
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

6. mars 2020 

viðbætur 13. maí 2020 

 

 

 

  



 
 

 

STAÐFESTINGARSÍÐA  

 

Deiliskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 m.s.br. frá 31. mars til 12. maí 2020 var samþykkt í sveitarstjórn Djúpavogshrepps 

14. maí 2020. 

 

Samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann _______ 

2020 

 

 



 

3 
 

EFNISYFIRLIT 

 

1. Inngangur .......................................................................................................................................4 

1.1 Grunnástand .............................................................................................................................4 

1.1.1 Gróðurfar ...........................................................................................................................5 

1.1.2 Fornleifar ............................................................................................................................5 

1.1.3 Jarðmyndanir, ásýnd og landslag ........................................................................................5 

1.2 Skipulagsleg staða, skuldbindingar sveitarfélagsins og tengsl við aðrar áætlanir ........................6 

1.2.1 Landsskipulag .....................................................................................................................6 

1.2.2 Aðalskipulag .......................................................................................................................6 

1.2.3 Tengsl við aðrar áætlanir ....................................................................................................6 

1.2.4 Cittaslow ............................................................................................................................6 

2. Tillaga að að breytingu á deiliskipulagi ............................................................................................7 

2.1 Uppfærslur á uppdrætti.............................................................................................................7 

3. Umhverfisáhrif ................................................................................................................................7 

3.1 Niðurstaða ................................................................................................................................8 

4. Kynning og samráð ..........................................................................................................................8 

 



Teigarhorn – lagning ljósleiðara – breyting á deiliskipulagi 

4 
 

1. INNGANGUR 

Á undanförnum árum hefur verið unnið að undirbúningi að lagningu ljósleiðara um 

Djúpavogshrepp. Verkefnið sem er samstarfsverkefni sveitarfélagsins og Orkufjarskipta hf. 

sem stefnt er á að ljúki árið 2021. Hluti af heildarframkvæmdinni er nýlagning ljósleiðara um 

land Teigarhorns frá eystri landamerkjum til vesturs að tengivirki RARIK á Teigum í landi 

Teigarhorns.  

 

 
Mynd 1. Horft yfir land Teigarhorns til vesturs að tengivirki RARIK á Teigum. Tengivirkið er rétt hægra megin 

við miðja mynd. (Ljósm.: Andrés Skúlason). 

1.1 LÝSING Á FRAMKVÆMD OG GRUNNÁSTAND 

Teigarhorn er friðlýst náttúruvætti og fólkvangur1. Á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði er land 

þó þegar raskað en stofnlögn fyrirhugaðs ljósleiðara mun að miklu leyti liggja samsíða 

stofnlögn Vatnsveitu Djúpavogshrepps sem fer um land Teigarhorns. Á þeirri leið er akfær 

gönguleið, sem nýtt er sem þjónustuslóði við vatnslögnina. Vestasti hluti ljósleiðarans mun 

sveigja til norðurs frá vatnslögninni í átt að tengivirki RARIK og á þeirri leið mun hann liggja 

nærri línustæði Byggðarlínu og lagnaleið núverandi ljósleiðara yfir Hálsa. Þá fer heimtaug að 

Teigarhorni að talsverðum hluta um þegar raskað svæði. 

 

 
Mynd 2. Horft til suðausturs eftir akfærum göngustíg innan fólkvangsins á Teigarhorni sem fylgir stofnlögn 

vatnsveitu. (Ljósm. Andrés Skúlason). 

                                                             
1 Vefur UST: https://www.ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-svaedi/austurland/teigarhorn/ 

https://www.ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-svaedi/austurland/teigarhorn/


 

5 
 

1.1.1 GRÓÐURFAR 

Samkvæmt vistgerðarkorti NÍ einkennist fyrirhugað framkvæmdarsvæði hvað mest af 

melgambravist. Þar er einnig að vinna starmóa- og mosmóavist. Vestast þar sem 

ljósleiðarinn sveigir frá vatnslögn mun hann fara fyrir land þar sem starungsmýra- og 

bugðupuntsvist er áberandi en þessar vistgerðir hafa mjög hátt og hátt verndargildi. 

Starungsmýravist er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. 

Þá mun hluti heimtaugar að Teigarhorni fara yfir land þar sem nú er unnið að endurheimt 

votlendis.  

 

1.1.2 FORNLEIFAR 

Fyrirhugað framkvæmdarsvæði var sérstaklega kannað með tilliti til fornleifa og voru engar 

fornleifar skráðar á lagnaleiðinni2.  

 

1.1.3 JARÐMYNDANIR, ÁSÝND OG LANDSLAG 

Eins og fyrr segir er stór hluti framkvæmdarsvæðisins þegar raskaður vegna lagningar 

vatnsveitu frá vatnsbóli í Búlandsdal út á Djúpavog. Þá liggja áberandi slóðar á 

framkvæmdarsvæðið.  

 

 
Mynd 3. Horft yfir land fólkvangsins á Teigarhorni ofan við Eyfreyjunesvík. Akfær göngustígur sem fylgir 

stofnlögn vatnsveitu liggur frá hægri til vinstri, ofan við íbúðarhúsið í Kápugili. (Ljósm. Andrés Skúlason). 

  

                                                             
2 Fornleifastofan. Fornleifaskráning í Berufirði vegna fyrirhugaðs ljósleiðara. Júní 2019.  
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1.2 SKIPULAGSLEG STAÐA, TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR OG STEFNUMIÐ 

1.2.1 LANDSSKIPULAG 

Í Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 er er lögð áhersla á að skipulagsáætlanir gefi kost á 

uppbyggingu traustra fjarskipta, en jafnframt að við staðarval og útfærslu fjarskipta-

mannvirkja sésérstaklega gætt að því að þau valdi sem minnstu raski og hafi sem minnst 

sjónræn áhrif3. 

 

1.2.2 AÐALSKIPULAG 

Áætlanir framkvæmdaraðila um lagningu ljósleiðara um land Teigarhorns er í samræmi við 

breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 sem nú er í vinnslu.  

Deiliskipulagsbreytingunni er ætlað að fylgja eftir markmiðum Aðalskipulags 

Djúpavogshrepps 2008 – 2020 en þar segir4 að stefnt sé „að eflingu fjarskipta í 

sveitarfélaginu öllu með það að markmiði að íbúar þess njóti sambærilegrar þjónustu við 

það sem best gerist í landinu“. Þá segir einnig5 að „stefnt sé að eflingu fjarskipta í 

sveitarfélaginu með það að markmiði að allir íbúar þess njóti sömu þjónustu“.  

 

1.2.3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 

Samkvæmt auglýsingu um fólkvanginn Teigarhorn í Djúpavogshreppi dags. 15. apríl 2013 

skal miða að því að tryggja útivistarsvæði í fögru umhverfi þar sem gestum gefst tækifæri á 

að kynnast sérstakri náttúru svæðisins og sögu jarðarinnar Teigarhorns. Framkvæmdir skulu 

vera í samræmi við samþykkt skipulag og verndar- og stjórnunaráætlun en svæðið skal 

skipulagt til almennrar útivistar. Sú breyting á deiliskipulagi sem hér er til umræðu mun hafa 

óveruleg áhrif á drög að verndar- og stjórnunaráætlun fyrir Teigarhorn6. 

Samkvæmt auglýsingu um náttúruvættið á Teigarhorni dags. 15. apríl 2013 er markmið 

friðlýsingarinnar að varðveita og viðhalda náttúrlegu ástandi svæðisins einkum m.t.t. þeirra 

jarðlaga sem eru rík af geislasteinum. Framkvæmdir sem geta haft í för með sér röskun 

og/eða eyðileggingu á geislasteinum eða jarðlögum sem eru rík af geislasteinum eru 

óheimilar.  

 

1.2.4 CITTASLOW 

Djúpavogshreppur er aðili að Cittaslow-hreyfingunni. Meginstefna hreyfingarinnar er að 

tryggja velsæld og sjálfbæra þróun, þar sem m.a. er lögð áhersla á hagnýtingu tækni í þágu 

íbúa og samfélags, og verndun náttúru. Þó stefnan sé ekki lögformleg, þá hefur 

sveitarfélagið undirgengist þau viðmið sem Cittaslow setur fram og er stefnan því afar 

mikilvæg í allri stefnumótun innan sveitarfélagsins. 

 

                                                             
3 Sjá kafla 2.7 í greinargerð Landsskipulagsstefnu 2015- 2026. 
4 Sjá kafla 1.2.3 Veitur í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020. 
5
 Sjá kafla 5.14.5 Fjarskipti í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020. 

6 Teigarhorn. Verndar- og stjórnunaráætlun 2015  – drög til kynningar. Júní 2015. 
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2. TILLAGA AÐ AÐ BREYTINGU Á DEILISKIPULAGI 

Viðfangsefni þeirrar breytingar á deiliskipulagi sem hér er til umræðu er: 

 Nýlagning 1,5 km stofnlagnar ljósleiðara í landi Teigarhorns frá eystri landamerkjum 

skammt ofan við Kápugil og að tengivirki RARIK á Teigum í landi Teigarhorns. Mun 

ljósleiðarinn mikið til fylgja lögn Vatnsveitu Djúpavogshrepps að því undanskildu að 

austasti hluti hans mun sveiga frá vatnslögninni og liggja nokkuð samsíða Byggðalínu 

(Hólslínu 1) og núverandi ljósleiðara í átt að tengivirki RARIK á Teigum. 

 Nýlagning heimtauga að Kápugili og bæjarstæði Teigarhorns (um 680 m). 

 Lega áætlaðs ljósleiðara nærri tengivirki til norðvesturs að Svarthamarsvík er felld út í 

samræmi við fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi.   

 

Í áætlunum framkvæmdaraðila er gert ráð fyrir að ljósleiðarinn verði plægður niður og í 

einhverjum tilvikum gæti komið til fleygunar við lagningu hans. Ekki er þó taldar líkur á að 

þurfi að fleyga þar sem stofnlögn er plægð niður samsíða vatnslögn en mögulega gæti þurft 

að losa klöpp á stöku stað þar sem klapparbelti ganga þvert á lagnaleið. Ekki er þó hægt að 

segja með fullri vissu fyrr en framkvæmdir hefjast á hversu mörgum stöðum gæti þurft að 

losa um klöpp.  

Sérstaka aðgát skal hafa við vinnu nærri eða undir spennuhafa háspennulínum og virða skal 

öryggisfjarlægðir, sem í þessu tilviki eru 4 metrar7. Landsnet gerri kröfu um að fá 

áhættugreiningu verksins til umsagnar áður en verkið verður unnið. 

 

Djúpavogshreppur leggur áherslu á að öllu raski og ummerkjum vegna framkvæmda verði 

haldið í algjöru lágmarki. Sveitarfélagið leggur ríka áherslu á að varlega verði farið um 

óraskað land og reynt verði af fremsta megni að sneiða framhjá vistgerðum með hátt 

verndargildi. Þá leggur sveitarfélagið ríka áherslu á að fullt tillit verði tekið til minja innan 

framkvæmdarsvæðisins og náið samtal og samstarf sé haft við Minjastofnun meðan 

framkvæmdum stendur.  

  

2.1 UPPFÆRSLUR Á UPPDRÆTTI 

Þá er deiliskipulagsuppdráttur uppfærður með eftirfarandi hætti: 

 Lega vatnslagnar er uppfærð og því sýnd með nákvæmari hætti en á eldri uppdrætti. 

 Lega núverandi ljósleiðara frá tengivirki RARIK til suðurs yfir Hálsa er uppfærð.  

 

3. UMHVERFISÁHRIF 

Breyting á deiliskipulaginu fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 en 

framkvæmdin sem deiliskipulagstillagan tekur til er tilkynningarskyld til ákvörðunar um 

matsskyldu skv. 6. gr. og lið 10.21 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 

m.s.br. 

                                                             
7 Sjá: Umsögn Landsnets dags. 8. maí 2020. 
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Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu8 segir fyrirhuguð framkvæmd sé ekki líkleg til 

að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og því skuli framkvæmdin ekki háð mati á 

umhverfisáhrifum.   

3.1 NIÐURSTAÐA 

Byggt á ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu, umsögn skipulagsfulltrúa 

Djúpavogshrepps um framkvæmdina og umhverfismati sem gert var í tengslum við 

breytingu á gildandi aðalskipulagi sem nú er í vinnslu, er það mat Djúpavogshrepps að 

lagning ljósleiðara um fólkvanginn á Teigarhorni muni hafa óveruleg neikvæð áhrif á 

landslag, jarðmyndanir og gróðurfar til lengri tíma litið, og engin áhrif á fugla  og fornleifar, 

enda lögð rík áhersla á góðan frágang og gott samstarf. Djúpavogshreppur telur að 

ávinningur samfélagsins af framkvæmdinni sé mjög mikill og komi til með að styrkja 

búsetuskilyrði og atvinnulíf í sveitarfélaginu, enda fellur framkvæmdin vel að markmiðum 

gildandi aðalskipulags. 

 

4. KYNNING OG SAMRÁÐ 

Á fundi 12. mars 2020 samþykkti sveitarstjórn að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi 

vegna nýlagningar ljósleiðara um land Teigarhorns. Tillaga að breytingu var auglýst í 

Fréttablaðinu og Lögbirtingablaðinu 31. mars 2020, og lágu gögnin frammi hjá 

Skipulagsstofnun og á skrifstofu Djúpavogshrepps sbr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 

auk þess að vera aðgengileg á vef sveitarfélagsins (www.djupivogur.is). Frestur til 

athugasemda var veittur til og með 12. maí 2020. Engar athugasemdir bárust. Á sama fundi 

sveitarstjórnar var einnig samþykkt að senda tillöguna til umsagnar og var hún send til 

eftirfarandi stofnana og ráðuneytis:  

 Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins. Umsögn barst – 1. apríl 2020. 

 Hafrannsóknarstofnunar. Umsögn barst – dags. 27. apríl 2020. 

 Heilbrigðiseftirlits Austurlands. Umsögn barst – dags. 8. maí 2020. 

 Skógræktarinnar. Umsögn barst – dags. 27. apríl 2020. 

 Minjastofnunar. Umsögn barst – dags. 29. apríl 2020. 

 Póst- og fjarskiptastofnunar. Umsögn barst ekki. 

 Rarik. Umsögn barst frá Landsneti – dags. 8. maí 2020 

 Umhverfisstofnunar. Umsögn barst – dags. 7. apríl 2020. 

 Vegagerðarinnar. Umsögn barst – dags. 27. apríl 2020. 

 

Tillaga að breytingu var endanlega samþykkt á fundi sveitarstjórnar 14. maí 2020. 

 

 

 

                                                             
8
 Sjá: Skipulagsstofnun. Lagning ljósleiðara innan náttúruvættis Teigarhorns, Djúpavogshreppi. Ákvörðun um 

matsskyldu. Dags. 17. febrúar 2020. 


