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1 Forsendur og staðhættir 
Veitufyrirtækið Norðurorka áformar 
byggingu dælustöðvar hitaveitu í landi 
Skjaldarvíkur í Hörgárbyggð. Er dælu-
stöðinni ætlað að auka rennsli til 
Akueyrar og í hluta Hörgárbyggðar.  

Í kafla 4.3 íaðalskipulagi Hörgárbyggðar 
2006-2026 segir: „Minniháttar veitu-
mannvirkjum, s.s. dæli- eða tengi-
stöðvum allt að 100 m² að stærð, má 
koma fyrir án sérmerkingar í 
aðalskipulagi enda séu þau í samræmi 
við deiliskipulag eða grenndarkynningu 
samkvæmt núgildandi skipulags- og 
byggingarlögum.” 
Akureyrarbær er eigandi Skjaldarvíkur. 
Það er frágengið af hálfu Akureyrarbæjar 
að leigja Norðurorku lóðina en lóða-
samningur mun  ekki liggja fyrir fyrr en 
deiliskipulag er frágengið. 

Ekki er vitað um fornleifar innan lóðar, 
en komi þær í ljós við framkvæmdir er 
skylt að gera Fornleifavernd ríkisins 
viðvart. 

2 Aðkoma og lagnir 
Aðkoma frá Hringvegi (1) verður um 
Dagverðareyrarveg (816)  og Skjaldar-
víkurveg (8170), sem lóðin tengist. 

Hitaveitulögn frá Hjalteyri til Akureyrar 
liggur austast í lóðinni. Hún er ekki sýnd 
á aðalskipulagsuppdrætti. Lögnin var þó 
komin og hún frágengin þegar gengið 
var frá aðalskipulagi sveitarfélagsins. 

Um lóðina liggur einnig kaldavatnslögn 
Norðurorku að Skjaldarvík og meðfram 
áður nefndri hitaveitulögn liggur raf-
strengur RARIK. Gert er ráð fyrir að 
RARIK fái aðstöðu í dæluhúsinu fyrir 
spennistöð vegna dælingar.  

3 Almenn atriði 
Um byggingu á lóðinni gilda öll ákvæði 
laga og reglugerða sem við eiga s.s. 
byggingar- og skipulagslög, byggingar-
reglugerðir, skipulagsreglugerðir, reglu-
gerðir um brunavarnir og brunamál, 
íslenskir staðlar og blöð Rannsóknar-
stofnunnar byggingaiðnaðarins (Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands) eftir því sem við 
á. 

4 Skipulagssvæði og 
landnotkun 

Deiliskipulagssvæðið er afmarkað á
einfaldan hátt sem tveggja hektara reitur
utan um fyrirhugaða lóð. Svæðið er í
móum sunnan aðkomu að Skjaldarvík.
Afmörkuð er rúmlega 2.500 m² iðnaðar-
lóð. Ekki er gert ráð fyrir sérstöku
veghelgunarsvæði við Skjaldarvíkurveg,
sem er heimreið að Skjaldarvík. 

Innan skipulagssvæðisins er gerð grein
fyrir aðkomuvegi að Skjaldarvík, land-
búnaðarlandi og sérhæfðri iðnaðarlóð,
þ.e. lóð fyrir dælustöð hitaveitu og
spennistöð. Innan iðnaðarlóðarinnar er
síðan gert ráð fyrir einum byggingarreit
fyrir eina byggingu svo og aðkomu- og
athafnasvæði.  

5 Skilmálar fyrir byggingu 
-  Heildarflatarmál að hámarki 100 m².

- Staðsetning innan byggingarreits er
frjáls. 

-   Heimilt er að byggja einnar hæðar
byggingu með dælukjallara. 

Ekki eru gerðar sérstakar form- eða
útlitskröfur um byggingu á lóðinni. 

6 Áhrifamat. 
Skipulagsáætlunin felur ekki í sér fram-
kvæmd, sem tilgreind er í viðaukum laga
um mat á umhverfisáhrifum 106/2000 og
fellur því ekki undir ákvæði laga um
umhverfismat áætlana 105/2006. 

Áhrif áætlunarinnar á umhverfið felast í
sýnileika mannvirkja og eru fyrirsjáanleg
að því leyti. Lóðin er á óræktuðu landi
og má telja víst að framkvæmdin hafi
engin skaðleg og áhrif á umhverfi eða
náttúrufar á svæðinu fyrir utan það rask
er verður á lóðinni sjálfri. Hins vegar
bætir framkvæmdin rekstraröryggi þeirra
veitukerfa, sem hún þjónar. 

7 Breyting eftir auglýsingu. 
Við lokafrágang var afmörkun skipu-
lagssvæðisins breytt lítillega og suður-
mörk þess miðuð við landamerki
Skjaldarvíkur


