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Lýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu í landi Æsustaða  
Hér á eftir fylgir lýsing á skipulagsverkefni fyrir breytingu á Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 
2010-2022 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. 

 
Mynd 1.  Hluti staðfests aðalskipulags Húnavatnshrepps. Breytingarsvæðið er auðkennt með rauðum hring á myndinni. 

1. Forsendur 
Forsendur breytingarinnar eru þær að óskað er eftir efnistöku til viðhaldsverkefna á yfirborði 

Hringvegar í Langadal og í Vatnsskarði. Náman er eins og mynd 2 sýnir í ógrónum áreyrum 

Blöndu, austan Hringvegar en vestan túns skammt norðan heimreiðar að Æsustöðum í 

Langadal. Á námusvæðinu var áður tekið efni til byggingar núverandi Hringvegar en Blanda rann 

um svæðið áður en núverandi Hringvegur var byggður 1983. Gerð var úttekt á forminjum á 

svæðinu og næsta nágrenni af Byggðasafni Skagfirðinga í júní 2012 og komu engar fornminjar í 

ljós. (Sjá fylgiskjal frá Byggðasafni Skagfirðinga). 

2. Lýsing fyrirhugaðra breytinga 
Gildandi Aðalskipulag Húnavatnshrepps var staðfest af umhverfisráðherra 25. maí 2012.  

Aðalskipulagsbreyting þessi tekur til staðsetningar á nýju efnistökusvæði í landi Æsustaða í 

Langadal. Verið er að breyta svæði sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint sem 

landbúnaðarland yfir í efnistökusvæði. Breytingin mun ekki kalla á gerð deiliskipulags af 

svæðinu þar sem náman sem um ræðir telst ekki það stór og framkvæmdaleyfi verði veitt á 

grundvelli aðalskipulags. Náman fellur ekki undir 2. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum 

nr. 106/2000 þar sem hún er undir 25.000 m2 og fellur þ.a.l. ekki undir lög um umhverfismat 
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áætlana nr. 105/2006. Fyrir liggur samningur Vegagerðarinnar við landeigendur um efnistöku á 

svæðinu til 20 ára. 

 

3. Afmörkun svæðisins 
Skipulagssvæðið er um 2,4 ha að stærð og er í landi Æsustaða í Langadal Húnavatnshreppi (sjá 
mynd 2. 

 
Mynd 2. Yfirlitsmynd sem sýnir fyrirhugað efnistökusvæði við Æsustaði. Hringvegurinn er að sunnanverðu en gamli 
þjóðvegurinn að norðan. Um er að ræða gamlan árfarveg Blöndu. Heimild Vegagerðin 2012. 
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4. Markmið 
Markmið breytingarinnar er að tryggja nægjanlegt efnismagn á malarefni fyrir viðhaldsverkefni, 

en vöntun er á malarefni á svæðinu. Breytingin er í samræmi við markmið Aðalskipulag 

Húnavatnshrepps 2010-2022 um að hafa efnistökusvæði fá en hafa svæðin stærri. Nokkrar 

námur innan Húnavatnshrepps eru uppurnar og eru á Langtímaáætlun Vegagerðarinnar um 

námufrágang 2004-2018. Breytingin er einnig í samræmi við stefnu aðalskipulags um 

samgöngur þar sem segir; „Stefnt er að endurbótum og viðhaldi á núverandi vegakerfi.“ 

5. Ferli verkefnisins skiptist í eftirfarandi meginverkþætti: 
Eftirfarandi eru drög að tímaferli og er það birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar. 

1. Lýsing aðalskipulagsbreytingar kynnt í skipulags- og umhverfisráði og Skipulagsstofnun. 
Áætlaður tími: júní 2012 
2. Lýsing kynnt umsagnaraðilum. Áætlaður tími: júní 2012 
3. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi. Áætlaður tími: júní-júlí 2012 
4. Tillaga kynnt í skipulags- og umhverfisráði. Áætlaður tími júní-júlí 2012 
5. Lögformlegt auglýsingaferli og umfjöllun. Áætlaður tími: júlí-ágúst 2012  
Auglýsing í B-deild: ágúst-september 2012. 

Hugmyndir og tillögur eru kynntar yfirvöldum og hagsmunaaðilum með auglýsingu og 
kynningu í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Eftir samþykkt sveitarstjórnar 
á fullunninni tillögu er hún auglýst í B-deild Stjórnartíðinda til staðfestingar í samræmi við 
lög. 

Jens P Jensen sveitarstjóri 


