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1. Aðdragandi, skipulagssvæðið og viðfangsefni 

1.1 Aðdragandi 
Í desember 2019, janúar og febrúar 2020 var veðurfar óvenju slæmt á Íslandi. Samgöngur 
lágu niðri og mannvirki urðu fyrir tjóni. Jörðin Hrútatunga í Hrútafirði var þar engin 
undantekning og né heldur tengivirkið sem stendur á lóð nyrst á landi jarðarinnar. Á þessum 
þremur mánuðum leysti tengivirkið nokkrum sinnum út með þeim afleiðingum að heimili á 
stóru svæði voru án rafmagns, fyrirtæki gátu ekki starfað og stofnanir ekki sinnt sínu hlutverki. 
Í ljósi þessa atburða hefur verið ákveðið að endurnýja núverandi útivirki með nýju innivirki. 
Landsnet og Sveitarfélagið Húnaþing vestra hafa óskað eftir því við STOÐ ehf. verkfræðistofu 
að vinna deiliskipulag fyrir fyrirhugaða uppbyggingu. Hér er lýsing skipulagsverkefnisins. 
 
1.2 Skipulagssvæðið 
Skipulagssvæðið liggur um afmörkun iðnaðar- og athafnalóðarinnar Hrútatunga lóð, með 
landnúmer 180672. Stærð lóðarinnar er skilgreind í þinglýstu skjali nr. 22411/1976 sem er 
lóðarleigusamningur ásamt lóðablaði. Lóðin er þar sögð vera 110 m á lengd og 91 m á breidd 
eða 10010 m² að stærð. Svæðið liggur með afmörkun lóðarinnar að vestan- og austanverðu 
en teygir sig nokkra metra til suðurs og norðurs að línumöstrum sem þar eru.  
Skipulagssvæðið er staðsett á Hrútatungu sem liggur á milli Hrútafjarðarár og Síkár í 
Húnaþingi vestra, um það bil 200 m norðan Hrútatunguréttar. Stutt er í Hringveg þar sem 
hann liggur upp á Holtavörðuheiði að norðan. Það eru 12 km frá svæðinu til Borðeyrar, um 
29 km til Laugarbakka og tæpir 37 km til Hvammstanga. Svæðið er um 13516 m² að stærð. 
 
 

1.3 Viðfangsefni 
Á lóðinni er tengivirki, spennistöð og tækjarými og eru þessi mannvirki viðfangsefni 
skipulagsins. Einnig verður fjallað um flutning rafmagns að og frá lóðinni. 
 

 
Mynd 1. Skipulagssvæðið 
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2. Helstu forsendur 

2.1 Staðhættir 
Sveitarfélagið Húnaþing vestra er vestasta sveitarfélag á Norðurlandi vestra. Svæði 
sveitarfélagsins er nokkurn veginn mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar og þaðan liggja leiðir 
áfram eftir norðurlandi, yfir Holtavörðuheiði á vesturland og til norðvesturs á Vestfirði. 
Skipulagssvæðið á Hrútatungu liggur á flatlendi, ekki langt frá Hringvegi þar sem hann liggur 
meðfram Hrútafjarðará. Um 200 m sunnan svæðisins er Hrútatungu rétt og þar á milli er 
Tungubúð, aðstöðuhús fyrir Hrútatungurétt sem var byggt árið 1986. Um það bil 120 m til 
austurs frá skipulagssvæðinu rennur Síká sem er landamerki Hrútatungu og Bálkastaða. 
Vegarslóði liggur austan við skipulagssvæðið, frá Hrútatunguvegi, sem áður var Hringvegur, 
niður að bökkum Hrútafjarðarár þar sem Síká rennur í hana. Vestan skipulagssvæðisins eru 
ræktuð tún en svæðið er að öðru leyti grasi gróin árslétta. 
Innan skipulagssvæðisins stendur tengivirki Landsnets og spennistöð RARIK ásamt tækjarými. 
Hrútatungulína 1 liggur inn á svæðið að sunnanverðu, Laxárvatnslína 1 liggur frá svæðinu til 
norðausturs og Glerárskógalína 1 til norðvesturs. Auk þess liggja loftlínur og jarðstrengir sem 
tilheyra dreifikerfi RARIK til norðurs, austurs og suðurs. Lítið er skjalfest um legu vatnslagna 
á svæðinu. 
 

 

2.2 Gagnaöflun og greining forsendna 
Forsenduöflun hefur farið fram að einhverju leyti við vinnu við skipulagslýsingu. Þá mun nánari 
forsendugreining fara fram við gerð skipulagstillögunnar. 
Gagnaöflun fyrir skipulagsvinnuna mun fara fram á skipulagssvæðinu. Staðsetning 
mannvirkja, t.d. tækjarýmis og girðinga, verður mæld með GPS mælitæki. Niðurstöður úr 

 
Mynd 2. Aðkoma að tengivirkinu. 
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þeirri mælingu verða notaðar sem forsendur fyrir lóðamörkum og staðsetningu byggingarreits 
í fyrirhugaðri deiliskipulagstillögu. Skilmálar og nýtingarhlutfall verður ákvarðað þegar helstu 
stærðir liggja fyrir. 
 
2.3 Staða skipulags 
Landskipulagstefna 
Skipulagstillagan styður við fjölmarga þætti landskipulagsstefnu 2015-2026. Sjónarmið 
landsskipulagsstefnu verða höfð að leiðarljósi við vinnslu tillögunar. Sjónarmiðin fjögur, 
sjálfbær þróun, seigla og sveigjanleiki, lífsgæði og samkeppnishæfni tengjast markmiðum um 
styrkingu rafmagnskerfis. Þá styður skipulagstillagan við búsetu og samfélag í dreifbýli eins 
og komið er inná í kafla 2.1 í landsskipulagsstefnu, eflingu ferðaþjónustu sem fjallað er um í 
kafla 2.4 og samkeppnishæf samfélög og atvinnulíf sem er til umræðu í kafla 3.4. Þá hefur 
skipulagstillagan skýra tengingu við kafla 2.5 í landskipulagsstefnu um orkumannvirki og 
örugga afhendingu raforku. Þessi upptalning er ekki tæmandi en ljóst er að fyrirhuguð 
deiliskipulagstillaga tengivirkisins í Hrútatungu er í miklu samræmi við áherslur 
landskipulagsstefnu 2015-2026. 
 
Aðalskipulag. 
Skipulagssvæðið er á skilgreindu 
landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi 
Húnaþings vestra en lóðin er skilgreind sem 
iðnaðar- og athafnalóð í Þjóðskrá og hefur því 
þegar verið tekin úr landbúnaðarnotkun. Þó 
verður haft samráð við Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið sem er skráð sem 
umsagnaraðili. 
Samkvæmt stefnu um landbúnaðarsvæði í 
skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er um að ræða 

„svæði fyrir landbúnað og mannvirki 
sem tengjast búrekstrinum, með 
áherslu á búfénað, matvæla- og 
fóðurframleiðslu.“1 

Þar með kallar fyrirhuguð deiliskipulagstillaga á 
aðalskipulagsbreytingu þar sem 
landbúnaðarsvæði (L) verður breytt í 
iðnaðarsvæði (I).  
Um markmið iðnaðarsvæða í aðalskipulagi 
sveitarfélagsins segir: 

„Stuðlað verði að uppbyggingu 
iðnaðarsvæða og leita skal hagkvæmra 
leiða til að draga úr magni úrgangs til förgunar. Unnið verði að 
endurnýtingu og endurvinnslu þar sem það er mögulegt.“2 

Skv. skilmálum er heimilt að reisa litlar spennistöðvar allt að 100 m² að umfangi án 
sérmerkingar í aðalskipulagi og fellur tengivirkið í Hrútatungu utan þess ramma. 
Aðalskipulagsbreyting verður því unnin á uppdrætti og í greinargerð. 
 
 
Deiliskipulag. 
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. 

 
1 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013. Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 
2 Landmótun, 2014. 

 
Mynd 3. Skipulagssvæðið (grænn hringur) á 

aðalskipulagsuppdrætti. 
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Minjavernd. 
Ekki hefur farið fram skráning minja á svæðinu. Minjastofnun Íslands er skráð sem 
umsagnaraðili og gefst þar með kostur á að koma með umsögn eða framkvæma skráningu 
minja á skipulagssvæðinu vegna deiliskipulagsins. 
 
2.4 Tengsl við aðrar áætlanir 
Lóðaleigusamningu er í gildi varðandi Hrútatungu lóð og verður fyrirhuguð deiliskipulagstillaga 
í samræmi við hann. 
Við gerð skipulagstillögunnar verður tekið mið af nýjustu upplýsingum í kerfisáætlun 
Landsnets. Fyrir liggur að Kerfisáætlun 2020-2029 verði kynnt á vormánuðum. 
Ekki eru tengsl við aðrar áætlanir. 
 
2.5 Íbúaþróun og atvinnumál 
Húnaþing vestra var stofnað sumarið 1998 við sameiningu 7 hreppa í Vestur-Húnavatnssýslu. 

Árið 2012 stækkaði sveitarfélagið til vesturs þegar Bæjarhreppur sameinaðist sveitarfélaginu. 

Íbúar sveitarfélagsins voru 1181 þann 1. janúar árið 2019 og þá hafði þeim fækkað um 12 frá 

því 1. jan. 2018. Í byrjun ársins 2020 hafði íbúum enn fjölgað í 1211.3 

Samkvæmt aðalskipulagi Húnaþings vestra eru tveir þéttbýlisstaðir í sveitarfélaginu. 

Hvammstangi er stærri þéttbýliskjarninn en þar bjuggu 573 þann  1. janúar árið 2019. Hinn 

þéttbýliskjarninn er Laugarbakki með 55 íbúa 1. jan. 2019.3 Einnig eru húsaþyrpingar á 

Borðeyri og Reykjum í Hrútafirði.  

Nokkuð fjölbreytt atvinnulíf er í sveitarfélaginu þar sem mestur hluti landnotkunar er 

landbúnaðarnotkun, um helmingur íbúa sveitarfélagsins býr í dreifbýli. 

Atvinnulíf á Hvammstanga er mjög fjölbreytt og margvíslega þjónustu er að finna svo sem 

öfluga heilsugæslu, verslun, veitingastaði, bifreiðaverkstæði ásamt annarri nauðsynlegri 

þjónustu við íbúa og ferðafólk. Á Hvammstanga er einnig aðsetur Fæðingarorlofssjóðs og ein 

stærsta prjónastofa landsins. Þá hefur Selasetur Íslands verið starfrækt á Hvammstanga frá 

2005. Á Laugarbakka er rekið stórt hótel og einnig handverkshús. Á Reykjum í Hrútafirði eru 

starfræktar skólabúðir fyrir ungmenni víðsvegar af landinu. Svo er vert að minnast á 

Staðarskála við Hringveg sem flestir landsmenn þekkja.4 

2.6 Veðurfar og náttúruvá 
Veðurfar hafði mikil áhrif á virkni tengivirkisins í Hrútatungu veturinn 2019-2020. Fjallað verður 
um veðurfar á svæðinu í greinargerð deiliskipulagstillögunnar.   

 
3 Hagstofa Íslands, 2020. 
4 Húnaþing vestra, á.á. 
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3.  Umhverfisáhrif 

3.1 Umhverfisáhrif 
Deiliskipulagstillagan hefur að markmiði að taka tillit til umhverfisverndarsjónarmiða og draga 
úr áhrifum á umhverfi.  
Áformaðar framkvæmdir innan skipulagssvæðisins eru ekki líklegar til að hafa í för með sér 
umtalsverð umhverfisáhrif samanber lögn nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 
Deiliskipulagið fellur því ekki undir lög um umhverfismat áætlana. 
Umhverfismat skv. 5.4.1. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 verður unnið við gerð 
deiliskipulagsins. Umhverfisþættir sem metnir verða eru áhrif á umhverfi, landslag, 
andrúmsloft, félagsleg áhrif og efnahagsleg áhrif. 

4. Markmið, samráð og skipulagsferli 

4.1 Markmið 
Eins og fram hefur komið í þessari lýsingu kallar fyrirhuguð deiliskipulagstillaga á breytingu á 
aðalskipulagi. Helstu markmið aðalskipulagsbreytingar eru að: 

• Framfylgja markmiðum gildandi aðalskipulags með því að styrkja tengivirkið í 
Hrútatungu. 

• Samræma landnotkun í aðalskipulagi við starfsemi á svæðinu. 
 
Markmið fyrirhugaðrar deiliskipulagstillögu eru: 

• að takmarka líkur á því að tengivirkið í Hrútatungu leysi út, 
• skilgreina hnitsetta afmörkun lóðar, 
• skilgreina byggingarreit og hámarks nýtingarhlutfall, 
• skilgreina svæði fyrir lagningu jarðstrengs frá/að næstu möstrum sunnan og norðan 

lóðar, að og frá tengivirkinu 
 
 

 
Mynd 4. Vegtenging við Hrútatunguveg. 
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4.2 Kynningar og samráð 
Skipulagslýsing verður lögð fyrir sveitarstjórn og að fengnu samþykki hennar send 
Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Með því er umsagnaraðilum gefinn kostur á að leggja 
fram sjónarmið og ábendingar sem gagnast gætu skipulagsgerðinni. Skipulagslýsingin verður 
auglýst í blöðum og höfð til sýnis á skrifstofu Húnaþings vestra að Hvammstangabraut 5, 530 
Hvammstanga auk heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  
Deiliskipulagstillagan verður auglýst í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt 
breytingu á aðalskipulagi. Athugasemdafrestur verður 8 vikur frá upphafi auglýsingatíma og 
gefst þá samráðs- og umsagnaraðilum og öðrum kostur á að leggja fram athugasemdir. 
 
Samráðs- og umsagnaraðilar verða : 

• Skipulagsstofnun 
• Minjastofnun Íslands 
• Umhverfisstofnun 
• Vegagerðin 
• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
• Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 
• Landeigendur Hrútatungu, L144026 
• Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar í grennd við 

skipulagssvæðið.  
 

 

4.3 Tíma og verkáætlun 
• apríl 2020 : Skipulagslýsing lögð fyrir skipulags- og umhverfisráð og sveitarstjórn. 
• apríl 2020 : Skipulagslýsing send Skipulagsstofnun og umsagnaðilum til umfjöllunar. 
• apríl 2020 : Skipulagslýsing auglýst í dagblaði og á heimasíðu sveitarfélagsins til 

kynningar fyrir almenning og hagsmunaaðila, 3 vikur. 
• maí 2020 : Athugasemdafrestur skipulagslýsingar rennur út. Úrvinnsla athugasemda. 
• maí 2020 : Tillaga að deiliskipulagi lögð fyrir skipulags- og umhverfisráð og 

sveitarstjórn, ásamt tillögu að breytingu á aðalskipulagi. 
• maí 2020 : Sveitarstjórn samþykkir tillögu að deiliskipulag og tillögu að breytingu á 

aðalskipulagi til auglýsingar. 
• maí 2020: Tillaga að deiliskipulagi og aðalskipulagsbreyting auglýst í Lögbirtingablaði, 

í landsmálablaði og til sýnis á skrifstofu Húnaþings vestra ásamt heimasíðu 
sveitarfélagsins www.hunathing.is. Auglýsingatími 6 vikur, athugasemdafrestur 8 
vikur. 

• júlí 2020: Athugasemdafresti lýkur. Yfirferð athugasemda, tillaga að deiliskipulagi og 
tillaga að breytingu á aðalskipulagi samþykkt og svör send þeim sem gerðu 
athugasemdir. 

• ágúst 2020: Afgreiðsla Skipulagsstofnunar og birting í B-deild Stjórnartíðinda. 
 

  

 
Mynd 5. Tengivirkið séð frá Hrútatunguvegi við Síká. 

 

http://www.hunathing.is/
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