Iðnaðarsvæði (I4) Tengivirki á Njarðvíkurheiði
Breytt staðsetning og stærð

Óveruleg breyting á aðalskipulagi,
skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Desember 2021

Samþykktir

Breyting á Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015 - 2030 sem hefur verið lögð fram skv. 2. mgr. 36. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þann
_________________________________

Aðalskipulagsbreyting þessi var afgreidd af Skipulagsstofnun til staðfestingar þann
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1. Forsendur
Í Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030 er gert ráð fyrir iðnaðarsvæði I4 fyrir tengivirki á
Njarðvíkurheiði og er það afmarkað á þéttbýlisuppdrátt aðalskipulagsins við þéttbýlismörkin.
Í ljós hefur komið að jarðsprunga liggur gegnum svæðið. Því er nauðsynlegt að breyta
staðsetningu þess og færa það til suðurs.
Breytingin gerir ráð fyrir að iðnaðarsvæði I4 færist um það bil 150 metra til suðurs inn á
svæði sem samkvæmt gildandi aðalskipulagi er skilgreint óbyggt svæði. Stærð
iðnaðarsvæðis I4 minnkar um 0,5 ha og verður 2 ha eftir breytingu. Leyfilegt byggingarmagn
helst óbreytt. Mörk þéttbýlis eru færð suður fyrir nýja staðsetningu iðnaðarsvæðisins.
Á breytingarsvæðinu var áður skilgreint fjarsvæði vatnsverndar en afmörkun vatnsverndar
var breytt og er breytingarsvæðið nú utan marka þess, sbr. breytingu á Svæðisskipulagi
Sumðurnesja 2008-2024 sem staðfest var 15. október 2020.

2. Gildandi stefna um iðnaðarsvæði
Kafli 4.2. Iðnaðarsvæði (I)
Um iðnaðarsvæði I4 eru sett eftirfarandi ákvæði:
I4 Tengivirki. Tengivirki á Njarðvíkurheiði. Þaðan koma háspennulínur frá Reykjanesvirkjun,
Svartsengi og Hamranesi í Hafnarfirði. Iðnaðarsvæðið liggur við mörk vatnsverndarsvæðis,
sem skilgreint er sem fjarsvæði.
Tafla 4.2 sýnir upplýsingar um stærð og byggingarmagn iðnaðarsvæða.
Tafla 4.2 Iðnaðarsvæði: Tölulegar upplýsingar og áfangaskipting

Iðnaðarsvæði*

I1 Helguvík

Stærð
svæðis
[ha]

Núverandi
byggingarmagn [m2]

Leyfilegt
byggingarmagn
[m2]***

Áfangaskipting

133,0

100.000

280.000

2015-2030

I2 Dælustöð

1,0

1.500

2.800

2025-2030

I3 Aðveitustöð

5,0

1.500

3.000

2025-2030

I4 Tengivirki**

2,5

0

4.600

2020-2025

I5a Orkuvinnsla/auðlindagarður**

125,0

14.000

28.000

2015-2030

I5b Orkuvinnsla, borholu- og
lagnasvæði

405,0

0

0

28,3

0

500

699,8

117.000

318.900 a

I6 Stóra Sandvík**
Alls

2015-2030
2019-2025

* Sjá staðsetningu iðnaðarsvæða á þemakorti Atvinnusvæði.
** Breyting frá aðalskipulagi 2008-2024
*** Leyfilegt byggingarmagn inniheldur núverandi byggingarmagn og það sem heimilt er að byggja á skipulagstímabilinu , en
ekki heildarbyggingarmagn svæðisins. Nýtingarhlutfall er á bilinu 0,1-0,5. Skilmálar um nýtingarhlutfall skulu settir fram í
deiliskipulagi.
a Breytingar voru gerðar byggingarheimildum á svæði I5 frá auglýstri tillögu. Dregið var úr byggingarmagni.
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3. Breyting
Kafli 4.2. Iðnaðarsvæði (I)
Um iðnaðarsvæði I4 gildir eftirfarandi ákvæði:
I4 Tengivirki. Tengivirki á Njarðvíkurheiði. Þaðan koma háspennulínur frá Reykjanesvirkjun,
Svartsengi og Hamranesi í Hafnarfirði.
Tafla 4.2. sýnir upplýsingar um stærð og byggingarmagn iðnaðarsvæða. Fyrir I4 er stærð
svæðis breytt og verður það 2 ha.
Tafla 4.2

Iðnaðarsvæði: Tölulegar upplýsingar og áfangaskipting

Iðnaðarsvæði*

I1 Helguvík

Stærð
svæðis
[ha]

Núverandi
byggingarmagn [m2]

Leyfilegt
byggingarmagn
[m2]***

Áfangaskipting

133,0

100.000

280.000

2015-2030

I2 Dælustöð

1,0

1.500

2.800

2025-2030

I3 Aðveitustöð

5,0

1.500

3.000

2025-2030

I4 Tengivirki**

2,0

0

4.600

2020-2025

I5a Orkuvinnsla/auðlindagarður**

125,0

14.000

28.000

2015-2030

I5b Orkuvinnsla, borholu- og
lagnasvæði

405,0

0

0

28,3

0

500

699,8

117.000

318.900 a

I6 Stóra Sandvík**
Alls

2015-2030
2019-2025

* Sjá staðsetningu iðnaðarsvæða á þemakorti Atvinnusvæði.
** Breyting frá aðalskipulagi 2008-2024
*** Leyfilegt byggingarmagn inniheldur núverandi byggingarmagn og það sem heimilt er að byggja á skipulagstímabilinu , en
ekki heildarbyggingarmagn svæðisins. Nýtingarhlutfall er á bilinu 0,1-0,5. Skilmálar um nýtingarhlutfall skulu settir fram í
deiliskipulagi.
a Breytingar voru gerðar byggingarheimildum á svæði I5 frá auglýstri tillögu. Dregið var úr byggingarmagni.

Áhrif breytingar
Tilfærsla iðnaðarsvæðis I4 fyrir tengivirki felur í sér að fyrirhugað tengivirki mun byggjast upp
um 150 m sunnar en áður var gert ráð fyrir. Stærð svæðis minnkar nokkuð. Nýja
staðsetningin fyrir tengivirkið er innan helgunarsvæða núverandi háspennulína. Á svæðinu er
rýr gróðurþekja, melar og klappir og er það nokkuð raskað vegna línuvega. Svæðið er ekki
gott til útivistar vegna nálægðar við háspennulínur. Áhrif breytingar á gróðurfar, jarðmyndanir,
útivist og landslag eru metin óveruleg.
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4. Breytingar á aðalskipulagsuppdráttum
Eftirfarandi breytingar á afmörkun og staðsetningu iðnaðarsvæðis I4 og þéttbýlismörkum eru
gerðar á þéttbýlisuppdrætti og sveitarfélagsuppdrætti. Breytingarsvæði er afmarkað með gulri
brotalínu myndum.
4.1 Breytingar á þéttbýlisuppdrætti (1:17.500)
Fyrir breytingu:

Eftir breytingu:
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4.2 Breytingar á Sveitarfélagsuppdrætti (1:40.000)
Fyrir breytingu:

Eftir breytingu
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