AÐALSKIPULAG ÞINGEYJARSVEITAR 2010 - 2022

BREYTING

BREYTING Á AÐALSKIPULAGI

Unnið verður deiliskipulag fyrir framkvæmdina samhliða

færð inn í greinargerð aðalskipulagsins. Um er að ræða 700 kW
aðrennslispípu og stöðvarhús auk vegtengingar og nýrrar efnisnámu.

felur í sér fyrirhugaða framkvæmd sem fellur undir 1. viðauka, tl. 3.22

FORSENDUR
Áformað er að reisa Eyjardalsvirkjun, 700 kW virkjun í landi Eyjardalsár
og Hlíðarenda í Bárðardal. Virkjað fall er um 187 m og áætlað er að

og skal taka að hámarki 5.000 m³ meðan á framkvæmdum við
Eyjardalsvirkjun stendur. Heildar efnisþörf vegna framkvæmdarinnar
er áætluð 8.000 m³ sem kemur úr námu E-28 og nýrri námu á
Eyjardal, E-48.

RARIK.

BREYTINGAR Á UPPDRÆTTI

STAÐHÆTTIR
Virkjunin verður í sveitarfélaginu Þingeyjarsveit. Virkjunarsvæðið er í
vestanverðum Bárðardal í landi Eyjardalsár og Hlíðarenda. Aðkoma er

skýringar.

Svæðið er skilgreint landbúnaðarsvæði og óbyggt svæði í gildandi
aðalskipulagi.

BREYTINGAR Á GREINARGERÐ
4.7.4. Önnur iðnaðar- og athafnasvæði

I-09

E-48

Úr aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 - 2022
I-09: Eyjardalsvirkjun. Svæðið er um 13,5 ha að stærð sem skilgreint er

HELSTU SKÝRINGAR

4.11.2. Efnistökusvæði

Lögbýli

E-48: Í landi Hlíðarenda, Eyjardalur, ónotuð. Verður líklegast notuð við
lagningu Hólasandslínu 3 og við gerð Eyjardalsvirkjunar. Áætluð
efnistaka er allt að 5.000 m³. Stærð er allt að 0,5 ha.

X

fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Göngu- og reiðleið frá Fnjóskadal
liggur meðfram svæðinu.
Engar friðlýstar fornminjar eru innan áhrifasvæðis virkjunarinnar en
þrennar friðaðar fornleifar eru á þessum slóðum. Tveir hlaðnir garðar
og þjóðleið milli Bárðardals og Fnjóskadals.
Verndarákvæði eru í gildi á umræddu svæði en skv. 62. gr. laga um

Eyðibýli

Landnotkun og þróun byggðar

UMHVERFISSKÝRSLA
SKILGREINING OG MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM

bakkagróðri við ár og stöðuvötn og haga mannvirkjum og
framkvæmdum þannig að sem minnst röskun verði á bökkum og

Iðnaðarsvæði

landnotkun, fornminjar, fuglalíf, vatnalíf og veiði, landslag og ásýnd,

Landbúnaðarsvæði
Óbyggð svæði

TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR
Efnistökusvæði

.
„Skipulag landnotkunar styðji

Svæði fyrir frístundabyggð

“

VALKOSTIR

sem segir:
„

heldur er um einn ákjósanlegan kost undir virkjunarsvæði að ræða

.“
Virkjunin eykur tekjur sveitarfélagsins og landeigenda í formi

kostur, sem er í raun einnig grunnástand, og valinn kostur.

Mynd 1

Samgöngur og veitukerfi

R

Háspennulínur

Helstu göngu- og reiðleiðir
Héraðs- og landsvegir og aðrir vegir

NIÐURSTAÐA UMHVERFISMATS
Núllkostur er ekki talinn hafa nein áhrif.
Valinn kostur er í heildina talinn hafa óveruleg áhrif eða engin.

Stofnvegir

Þjóðminjaverndarsvæði
Friðlýstar fornminjar

á því landsvæði sem fer undir vatn. Með því að græða landið upp að
framkvæmdum loknum, mun svæðið komast í samt horf og því ekkert

SAMÞYKKT OG STAÐFESTING

markmiðum landskipulagsstefnu.
Landbúnaðarsvæði sem tekið er undir iðnaðarsvæði er 4,88 ha. Óskað

Þrennar fornminjar eru innan áhrifasvæðisins; minjar um þjóðleið milli
Bárðardals og Fnjóskadals og tvö garðlög. Allt rask fornminja er

31. grein skipulagslaga nr. 123/2010, var auglýst frá og með

samræmi við 4. og 6. gr. jarðalaga nr. 81/2004.

skilyrðum sem stofnunin kann að setja í því skyni.

sem best að landslagi og annarri landnotkun.“
tryggja það að virkjunin valdi sem minnstum neikvæðum

og var samþykkt í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
þann ______________________________.

MARKMIÐ AÐALSKIPULAGS
Í markmiðum aðalskipulags segir:
„Meginmarkmið aðalskipulags Þingeyjarsveitar verður að leita leiða

____________________________________________________

virkjunarsvæðinu.

sveitarstjóri

sveitarfélagsins raskist. Til að ná þessu markmiði þarf að leggja
...
Að styðja þróun í landbúnaði og jafnframt að veita svigrúm fyrir ýmsa
aukastarfsemi á landbúnaðarsvæðum og víðar, sem nytjar auðlindir
.“

sjónrænum áhrifum, með því að gæta vel að staðsetningu og hönnun
mannvirkja. Leitast skal við að ganga frá röskuðum svæðum jafnóðum
og framkvæmdum lýkur og skal framkvæmdum almennt hagað þannig
að svæðum verði ekki raskað umfram brýna þörf.

landbúnaðar- og óbyggðu svæði í formi orkuvinnslu. Framkvæmdirnar
skerða ekki möguleika fyrir landbúnað og áframhaldandi beit á
svæðinu. Aukin raforka skapar möguleika á þróun atvinnustarfsemi, í
sveitarfélaginu og nágrenni þess.

dalbotni Bárðardals sem raskast óverulega vegna endurbóta og
styrkingar slóða sem um það liggur. Aðrennslispípa virkjunarinnar mun

Skipulagsstofnun þann ___________________

________________________________________________

Mynd 2

dregur verður hún meðfram vegslóða.

sé

________________________________________________

einkanota sem og orkusölu á frjálsum raforkumarkaði.“

þann _________________________ nr. _____________

Í skipulagsreglugerð segir um iðnaðarsvæði:
„Á iðnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir umfangsmikilli
með sér, s.s. verksmiðjum, virkjunum, tengivirkjum, veitustöðvum,
skólpdælu- og hreinsistöðvum, birgðastöðvum fyrir olíur og
iðnaðarsvæðum.“
Breyting á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022
Eyjardalsvirkjun

Meginmarkmið aðalskipulagsins er að grjót- og malarnám fari aðeins

Blaðstærð

Tillaga

vegagerðar og annarra framkvæmda í sveitarfélaginu sé fullnægt án
Mælikvarði

1:100.000
Unnið fyrir

Eyjardalsvirkjun ehf.

A2
Dags.
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