldum, tjaldvögnum og húsbílum. Jafnframt er stefnt að
aukinni þátttöku bænda í móttöku ferðamanna og skipulagningu
skoðunarferða um nesið á náttúru, menningu, menningarminjum o.fl. Stefnt
er að því að efla og þróa ferðaþjónustu á svæðinu, með það að markmiði að
gera ferðaþjónustu að heilsársatvinnugrein.
Í gildandi aðalskipulagi er megináherslan í samgöngum á að vegurinn um
Tjörnes sé hluti af öruggri og greiðfærri hringleið, sem tengi Akureyri,
Mývatn, Dettifoss, Þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum, Tjörnes, Húsavík og
Akureyri. Jafnframt er áhersla á gerð útskota á þjóðvegi 85 á Hringversbungu
við Hringver og við Breiðuvík, m.a. til að draga úr slysahættu.
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3 Viðfangsefni og áherslur við endurskoðun
Í kaflanum er gerð grein fyrir viðfangsefnum aðalskipulagsins og áherslum
Tjörneshrepps inn í endurskoðun aðalskipulagsins.

3.1 Aðalskipulag og sjálfbær þróun
Við gerð aðalskipulags er áhersla á að skipulag byggðar og landnotkunar
stuðli að sjálfbærri þróun sbr. markmið skipulagslaga og leiðarljós
landsskipulagsstefnu. Við mótun vinnslutillögu aðalskipulagsins verður
unnið með allar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar, þ.e. samfélag, umhverfi og
efnahag. Umhverfismati verður beitt til að tryggja að aðalskipulagið stuðli að
sjálfbærri þróun og hafi sem jákvæðust umhverfisáhrif.

Við vinnslu aðalskipulagsins er eftir því sem kostur er unnið með
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Sérstaklega er tekið mið af
heimsmarkmiðum sem valin hafa verið sem forgangsmarkmið íslenskra
stjórnvalda og hafa augljós tengsl við skipulagsgerð.

3.2 Virði skýrrar stefnu
Í aðalskipulagsvinnunni verður leitast við að marka skýra stefnu í náinni
samvinnu við íbúa og hagsmunaaðila. Skýr stefna er mikilvæg fyrir íbúa sem
velja sér búsetu og vilja geta treyst á að ákveðnum gæðum verði viðhaldið.

Aðalskipulaginu er ætlað að nýtast sem virkt stjórntæki við ákvarðanir og
áætlanagerð sveitarfélagsins um uppbyggingu, nýtingu og hverskonar
ráðstöfun lands.
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3.3 Helstu viðfangsefni og sérstakar áherslur
Sveitarstjórn Tjörneshrepps hefur lagt til sérstakar áherslur inn í
aðalskipulagsgerðina, auk þeirra meginviðfangsefna sem fjalla skal um í
aðalskipulagi samkvæmt skipulagsreglugerð. Áherslurnar eru eftirfarandi:

 Uppfærsla aðalskipulags m.t.t. til breyttrar lagaumgjörðar og
forsendna. Aðalskipulagið verður uppfært og endurskoðað með
tilliti til lagaumgjörðar sem um það gildir og stefnu stjórnvalda, svo
sem landsskipulagsstefnu.

 Skipulag ferðaþjónustu. Að fjallað verði í skipulagi um möguleika og
uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu með hliðsjón af
áskorunum sem við blasa til skamms og lengri tíma litið. Byggt verði
á styrkleikum svæðisins, ímynd og staðaranda.

 Sjálfbær orka. Fjallað verði um sjálfbæra orku fyrir byggðina og þeim
möguleikum sem bjóðast á því sviði með það að markmiði að bæta
búsetuskilyrði og auka sjálfbærni byggðarinnar.

 Skipulag og nýting landbúnaðarlands. Fjallað verði sérstaklega um
stefnumörkun í aðalskipulagi um notkun landbúnaðarlands til
hefðbundinnar landbúnaðarframleiðslu, skógræktar o.fl. með
hliðsjón af loftlagsmálum, endurheimt votlendis, ferðaþjónustu o.fl.

Viðfangsefni og efnistök 
aðalskipulags
Samkvæmt skipulagsreglugerð skal gera grein fyrir og marka stefnu um
neðangreind málefni og setja þau fram með ákvörðunum um landnotkun,
eftir því sem við á.

 Athafna- og iðnaðarstarfsemi
 Blöndun byggðar
 Efnistaka, efnislosun og urðun úrgangs
 Íbúar og íbúðir
 Landbúnaður
 Landsskipulagsstefna
 Opin svæði, útivist og íþróttir
 Samgöngur, vegir og stígar
 Sjálfbær þróun
 Skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlends
 Stakar framkvæmdir
 Varúðarsvæði og náttúruvá
 Veitur og fjarskipti
 Verndar- og orkunýtingaráætlun
 Vernd vatns, náttúru- og menningarminja
 Verslun og önnur þjónusta
 Þéttbýli

Að auki getur sveitarstjórn sett fram stefnu í aðalskipulagi um önnur málefni
sem varða þróun sveitarfélagsins.
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3.4 Yfirlit yfir líklegar breytingar á þáttum aðalskipulagsins
Í meðfylgjandi töflu (Tafla 3.1) er greining á þáttum aðalskipulagsins þar sem
búast má við breytingum, byggt á greiningu á forsendum og áherslum
sveitarstjórnar inn í gerð aðalskipulags.

Skýringar:

Engin eða óveruleg breyting

Takmörkuð breyting

Umtalsverð breyting

Tafla 3.1 Líklegar breytingar á helstu þáttum í gildandi aðalskipulagi.

Þáttur eða viðfangsefni Breytingar Skýringar

Leiðarljós og meginmarkmið Ný leiðarljós og uppfærsla meginmarkmiða

Forsendur Farið er yfir allar forsendur aðalskipulags

Íbúðir og íbúðasvæði

Nærþjónusta, þjónustu-
stofnanir, verslun o.fl.

Samgöngur

Innviðir - veitur M.a. sjálfbær orka til húshitunar

Landbúnaður Uppfærð stefna um notkun landbúnaðarlands í
samræmi við áherslur

Ferðaþjónusta Uppfærð stefna um ferðaþjónustu í samræmi við
áherslur

Athafna- og iðnaðarstarfsemi

Frístundabyggð

Opin svæði

Vatnsvernd, vernd náttúru-
og menningarminja

Fjallað um vatnsvernd o.fl.

Hverfisvernd Umfjöllun í samræmi við áherslur stjórnvalda um
vernd náttúru- og menningarminja

Efnistaka og úrgangsmál

Óbyggð svæði, vötn og ár

Náttúruvá Fjalla um nýjar áskoranir

Loftslagsmál Fjalla um nýjar áskoranir
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4 Umhverfismat aðalskipulagsins

4.1 Matsskylda áætlunarinnar
Endurskoðun aðalskipulags Tjörneshrepps fellur undir lög um umhverfismat
framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Áætlunin er unnin samkvæmt
skipulagslögum nr. 123/2010.

4.2 Umhverfisþættir og áhrifaþættir
Áhrifavaldar eða áhrifaþættir aðalskipulagsins eru þeir hlutar stefnunnar
sem eru líklegir til að hafa áhrif á umhverfið. Umhverfisþættir eru þeir þættir
sem framkvæmd eða áætlun getur haft áhrif á. Umhverfismatinu er ætlað
að lágmarka neikvæð áhrif við gerð áætlunarinnar og hámarka þau jákvæðu.
Í meðfylgjandi töflu (Tafla 4.1) er vinsun umhverfisþátta fyrir gerð
aðalskipulagsins, þ.e. megin matsþættir27 og umhverfisþættir sem eru
líklegir til að verða fyrir áhrifum vegna stefnu aðalskipulagsins. Val
umhverfisþáttanna byggir á fyrirliggjandi upplýsingum um grunnástand og
aðrar forsendur sem liggja fyrir við upphaf vinnu við endurskoðun
aðalskipulagsins.

27 Matsþættir taka mið af megin viðfangsefnum við gerð aðalskipulags
Tjörneshrepps.

Tafla 4.1 Vinsun umhverfisþátta. Matsþættir og umhverfisþættir sem
teljast líklegir til þess að verða fyrir áhrifum vegna endurskoðunar
aðalskipulagsins.

Matsþáttur Mikilvægir
umhverfisþættir28 Skýringar

Samfélag og byggð Íbúar, heilbrigði manna,
og efnisleg verðmæti

Áhrif af uppbyggingu í dreifbýli sem
tekur mið af þörfum samfélagsins.
Áhrif af samstarfi um eflingu
grunnþjónustu í samstarfi við
nágrannasveitarfélög og auknum
lífsgæðum í samfélaginu

Náttúru- og
menningarminjar

Líffræðileg fjölbreytni,
landslag, jarðmyndanir,
jarðvegur, vatn, loftslag
og menningarminjar

Verndun votlendis og landgræðsla.
Áhrif af aukinni ferðaþjónustu og
uppbyggingu til að mæta þeirri
aukningu. Áhrif af framkvæmdum á
lítt röskuðum svæðum.

Atvinnulíf og
innviðir

Íbúar, landslag, efnisleg
verðmæti og næmni fyrir
hættu á slysum og
náttúruhamförum

Áhrif af auknum umsvifum og
fjölbreytni atvinnulífs með eflingu
innviða. Aukin samkeppnishæfni
sveitarfélagsins til búsetu í dreifbýli.
Áhrif af styrkingu staðaranda,
uppbyggingu menningartengdrar
ferðaþjónustu og aðstöðu á
fjölförnum stöðum

28 Umhverfisþættir sbr. skilgreiningu á umhverfi í lögum um um umhverfismat
framkvæmda og áætlana.
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4.3 Viðmið og vísar til grundvallar umhverfismati
Umhverfisviðmiðum er ætlað að lýsa æskilegri þróun með tilliti til sjálfbærni
og umhverfismála. Umhverfisviðmiðin eru birt í meðfylgjandi töflu (Tafla
4.2), en þar eru einnig tilgreindir vísar og tengsl við umhverfisþætti sem
skilgreind eru í lögum um umhverfismat áætlana. Umhverfisviðmiðin eru í
grunnin byggð á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra
þróun. Sérstaklega er tekið mið af heimsmarkmiðum sem valin hafa verið
sem forgangsmarkmið íslenskra stjórnvalda og hafa augljós tengsl við
skipulagsgerð.29 Einnig er byggt á Landsskipulagsstefnu 2015-2026 og
öðrum áætlunum á landsvísu sem marka stefnu um landnotkun, auk
náttúruverndarlaga og laga um menningarminjar.

Í umhverfismatinu er unnið með þrjá matsþætti sem taka til
meginviðfangsefna aðalskipulagsins, sbr. töflu hér að ofan (Tafla 4.1). Lagt
verður mat á það hvort skipulagið eða einstakir hlutar þess styðji eða gangi
gegn umhverfisviðmiðunum og við framkvæmd matsins verður beitt
matsspurningum sem vísa til umhverfisviðmiðanna.

29 Stjórnarráð Íslands. 2021.

Hvað eru umhverfisviðmið
og -vísar?
Umhverfisviðmið er nokkurs konar mælikvarði fyrir umhverfi og sjálfbæra
þróun.

Umhverfisviðmiðin eru þannig sá mælikvarði sem umhverfisáhrif
stefnumiða áætlunarinnar eru borin saman við. Þegar metin eru áhrif
áætlunar á tiltekna umhverfisþætti, er það gert með því að bera áhrifin
saman við fyrir fram gefin umhverfisviðmið annars vegar og grunnástand
umhverfisins hins vegar.

Þannig er hægt að taka afstöðu til þess hvort viðkomandi stefnumið sé talið
hafa æskileg eða óæskileg áhrif, veruleg eða óveruleg á umhverfið.

Umhverfisvísir er mælikvarði á ástand tiltekins umhverfisþáttar.
Umhverfisvísar hjálpa til við að lýsa nánar viðkomandi umhverfisþætti.
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Tafla 4.2 Umhverfisviðmið, umhverfisvísar og umhverfisþættir sem byggt verður á í umhverfismati aðalskipulagsins.

Umhverfisviðmið Byggt á Umhverfisvísar

Umhverfisþættir

Íbúar

Heilbrigði m
anna

Líffræ
ðileg fjölbreytni

Landslag

Jarðm
yndanir

Jarðvegur

Vatn

Loftslag

Efnisleg verðm
æ

ti

M
enningarm

injar

N
æ

m
ni fyrir hæ

ttu á slysum
og náttúruham

förum

Heilbrigt líferni og vellíðan íbúa
Stuðla að geðheilbrigði og vellíðan og draga úr ótímabærum
dauðsföllum af völdum lífsstílstengdra sjúkdóma með forvörnum m.a.
með útivist. Draga úr slysum og dauðsföllum af völdum umferðarslysa

HMS-330

LSK 15-2631
Aðgengi að útivist
Ásýnd lands
Umferðarslys

Aðgengi að hreinu vatni og sjálfbær nýting þess
Auka vatnsgæði með því að draga úr mengun. Vernda og endurheimta
vatnstengd vistkerfi

HMS-6 Fráveita
Vatnsgæði
Votlendi
Mengun

Aðgengi að áreiðanlegri og sjálfbærri orku
Auka hlut endurnýjanlegrar orku og stuðla að bættri orkunýtingu.
Skipulag gefi kost á uppbyggingu flutningskerfa raforku og að nýta
orkulindir með sjálfbærni og umhverfisvernd að leiðarljósi

HMS-7
LSK 15-26

Endurnýjanleg orka
Raforkuflutningur
Orkuvinnsla
Hleðslustöðvar

Sjálfbær hagvöxtur og fjölbreytt atvinnutækifæri
Stuðla að samkeppnishæfni og eflingu samfélags og atvinnulífs. Stuðla
að sjálfbærri ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á
staðbundna menningu og framleiðsluvörur. Stuðla að möguleikum á
fjölbreyttri og hagkvæmri nýtingu landbúnaðarlands í sátt við
umhverfið

HMS-8
LSK 15-26

Íbúafjöldi
Ferðaþjónusta
Viðhorf ferðamanna
Staða atvinnulífs og
fjölbreytni
Landbúnaðarland

Viðnámsþol innviða og nýsköpun
Þróa trausta innviði sem eru sjálfbærir og með viðnámsþol gagnvart
breytingum, í því skyni að styðja við efnahagsþróun og velferð allra.
Nýta skipulag til að styðja jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg
tengsl milli þéttbýlis og dreifbýlis

HMS-9
LSK 15-26

Fjarskipti, veitur
Umferð, vegflokkun
Vinnu- og
þjónustusókn
Raforkuflutningur
Þjónustustig og
aðgengi að þjónustu

30 Stjórnarráð Íslands. 2021.
31 Skipulagsstofnun. 2016.
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Sjálfbær neysla og framleiðsluaðferðir
Vinna að sjálfbærri stjórnun og nýtni á náttúruauðlindum. Draga úr
sóun með forvörnum, minni úrgangi, aukinni endurvinnslu og
endurnýtingu

HMS-12 Úrgangs-
meðhöndlun
Endurvinnsla

Loftlagsbreytingar og áhrif þeirra
Auka viðbragðsáætlanir og forvarnir við vá af völdum
loftslagsbreytinga og náttúruhamfara. Stuðla að orkuskiptum í
samgöngum og kolefnisbindingu. Stuðla að öryggi almennings
gagnvart náttúruvá og loftlagsbreytingum

HMS-13
AL 18-3032

LSK 15-26

Binding kolefnis
Losun kolefnis
Hækkun sjávarborðs
Áhætta vegna
ofanflóða

Vistkerfi á landi
Tryggja varðveislu, endurheimt og sjálfbæra nýtingu vistkerfa á landi
og í ferskvatni og þjónustu þeirra í samræmi við alþjóðlegar
skuldbindingar. Grípa til aðgerða til að draga úr hnignun búsvæða og
líffræðilegrar fjölbreytni og koma í veg fyrir útrýmingu tegunda í
hættu. Grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir landnám og draga úr
áhrifum ágengra framandi tegunda á vistkerfi á landi og í vatni

HMS-15
Lög um
náttúru-
vernd33

Líffræðileg
fjölbreytni
Gróðurfar
Skógar
Votlendi
Fuglalíf
Verndarsvæði

Verndun og varðveisla sérstæðrar náttúru og menningar og sögu sem
felst m.a. í byggingararfi og landslagi
Stuðla að varðveislu og vernd náttúru- og menningarminja, sem felast í
fjölbreytni jarðmyndana, landslagi og minjum um sögu og búsetu.
Yfirbragð og mælikvarði nýrrar byggðar falli að bæjarmynd viðkomandi
staðar og sögulegri byggð. Staðsetning og hönnun nýrra mannvirkja taki
mið af byggingarhefðum, náttúru, landslagi og staðháttum

LSK 15-26
Lög um
náttúru-
vernd og
menningar-
minjar34

MSM35

Fágæti landslags
Ásýnd lands
Menningarlandslag
Náttúruminjar
Menningarminjar
Fornleifaskráning
Röskun lands

32 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 2020.
33 Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
34 Lög um minningarminjar nr. 80/2012.
35 Mennta– og menningarmálaráðuneyti. 2014.
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4.4 Aðferðir við umhverfismat og framsetning niðurstaðna
Við umhverfismat aðalskipulagsins verður stuðst við þær upplýsingar sem
fyrir liggja um grunnástand umhverfis og upplýsingar sem koma fram í
skipulagsferlinu. Þá verður einnig leitað til sérfróðra manna og stofnana og
annarra sem kunna að búa yfir þekkingu á staðháttum, gerist þess þörf.

Unnin verður umhverfismatsskýrsla samhliða skipulagsgerðinni, þar sem
greint verður frá mögulegum umhverfisáhrifum af stefnu aðalskipulagsins.
Framsetning umhverfismats verður í formi matstafla og/eða texta. Lögð
verður fram tillaga að aðalskipulagi ásamt umhverfismatsskýrslu til
lögbundinnar kynningar.

Í umhverfismatinu er stuðst við vægiseinkunnir við mat á valkostum og
einstökum þáttum skipulagsins. Vægiseinkunnirnar byggja á leiðbeiningum
Skipulagsstofnunar36 og stuðst verður við sex vægiseinkunnir við matið sbr.
töflu hér til hliðar (Tafla 4.3).

Í umhverfismatinu er lagt mat á það hvort valkostir um stefnu í aðalskipulagi
styðji eða gangi gegn þeirri stefnu sem umhverfisviðmiðin fela í sér.
Skilgreindar verða matsspurningar til að greina hvort stefnan í aðalskipulagi
styður eða vinnur gegn umhverfisviðmiðunum.

36 Skipulagsstofnun. 2007.

Tafla 4.3 Vægiseinkunn fyrir mat á umhverfisáhrifum aðalskipulagsins.

Vægiseinkunn Skýringar

++
Veruleg jákvæð áhrif. Tillaga að stefnu eða framkvæmd styður
viðkomandi umhverfisviðmið og stuðlar að verulega jákvæðri
breytingu á umhverfinu.

+
Jákvæð áhrif. Tillaga að stefnu eða framkvæmd styður viðkomandi
umhverfisviðmið.

0
Engin eða óveruleg áhrif / Á ekki við. Tillaga að stefnu eða framkvæmd
hefur engin, lítil eða óljós tengsl við viðkomandi umhverfisviðmið.

-
Neikvæð áhrif. Tillaga að stefnu eða framkvæmd vinnur gegn eða
gengur þvert á viðkomandi umhverfisviðmið.

- -
Veruleg neikvæð áhrif. Tillaga að stefnu eða framkvæmd vinnur gegn
eða gengur þvert á viðkomandi umhverfisviðmið og stuðlar að
verulega neikvæðri breytingu á umhverfinu.

?
Óvissa um áhrif / Vantar upplýsingar. Óvíst er eða háð útfærslu hvort
tillaga að stefnu eða framkvæmd styður eða vinnur gegn viðkomandi
umhverfisviðmiði.
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4.5 Stefnukostir
Til að varpa ljósi á hvaða valkostir um stefnu koma til álita í aðalskipulaginu
eru skilgreindir meginvalkostir um stefnu með það fyrir augum að þeir gefi
yfirsýn yfir helstu álitamál og svigrúm til stefnumörkunar. Almennt séð geta
valkostir í aðalskipulagi tekið til ákveðins landsvæðis, málaflokks eða
viðfangsefnis, t.d. ákveðinnar framkvæmdar.

Miðað við þær upplýsingar sem nú liggja fyrir gætu eftirfarandi viðfangsefni
komið til skoðunar í tengslum við gerð aðalskipulagsins:

 Núll-kostur. Í umfjöllun um núll-kost verður gerð grein fyrir
grunnástandi umhverfisþátta og líklegri þróun umhverfisins án
framfylgdar nýs aðalskipulags Tjörneshrepps.

 Uppbygging ferðaþjónustustaða. Um væri að ræða að greina
valkosti um eðli og umfang uppbyggingar ferðaþjónustuaðstöðu í
sveitarfélaginu, svo sem í samhengi við stefnu stjórnvalda og áform
um uppbyggingu í sveitarfélaginu.

 Stefnumörkun um landbúnaðarland. Til álita kemur að greina hvaða
svigrúm er til stefnumörkunar í aðalskipulagi um notkun
landbúnaðarlands til hefðbundinnar landbúnaðarframleiðslu og
skógræktar með hliðsjón af loftlagsmálum, endurheimt votlendis,
ferðaþjónustu o.fl.

Hvað eru stefnukostir
Stefnukostir eru þeir valkostir sem ákveðið er að taka afstöðu til í
umhverfismati áætlunar. Þeir eru þannig bornir saman í umhverfismatinu
m.t.t. áhrifa þeirra á umhverfið og mat lagt á hvaða valkostur hefur minnstu
óæskilegu áhrifin á umhverfið en stuðlar best að jafnvægi milli hinna þriggja
stoða sjálfbærrar þróunar sem eru umhverfi, samfélag og efnahagur.
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5 Skipulagsferlið
Í þessum kafla er gerð grein fyrir hvernig fyrirhugað er að standa að gerð
aðalskipulagsins. Öll umgjörð vinnunnar miðar að því að ferlið sé opið og
aðgengilegt og að reglulega sé leitað eftir ábendingum og hugmyndum íbúa
og hagsmunaaðila.

5.1 Tímaáætlun verkefnis
Tímaáætlun miðast við að skipulagslýsing verði kynnt í apríl 2022 og
vinnslutillaga aðalskipulagsins verði kynnt í september sama ár. Áætlað er
að aðalskipulagstillagan verði auglýst í apríl 2023 og aðalskipulagið taki gildi
í september sama ár, sjá meðfylgjandi mynd.
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5.2 Ferlið við gerð aðalskipulagsins
Í skipulagslögum og skipulagsreglugerð er tilgreint hvernig standa skuli að
gerð aðalskipulags, svo og kynningu og samráði.

Skipulagslýsing, vinnsla og auglýsing
Í upphafi skipulagsvinnunnar er tekin saman skipulagslýsing, þ.e. yfirlit sem
lýsir áherslum sveitarfélagsins við endurskoðun aðalskipulagsins auk
upplýsinga um forsendur og fyrirliggjandi stefnu. Í lýsingu er jafnframt gerð
grein fyrir skipulagsferlinu og hvernig fyrirhugað er að standa að
skipulagsgerðinni, svo sem kynningu og samráði.
Í tengslum við gerð lýsingar eru skipulagsforsendur og umhverfisaðstæður
metnar. Greind eru tengsl aðalskipulagsins við aðrar áætlanir, svo sem
landsskipulagsstefnu og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra
þróun.

Lýsingin er samþykkt í sveitarstjórn og auglýst í kjölfarið. Hún er einnig kynnt
opinberlega og íbúar og hagsmunaaðilar fá tækifæri til að koma ábendingum
á framfæri við sveitarfélagið. Skipulags- og matslýsingin er send
Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Haldinn er íbúafundur, eða eftir
atvikum vefkynning, þar sem áherslur sveitarstjórnar eru kynntar auk þess
sem safnað er hugmyndum inn í skipulagsvinnuna. Einnig er settur upp
sérstakur ábendinga-/hugmyndavefur þar sem hægt er að koma á framfæri
hugmyndum í gegnum vefinn.

Samráð og samskipti vegna skipulagslýsingar, vinnslu og auglýsingar

Viðfangsefni Aðilar Hvernig Tími

Áherslur
sveitarstjórnar

Sveitarstjórn og
skipulagsnefnd

Fundir sveitarstjórnar og
skipulagsnefndar. Vinnufundir og
samskipti við ráðgjafa um
forsendur og áherslur fyrir
skipulagsgerðina. Niðurstaða
funda og samskipta eru sett fram
í drögum að skipulagslýsingu

Nóv.
2021. til
mars
2022

Kynning
skipulags-
lýsingar

Íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar.
Skipulagsstofnun og
aðrir umsagnaraðilar

Lýsingin er auglýst í fjölmiðlum og
á vef sveitarfélagsins.
Umsagnarbeiðni er send til
stofnana. Haldinn er íbúafundur
eða vefkynning þar sem lýsingin
og helstu áherslur sveitarstjórnar
eru til kynningar

Apr.
2022

Hugmynda- og
greiningarvinna

Íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar

Í tengslum við kynningu lýsingar
er samráðsvinna í gegnum vefsjá.
Framkomnar hugmyndir
varðveittar og nýttar við gerð
vinnslutillögu

Apr.
2022

Athugasemdir
við
skipulagslýsingu

Íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar

Framkomnar athugasemdir
teknar saman og birtar á vef
sveitarfélagsins

Maí
2022

Verkefnis-
stjórnun og
framvinda
verkefnis

Sveitarstjórn,
skipulagsnefnd og
skipulagsfulltrúi

Reglubundnir fundir og samskipti
oddvita, skipulagsfulltrúa og
ráðgjafa. Niðurstaða funda er
skjalfest í fundargerð

Nóv.
2021 til
maí
2022
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Mótun vinnslutillögu aðalskipulags og úrvinnsla samráðs
Unnin er vinnslutillaga aðalskipulags í samræmi við skipulagslýsingu og með
hliðsjón af þeim ábendingum sem borist hafa frá íbúum, hagsmunaaðilum
og umsagnaraðilum á fyrri stigum. Við gerð aðalskipulags eru umhverfisáhrif
metin og niðurstöður umhverfismatsins nýttar við endanlega mótun
skipulagstillögunnar. Þegar sveitarstjórn telur að vinnslutillagan sé tilbúin er
hún kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan
fullnægjandi hátt, þ.e. áður en tillagan er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn
fyrir auglýsingu. Vinnslutillagan er einnig kynnt sveitarstjórn aðliggjandi
sveitarfélags og öðrum sveitarfélögum sem kunna að eiga hagsmuna að
gæta vegna skipulagsins.

Samráð og samskipti vegna mótunar vinnslutillögu aðalskipulags
Viðfangsefni Aðilar Hvernig Tími

Gerð
vinnslutillögu

Stofnanir,
nágranna-
sveitarfélag o.fl.

Við gerð vinnslutillögunnar er haft
samráð við stofnanir og fleiri
aðila, eftir því sem þörf er á, um
afmarkaða þætti í útfærslu
skipulagsins og samræmingu
skipulagsmála á svæðinu

Maí til
sept.
2022

Afgreiðsla
sveitarstjórnar á
vinnslutillögu til
kynningar

Sveitarstjórn Vinnslutillagan lögð fyrir
sveitarstjórn til afgreiðslu

Sept.
2022

Kynning
vinnslutillögu

Íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar

Vinnslutillagan er kynnt á
íbúafundi og send til umsagnar

Sept.
2022

Athugasemdir við
vinnslutillögu

Íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar

Framkomnar athugasemdir og
ábendingar við vinnslutillögu eru
teknar saman og birtar á vef
sveitarfélagsins

Nóv.
2022

Verkefnisstjórnun
og framvinda
verkefnis

Sveitarstjórn,
skipulagsnefnd og
skipulagsfulltrúi

Reglubundnir fundir
sveitarstjórnar og
skipulagsnefndar. Fundir og
samskipti oddvita,
skipulagsfulltrúa og ráðgjafa.
Niðurstaða funda er skjalfest í
fundargerð

Maí til
nóv.
2022
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Auglýsing, afgreiðsla og staðfesting aðalskipulags
Þegar endanleg tillaga að aðalskipulagi liggur fyrir af hálfu sveitarstjórnar er
hún formlega auglýst til kynningar og þá gefst almenningi kostur á að koma
skriflegum athugasemdum á framfæri. Tillagan er auglýst með áberandi
hætti, svo sem í dagblaði sem gefið er út á landsvísu. Hún er einnig auglýst í
Lögbirtingablaðinu. Í auglýsingu er hverjum þeim aðila sem telur sig eiga
hagsmuna að gæta gefinn kostur á að gera athugasemdir innan ákveðins
frests sem er sex vikur frá birtingu auglýsingar.

Þegar frestur til athugasemda er liðinn er unnið úr framkomnum
athugasemdum og umsögnum og gengið frá endanlegu aðalskipulagi.
Sveitarstjórn tekur afstöðu til athugasemda og gefur sitt lokasamþykki.
Aðalskipulagið tekur gildi þegar það hefur verið samþykkt af sveitarstjórn og
staðfest af Skipulagsstofnun.

Samráð og samskipti vegna samþykkt tillögu til auglýsingar, yfirferð
Skipulagsstofnunar og afgreiðslu

Viðfangsefni Aðilar Hvernig Tími

Frágangur tillögu Stofnanir o.fl. Við frágang skipulags-
tillögunnar er haft samráð við
stofnanir og fleiri aðila, eftir
því sem þörf er á

Des.
2022 til
jan.
2023

Afgreiðsla
sveitarstjórnar á
tillögu fyrir
auglýsingu

Sveitarstjórn Aðalskipulagstillagan lögð fyrir
sveitarstjórn til afgreiðslu

Feb.
2023

Athugun
Skipulagsstofnunar
fyrir auglýsingu
tillögu

Skipulagsstofnun Skipulagstillagan er send
Skipulagsstofnun til
athugunar, sbr. 3. mgr. 30. gr.
skipulagslaga

Feb.
2023

Auglýsing
aðalskipulagstillögu

Íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar.
Umsagnaraðilar

Aðalskipulagstillagan auglýst
sbr. 1. mgr. 31. gr.
skipulagslaga og send
umsagnaraðilum, 6 vikna
kynningartími. Haldinn er
íbúafundur

Apr. til
maí
2023

Viðbrögð við
umsögnum og
athugsemdum

Sveitarstjórn Greinargerð þar sem
athugasemdum og umsögnum
er svarað með rökstuðningi og
gerð grein fyrir því hvaða
breytingar eru gerðar á
skipulagsgögnum eftir
auglýsingu aðalskipulags-
tillögunnar. Greinargerðin birt
á vef sveitarfélagsins

Jún.
2023
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Samráð og samskipti vegna samþykkt tillögu til auglýsingar, yfirferð
Skipulagsstofnunar og afgreiðslu, frh.

Staðafesting
aðalskipulags

Sveitarstjórn,
skipulagsnefnd
Skipulagsstofnun

Sveitarstjórn staðfestir
aðalskipulagið og sendir það
og að lokum til staðfestingar
Skipulagsstofnunar

Sept.
2023

Verkefnisstjórnun
og framvinda
verkefnis

Sveitarstjórn,
skipulagsnefnd og
skipulagsfulltrúi

Reglubundnir fundir
sveitarstjórnar. Fundir og
samskipti oddvita,
skipulagsfulltrúa og ráðgjafa.
Niðurstaða funda skjalfest í
fundargerð

Jún. til
sept.
2023
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6 Ábyrgðar- og samráðsaðilar við gerð aðalskipulags
Sveitarstjórn Tjörneshrepps og skipulagsnefnd bera ábyrgð á endurskoðun
aðalskipulagsins sbr. skipulagslög. Fjölmargir aðrir aðilar koma að
skipulagsgerðinni og Tjörneshreppur leggur áherslu á að allar upplýsingar
séu aðgengilegar og ferlið sé gegnsætt. Leitað verður álits staðkunnugra og
sérfræðinga þegar þörf verður á faglegu mati eða öðrum sérhæfðum
upplýsingum vegna skipulagsvinnunnar.

6.1 Sveitarstjórn og skipulagsnefnd
Sveitarstjórn, skipulagsnefnd og skipulagsfulltrúi og skipulagsráðgjafar koma
með beinum hætti að aðalskipulagsvinnunni. Sveitarstjórn fjallar um málefni
aðalskipulagsins eftir því sem tilefni er til.

6.2 Verkefnisstjórn
Oddviti Tjörneshrepps, skipulagsfulltrúi og ráðgjafi mynda verkefnisstjórn
sem heldur utan um vinnuna við endurskoðun aðalskipulagsins.

6.3 Samvinna við íbúa og hagsmunaaðila
Rík áhersla er lögð á aðkomu íbúa og hagsmunaaðila að skipulagsvinnunni.
Ákveðið er að hafa allt ferlið opið og gegnsætt og að íbúar og aðrir
hagsmunaaðilar verði upplýstir um gang mála. Markmiðið er að afla sem
bestra gagna og gefa sem flestum tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum
á framfæri. Til að ná þessu markmiði verða m.a. nýttar eftirfarandi leiðir:

 Vefur Tjörneshrepps. Þar verða ýmsar upplýsingar um skipulagsferlið
aðgengilegar.

 Kynningar- og samráðsfundir. Fundað verður með íbúum og
hagsmunaaðilum eftir því sem við á. Hér er bæði átt við opna íbúafundi
en einnig verða aðilar mögulega boðaðir til vinnufunda í smærri hópum
um afmörkuð viðfangsefni eftir því sem tilefni verður til.

 Ábendingavefur. Sérstakur ábendingavefur verður í tengslum við ferlið
þar sem safnað er hugmyndum inn í skipulagsvinnuna.

 Dreifibréf sent í hús til kynningar á skipulagsvinnunni.



Aðalskipulag Tjörneshrepps
Skipulagslýsing

Lýsing_Aðalskipulag_Tjörneshrepps
32

6.4 Umsagnaraðilar
Umsagnaraðilar eru skv. skipulagslögum skilgreindir sem opinberar stofnanir
og stjórnvöld sem sinna lögbundnum verkefnum á sviði skipulagsmála og
leyfisveitingum þeim tengdum. Sveitarstjórn leitar umsagnar á tveimur
stigum eins og fram hefur komið. Annars vegar vegna lýsingarinnar og hins
vegar þegar drög að tillögu verða kynnt á vinnslustigi. Að auki munu
umsagnaraðilar fá ábendingu um auglýsingu aðalskipulagsins.
Umsagnaraðilar eru eftirfarandi:

 Opinberar stofnanir

o Skipulagsstofnun

o Umhverfisstofnun

o Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra

o Minjastofnun Íslands

o Vegagerðin

o Veðurstofa Íslands

o Náttúrufræðistofnun Íslands

o Ferðamálastofa

o Orkustofnun

o Skógræktin

o Landgræðslan

o Samgöngustofa

o Póst- og Fjarskiptastofnun

o Hafrannsóknarstofnun

o Fiskistofa

 Veitufyrirtæki

o Rarik

o Míla

 Nærliggjandi sveitarfélag

o Norðurþing

 Aðrir umsagnaraðilar

o Náttúruverndarnefnd Þingeyinga
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