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Hér er sett fram deiliskipulag sem nær til Birkiflatar (L219370) í Skíðadal í Dalvíkurbyggð og nær yfir 

um 6,9 ha svæði. Fyrirhugað er að stofna þrjár nýjar frístundalóðir til viðbótar við þær fimm sem fyrir 

eru og setja fram byggingarheimildir á hverri þeirra. Aðkoma að svæðinu er frá vegi nr. 807 og 

afmarkast svæðið af veginum að austan og Þverá að norðan.  

1.1 Skipulagsgögn 

Skipulagsuppdrættir eru unnir á grunni loftmyndar frá Loftmyndum ehf, kortagrunnum IS50v frá LMÍ 

og landamerkjaskrá frá Þjóðskrá. Deiliskipulagsgögn eru unnin í hnitakerfinu ISN93. Skipulagsgögn eru 

eftirfarandi:  

• Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1:1.000, dagsettur 4. nóvember 2020. 

• Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum, dagsett 4. nóvember 2020.  

2.1 Staðhættir 

Birkiflöt (L219370) er stofnuð úr landi Kóngsstaða (L151959) og er skráð stærð í Þjóðskrá 27,9 ha. 

Svæðið er innarlega í Skíðadal í tæplega 20 km fjarlægð frá Dalvík í um 110-120 m.y.s. Áin Þverá rennur 

fast norðan við svæðið og þjóðvegur nr. 807 að austan. Landinu hallar til austurs og eru lág holt og 

mólendi einkennandi fyrir svæðið. Nyrst er gamalt tún og nokkur trjárækt hefur farið fram á svæðinu. 

Þrjú sumarhús standa á svæðinu og liggur vegur að þeim frá þjóðvegi. Syðst á svæðinu er nýr vegslóði 

sem liggur að nýjum fyrirhuguðum lóðum. 

 

1 INNGANGUR 

2 FORSENDUR 
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2.2 Aðalskipulag Dalvíkurbyggðar 2008-2020 

Í gildi er Aðalskipulag Dalvíkurbyggðar 2008-2020 sem var staðfest í ágúst 20091. Hafin er vinna við 

endurskoðun aðalskipulagsins.  

Í aðalskipulagi er svæðið skilgreint fyrir frístundabyggð og er nr. 629-F en skilgreina skal í aðalskipulagi 

svæði fyrir fjögur frístundahús eða fleiri. Þéttleiki frístundabyggðar verði að hámarki 1-2 hús á hektara 

og skal stærð frístundalóða að jafnaði vera á bilinu 0,5 til 2,0 ha. Í deiliskipulaginu er hver lóð 0,25 ha 

en lóðirnar liggja allar að óbyggðu og opnu svæði og er með því uppfyllt það rýmisákvæði sem í 

aðalskipulaginu fellst. 

TAFLA 1. Tafla úr kafla 4.11 í aðalskipulagi, bls. 34 

NR STÆRÐ SVÆÐI LÝSING SKIPULAGSÁKVÆÐI 

629-F 6,6 
Birkiflöt í 
Kóngsstaðalandi 

3 hús. Að öðru leyti 
óbyggt 

8 frístundahús. Lóðir að lágmarni 0,25 ha. Nánari 
ákvæði í deiliskipulagi. 

Samhliða deiliskipulagi þessu er gerð minniháttar breyting á aðalskipulagi þar sem reitur 629-F er 

stækkaður til suðurs um 90 m og fer flatarmál hans úr 5,1 ha í um 6,8 ha. Breytingin var gerð til að 

hægt væri að stofna lóðir á sunnanverðu svæðinu en á norðanverðu svæðinu eru m.a. fornleifar sem 

gera byggingaráform erfiðari á þeim hluta.  

Svæðið er á fjarsvæði vatnsverndar og er reiðleið skilgreind meðfram þjóðvegi.  

Deiliskipulagið er í samræmi við breytt aðalskipulag.  

                                                           
1 (Árni Ólafsson og Kristján Eldjárn Hjartarson 2009) 



 

7 

2.3 Náttúrufar og verndarsvæði 

Frístundasvæðið er á skilgreindu fjarsvæði 

vatnsverndar Í reglugerð 533/2001 um breytingu á 

reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns 

segir um fjarsvæði:  Þar sem vitað er um sprungur eða 

misgengi á þessu svæði, skal fyllstu varúðar gætt í 

meðferð efna, sem talin eru upp í II. flokki. Stærri 

geymslur fyrir slík efni eru bannaðar á svæðinu. 

Heilbrigðisnefnd getur gefið út frekari fyrirmæli 

varðandi umferð á þessu svæði, svo og um byggingu 

sumarhúsa og annarra mannvirkja . 

Engar jarðmyndanir eru á svæðinu sem falla undir 

sérstaka vernd vistkerfa og jarðminja skv. 61. gr. laga 

um náttúruvernd. 

Á svæðinu er að finna tún og akurlendi (L14.2), 

snarrótarvist (L9.4) og grasmóavist (L10.4) sem eru 

báðar með hátt verndargildi og á lista 

Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem 

þarfnast verndar en eru allútbreiddar á landsvísu.  

Starungsmýrarvist (L8.9) sem er með mjög hátt verndargildi og er á lista Bernarsamningsins frá 2014 

yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. Víðimóavist (L10.9) með miðlungs verndargildi2. Allar eru 

vistgerðirnar útbreiddar á landsvísu. Verið er að raska mjög litlum hluta þeirra. Hafa ber í huga að kortin 

eru unnin í mun minni mælikvarða heldur en deiliskipulagið. 

2.4 Fornminjar 

Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 eru allar fornleifar friðaðar og sumar friðlýstar. 

Þeim má enginn, hvorki landeigandi, framkvæmdaaðili né nokkur annar spilla, granda né úr stað færa, 

nema með leyfi Minjastofnunar Íslands (21. gr.). Því eru allar þær fornleifar á könnunarsvæðinu sem 

og annars staðar og eldri eru en 100 ára, friðaðar skv. lögunum. Friðlýstum fornleifum fylgir 100 m 

friðhelgað svæði út frá ystu sýnilegu mörkum þeirra (22. gr). Um friðaðar fornleifar er 15 m friðhelgað 

svæði umleikis samkvæmt sömu grein, nema annað sé ákveðið. 

Fornleifastofnun Íslands skráði minjar á svæðinu þegar unnin var aðalskráning í Dalvíkurbyggð árið 

2002. Í samráði við minjavörð norðurlands hjá Minjastofnun Ísland var óskað eftir deiliskráningu fyrir 

svæðið áður en deiliskipulagið yrði lagt fram. Fornleifastofnun Íslands skráði fornminjar á svæðinu í 

september 2020 í tengslum við hugmyndir um uppbyggingu og útfærslu deiliskipulags. Úttektarsvæðið 

náði yfir nyrsta hluta upphaflegu jarðar Kóngsstaða3. 

                                                           
2 (Náttúrufræðistofnun Íslands 2020) 
3 (Elín Ósk Hreiðarsdóttir 2020) 

MYND 1. Vistgerðir skv. kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands2 
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Deiliskipulagsreiturinn sem kannaður var, er fjarri heimatúni Kóngsstaða. Reiturinn nær hins vegar yfir 

stærstan hluta heimatúns býlisins Þverárkots sem líklega hefur byggst úr landi Kóngsstaða en var þó 

sjálfstætt lögbýli á fyrri öldum. Þverárkot var við Þverá, að mestu ofan við þjóðveg á nálægt þeim 

sumarbústöðum sem þegar hafa risið. Líklega var sjálft býlið þar fyrir neðan þar sem nú eru sléttuð tún 

nyrst á skipualgssvæðinu. Stærstur hluti minjanna hefur líklega horfið í túnasléttun en tvö lítil tún eru 

ofan við þjóðveg og sunnan Þverár. Þarna er einnig nokkur skógrækt sem hefur áhrif á varðveislu minja. 

Skráningin leiddi í ljós fimm minjaeiningar á þremur stöðum. Tveir staðanna eru innan 

skipulagssvæðisins en sá þriðji sunnar. Einnig er innan svæðisins bæjarstæði Þverárkots á gömlu túni 

nyrst á svæðinu þar sem ekki eru sjáanlegar fornleifar en mjög líklegt er að þær séu að finna undir 

jarðvegi. Staðsetningu fornleifa má sjá á deiliskipulagsuppdrætti. 

EY-154-010 – Garðlag 

Talsverðar leifar af vallargarði sem hefur verið umhverfis túnið á Þverárkoti og gerði sambyggt því á 

einum stað. Garðlagið er í 6 hlutum. 

 

MYND 2. Hlutar garðlagsins sjást óljóst sem hryggur eða lína í landið nokkru ofan við túnið í átt að Þverá (ljósm. Elín Ósk 
Hreiðarsdóttir.) 

Stærsta og heillegasta garðlagið er fyrst merkjanlegt tæpum 20 m ofan (vestan) við þjóðveg. Þar liggur 

það til VSV í um 30 m en sveigir svo til norðvesturs og liggur upp brekkuna í um 60 m til viðbótar en 

hverfur þar undir pall bústaðarins Birkimels (sjá mynd 3). Útlit garðsins mótast af gróðri umhverfis, 

hann er að hluta lyngi vaxinn en að hluta en grasi vaxinn og einnig vaxa tré í honum á kafla en skógrækt 

er í melnum sem hann liggur sunnan í. Í melinn hefur verið gróðursettur fjölbreyttur trjágróður s.s. 
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aspir, greni og reynitré og hafa tré jafnvel verið gróðursett í sjálfan garðinn. Upp við garðlagið er byggð 

tóft eða gerði (sjá mynd 4). Tóftin gæti hafa verið e.k. rétt eða kvíar og virðist einföld.  

Framhald garðlags er að finna ofan við sumarbústaðinn Birkimel. Hann hverfur undir bústaðinn 

Birkihlíð en ofan við bústaðinn má með góðum vilja greina ógreinilegt framhald. Garðlagið heldur 

áfram sem óljós hryggur sem liggur til norðvesturs í gegnum þéttan trjágróður ofan við bústaðinn 

Birkihlíð. Hægt er að greina hrygginn á 10-12 m kafla (norðvestur-suðaustur) áður en hann hverfur 

alveg í skógrækt. Norðvestar tekur við skógivaxið svæði þar sem ekki reyndist unnt að greina garðlagið 

með nokkurri vissu en um 40 m ofar (vestar) má aftur greina hrygg í hlíðinni sem er líklega vesturhlið 

vallargarðsins. 

 

MYND 3. Garðlag við sumarbústaðinn Birkimel (ljósm. Elín Ósk Hreiðarsdóttir.) 
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MYND 4. Horft til austurs yfir garðlag, sem gæti verið rétt eða kví neðan við Birkimel. (ljósm. Elín Ósk Hreiðarsdóttir.) 

Samanlagt má segja að vallargarðarnir og Þverá marki gróflega af svæði sem er um 200 x 200 m stórt. 

Engin ummerki fundust um tóftir eða þústir innan vallargarðsins (ef frá er talin 027) og ekki sjást skýr 

merki um hvar líklegast er að slíkar tóftir hafi verið í sléttuðu túninu neðar. 

Garðlagið er metið í stórhættu vegna framkvæmda. 

EY-154:027 - Tóft 

Einföld, aflöng tóft er um 22 m ofan eða vestan við þjóðveg um Skíðadal en 25 sunnan við vegslóða að 

sumarbústöðum skammt norðan Þverár. Tóftin er innan þess svæði sem telja má heimatún Þverárkots 

en veggir tóftarinnar eru stæðilegir og virðist vera yngri en garðlögin sem marka af býlið. Deiglent er 

umhverfis tóftina og í veggi hennar og umhverfis þá hefur verið plantað öspum og öðrum trjátegundum 

sem veldur því að nokkuð erfitt er að átta sig á umfangi hennar. 
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MYND 5. Tóftin er frekar ógreinileg þar sem hún er á kafi í trjágróðri (ljósm. Elín Ósk Hreiðarsdóttir) 

Tóftin er metin í stórhættu vegna framkvæmda. 

 

2.5 Núverandi mannvirki 

Í landi Birkiflatar (L219370) hafa verið stofnaðar 4 lóðir. Þær eru Birkikot (L219758), Birkihlíð (L219757), 

Birkilundur (L210908) og Birkimelur (L151960). Nú þegar eru frístundahús á lóðunum Birkihlíð, 

Birkilundi og Birkimel 4.  

Í Birkihlíð er 56 m² sumarhús byggt árið 2011.  

Í Birkilundi er 37,1 m² sumarhús byggt árið 2013. 

Á Birkimel er 34,9 m² sumarhús byggt árið 1967.  

                                                           
4 („Fasteignaskrá“ 2020) 
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Deiliskipulag fyrir Birkiflöt fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, þar sem ekki 

er mörkuð stefna er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Helstu umhverfisáhrif af uppbyggingu eru ásýndaráhrif af byggingum 

og meiri frístundabyggð fylgir aukin umferð. Skipulagið tekur tillit til þeirra fornleifa sem á svæðinu eru 

og verður þeim ekki spillt frekar en orðið er.  

Uppbygging frístundasvæðis í landi Birkiflatar er hagkvæm með tilliti til veitna og samgangna. Þar er 

fyrir frístundabyggð og verður um samfellt frístundasvæði að ræða. Staðsetning þess er í góðum 

tengslum við núverandi vegi og veitukerfi og ekki þarf að raska landi til að tengja svæðið við það 

grunnkerfi sem er til staðar.  

Yfirbragð nýrrar frístundahúsa skulu taka mið af umhverfinu í kring hvað varðar efnis- og litaval. 

Svæðið er innan fjarsvæðis vatnsverndar. Ef sprungur eða misgengi eru á þessu svæði skal gæta fyllstu 

varúðar í meðferð mengandi efna s.s. olíu, bensín og skyld efni, salt, eiturefni til útrýmingar á 

skordýrum eða gróðri og önnur efni sem mengað geta grunnvatn, auk efna sem sérstaklega eru 

tilgreind í reglugerð um neysluvatn. 

 

4.1 Lóðir 

Frístundahúsalóðirnar eru 50x50 m og eru þar með 2.500 m² að stærð. Lóð Birkimels er þó örlítið 

frábrugðin og er gerð lítilsháttar breyting á gildandi lóðamörkum til að aðkomuvegur verði alfarið utan 

lóðarinnar. Breytingar eru einnig gerðar á gildandi lóðamörkum Birkikots og Birkihlíðar sem er gert til 

að koma lóðunum neðar í landið og til að lóðirnar nýtist betur til frekari uppbyggingar óháð fornleifum. 

3 UMHVERFISÁHRIF 

4 SKIPULAGSSKILMÁLAR 
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4.2 Byggingar 

Á hverri lóð er afmarkaður byggingarreitur og heimilt er að reisa innan hvers reits eitt frístundahús auk 

gestahúss og/eða geymslu. Byggingarreitir eru almennt 10 m frá lóðamörkum og aldrei nær þekktum 

fornleifum en 5 m. Heimilt er að hvert frístundahús samanstandi af kjallara, hæð og risi. Hámarksstærð 

hvers frístundahúss er 200 m²en skal þó grunnflötur þess ekki vera meiri en 150 m². . Hámarsstærð 

gestahúss og/eða geymslu er 80 m². Hámarkshæð frá gólfkóta jarðhæðar er 6,5 m. Þakform er frjálst. 

Velja skal jarðtóna liti við efnis- og litaval. 

Heimilt er að fjarlægja núverandi sumarhús eða byggja við þau innan byggingarreita.  

4.3 Vegir og bílastæði 

Aðkoma að fimm nyrðri lóðunum er um núverandi aðkomuveg sem liggur frá vegi nr. 807, skammt 

sunnan Þverár. Núverandi vegslóði að Birkimel, Birkilundi og Birkihlíð verður óbreyttur. Ný aðkoma 

verður efst á gamla túninu að Birkilaut og Birkikoti.  

Ný aðkoma hefur verið lögð um 160 m sunnan við gömlu aðkomuna. Sú þjónar Birkirjóðri, Birkilandi og 

Birkiás.  

Bílastæði skulu vera innan lóða en gert er ráð fyrir bílastæðum neðst á aðkomuvegunum sem nýtast á 

veturna þegar ófært er heim að húsunum. Einnig nýtast þau sem kerrustæði og gestastæði á sumrin. 

4.4 Veitur 

Neysluvatn fyrir svæðið er fengið úr borholu skammt frá Birkilundi. Svæðið er tengt við dreifikerfi RARIK 

og ljóðsleiðara Tengis. 

Gert er ráð fyrir hreinisvirkjum á svæðinu. Einu fyrir Birkiás, Birkiland og Birkirjóður, annað verður 

staðsett nyrst á svæðinu fyrir Birkilaut og Birkikot en núverandi hús eru tengd hreinsivirki sem staðsett 

er skammt vestan Birkilundar. Verði þörf á fleiri hreinsivirkjum vegna aðstæðna skal það gert í samráði 

við sveitarfélagið. Tryggja skal gott aðgengi að hreinisvirkjum til tæmingar. Staðsetning hreinisvirkja á 

uppdrætti eru leiðbeinandi. Rotþrær og siturlagnir eða sambærilegur búnaður skal vera í samræmi við 

leiðbeiningar Umhverfisstofnunar um rotþrær og siturlagnir.  

Við lagningu veitukerfis innan svæðis skal hugað að fornminjum og að raska ekki fornminjum þar sem 

þær geta mögulega verið að finna. 

4.5 Sorp 

Sorphirða fer eftir reglum sveitarfélagsins hverju sinni. 
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4.6 Varðveisla minja 

Á svæðinu eru skráðar fornleifar, garðlag og tóft auk þess sem mögulega eru fornleifar að finna á gamla 

bæjarstæði Þverárkots á túninu nyrst á svæðinu. Fornleifarnar teljast í mikilli hættu vegna 

framkvæmda og ljóst er að þeim hefur þegar verið raskað að einhverju leiti.  

Allar framkvæmdir skulu taka tillit til fornleifa eins og hægt er og forðast skal rask á þeim eftir fremsta 

megni. Þar sem ekki verður hjá því komist að raska fornleifunum skal fyrst leitað leyfis Minjastofnunar 

Íslands og þeim skilyrðum hlítt sem stofnunin kann að setja í því skyni. Á framkvæmdartíma skal merkja 

allar fornleifar sem eru í hættu þannig að þær séu augljósar framkvæmdaaðilum til að fyrirbyggja 

óþarfa rask.  

Ekki er heimilt að raska gamla túninu á bæjarstæði Þverárkots með lögnum eða með öðrum hætti 

nema með samþykki Minjastofnunar Íslands og með þeim skilmálum sem þeir setja. Heimilt er að leggja 

veg efst á túnið enda verði jarðveginum þar ekki raskað. 

Heimilt er að raska landi í allt að 5 m fjarlægð frá garðlagi enda sé tryggt að fornleifunum verði ekki 

raskað. Á framkvæmdartíma skal merkja allar fornleifar sem eru í hættu þannig að þær séu augljósar 

framkvæmdaraðilum til að fyrirbyggja óþarfa rask.  

Ef fram koma áður óþekktar fornleifar á framkvæmdartíma, sbr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 

80/2012, verður þegar haft samband við Minjastofnun Íslands og framkvæmd stöðvuð uns fengin er 

ákvörðun Minjastofnunar um hvort halda megi áfram og með hvaða skilmálum. 

4.7 Opið svæði 

Gert er ráð fyrir að gamla túnið norðan eldri vegarins þjóni sem leiksvæði og tilfallandi sem tjaldsvæði 

fyrir gesti sumarhúsaeigendanna. Gert er ráð fyrir að gönguleiðir milli bústaða verði að mestu eftir 

aðkomuvegum nema milli norður og suður svæðisins sem tengt verður saman með göngustíg. 

4.8 Kvaðir 

Kvöð er á Birkiflöt (L219370) um aðkomu að öllum frístundahúsunum, staðsetningu hreinsivirkja, 

lögnum og öðru sem tilheyrir uppbyggingu frístundasvæðisins. Kvöð er á Birkilundi um borholu fyrir 

neysluvatn svæðisins. 

5 ALMENNIR SKILMÁLAR 
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5.1 Almennt 

Skilmálar þessir taka til byggðar sem fellur undir þetta deiliskipulag. Húsagerðir eru frjálsar að öðru leiti 

en því sem skilmálar, mæli- og hæðablöð, og lög og reglugerðir segja til um. Hús sem standa á sömu 

lóð og/eða eru samtengd skulu teiknuð af sama hönnuði og lögð fram sem ein heild. Ákvæði um fjölda 

hæða og þakform eru í kafla um sérákvæði. Leggja skal lóðahönnun fyrir byggingarnefnd samhliða 

byggingarleyfisuppdráttum. 

5.2 Byggingarreitir 

Byggingareitir lóða eru sýndir á skipulagsuppdrætti og skulu byggingar byggðar innan þeirra, nema 

kveðið sé á um annað í sérskilmálum í þessari greinargerð. Byggingareitir eru sýndir með brotalínu. 

Byggingarreitir eru tilgreindir á deiliskipulagsuppdrætti og málsettir á mæliblaði. Ný hús og 

viðbyggingar skulu standa innan byggingarreits. 

5.3 Mæli- og hæðablöð 

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef einhverjar 

eru o.þ.h. Allir hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur á mæliblaði fyrir 

hverja lóð, nema kveðið sé á um annað í sérskilmálum. Byggingarreitur sýnir lágmarksfjarlægð frá 

lóðamörkum, nema þar sem er bundin byggingalína.  

Mæliblöð sýna einnig viðmiðunarhæðir gangstétta og gatna við lóðamörk, sem er þá einnig lóðarhæð 

á þessum mörkum.  

Hæðarblöð sýna hæðir á lóðamörkum og hæðartölur á aðalgólfum húsa. Hæðartölur gólfa eru leið-

beinandi og skulu frávik umfram +/- 30 cm koma til umfjöllunar hjá byggingaryfirvöldum í 

Dalvíkurbyggð. Hámarkshæð húsa er skilyrt í skilmálum þessum. Lega veitulagna er einnig sýnd á 

hæðarblöðum. 

5.4 Frágangur lóðar 

Óheimilt er að láta lausamuni standa til langframa innan lóðar, s.s. gáma, bíla, stöðuhýsi, vélahluti, 

byggingarefni eða annað álíka. Lóðarhafi skal ávallt huga að lóð sinni og halda henni sem snyrtilegastri 

svo engin hætta stafi af búnaði og munum innan hennar né sé öðrum til ama.  Lýsing skal vera 

lágstemmd og ljósi beint niður. 

6 KYNNING OG SAMRÁÐ 
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Deiliskipulagið er unnið í samráði við verkkaupa og sveitarfélagið. Óskað verður eftir umsögnum frá 

eftirtöldum aðilum: Minjastofnun, Vegagerðinni og Heilbrigðiseftirliti norðurlands. 

6.1 Skipulagsferli 

Deiliskipulagstillagan er unnin og kynnt skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gert er ráð fyrir að 

deiliskipulagstillagan verði auglýst veturinn 2020-2021 og taki gildi snemma vors 2021. 
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