
GREINARGERÐ 
Á 319. fundi skipulags- og umhverfisráðs, þann 2. apríl 2020, var samþykkt erindi Landsnets um heimild til að láta vinna 
deiliskipulag fyrir Hrútatungu lóð með landnr. 180672. Sveitarstjórn Húnaþings vestra samþykkti bókun ráðsins á 326. 
fundi sínum þann 16. apríl 2020. Meðfylgjandi umsókninni var skipulagslýsing útg. 1.1, dags. 27.03.2020, sem auglýst 
var frá 24. apríl 2020 til 17. maí 2020. Þar með var samráðs- og hagsmunaaðilum gefinn kostur á gera athugasemdir á 
upphafsstigi skipulagsins. Alls bárust 5 umsagnir sem voru hafðar til hliðsjónar við skipulagsvinnuna. 
1 Forsendur 
1.1 Skipulagssvæðið og staðhættir 
Skipulagssvæðið liggur um afmörkun iðnaðar- og athafnalóðarinnar Hrútatunga lóð, landnr. 180672. Stærð lóðarinnar er 
skilgreind í þinglýstu skjali nr. 22411/1976 sem er lóðarleigusamningur ásamt lóðablaði. Lóðin er 110 m á lengd og 91 m 
á breidd eða 10010 m². 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 norðan í 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 13800 m² að stærð. Stærð 
svæðisins hefur verið leiðrétt frá því sem fram kom í skipulagslýsingu eftir að afmörkun var mæld með með GPS mælitæki. 
Svæðið er nokkuð flatlent þar sem ræktuð tún eru vestan við það en norðan og austan við svæðið er grasigróin árslétta. 
1.2 Mannvirki og aðkoma 
Á lóðinni stendur tengivirki Landsnets og spennistöð RARIK. Svæðið um tengivirkið er afgirt og er tæpir 3017 m² innan 
girðingar. Rofabúnaður Landsnets og spennir RARIK eru utandyra en rofasalur RARIK og sameiginlegt stjórnrými 
fyrirtækjanna er í stjórnbyggingunni sem er 142,6 m² að stærð og er um það bil 4 m á hæð frá yfirborð að sunnanverðu 
uppí mæni. Hún er á einni hæð með kjallara og er gólfflötur hæðarinnar rúmir 75 m². Fjarskiptamastur og tengiskápur í 
eigu Vodafone er austan við stjórnbygginguna. Hrútatungulína 1 liggur inn á svæðið að sunnan, 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. 
Aðkoma að svæðinu er um vegarslóða sem tengist Hrútatunguvegi(701) við Síká. Núverandi aðkoma er sýnd á 
skipulagsuppdrætti og verður óbreytt. 
1.3 Veðurfar og náttúruvá 
Veðurfar hafði mikil áhrif á virkni tengivirkisins í Hrútatungu veturinn 2019-2020 þar sem tengivirkið leysti nokkrum sinnum 
út vegna vinda og snjóa. Engin veðurstöð er við tengivirkið og notast var við gögn frá veðurstöðinni við Reyki. Veðurstofa 
Íslands útvegaði gögn fyrir hitatölur, vindhraða og heildarúrkomu eftir mánuðum, frá því í janúar 2015. Við samanburð á 
þessum tölum sést að meðalvindhraði var meiri í desember 2019 og janúar 2020 en sömu mánuði árin á undan. Þá fór 
vindhraði 28 sinnum yfir 20 m/s á þessu tímabili og mestu vindhviður á mánuði fóru 19 sinnum yfir 30 m/s. Mesta hviða 
sem mældist á þessu tímabili var 44,7 m/s í mars árið 2015 en í des. 2019 mældist mesta hviða 43,2 m/s. Heildarúrkoma 
í janúarmánuðum 2015-2019 var að meðaltali 26,44 mm en 50,9 mm fyrir desembermánuði. Fyrir febrúar og mars var 
heildarúrkoma að meðaltali 38,1 mm og 36 mm. 
Í óveðrinu veturinn 2019-2020 voru það selta og ísing sem höfðu verstu áhrifin á tengivirkið með áðurgreindum 
afleiðingum. Með yfirbyggðu tengivirki verður það varið fyrir seltu og ísingu og líkur á útleysingum af þeim völdum því 
lágmarkaðar. Ekki er vitað um sérstakar náttúruvár á svæðinu. 
1.4 Mæling 
Forsenduöflun fór fram á svæðinu þar sem mannvirki, girðingar og aðkoma voru mæld með GPS mælitæki af gerðinni 
Trimble R10. Nákvæmni mælinga í láréttum fleti er um 5 cm. Niðurstöður mælingar voru notaðar sem forsendur við 
skipulagsvinnuna. 
 2 Tengsl við aðrar áætlanir 
2.1 Landskipulagsstefna 
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 tillagan skýra tengingu við kafla 2.5 í 
landskipulagsstefnu um orkumannvirki og örugga afhendingu raforku. Þessi upptalning er ekki tæmandi en ljóst er að 
deiliskipulagstillaga tengivirkisins í Hrútatungu er í miklu samræmi við áherslur landskipulagsstefnu 2015-2026. 
2.2 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.“  
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.“  
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. Breyting á aðalskipulagi verður auglýst samhliða deiliskipulagi þessu. 
2.3 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 í tengslum við deiliskipulagið. 
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. 
3 Markmið og samráð 
3.1 Markmið 
Markmið deiliskipulagstillögunnar 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 

3.2 Samráð 
Umsagnar- og samráðsaðilar eru: 

 Skipulagsstofnun 
 RARIK ohf. 
 Minjastofnun Íslands 
 Umhverfisstofnun 
 Vegagerðin 
 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 
 Landeigendur Hrútatungu, L144026, íbúar og aðrir hagsmunaaðilar í grennd við skipulagssvæðið. 

Þessir aðilar fengu senda skipulagslýsingu til umsagnar og fengu þar kost til að koma með umsögn eða athugasemd við 
henni. Einnig fá þessir aðilar skipulagstillöguna senda þegar hún verður auglýst. Þá var óskað eftir umsögn landeigenda 
Hrútatungu, L144026, við skipulagstillögunni áður en hún var auglýst. 

4 Skilmálar 
Fara skal eftir því sem skipulag þetta, skipulagsreglugerð, byggingarreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um við 
framkvæmdir tengdum skipulaginu. 
4.1 Lóðamörk og hámarksnýtingarhlutfall 
Afmörkun iðnaðar- og athafnalóðarinnar Hrútatunga lóð, L180672, byggir á þinglýstu skjali nr. 22411/1976. Lóðin er 
10010 m² að stærð, 110 m að lengd og 91 m að breidd. Girðing umhverfis lóðina var mæld inn og lóðamörk löguð að 
afstöðu hennar. Afmörkunin er hnitsett á skipulagsuppdrætti. Hámarksnýtingarhlutfall lóðar skal vera 0,2. 
4.2 Byggingarreitur og mannvirki 
Núverandi mannvirki, önnur en rofabúnaður Landsnets, munu standa áfram og falla innan byggingareits. Við hlið spennis 
RARIK verður settur upp 20 MVAr þéttir til spennustýringa. Einn byggingarreitur er sýndur á skipulagsuppdrætti. Afmörkun 
reitsins liggur samhliða lóðarmörkum, 5 m frá hverri hlið og er hnitsett á skipulagsuppdrætti. Reiturinn er 8100 m², 100 
m á lengd og 81 m á breidd. Öll mannvirki á lóðinni skulu reist innan byggingarreitsins. Innan byggingarreits er heimilt 
að reisa yfirbyggt tengivirki á einni hæð með kjallara, að hámarki 15 m frá gólfi upp í mæni auk þéttis sem staðsettur 
verður við hlið spennis RARIK. Þá er einnig heimilt að reisa möstur upp í 20 m hæð og aðrar byggingar sem tengjast 
starfseminni. Hæð bygginga skal ekki vera meiri en 15 m frá gólfi upp í mæni. Staðsetning, afstaða og mænisstefna 
mannvirkja er valfrjáls innan byggingarreits. Núverandi girðing umhverfis tengivirkið er sýnd á skipulagsuppdrætti. 
Staðsetning girðinga innan skipulagssvæðis er valkvæð. Lega rafstrengja inn á svæðið frá möstrum, sunnan og norðan 
við það, er sýnd á afstöðuuppdrætti ásamt helgunarsvæði strengja. Svæðið er 5 m í hvora átt frá staðsetningu strengja. 
Lega annarra strengja og lagna er valkvæð innan skipulagssvæðisins. Að framkvæmdum loknum skal ganga frá landi 
þannig að það verði í sem líkustu ástandi og það var fyrir framkvæmdir. 
Núverandi rofabúnaður stendur á fleti sem er rúmir 1600 m² og verður í notkun á meðan framkvæmdum stendur. Þegar 
nýtt tengivirki Landsnets verður tekið í notkun verður núverandi rofabúnaður tekin niður. Ekki stendur til að reisa mannvirki 
á þeim fleti sem núverandi tengivirki stendur á næstu árum en heimilt verður að reisa 220 kv tengivirki ásamt meðfylgjandi 
spennistöð á svæðinu.  
Skilmálar fyrir hæðafjölda mannvirkja, hámarkshæð frá gólfi í mæni og hámarksnýtingarhlutfall lóðar eru sýndir á 
skipulagsuppdrætti. 
4.3 Aðkoma og bílastæði 
Aðkoma inn á lóðina og að byggingarreit er sýnd á skipulagsuppdrætti og verður óbreytt frá núverandi legu. Aðkoma að 
mannvirkjum innan lóðar og staðsetning bílastæða er valkvæð innan lóðar. 
4.4 Frágangur 
Framkvæmdir sem skipulagið gerir ráð fyrir munu óhjákvæmilega hafa eitthvert jarðrask í för með sér. Að framkvæmdum 
loknum skal ganga frá landi þannig að það verði í sem líkustu ástandi og það var áður en framkvæmdir hófust. Ganga 
skal frá mannvirkjum þannig að þau falli sem best að umhverfinu og skeri sig ekki úr nærumhverfi. Leitast skal eftir því 
að plægja strengi og lagnir eins og kostur er en að öðrum kosti að sá í skurðsár, þökuleggja eða annað til að flýta fyrir 
gróðurmyndun. 
 5 Umhverfisskýrsla 
Samkvæmt 5.4.1. gr. Skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er lagt mat á líkleg áhrif framkvæmda og starfsemi svæðisins á 
umhverfið. Þættir sem lagt verður mat á eru áhrif á umhverfi, landslag, andrúmsloft, félagsleg áhrif og efnahagsleg áhrif. 
Við greiningu hugsanlegra umhverfisáhrifa er notast við hugtök sem skilgreind eru í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um 
flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi áhrifa. Eftirfarandi skilgreiningar á vægi verða notaðar: 

 Jákvæð áhrif á umhverfisþátt 
 Óveruleg áhrif á umhverfisþátt 
 Neikvæð áhrif á umhverfisþátt 
 Áhrif eru óljós 

5.1 Umhverfi 
Umhverfi er víðtækt hugtak og er í skipulagsreglugerð skilgreint sem samheiti fyrir samfélag, heilbrigði manna, dýr, 
plöntur, líffræðilega fjölbreytni, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar, eignir, menningararfleifð og landslag. Farið 
verður nánar í mat á landslagi og andrúmslofti hér að neðan. Þá verður einnig fjallað um félagsleg og efnahagsleg áhrif 
á samfélag hér að neðan. Áhrif á aðra þætti umhverfis sem taldir eru upp hér að ofan eru talin óljós eða óveruleg enda 
hefur tengivirkið staðið á þessum stað í nokkra áratugi. 
5.2 Landslag 
Skipulagið gerir ekki ráð fyrir mikilli breytingu á landslagi þar sem land er óhreyft. Af mannvirkjum sem eru á lóðinni setur 
núverandi tengivirki mestan svip á landslag, enda er það utandyra. Núverandi tengivirki verður tekið niður og nýtt yfirbyggt 
tengivirki reist í staðinn sem er hvort tveggja lægra og á minni fleti. Settir eru skilmálar um að fyrirhuguð mannvirki skuli 
falla vel að landslagi og líklegt er að fyrirhugað tengivirki muni falla betur að landslagi en núverandi útivirki. Áhrif á 
landslag eru því talin jákvæð. 
5.3 Andrúmsloft 
Til þess að einangra tengivirkið verður notast við gastegundina brennisteinshexaflúoríð SF6 sem er gróðurhúsalofttegund 
skv. lögum nr. 65/ 2007 um losun gróðurhúsalofttegunda. Reiknað er með að leki SF6 verði 0,1% af heildarmagni og 
notaður verður sérstakur eftirlitsbúnaður til að fylgjast með losun. Fylgst er með þróun efna sem gætu leyst SF6 af hólmi 
í þessum tilgangi og komi fram umhverfisvænni staðgengill verður metið hvort skipta megi SF6 út. Áhrif á andrúmsloft eru 
talin neikvæð á meðan SF6 er í notkun. 
5.4 Félagsleg og efnahagsleg áhrif 
Til að meta félagsleg og efnahagsleg áhrif þeirra framkvæmda sem skipulagið gerir ráð fyrir má horfa til vetrarmánaða 
2019-2020. Þá leysti tengivirkið nokkrum sinnum út vegna veðurs sem orsakaði rafmagnsleysi hjá almenningi, fyrirtækjum 
og stofnunum með tilheyrandi afleiðingum. Með því að reisa yfirbyggt tengivirki er dregið allverulega úr líkum á að það 
leysi út vegna veðurs. Félagsleg og efnahagsleg áhrif eru talin jákvæð. 
6 Auglýsing og samráð 
Skipulagstillaga þessi verður tekin fyrir á fundi skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra og á fundi sveitarstjórnar. Í 
kjölfarið verður hún auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og gefst umsagnaraðilum og almenningi þá
kostur á að koma athugasemdum á framfæri. 
 
 


