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Skipulags- og matslýsing 

Efnistöku- og efnislosunarsvæði  

 

Breyting á Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030  

30. september 2014 

_____________________________________________________________________________________ 

Staðsetning breytingar á aðalskipulagi: 

Fyrirhugað er að skilgreina nýtt efnislosunarsvæði rétt norðan við Húsavík þar sem beygt er af vegi nr. 85, 
Norðausturvegi til austurs að Húsavíkurfjalli. Svæðið er á jaðri skilgreinds þéttbýlis á 
sveitarfélagsuppdrætti Aðalskipulags Norðurþings 2010-2030 (mynd 1).   

 

  
Mynd 1. Nýtt efnislosunarsvæði á sveitarfélagsuppdrætti Aðalskipulags Norðurþings og þéttbýlisuppdrætti 
fyrir Húsavík.  

 

Aðdragandi og tilgangur skipulagsgerðar 

Við uppbyggingu á iðnaðarsvæðinu á Bakka fellur til töluvert af jarðefni. Nýju og efnislosunarsvæði er 
ætlað að taka við moldarjarðvegi sem þar fellur til. Gert er ráð fyrir að svæðið verði um 2,6 ha og geti 
tekið á móti u.þ.b. 50.000 m3 af jarðvegi. Gengið verði frá jarðveginum með landmótun.  
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Umhverfi og staðhættir 

Nýtt efnislosunarsvæði má sjá gróft afmarkað á mynd 2, en landssvæðið er að mestu lúpínugróin holt. 
Svæðið er í um 100 m hæð yfir sjávarmáli og er í um 700 m fjarlægð frá þeim íbúðarhúsum sem næst 
standa innan þéttbýlisins á Húsavík. Rétt vestan við svæðið er akstursíþróttasvæði en vegur sem liggur 
austur fyrir svæðið liggur upp á topp Húsavíkurfjalls.  

  
Mynd 2. Nýtt efnislosunarsvæði, sýnt á loftmynd.  

 

Helstu forsendur í gildandi aðalskipulagi 

Nýja efnislosunarsvæðið er rétt utan við mörk þéttbýlis á Húsavík og er á sveitarfélagauppdrætti skilgreint 
sem landbúnaðarsvæði. Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir byggingum og starfsemi 
sem tengist búrekstri.   

Í aðalskipulaginu er sett fram stefna um að nýting jarðefna sé með skynsamlegum og skipulögðum hætti 
og að leitast verði við að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif. Efnisvinnsla fari eingöngu fram á skilgreindum 
efnistökusvæðum nema hvað efnistaka einstaka landeiganda er heimil utan þeirra, ef hún stangast ekki á 
við aðra stefnu aðalskipulagsins. Ekki er fjallað sérstaklega um efnislosunarsvæði. 

 

Tengsl við aðrar áætlanir 

Skipulags- og matslýsing þessi fyrir tillögu að breytingu á aðalskipulagi verður kynnt í samræmi við ákvæði 
skipulagslaga og laga um umhverfismat áætlana og óskað eftir athugasemdum við hana. Breytingartillagan 
verður auglýst skv. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Samhliða breytingu á aðalskipulagi verður unnin tillaga að deiliskipulagi fyrir svæðið. Í deiliskipulaginu 
verður fjallað nánar um tilhögun efnislosunarsvæðisins og hvernig staðið yrði að landmótun á svæðinu 
með þeim jarðvegi sem þangað yrði fluttur.  

 

Umhverfismat 

Greinargerð um tillögu að aðalskipulagsbreytingunni mun innifela umhverfisskýrslu sem gerir grein fyrir 
mati á áhrifum hennar. Lagt verður mat á eftirtalda umhverfisþætti sem áður voru til umfjöllunar í 
umhverfismati aðalskipulags Norðurþings: samfélag, land, loft, vatn, vistkerfi, minjar og landslag, 
byggðarmynstur og lýðheilsa. Í aðalskipulagi Norðurþings voru áhrif nýtingar jarðefna metin nokkuð 
jákvæð á samfélag, byggðamynstur og lýðheilsu en nokkuð neikvæð eða háð útfærslu á land, loft, vatn, 
vistkerfi, minjar og landslag.  
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Skipulagsferlið 

Eftirfarandi eru drög að ferli verkefnisins í samræmi við skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Reikna má með 
að ferlið taki 4-6 mánuði frá því að skipulags- og matslýsing er send Skipulagsstofnun. 

A. KYNNING LÝSINGAR  

• Skipulagslýsing verður send Skipulagsstofnun og öðrum umsagnaraðilum til umsagnar. 
Umsagnarfrestur er 2 vikur. Lýsingin verður samtímis auglýst á vef Norðurþings þar sem hún 
verður aðgengileg í 2 vikur. Ábendingar og athugasemdir skulu berast innan þess frests. 
Skipulags- og bygginganefnd mun hafa hliðsjón af ábendingum og umsögnum sem henni berast 
en þeim verður ekki svarað með formlegum hætti. 

• Skipulagslýsing verður send Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Minjastofnun og 
Heilbrigðiseftirliti Eystra til umsagnar í september 2014. Lýsingin verður auglýst í Skránni á 
Húsavík og á vefsíðu Norðurþings.  

B. KYNNING TILLÖGU AÐ BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI  

• Tillagan, sem verður til sýnis á skrifstofu Norðurþings á Kópaskeri, Raufarhöfn og Húsavík, 
auglýst með áberandi hætti og send umsagnaraðilum til umsagnar og óskað eftir umsögn innan 2 
vikna.  

C. ATHUGUN SKIPULAGSSTOFNUNAR 

• Tillaga að breytingu ásamt tillögu að viðbrögðum við umsögnum er afgreidd í skipulags- og 
bygginganefnd og sveitarstjórn og síðan send Skipulagsstofnun til athugunar en stofnunin hefur 4 
vikur til umsagnar.   

• Ef Skipulagsstofnun gerir athugasemdir er tillagan tekin fyrir að nýju í skipulagsnefnd og 
sveitarstjórn og hún lagfærð eftir því sem tilefni er til. 

D. AUGLÝSING TILLÖGU 

• Tillagan er auglýst í Lögbirtingablaði, á netinu og með öðrum áberandi hætti. Kynningartími og 
athugasemdafrestur er að lágmarki 6 vikur frá upphafi kynningar. 

E. AFGREIÐSLA TILLÖGU 

• Að afloknum athugsemdafresti er tillagan tekin til umfjöllunar í skipulags- og bygginganefnd og 
síðan sveitarstjórn. Afstaða er tekin til athugasemda og hugsanlegra breytinga. Umsögn um 
athugasemdir er send sem þeim sem þær gerðu. Niðurstaða sveitarstjórnar er auglýst. 

• Samþykkt tillaga er send Skipulagsstofnun innan 12 vikna frá lokum athugasemdafrests.  

• Skipulagsstofnun staðfestir tillögu innan 4 vikna frá því að tillagan berst og birtir staðfestingu í  B-
deild Stjórnartíðinda.  


