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Meðfylgjandi er svar Skipulagsstofnunar við erindi Þeistareykja ehf. dags. 2. desember 2009 og verður póstlagt 
á morgun.  
 
Kveðja,  Rut Kristinsdóttir  
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Efni: Ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlunÞeistareykjavirkjunar, allt að 200 
MW jarðhitavirkjun.  Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar til framkvæmdaraðila í kjölfar 
ákvörðunar.  
 
Fimmtudaginn 19. nóvember 2009 var haldinn fundur með Skipulagsstofnun um ákvörðun 
stofnunarinnar frá 6. nóvember sl. um tillögu að matsáætlun fyrir allt að 200 MWe Þeistareykjavirkjun 
í Þingeyjarsveit og Norðurþingi, sem er hluti matsáætlunar, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 106/2000. Á 
fundinum voru fulltrúar framkvæmdaraðila sem koma að sameiginlega matinu og fulltrúar 
Skipulagsstofnunar.  
 
Tilgangur fundarins var að fara yfir ákvörðun Skipulagsstofnunar og leita skilnings á nokkrum 
atriðum sem þar koma fram.  Þar er um að ræða umfjöllun um kost á nýjum vegi norðan Þeistareykja 
og mat á áhrifum framkvæmdar umfram þann kost sem Þeistareykir ehf. telja koma til greina og 
kynntur var í tillögu að matsáætlun. Einnig  hvað felast eigi í samanburði kosts á nýjum vegi eftir 
núverandi veglínu við vegkost framkvæmdaraðila. Jafnframt er um að ræða umfjöllun um mögulega 
hitaveitulögn frá Þeistareykjum til Húsavíkur og mat á umhverfisáhrifum slíkrar framkvæmdar.  
 
Ákveðið var á fundinum að Þeistareykir ehf. sendu inn fyrirspurn til Skipulagsstofnunar þar sem farið 
yrði yfir sameiginlegan skilning og leiðbeiningar um samræmi milli matsáætlunar og umfjöllunar í 
frummatsskýrslu um framangreind atriði. Skipulagsstofnun barst erindi Þeistareykja ehf. í tölvupósti 
dags. 2. desember 2009 þar sem greint er frá því hvernig framkvæmdaraðili fyrirhugar að koma til 
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móts við athugasemdir Skipulagsstofnunar við tillögu að matsáætlun, byggt á gögnum sem þegar 
liggja fyrir.  Skipulagsstofnun felst á hvernig framkvæmdaraðili hyggst koma til móts við 
athugasemdir stofnunarinnar, en gerir þó eftirfarandi athugasemdir sem skýra frekar það sem fram 
kom í ákvörðun stofnunarinnar frá 6. nóvember sl. en  telur jafnframt rúmast innan þess skilnings 
framkvæmdaraðila sem fram kom í minnisblaði þeirra.  
 
Hitaveitulögn   

Skipulagsstofnun telur að framkvæmdaraðili greini vel frá stöðu málsins og telur að það sú umfjöllun 
eigi að skila sér í frummatsskýrslu.  

Vegur norðan Þeistareykja  

„Framkvæmdaraðili tekur fram að í ljósi þess að svæðisskipulag fyrir umrætt svæði var staðfest áður 
en mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar hefur farið fram er framkvæmdaraðili bundinn af þeim 
tillögum sem settar eru fram í skipulagsáætluninni. Má í því sambandi vísa til 27. gr. skipulags og 
byggingarlaga nr. 73/1997 þar sem fram kemur að framkvæmdaleyfi skulu vera til samræmis við 
skipulagsáætlanir og mat á umhverfisáhrifum. Þar sem ákvarðanir um veglínu eru teknar á 
svæðisskipulagsstigi getur það reynst framkvæmdaraðila erfitt að færa rök fyrir þeim sjónarmiðum 
sem liggja að baki slíkri ákvörðun sveitarfélaga.“  

Skipulagsstofnun bendir á að þrátt fyrir að framkvæmdaleyfi skuli vera í samræmi við 
skipulagsáætlun getur sá möguleiki komið upp að í kjölfar mats á umhverfisáhrifum framkvæmdar, 
sem byggir á ítarlegri upplýsingum um tiltekna framkvæmd en lágu fyrir á áætlunarstigi, telji 
sveitarfélagið æskilegt að gera breytingar á gildandi skipulagi.    

Þar sem framkvæmdaraðili telur sig bundinn af ákvörðun sem tekin var á svæðisskipulagsstigi um 
veglínu norðan Þeistareykja þarf í frummatsskýrslu að gera grein fyrir hvaða rök lágu til grundvallar 
því að umrædd veglína var valin, sem ætti að koma fram í greinargerð svæðisskipulagsins.  

Annað  

Skipulagsstofnun minnir á fyrri ábendingu um að í frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir 
grunnvatnsrannsóknum og kostum við öflun neysluvatns og vatnslagnir sem kunna að vera aðrir en 
ÞR-09.  

Minnt er á ábendingar um að gerð verði grein fyrir fyrirhugaðri efnistöku úr námu við Jónsnípu, hvað 
í veginn, línuveg og virkjunargrunna og hvert efni mætti sækja í virkjunargrunna ef ekki yrði af 
veginum, efni í línuveg gæti komið úr námunni eftir línuveginum.  

Einnig þarf að koma fram í frummatsskýrslu að verði ÞR-09 notuð þá liggur þangað vegslóð sem 
nýtist fyrir vatnslögn þó vegur færi aðra leið, það eru því ekki rök fyrir veginum skv. fyrirliggjandi 
tillögu að ef hann kæmi ekki þyrfti nýjan vega að holunni.  

 
 
 
Rut Kristinsdóttir  
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