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Dalvíkurlína 2, umsögn 
 
 
Vegagerðin hefur farið yfir tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu og 
umhverfismatsskýrslu fyrir Dalvíkurlínu 2 skv. tölvupósti dags. 26.7.2022. 
 
Hörgársveit vinnur að undirbúningi fyrir breytingu á aðalskipulagi m.a. með 
breytta framtíðarlegu Hringvegar (1) í huga. Þar er gert ráð fyrir nokkurri 
breytingu á köflum á milli Akureyrar og Ólafsfjararvegar (82) auk uppbyggingu 
hliðarvega og göngu- og hjólastíga. Í umsögnum við skipulagslýsingu 
sveitarfélaga kom eftirfarandi fram:  

Ekki eru gerðar athugasemdir við staðsetningu Dalvíkurlínu 1 á 
aðalskipulagi en við nánari hönnun þarf staðsetning að taka tillit til 
framtíðarhönnunar vegarins og fjarlægðar á milli línu og vegar. Þetta á 
við um bæði Hringveg og Ólafsfjarðarveg. Framkvæmdir innan 
veghelgunarsvæða eru háðar leyfi frá Vegagerðinni. Veghelgunarsvæði 
stofnvega er 30 m breitt, til hvorrar handar frá miðlínu vegar. 
Öryggissvæði er næst vegi og um það gilda sérstakar reglur, verði rask 
innan öryggissvæðis sem Vegagerðin skilgreinir má búast við að farið 
fram á að lokafrágang samkvæmt þeim reglum. 

 
Gott væri að sjá mynd, sambærilega mynd 14, þar sem strengur liggur næst 
vegi en jafnframt sjást vegur og stígur. 
 
Sækja þarf um leyfi til Vegagerðarinnar vegna allra framkvæmda og 
mannvirkja innan veghelgunarsvæðis, svo sem skurðum, lögnum í jörð eða yfir 
jörð og stígum. Á það einnig við þótt framkvæmdir eða mannvirki eru í 
samræmi við gildandi skipulag. 
 
Vegagerðin óskar eftir áframhaldandi samstarfi við Landsnet og sveitarfélög 
varðandi strenglögn. Vegagerðin telur út frá vegum og umferð að 
framkvæmdin skuli ekki teljast matsskyld en ítrekar ofangreint samráð. 
 
 
 
Virðingarfyllst 
f.h. Vegagerðarinnar 
Magnús Björnsson 
 

Undirskrift 
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Reykjavík, 5. september 2022 

UST202208-313/B.S. 

10.05.04 
 

 

Efni: Mat á umhverfisáhrifum – Dalvíkurlína. Umsögn 

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 31. ágúst sl. þar sem óskað er umsagnar 

Umhverfisstofnunar um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð 

mati á umhverfisáhrifum vegna framkvæmda í Friðlandi Svarfdæla. 

Fyrirhugað er að leggja Dalvíkurlínu 2 sem er ný tenging alfarið í jörð milli Akureyrar og 

Dalvíkur. 

Innan Friðlands Svarfdæla verður strengurinn lagður með Ólafsfjarðarvegi og um 

Svarfaðardalsá verður strengurinn líklegast grafinn í árbotninn. Forðast ætti að gera púða 

fyrir strenginn við ána en við Búrfell II taldi Umhverfisstofnun slík vinnubrögð slæm og 

féll Landsvirkjun frá þessu verklagi. 

Í greinargerðinni kemur fram að reynt verði að hefja framkvæmdir næsta sumar þegar 

land er sem þurrast og draga með þeim hætti úr slóðagerð. Að mati Umhverfisstofnunar 

er þetta mjög jákvætt til að draga sem mest úr jarðraski. Reynsla af sambærilegum 

framkvæmdum hefur sýnt að þegar strengir eru grafnir í laus jarðlög í grónu landi hverfa 

ummerki fljótt, sérstaklega þar sem vandað hefur verið til verka. 

Umhverfisstofnun telur ekki að umrædd framkvæmd muni hafa umtalsverð 

umhverfisáhirf í för með sér. 

Sækja þarf um leyfi til framkvæmda innan Friðlands Svarfdæla til Umhverfisstofnunar. Í 

umsókninni þarf að gera grein fyrir verklagi innan Friðlandsins og í leyfinu mun 

Umhverfisstofnun setja skilyrði um verklag, frágang og eftirlit. 

 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

Agnes Þorkelsdóttir, 
sérfræðingur 

Björn Stefánsson, 
sérfræðingur 
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Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra (HNE) hefur kynnt sér meðfylgjandi áform um Dalvíkurlínu 2- 66 
KV jarðstrengur á milli Akureyrar og Dalvíkur og telur að að nægjanlega sé gerð grein fyrir 
framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum, mótvægisaðgerðum og vöktun eftir því sem við á. 
Að mati HNE er ekki þörf á því að framkvæmdin fari í umhverfismat að teknu tilliti til viðmiða í 2. 
viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Efnistaka og vinnsla er háð starfsleyfi 
heilbrigðisnefndar.

Virðingarfyllst

Alfreð Schiöth

heilbrigðisfulltrúi

 
 

From: Egill Þórarinsson - SLS  
Sent: þriðjudagur, 30. ágúst 2022 16:20 
To: Heilbrigðiseftirlit Norðurlands Eystra  
Subject: FW: Umsagnarbeiðni - Dalvíkurlína 2
 

Góðan dag,
Ég minni á beiðni Skipulagsstofnunar, dags. 26. júlí síðastliðinn, um umsögn varðandi ofangreinda framkvæmd 
fyrir 24. ágúst 2022. Umsögnin óskast send hið allra fyrsta og einnig á netföngin: jakob@skipulag.is og 
skipulag@skipulag.is.
 
Með kveðju,
______________________________________ 
Egill Þórarinsson 
Sviðsstjóri, svið umhverfismats / Division Head, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland 
sími 595 4100 
Egill.Thorarinsson@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun
 
 

You don't often get email from egill.thorarinsson@skipulag.is. Learn why this is important



 

Umsögn Hörgársveitar

Til : Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is>

Frá : Vigfús Björnsson <vigfus@sbe.is>

Heiti : Umsögn Hörgársveitar

Málsnúmer : 202207001

Málsaðili : Landsnet hf

Skráð dags : 29.08.2022 00:00:00

Höfundur : Vigfús Björnsson <vigfus@sbe.is>

Góðan dag.

 

Hörgársveit barst 26. júlí 2022 erindi frá Skipulagsstofnun þar sem farið er fram á umsögn sveitarfélagsins 
um framkvæmdatilkynningu Landsnets vegna lagningar Dalvíkurlínu 2, 66 kV jarðstrengs sem liggur um 
sveitarfélagið.

 

Ekki er gert ráð fyrir umræddu mannvirki í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins en í gangi er vinna við 
að færa Dalvíkurlínu 2 inn á skipulagið. Því er gert ráð fyrir að framkvæmdin muni samræmast 
aðalskipulagi þegar að framkvæmdaleyfisumsókn kemur.

 

Samhliða lagningu jarðstrengsins verður lagður vinnuslóði og hyggst Hörgársveit að strenglögn lokinni 
byggja ofan á slóðann og nýta hann sem göngu- og hjólaleið um sveitarfélagið. Ekki er gert ráð fyrir 
göngu- og hjólaleiðinni í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins en hún verður færð inn á skipulagið ásamt 
jarðstrengnum í yfirstandandi skipulagsverkefni.

 

Vegna fyrirhugaðrar nýtingar vinnuslóðans sem göngu- og hjólaleiðar er Hörgársveit umhugað um að 
ekki gæti heilsuspillandi raf- eða segulsviðsáhrifa við jarðstrenginn. Hörgársveit kallar eftir að greinargerð 
um áhrif raf- og segulsviðs í nágrenni strengsins á öryggi og heilsu fólks og vistkerfis sé lögð fram og eftir 
atvikum bætt við framkvæmdartilkynninguna.

 

Hörgársveit telur ekki ástæðu til að framkvæmdin undirgangist umhverfismat.

 

Framkvæmdin er háð framkvæmdaleyfi Hörgársveitar skv. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

 



Með bestu kveðju,

 

Vigfús Björnsson

Skipulags- og byggingarfulltrúi Eyjafjarðar

Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri

S: 463 0621 / Tölvupóstur: sbe@sbe.is

 



 
 
Skipulagsstofnun 
Jakob Gunnarsson 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík        Hafnarfirði 24. ágúst 2022. 
         Mál: 2022-08-0486 
 

Efni: Lagning 66 kV jarðstrengs á milli Akureyrar og Dalvíkur. Tilkynning til ákvörðunar um matsskyldu 

framkvæmdar og umhverfismatsskýrsla aðalskipulagsbreytinga Akureyrarbæjar, Dalvíkurbyggðar og 

Hörgársveitar 

Skipulagsstofnun óskaði, með tölvupósti dagsettum 26. júlí 2022 eftir umsögn Hafrannsóknastofnunar 
um tilkynningu Landsnets vegna áforma um lagningu Dalvíkurlínu 2 í jarðstreng milli Akureyrar og 
Dalvíkur. 
 
Í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á, hvort að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, 
umhverfi hennar, umhverfisáhrifum, mótvægisaðgerðum og vöktun eftir því sem við á. Jafnframt hvort 
og þá hvaða atriði þurfi að skýra frekar og hvort þau kalli á að framkvæmdin fari í umhverfismat að teknu 
tilliti til viðmiða í 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Jafnframt skal í umsögn 
gera grein fyrir leyfum sem framkvæmdin er háð og eru á starfssviði umsagnaraðila skv. 19. gr. laga um 
umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021.  Í samræmi við 20. gr. laga  nr. 111/2021 er hér 
með óskað eftir umsögn um ofangreinda framkvæmd.  

 
Umsögn 

Sá þáttur umhverfisáhrifa ofangreindrar framkvæmdar, sem einkum snýr að þekkingarsviði 
Hafrannsóknastofnunar, eru áhrif á lífríki í vatni. Hafrannsóknastofnun skilaði í janúar s.l.umsögn til 
embættis skipulags- og byggingafulltrúa Eyjafjarðar varðandi þessa framkvæmd, þar sem umhverfisáhrif á 
lífríki í vatni voru talin óveruleg og tímabundin, að því gefnu að í hvívetna væri leitast við að lágmarka 
umhverfisáhrifin og að vel frá framkvæmdastað gengið. Í tilkynningu Landsnets til ákvörðunar um 
matsskyldu er tiltekið að ár verði þveraðar með því að grafa þrjú ídráttarrör undir þær, á um 60 cm dýpi 
undir árbotninum.  

Þar sem strengurinn (ídráttarrör) verða grafin undir ár, þarf væntanlega að gera fyrirstöðustíflur og/eða 
framhjáhlaup í árfarvegum á meðan á framkvæmdum í vatnsfarvegum stendur. Slíkar þveranir hafa í för 
með sér mun meira rask og hættu á neikvæðum áhrifum á lífríki en ef t.d. er unnt að plægja ídráttarrör í 
árbotn. Mikilvægt er leitast sé við að framkvæmdir séu utan viðkvæmasta tíma fyrir lífríki og nýtingu og 
stytta framkvæmdatíma og áhrifasvæði sem mest.   



Hafrannsóknastofnun telur að skýra þurfi mun betur það verklag sem til stendur að viðhafa við þveranir 
vatnsfalla á lagnaleiðinni, s.s.varðandi tilhögun, umfang og framkvæmdatíma. Ekki er hægt að meta áhrif 
á vatnalífríki fyrr en en frekari útfærslur á þverunum liggja fyrir.    

Jafnframt þarf að hafa í huga að ef skurðir halla að vatnsföllum geta laust jarðefni borist með vatni út í ár 
og læki, t.d. ef um mikla úrkomu er að ræða. Í slíkum tilfellum er mikilvægt að settjarnir séu á skurðum við 
vatnsbakka sem taki við föstu efni. 

Hafrannsóknastofnun er rannsóknastofnun og hefur ekki með leyfisveitingar vegna framkvæmda að gera. 

 

 

F.h. Hafrannsóknastofnunar, 

 

 

_________________________________ 

Guðni Guðbergsson 
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 Garðabær, 24. ágúst 2022  

Málsnúmer: 202207-0038 

SS 

Efni: Umsögn um matsskyldu Dalvíkurlínu 2. 

 

Vísað er í tölvubréf frá Skipulagsstofnun, dags. 27. júlí 2022, þar sem óskað er eftir umsögn 

Náttúrufræðistofnunar Íslands um hvort framkvæmd Landsnets á Dalvíkurlínu 2 ætti að vera 

háð mati á umhverfisáhrifum í samræmi við lög nr. 111/2021 eða ekki. 

Náttúrufræðistofnun hefur kynnt sér gögn með tilkynningunni og veitir eftirfarandi umsögn: 

 

Um er að ræða lagningu 66 kV jarðstrengs frá Rangárvöllum á Akureyri til Dalvíkur eða um 41 

km langa vegalengd. 

Náttúrufræðistofnun veitti umsögn til sveitarfélaganna þriggja sem línan liggur um (Akureyri, 

Dalvíkurbyggð og Hörgársveit) um skipulagslýsingu vegna Dalvíkurlínu 2, þann 18. janúar 

2022. Í þeirri umsögn kom fram að stofnunin teldi jákvætt að fyrirhugað væri að leggja 

jarðstreng frá Akureyri til Dalvíkur frekar en loftlínu og að strengurinn yrði lagður að mestu 

leyti í veglínu vegakerfis sveitarfélagana. Gerð var athugasemd við að næst Dalvík viki lega 

jarðstrengsins frá veglínu og færi  yfir votlendi við Hálsá sem nýtur sérstakrar verndar skv. 61. 

gr. náttúruverndarlaga og einnig yfir lítt raskað svæði innan friðlands Svarfaðardals. Lagði stofnunin 

til að aðrir kostir yrðu skoðaðir innan þess svæðis til að lágmarka neikvæð áhrif á náttúrufar sem nýtur 

verndar. 

 

Í þeirri framkvæmd sem er nú tilkynnt til Skipulagsstofnunar hefur orðið sú breyting þess efnis að 

áætluð lega jarðstrengsins er ekki lengur um votlendi næst Dalvík heldur fylgir strengurinn að öllu 

leyti veglínum á því svæði og í raun á allri legu strengsins nema næst Akureyri þar sem strengurinn 

mun á frekat stuttum vera lagður yfir gróðurlendi frá Hlíðarvegi í Kræklingahlíð að tengivirkinu við 

Rangárvelli. Það gróðurlendi er einkum graslendi og ræktarland sem mun raskast en er ekki metið 

með hátt verndargildi. 

 

Í ljósi þessarar breytingar og að þar með sé áætlað að strengurinn liggi alltaf með vegstæðum þegar 

um viðkvæm náttúrusvæði er að ræða telur Náttúrufræðistofnun að framkvæmdin sem 

aðalvalkosturinn felur í sér sé ekki þess eðlis að þörf sé á mati á umhverfisáhrifum. 

Þar að auki er í tilkynningunni fjallað gaumgæfilega um möguleg umhverfisáhrif og m.a. bornir saman 

ýmsir valkostir. Einnig er fjallað um mótvægisaðgerðir til að koma í veg fyrir áhrif vegna 

framkvæmdarinnar t.d. að tímasetja framkvæmdir utan viðkvæmra tíma fyrir lífríkis ss. varp fugla og 

göngu laxfiska. 

 

Náttúrufræðistofnun gerir ekki frekari athugasemdir. 
 

Virðingarfyllst 

 

 
Snorri Sigurðsson 

Sviðsstjóri náttúruverndarsviðs 

 









Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Akureyri, 11. ágúst 2022
2022070810 / 09-206

Efni: Dalvíkurlína 2 - beiðni um umsögn vegna umhverfismats

Skipulagsráð hefur á fundi sínum þann 10.8.2022 gert eftirfarandi bókun:

Erindi Skipulagsstofnunar dagsett 26. júlí 2022 þar sem óskað er umsagnar Akureyrarbæjar 
um hvort fyrirhuguð framkvæmd við lagningu Dalvíkurlínu 2 sé háð mati á umhverfisáhrifum. 
Frestur til að skila umsögn er veittur til 24. ágúst 2022. Meðfylgjandi er tilkynning um 
framkvæmd til ákvörðunar um matsskyldu og umhverfismatsskýrsla, unnin af Verkís 
verkfræðistofu fyrir Landsnet.

Það er mat Akureyrarbæjar að í tilkynningunni sé ágætlega gerð grein fyrir umræddri 
framkvæmd hvað varðar land Akureyrarbæjar. 
Akureyrarbær telur ekki ástæðu til að umrædd framkvæmd skuli háð mati á 
umhverfisáhrifum.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi Akureyrarbæjar



Óskir þú rökstuðnings fyrir ákvörðun skal beiðni berast innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar. Vakin er athygli á því að 
hægt er að óska þess að mál sé tekið til meðferðar á ný ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum 
um málsatvik eða ákvörðun hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin. Beiðni um 
endurupptöku skal beina til bæjarráðs, innan 3ja mánaða frá birtingu ákvörðunar. Heimilt er að kæra ákvörðun til 
Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar. Kæru skal beina til 
Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.



Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Akureyri, 10.ágúst 2022
2022070810 09-206

Efni:  Dalvíkurlína 2 – umsögn um matsskyldu

Skipulagsráð hefur móttekið erindi Skipulagsstofnunar, dags. 26.júlí sl. þar sem óskað er 
umsagnar Akureyrarbæjar um fyrirhugaða framkvæmd í tengslum við lagningu Dalvíkurlínu 
2.  
Almennt um framkvæmdina
Um er að ræða lagningu á 66 kV 41 km löngum jarðstreng á milli Rangárvalla á Akureyri og 
Dalvíkur.  Kynningarskýrslan gefur gott yfirlit um fyrirhugaða framkvæmd.  

Umhverfi
Skýrslan gerir ágætlega grein fyrir þeim þáttum sem geta orðið fyrir umhverfisáhrifum, þ.e. 
jarðmyndunum, gróðri, fugla- og vatnalífi, vatnsvernd, náttúruvernd, fornminjum, landslagi, 
hagrænum þáttum og innviðum og heilsu og öryggi.  Að mati Akureyrarbæjar hefði einnig 
mátt fjalla um hugsanleg áhrif af framkvæmdinni á skógræktarsvæði, þ.m.t. áhrifa 
helgunarsvæðis jarðstrengs á skógrækt. 

Mótvægisaðgerðir og vöktun
Kynningarskýrslan gefur nokkuð gott yfirlit yfir fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir.  Þó skortir á 
umfjöllun námur, mengunarvarnir og flutninga jarðefna á framkvæmdasvæðið.  

Niðurstaða með hliðsjón af 2.viðauka:
Það er mat Akureyrarbæjar að í tilkynningunni sé ágætlega gerð grein fyrir umræddri 
framkvæmd.  Akureyrarbær telur ekki ástæðu til að umrædd framkvæmd skuli háð mati á 
umhverfisáhrifum.  

Leyfisveitingar á hendi Akureyrarbæjar
Akureyrarbær veitir framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdum eða afmörkuðum þáttum þeirra 
á grundvelli skipulagsáætlana í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010.  Einnig 
byggingarleyfi fyrir mannvirkjum sem falla undir ákvæði laga um mannvirki nr. 160/2010.  

Virðingarfyllst,
f.h. Akureyrarbæjar

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi
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Inngangur : Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð hefur móttekið erindi Skipulagsstofnunar, dags. 26/07/2022, þar sem óskað er eftir 

umsögn vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar við Dalvíkurlínu 2 - 66 KV jarðstrengur á milli Akureyrar og Dalvíkur. 

Framkvæmdin er tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu til Skipulagsstofnunar skv. lögum um umhverfismat 

framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. / Í framkvæmdarlýsingu kemur fram að gert er ráð fyrir lagningu á 41 km 

löngum jarðstreng og nær framkvæmdasvæðið frá Rangárvöllum á Akureyri til Dalvíkur. Tilgangur 

framkvæmdarinnar er að tryggja örugga orkuafhendingu á Dalvík með tvöfaldri tengingu við meginflutningskerfið. 

Niðurstaða : Umhverfisráð Dalvíkurbyggðar telur að gerð sé ítarlega grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd, mögulegum 

umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum. Umhverfisráð telur að umrædd framkvæmd skuli ekki háð mati á 

umhverfisáhrifum. Fyrirhuguð framkvæmd fer að hluta til um hverfisverndarsvæði 807-Hv og 819-Hv og um Friðland 

Svarfdæla. Mikilvægt er að tryggja mótvægisaðgerðir svo fyrirhuguð framkvæmd raski ekki landslagi og lífríki á 

svæðinu. Umhverfisráð leggur áherslu á nýta framkvæmdina við stígagerð og að samþykki allra landeigenda, sem 

hagsmuna eiga að gæta, liggi fyrir áður en framkvæmdir við lagningu hefjast. Framkvæmdin er háð 

framkvæmdaleyfi hjá sveitarfélaginu sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Framkvæmdin er mikilvægur liður í að 

tryggja innviðaöryggi í sveitarfélaginu. 

Samþykkt samhljóða með fimm atkvæðum.


