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Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 41. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 var samþykkt í ________________________ þann __________ 20 __ og
í ________________________ þann __________ 20__.

Tillagan var auglýst frá __________ 20__

með athugasemdafresti til _________ 20__ .

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _______
20__.

Teikningaskrá:
Deiliskipulagsuppdrættir sem fylgja greinargerðinni eru þessar:
S01 Skýringaruppdráttur
D01. Mjóifjörður
D02. Kirkjuból
D03. Litlanes
D04. Kjálkafjörður
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1. Inngangur
Deiliskipulagið erunnið sam hliðabreytingu á aðalskipulagivegnavegagerðarvið Vestfjarðarveg
innan sveitarfélagam arka R eykhólahrepps. U m er að ræ ða breytingu sem fjallar um nýja
veglí
nu á Vestfjarðarvegim illiEiðisíVattarfirðiog ÞveráríKjálkafirði.Þarsem breytingin næ r
einnig til Vesturbyggðar er unnið sam hliða að aðalskipulagsbreytingunni og deiliskipulagi í
báðum sveitarfélögunum.
S kipulagsbreytingin m arkarstefnu um fram kvæ m d sem erm atsskyld skv.lögum nr.106/2000.
Þvíerskipulagsbreytingin einnig háð lögum um umhverfism at áæ tlana105/2006.
Þar sem breytingar eru innan verndarsvæ ða þá þarf að gera deiliskipulag á afm örkuðum
svæ ðum s.s. þarsem brúarm annvirkikom aog þarsem veglí
nan ví
kur verulegafrá núverandi
vegi.
Deiliskipulagsuppdræ ttirnirná yfirfjögureftirfarandisvæ ðiíR eykhólahreppi:
o M jóifjörður
o Kirkjuból
o L itlanes
o Kjálkafjörður
S kipulagsgögn vegna aðalskipulagsbreytingar fyrir Vestfjarðarveg,uppdræ ttir,greinargerð og
um hverfisskýrslan eru fylgiskjölm eð deiliskipulagiþessu.
M eð deiliskipulaginu fylgirjafnfram t skýringaruppdrátturfyrirsvæ ðið íheild sem næ rtilbeggja
sveitarfélaganna.Á skýringaruppdræ ttinum verðam .a.upplýsingarsem hafaverið unnarvegna
m atsá umhverfisáhrifum fram kvæ m darinnarog ram m arsem sýnastaðsetning á þeim hlutum
vegarinsþarsem gert verðurdeiliskipulag.
Kortagrunnurerupprétt loftm ynd og hæ ðarlí
nurfrá L oftm yndum ehf.

2. M arkm ið
M arkm ið deiliskipulagsinserað auka umferðaröryggiá svæ ðinu með öruggariog burðarm eiri
vegisem og fæ kkun einbreiðrabrúa.
T ilað aukaöryggiog þæ gindivegfarendaverður kom ið fyrirútskotum eðaáningarstöðum á
völdum stöðum við nýjaveginn. S taðsetning og útfæ rslaá þessum stöðum m un fara fram í
sam ráðivið landeigendurog viðkom andisveitarstjórn þegarhönnun fram kvæ m daverðurkom in
á lokastig.Þessverðurgæ tt að þeirverðifjarrivarpstöðum arna.
Vegtenging að núverandi áningarstað á L itlanesi verður aðlöguð að nýjum vegi og
áningarstaðurinn lagfæ rður.
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3. S taðhæ ttir
M eginlandnotkun ísveitarfélaginu erhefðbundinn landbúnaðurs.s.sauðfjárræ kt,nautgriparæ kt
og skógræ kt. S veitarfélagið er nokkuð strjálbýlt og talsvert um eyðijarðir. Íbúafjöldi í
R eykhólahreppisláratug hefurverið á bilin 250-300 en í
búum hefurfæ kkað nokkuð sí
ðan 1980
en þá bjuggu 416 íAustur-Barðastrandarsýslu. Ísveitarfélaginu bjuggu 278 1.janúar2011.
N úverandi sam göngur um svæ ðið er þannig háttað að Vestfjarðarvegur nr. 60 liggur um
sveitarfélagið frá sveitarfélagm örkum Dalabyggðar við Gilsfjörð um Þorskafjörð, S kálanes,
Klettsháls,Vattarfjörð,L itlanesað sveitarfélagam örkum Vesturbyggðarvið S kiptá íKjálkafirði.
Bundið slitlag erá þessarileið Gilsfirðiinn íbotn Þorskafjarðaren þá tekurvið m alarslitlag yfirí
Kollafjörð. Frá KollafirðiyfiríVattarfjörð þarsem gert erráð fyrirað nýrvegurbyrjierbundið
slitlag. frá VattarfirðiyfiríVatnsfjörðinn þarsem við tekurbundið slitlag og varvegurinn lagður
rétt fyrir1970. Á honum eru einbreiðarbrýr,þ.e.yfirM jóafjarðará og Kjálkafjarðará. Vegurinn
erbæ ðim jórog krókótturog stenst ekkiöryggiskröfurum burðarþolog öryggissvæ ði.
S am kvæ m t umferðartölum Vegagerðarinnar2009 varumferðin um Vestfjarðarveg á viðkom andi
vegarkafla97 ÁDU (árdagsumferð),208 S DU (sumardagsumferð) og 25 VDU (vetrardagsumferð).
Hlutiumferðarinnarferm eð BreiðafjarðarferjunniBaldriyfirBreiðafjörð,m illiS tykkishólm sog
Brjánslæ kjar.
N ý veglí
naverðurskilgreind sem stofnveguren núverandivegurfæ rðurum vegflokk og sýndur
sem aðrirvegirtilskýringar.Ísam ráðivið landeigendurverðurtekin ákvörðun um tengingareftir
núvarandivegum að eyðibýlum á svæ ðinu og m öguleganýtingu þeirrasem ferðam annavegir.
T il lagningar Vestfjarðavegar m illi Eiðis og Þverár,þarf um 1.150-1.460 þús. m 3 af efni í
undirbyggingu,yfirbyggingu og rofvarniren efnisþörfin erbreytileg eftirveglí
num .Ekkiþarfað
opnanýjarnám urvegnavegagerðarinnarþarsem talið erað efnisem fæ st úrskeringum muni
dugatilfram kvæ m darinnar.

4. U m hverfism at
U m hverfism atið er sett fram ívenslatöflum ílok hvers kafla íumfjöllun um einstök
skipulagssvæ ði.
M at á umhverfisáhrifum byggist á þrem urm eginþáttum,s
em eru:
o Viðm ið ílögum og reglugerðum , stefnumótun stjórnvalda og skuldbindingar á alþjóðaví
su.
o Greining sérfræ ðinga á einkennum og væ gi áhrifa á einstaka umhverfisþæ tti innan
áhrifasvæ ðisins.
o U m sagnirog athugasem dirlögboðinnaumsagnaraðila,hagsm unaaðilaog alm ennings.
Við m at á umhverfisáhrifum erunnið eftirlögum um umhverfism at áæ tlananr.105/2006.Einnig
erstuðst við leiðbeiningarS kipulagsstofnunar,annarsvegarum umhverfism at áæ tlanaog hins
vegar um flokkun umhverfisþátta,viðm ið,einkenniog væ giumhverfisáhrifa. Við m at á væ gi
áhrifa á einstakaumhverfisþæ ttierstuðst við tiltekin viðm ið,s.s.stefnumörkun stjórnvalda,
alþjóðsam ninga,lög og reglugerðir.
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4.1.Þæ ttiráæ tlunarsem valdið getaáhrifum
Vegurinn,sem er m egininntak áform aðrar breytingar á aðalskipulagim unu augljóslegavalda
umhverfisáhrifum. U m hverfisáhrif vegagerðar fara eftir staðsetningu, legu,hönnun vega,
hönnun brúa,stæ rð vegsvæ ðisog frágangi.Helstu áhrifá fram kvæ m datí
m afelast íbreytingum
á þvílandsvæ ðisem ferundirveg,t.d.þarsem vegurferyfirárfarvegi,sjó,votlendi,tún,gróin
svæ ði, jarðm yndanir eða m annvistarleifar. U ppbygging og rekstur vegar getur haft áhrif á
dýralí
f. N ýr vegur hefur sjónræ n áhrif,s
kiptir þvíupp og m yndar skil ílandslagið. U m ferð
vinnuvélaá fram kvæ m dartí
m aveldurhávaða,útblástursm engun,hæ ttu á m engunarslysum og
rykm engun.
U m hverfisáhrifefnistöku eru háð efnisþörffram kvæ m darinnar,staðsetningu nám aog frágangi
þeirra að efnistöku lokinni. Efnistaka getur haft áhrif á gróður,dýralí
f,m annvistarleifar eða
jarðm yndanir.Þá breytirefnistakalandslagi.
4.2.U m hverfisþæ ttirsem lí
klegt er að verðifyrirverulegum áhrifum
U m hverfisáhrif,sem fyrirliggjandiáæ tlun um breytingará aðalskipulagierhelst talin getahaft í
förm eð sér,eru eftirtalin,og erfjallað nánarum hvern áhrifaþátt fyrirsig aftarískýrslunniog
eru áhrifin m ismunandieftirsvæ ðum :
o L andslag og sjónræ n áhrif
o Jarðfræ ðiog jarðm yndanir
o Gróðurfar
o Fornleifar
o Vatnafar
4.3.S kilgreining á væ giáhrifa
Við m atið ernotastvið þá skilgreiningu ávæ giáhrifasem fram kem urítöflu hérað neðan.
Væ giáhrifa

T ákn

S kýring

Jákvæ ð

+

Jákvæ ð áhrifá umhverfisþátt

Óveruleg

0

Óveruleg áhrifá umhverfisþátt

N eikvæ ð

-

N eikvæ ð áhrifá umhverfisþátt

Áhrifóljós

?

Óljósáhrifá umhverfisþátt

Tafla 4-1. Skilgreining á vægi áhrifa við umhverfismat aðalskipulagsbreytingarinnar.

4.4.T engslvið aðraráæ tlanir
Aðalskipulag Vesturbyggðar var staðfest 15. septem ber 2006. S am kvæ m t skipulaginu,er
svæ ðið,frá Þverá að S kiptá íKjálkafirðiskilgreint sem landbúnaðarsvæ ði. Vegurinn liggurum
svæ ðisem erá náttúruminjaskrá „Kjálkafjörður,Kerlingarfjörðurog S kálm arnes.U m það svæ ði
segirínáttúruminjaskrá:
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„Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og S kálm arnes
, R eykhólahreppi, Vesturbyggð (áður
Barðastrandarhreppur.),A-og V-Barðastrandarsýslu. (1) S væ ðið m illiHjarðarnessað vestan og
Vattardalsár íbotniVattarfjarðar að austan. A ð norðan liggja mörkin um Kjálkafjarðará og
Þingm annaheiði.(2)R í
kulegt gróðurfarm eð skóglendiífjörðum ,fuglabjarg íM úlanesi.“ 1
S væ ðið er einnig innan Verndarsvæ ðisBreiðafjarðar. En vegurinn snertirfjörur og leirursem
tilheyraVerndarsvæ ðiBreiðafjarðar(L ög um vernd Breiðafjarðar,nr.54 8/1995),en þarsegirí2.
grein.„Ákvæ ðilagannatakatilallraeyja,hólm aog skerjaá Breiðafirðiásam t fjörum íinnrihluta
fjarðarins.“ T ilgangur laganna er að stuðla að verndun Breiðafjarðar, einkum landslags,
jarðm yndana,lí
frí
kisog m enningarm inja. U nnið erað breytingu á aðalskipulagiVesturbyggðar
og verðurdeiliskipulagið ísam ræ m ivið þá breytingu.
4.5.N álgun og aðferðir
R eykhólahreppur ísam starfi við L andmótun sf og ísam ráði við Vegagerðina unnu að
umhverfism ati deiliskipulags Vestfjarðavegar. Vinna við um hverfism atið hefur falist írýni
sérfræ ðinga L andm ótunar á þeim m álsgögnum sem liggja fyrir varðandiumhverfism at fyrir
Vestfjarðaveg m illiEiðisog Þverár.,s
br.heim ildaskrá.Beitt hefurverið venjubundnum aðferðum
við um hverfism at áæ tlana,sjá nánarí4.kaflahérað fram an.
4.6.Valkostir
Ekkierfjallað um m ism unandivalkostiíumhverfism atideiliskipulagsins,endahefurþegarverið
fjallað um þá íbreytingu á AðalskipulagiR eykhólahrepps2006-2018,ís
am ræ m ivið lög nr.
105/2006 um umhverfism at áæ tlana.Íumhverfiskýrslu þessarihefur verið horft á þá kostivið
legu Vestfjarðarvegar innan R eykhólahrepps að þvera M jóafjörð við m inni fjarðarins og
Kjálkafjörð gengt Þverá og fara m eð veginn við L itlanesniður að sjó. S koðaðir voru tveir
valkostirvið þverun Kjálkafjarðarsem og tveirvalkostirvið þverun M jóafjarðarog beindust þeir
helst að því
.
N úllkostur N úverandi vegur er m alarvegur. Hann er vegtæ knilega óviðunandi. Kröfum til
umferðaröryggiserhverginæ rrim æ tt.Vegurinn stenst heldurekkikröfurtilburðarþolsog þarf
þvíoft að grí
patilþungatakm arkana.

5. Deiliskipulagssvæ ðiog umhverfisáhrif
Deiliskipulagsuppdræ ttirnirná yfirfjögursvæ ðiíR eykhólahreppiog verðurfjallað um þá ínæ stu
köflum ásam t umhverfisáhrifum hverskaflafyrirsig.S væ ðin eru eftirfarandi:
o M jóifjörður
o Kirkjuból
o L itlanes
o Kjálkafjörður

1

Náttúruverndarráð 1996. Náttúruminjaskrá 7. útgáfa
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6. M jóifjörður
6.1.

S taðhæ ttir

Kerlingarfjörðurerum ní
u km langurfjörðurm illiS kálm arnessog L itlanessog liggurM jófjörður
inn afhonum tilnorðurs.Háarham rahlí
ðarliggjaað honum á báðabóga.Íbotnifjarðarinsrenna
tvæ r ársam an tilsjávar,Austurá og M jóafjarðará. N okkurt birkikjarr er íhlí
ðum M jóafjarðar.
N álæ gt eyðibýlinu EiðshúsíKerlingarfirðiað austan,er nokkurt votlendien annarserlandið
vaxið birkikjarri.
6.2.

Fornleifar

T væ rm injareru innan deiliskipulagsm arkaeru um 20 m etrafrá fram kvæ m dasvæ ðinu.Frá Eiði
að Eiðshúseru skráðir fjórir m injastaðir (m ynd 11),varða (139612-80:019),óþekktar tóftir
(139612-80:017 og 18)og í
veruhús(139612-80:016).S tystafjarlæ gð ím iðlí
nu vegarer44 m og
erþað fornleifin 139612-80:018 m iðað við ytriþverun.
6.3.

S keringarog efnistaka

S keringar eru á 1,
5 km kafla og er þar jafnfram t efnistaka fyrir fyllingar. T il lagningar
Vestfjarðavegar m illi Eiðisog Þverár,þarf um 1.150-1.460 þús. m 3 af efni íundirbyggingu,
yfirbyggingu og rofvarniren efnisþörfin erbreytileg eftirveglí
num.S tórhlutiefnism un kom aúr
vegskeringum en það sem á vantar verður tekið úr skilgreindum nám um skv. aðalskipulagi
R eykhólahrepps.
6.4.

Fyllingarog brúargerð

Fyllingará deiliskipulagssvæ ðinu verðaá um 3 km kafla.Brú yfirM jóafjörð verður160 m löng en
akbraut hennarverður9,
0 m að breidd og brí
kur0,
5 m breiðar.Heildarbreidd brúarverður10
m .Gert erráð fyrirað undirstöðurverðigrundaðará staurum.
6.5.

Efnisþörf

Gert erráð fyrirað efnisþörfá þessum kaflaverði510.000 m 3.
6.6.

Veglí
naog áningarstaðir.

Veglí
nabreytist þarsem þverun eryfirM jóafjörð en eróbreytt að öðru leyti.Gert erráð fyrir
áningarstað við núverandirétt við þarsem núverandiog nýr vegur m æ tast. U m erað ræ ða
góðan útsýnisstað yfir Kerlingarfjörð. Þar er gert ráð fyrir stæ ðum fyrir allt að 6 bí
la auk
upplýsingaskiltaum svæ ðið sem og nestisaðstöðu.
Í M jóafirðieru hugm yndir um að gerð verðitenging við núverandiveg austan fjarðarinsen
veginum vestan hans verði lokað. Í sam ráði við landeigendur verður tekin ákvörðun um
tengingarað eyðibýlum á svæ ðinu.
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6.7.U m hverfisáhrifog m ótvæ gisaðgerðir
Vatnafar
0

Fjörurog
leirur

0

Fornleifar

o
o
o
o
o

L ög nr.44/1999 um náttúruvernd,sjá 1 .gr.
L ög nr.54/1995 um vernd Breiðafjarðar

Áhrifá fjörurog leiruróveruleg
þarsem fullvatnaskiptiverða
tryggð íM jóafirðivið hönnun
brúar.

37 gr.lagaum náttúruvernd.

0

Vegagerð um þennan kaflam un
ekkihafaáhrifá skráðar
fornm injarum svæ ðið en tvæ r
m injareru skráðarvið Eiðshús
sem eru innan
deiliskipulagssvæ ðis.

-

S jónræ n áhrifverðaneikvæ ð
m eð tilkom u þverunarog
skeringa.M eð góðum frágangi
að vegagerð lokinnihvort sem
ervið skeringareðafyllingarþá
erhæ gt að dragaúrneikvæ ðum
áhrifum.

S jónræ n
áhrif

M ótvæ
o
o
o

Þverun M jóafjarðarásam t
fyllingum hefuróveruleg áhrifá
vatnafar,þ.e.vatnaskiptiverða
tryggð og tryggt verðurað
botnrofverðisem m innst m eð
næ gjanlegu stóru brúaropi(160
m ).

Velferð tilfram tí
ðar,S jálfbæ rþróun íí
slensku sam félagi,
stefnumörkun til2020.M arkm ið erað fjölbreytni
jarðm yndanaverðivarðveittm eð þvíað verndaþæ rsem
eru sérstakareðaeinstakará landsví
su.
S kráðarfriðlýstarfornleifarskv.þjóðm injalögum nr.
107/2001.
Aðrarfornleifar(m injar100 áraog eldri,s.s.byggðarleifar,
haugar,greftrunarstaðiro.s.frv.)skv.9 gr.þjóðm injalaga
nr.107/2001.
S érstaða/fágæ tilandslagsút fráví
sbendingum í37.gr.laga
um náttúruvernd.Verndargildiskv.náttúruminjaskrá.
M egineinkennilandslags,s.s.ósnortið/náttúrulegt
yfirbragð landslags,form ,litauðgi,fjölbreytniog
heildstæ ðilandslags.

gisaðgerðir:
Brúarop rí
flegt tilað tryggjanæ gvatnaskipti.
U ppgræ ðslaákjarrisem tapast.
Yfirborð núverandivega,sem hugsanlegaverðaaflagðir,verðalosaðirupp tilað flýtafyrirsjálfáningu
birkis.
Fram kvæ m dum hagað þannig að það skerðibirkikjarrsem m innst.
S tarfsreglursettarfram um tilhögun fram kvæ m daígrennd við arnarhreiður.
Óskað eftirað Fornleifavernd rí
kisins/ M injavörðurVestfjarðaleiðbeinium frekarirannsóknirá fornleifum
á fyrirhuguðu fram kvæ m dasvæ ði.
M eð þvíað haldaraskivið skeringarílágm arkierhæ gt að hlí
fafornm injum .
T ryggjavatnsskiptivið þverun M jóafjarðar.
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7. Kirkjuból
7.1.S taðhæ ttir
Við vestanverðan Kerlingarfjörð ereyðibýlið Kirkjuból.
7.2.Fornleifar
ÍlandiKirkjubólsvestra voru skráðir 14 m injastaðir(sjá m ynd 12). Fjórar m injar eru nálæ gt
fyrirhuguðu vegstæ ði(< 50 m ) en þæ reru:
Útihús(139612-80:009) eru um 50 m austurafbæ jarstæ ðinu (139612-80:001).S væ ðið erþýft og
það sést m ótafyrirógreinilegrirúst. Ekkihæ gt að greinahólfvegnaþesshve þýft svæ ðið er.
Fjarlæ gð fráveglí
nu um 22 m .
N aust (139612-80:010) er u.þ.b. 80 m etrasuðausturafbæ jarstæ ðinu. N austin er á bakkafyrir
ofan fjöru.S ést ógreinilegam ótafyrirrúst. Ekkihæ gt að greinahólfvegnaþesshve þýft svæ ðið
er.Fjarlæ gð fráveglí
nu um 39 m .
N aust (139612-80:011)ersuðurafbæ jarstæ ðinu.Það sést ógreinilegam ótafyrirrúst. Ekkihæ gt
að greinahólfvegnaþesshve þýft svæ ðið er.Fjarlæ gð frá veglí
nu er50 m .
Útihús(139612-80:012) standasuðausturafbæ jarstæ ðinu. T óftin ertví
hólfaog gróin. Hleðslur
útflattar.Fjarlæ gð fráveglí
nu erum 40 m.
7.3.S keringarog efnistaka
S keringareru á um 2 km kaflaog erþarjafnfram t efnistakafyrirfyllingar.S tórhlutiefnism un
kom a úr vegskeringum en það sem á vantar verður tekið úr skilgreindum nám um skv.
aðalskipulagiR eykhólahrepps.
7.4.Fyllingarog brúargerð
Fyllingareru á 2,
5 km kafla.
7.5.Efnisþörf
Gert erráð fyrirað efnisþörfá þessum kaflaverði50.000 m 3.
7.6.Veglí
na
Veglí
navið bæ jarstæ ðiKirkjubólserfæ rð neðarog hefurþvíáhrifá fæ rrifornleifarhelduren ef
farið yrðiínúverandiveglí
nu.
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7.7.U m hverfisáhrifog m ótvæ gisaðgerðir
Gróður
0

Jarðm yndanir
0

Fornleifar
0

S jónræ n áhrif

-

Veglí
naum Kirkjubólm un hafa
óveruleg áhrifá gróður. Engar
plönturá válistaeðafriðaðar.
S keringarverðagræ ddarupp.

VálistiN áttúrufræ ðistofnunarÍslandsfyrirplöntur
L istiyfirfriðlýstarplöntur
37 gr.lagaum náttúruvernd
Velferð tilfram tí
ðar,sjálfbæ rþróun íí
slensku
sam félagi,áherslur2010-2013,sjákafla12 um
sjálfbæ ragróðurnýtingu og endurheim t landgæ ða.

S keringarhafaáhrifá
jarðm yndaniren engar
jarðm yndanireru taldar
m ikilvæ gará landsví
s
u eðahafa
sérstaktverndargildi.

37 gr.lagaum náttúruvernd.
Velferð tilfram tí
ðar,S jálfbæ rþróun íí
slensku
sam félagi,stefnumörkun til2020.M arkm ið erað
fjölbreytnijarðm yndanaverðivarðveittm eð þvíað
verndaþæ rsem eru sérstakareðaeinstakará
landsví
s
u.
S kráðarfriðlýstarfornleifarskv.þjóðm injalögum nr.
107/2001.
Aðrarfornleifar(m injar100 áraog eldri,s.s.
byggðarleifar,haugar,greftrunarstaðiro.s.frv.)skv.9 gr.
þjóðm injalaganr.107/2001.

Valá veglí
nu við Kirkjuból
m iðastvið að skeringarraski
ekkifornm injum sem eru
skráðarinnan
deiliskipulagssvæ ðisins.
S jónræ n áhrifverðaneikvæ ð
vegnaskeringa.M eð góðum
frágangiað vegagerð lokinnier
hæ gt að dragaúrneikvæ ðum
áhrifum.

S érstaða/fágæ tilandslagsút fráví
s
bendingum í37.gr.
lagaum náttúruvernd.Verndargildiskv.
náttúrum injaskrá.
M egineinkennilandslags,s.s.ósnortið/náttúrulegt
yfirbragð landslags,form ,litauðgi,fjölbreytniog
heildstæ ðilandslags.

M ótvæ gisaðgerðir:
o U ppgræ ðslaákjarrisem tapast.
o Yfirborð núverandivega,sem hugsanlegaverðaaflagðir,verðalosaðirupp tilað flýtafyrirsjálfáningu
birkis..
o Fram kvæ m dum hagað þannig að það skerðibirkikjarrsem m innst.
o Óskað eftirað Fornleifavernd rí
kisins/ M injavörðurVestfjarðaleiðbeinium frekarirannsóknirá fornleifum
á fyrirhuguðu fram kvæ m dasvæ ði.
o M eð þvíað haldaraskivið skeringarílágm arkierhæ gt að hlí
fafornm injum .
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8. L itlanes
8.1.S taðhæ ttir
L itlaneser á m illiKerlingarfjarðar og Kjálkafjarðar. Á L itlanesieru gróðursnauðar skriður úr
L itlanesfjalli(424 m ) áberandi.Yst á L itlanesierundirlendilí
tið og stórgrýtt.L itlanesereyðibýli
svo og S tekkjarnes,utarlegaíaustanverðum Kjálkafirði.

8.2.Fornleifar
Við L itlanes er undirlendi lí
tið og aðstæ ður fyrir vegagerð m .t.t m inja erfiðar.
Aðalskipulagsbreytingin leggurtilað farið verðim eð veginn sam kvæ m t neðrileið við L itlanestil
að hlí
faeftirfarandim injum:
Bæ jarstæ ði L itlanes (139638-81:001) er á litlum hól og s
í
ðasta húsið sem stóð á hólnum
sam anstenduraffjórum hólfum.Húsið hefurverið grjóthlaðið og standahleðslurgrónar.
Fjárhús(139638-81:002) eru beint norðurafbæ jarstæ ðinu,íu.þ.b.30 m etrafjarlæ gð.R ústin er
tví
hólfaog m eð garðisunnan við.
Útihús(139638-81:003)standanorðvesturaffjárhúsunum,upp undirkletta.R ústin erútflött og
gróin.
Útihús(139638-81:004)standasuðurafbæ jarstæ ðinu á litlum hól.R ústin sam anstendurafþrem
hólfum og hafaþau verið fjárhús
,hlaðaog hesthús.
S tekkur (139638-81:005) íu.þ.b 180 m etra norður af bæ num. S tendur alveg við þjóðveginn
vestanm egin.R ústin sam anstendurafþrem hólfum og hafaþau verið fjárhús,hlaðaog hesthús.
8.3.S keringarog efnistaka
S keringareru á um 3 km kaflaog erþarjafnfram t efnistakafyrirfyllingar.S tórhlutiefnism un
kom a úr vegskeringum en það sem á vantar verður tekið úr skilgreindum nám um skv.
aðalskipulagiR eykhólahrepps.
8.4.Fyllingarog brúargerð
Fyllingareru á 4 km kafla.
8.5.Efnisþörf
Gert erráð fyrirað efnisþörfá þessum kaflaverði170.000 m 3.
8.6.Veglí
naog áningarstaður
Veglí
nabreytist tilþessað hlí
fam injum sem eru við núverandivegstæ ðien um leið verðaáhrifin
á fjörurog leirurm eiri.Gert erráð fyriráningarstað þarsem sést yfir vestan við L itlanesm eð
útsýniyfirleirurnar. Þarer gert ráð fyrirstæ ðum fyrirallt að 6 bí
laauk upplýsingaskiltaum
svæ ðið sem og nestisaðstöðu.
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8.7.U m hverfisáhrifog m ótvæ gisaðgerðir
Gróður
0

Jarðm yndanir

0

Fornleifar

0

Veglí
naum L itlanesm un hafa
óveruleg áhrifá gróður. Engar
plönturá válistaeðafriðaðar.
S keringarverðagræ ddarupp.

VálistiN áttúrufræ ðistofnunarÍslandsfyrirplöntur
L istiyfirfriðlýstarplöntur
37 gr.lagaum náttúruvernd
Velferð tilfram tí
ðar,sjálfbæ rþróun íí
slensku
sam félagi,áherslur2010-2013,sjákafla12 um
sjálfbæ ragróðurnýtingu og endurheim t landgæ ða.

S keringareru talsverðarinnan
deiliskipulagssvæ ðisinsog hafa
þvíáhrifá jarðm yndanir.Engar
jarðm yndanireru taldar
m ikilvæ gará landsví
s
u eðahafa
sérstaktverndargildiog eru því
áhrifin talin óveruleg.
Vegurinn erfæ rðurneðarí
landið og m un kom atilm eð að
skerðaleirurog fjörurá um
sam tals600 m kaflainnan
deiliskipulagssvæ ðisins.
Deiliskipulagið hefuróveruleg
áhrifá fornleifará svæ ðinu m .v.
það leiðarvalsem
deiliskipulagið leggurtil. L agt er
þó tilað áðuren fram kvæ m dir
hefjastverðisótt um leyfitil
Fornleifaverndarrí
kisins.Ytri
mörkskeringam iðastvið að
fornm injarraskist ekki.Allar
m injarínágrenni
deiliskipulagssvæ ðisinsverða
m erktarvandlegaog
afm arkaðarog verðurumferð
vinnuvélabönnuð innan þeirra
svæ ða.Þá verðurvarast að hafa
vinnuskúraog/eða
efnageym slurofnálæ gt
fornleifum . Efíljóskom aáður
óþekktarfornleifarívegstæ ðinu
á fram kvæ m datí
m asbr.13.gr.
þjóðm injalaganr.107/2000,
m un fram kvæ m daraðilihafa
sam ráð við Fornleifavernd
rí
kisinsvarðandiaðgerðir..

37 gr.lagaum náttúruvernd.
Velferð tilfram tí
ðar,S jálfbæ rþróun íí
slensku
sam félagi,stefnumörkun til2020.M arkm ið erað
fjölbreytnijarðm yndanaverðivarðveittm eð þvíað
verndaþæ rsem eru sérstakareðaeinstakará
landsví
s
u.

S kráðarfriðlýstarfornleifarskv.þjóðm injalögum nr.
107/2001.
Aðrarfornleifar(m injar100 áraog eldri,s.s.
byggðarleifar,haugar,greftrunarstaðiro.s.frv.)skv.9 gr.
þjóðm injalaganr.107/2001.
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S jónræ n áhrif

-

S jónræ n áhrifverðaneikvæ ð
vegnaskeringa.M eð góðum
frágangiað vegagerð lokinnier
hæ gt að dragaúrneikvæ ðum
áhrifum.

S érstaða/fágæ tilandslagsút fráví
s
bendingum í37.gr.
lagaum náttúruvernd.Verndargildiskv.
náttúrum injaskrá.
M egineinkennilandslags,s.s.ósnortið/náttúrulegt
yfirbragð landslags,form ,litauðgi,fjölbreytniog
heildstæ ðilandslags.

M ótvæ gisaðgerðir:
o U ppgræ ðslaákjarrisem tapast.
o Yfirborð núverandivega,sem hugsanlegaverðaaflagðir,verðalosaðirupp tilað flýtafyrirsjálfáningu
birkis..
o Fram kvæ m dum hagað þannig að það skerðibirkikjarrsem m innst.
o Óskað eftirað Fornleifavernd rí
kisins/ M injavörðurVestfjarðaleiðbeinium frekarirannsóknirá fornleifum
á fyrirhuguðu fram kvæ m dasvæ ði.
o M eð þvíað haldaraskivið skeringarílágm arkierhæ gt að hlí
fafornm injum .

9. Kjálkafjörður
9.1.S taðhæ ttir
Kjálkafjörðurliggurá m illiHjarðarnessað vestan og L itlanessað austan. Fjörðurinn ergrunnur
og skerjóttur,u.þ.b.sex km langurog tveggjakm breiðursyðst. Hlí
ðin inn m eð austanverðum
Kjálkafirðier brött og þar er lí
tið undirlendi. S kiptá rennur þar til sjávar og þar eru mörk
Vesturbyggðar og R eykhólasveitar. Í botni Kjálkafjarðar renna tvæ r ár sam an til sjávar,
Kjálkafjarðará og Austurá. Vestanm egin íKjálkafirði er undirlendi heldur m eira. U tanvert í
firðinum ereyðibýlið Auðnar.M ikið vetrarrí
kieríKjálkafirði.
9.2.Fornleifar
Við Þverá íKjálkafirðifundust 3 m injastaðir,tóft (139779-90:004),rétt (139779-90:013) og varða
(139779-90:014).
N orðan við Barká ersel(139779-90:015).Ein rúst ergreinileg en lí
klegt erað aðrarleynist undir
kjarrgróðri.S ú rúst sem er greinileg,er grasivaxin og hleðslurstandaíum einsm etershæ ð.
R ústin er ferhyrnd en syðsti veggurinn er bogadregin nyrst. S elið er 113 m etra vestur af
þjóðveginum og erutan við fram kvæ m darsvæ ðið.
9.3. S keringarog efnistaka
S keringareru á 1,
3 km kaflaog erþarjafnfram t efnistakafyrirfyllingar.
9.4.Fyllingarog brúargerð
Fyllingareru á 2,
5 km kaflaog brú yfirKjálkafjörð verður116 m löng en akbraut hennarverður
9,
0 m að breidd og brí
kur0,
5 m breiðar.Heildarbreidd brúarverður10 m .Gert erráð fyrirað
undirstöðurverðigrundaðará staurum.
9.5.Efnisþörf
Gert erráð fyrirað efnisþörfá þessum kaflaverði1.096.000 m 3.
15

9.6.Veglí
na
Veglí
nabreytist þarsem þverun eryfirKjálkafjörð en eróbreytt að öðru leyti. ÍKjálkafirðier
m ögulegt að gerð verðitenging við núverandiveg vestan fjarðarinsen veginum austan hans
verðilokað.

Mynd 9-1. Tillaga að útliti brúar í Kjálkafirði. Brú á mynd er þó 80 m, en ekki 116 m eins og nú er gert ráð fyrir
og því aðeins með einum millistöpli (Brúadeild Vegagerðarinnar, 2010).

Mynd 9-2. Horft út Kjálkafjörð yfir fyrirhugaðan þverunarstað.

Mynd 9-3. Þverun Kjálkafjarðar, horft út fjörðinn. (Heimild Vegagerðin 2011).
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9.7.U m hverfisáhrifog m ótvæ gisaðgerðir
Vatnafar
0

Fjörurog
leirur

0

Fornleifar
0

S jónræ n
áhrif
-

M ótvæ
o
o
o
o
o
o
o
o

Þverun Kjálkafjarðarásam t
fyllingum m un hafaóveruleg
áhrifávatnafar,þ.e.vatnaskipti
verðatryggð og tryggt verður
að botnrofverðisem m innst
m eð næ gjanlegu stóru brúaropi
(116 m ).

L ög nr.44/1999 um náttúruvernd,sjá 1 .gr.
L ög nr.54/1995 um vernd Breiðafjarðar

Áhrifá fjörurog leiruróveruleg
þarsem fullvatnaskiptiverða
tryggð íKjálkafirðivið hönnun
brúar.

37 gr.lagaum náttúruvernd.

Vegagerð um þennan kaflam un
ekkihafaáhrifá skráðar
fornm injarum svæ ðið en tvæ r
m injareru skráðarvið Þverá og
norðan Barkáreru 4 m injastaðir
sem eru innan deiliskipulagssvæ ðis.
S jónræ n áhrifverðaneikvæ ð
m eð tilkom u þverunarog
skeringa.M eð góðum frágangi
að vegagerð lokinnihvort sem
ervið skeringareðafyllingarþá
erhæ gt að dragaúrneikvæ ðum
áhrifum.

Velferð tilfram tí
ðar,S jálfbæ rþróun íí
slensku sam félagi,
stefnumörkun til2020.M arkm ið erað fjölbreytni
jarðm yndanaverðivarðveittm eð þvíað verndaþæ rsem
eru sérstakareðaeinstakará landsví
su.
S kráðarfriðlýstarfornleifarskv.þjóðm injalögum nr.
107/2001.
Aðrarfornleifar(m injar100 áraog eldri,s.s.byggðarleifar,
haugar,greftrunarstaðiro.s.frv.)skv.9 gr.þjóðm injalaga
nr.107/2001.

S érstaða/fágæ tilandslagsút fráví
sbendingum í37.gr.laga
um náttúruvernd.Verndargildiskv.náttúruminjaskrá.
M egineinkennilandslags,s.s.ósnortið/náttúrulegt
yfirbragð landslags,form ,litauðgi,fjölbreytniog
heildstæ ðilandslags.

gisaðgerðir:
Brúarop rí
flegt tilað tryggjanæ gvatnaskipti.
U ppgræ ðslaákjarrisem tapast.
Yfirborð núverandivega,sem hugsanlegaverðaaflagðir,verðalosaðirupp tilað flýtafyrirsjálfáningu
birkis..
Fram kvæ m dum hagað þannig að það skerðibirkikjarrsem m innst.
S tarfsreglursettarfram um tilhögun fram kvæ m daígrennd við arnarhreiður.
Óskað eftirað Fornleifavernd rí
kisins/ M injavörðurVestfjarðaleiðbeinium frekarirannsóknirá fornleifum
á fyrirhuguðu fram kvæ m dasvæ ði.
M eð þvíað haldaraskivið skeringarílágm arkierhæ gt að hlí
fafornm injum .
T ryggjavatnsskiptivið þverun Kjálkafjarðar.

10.S értæ kirskilm álar
o Brúarop verði m innst 116 m til að tryggja næ g vatnaskiptiíKjálkafirði og 160 m í
M jóafirði.
o Að það kjarrsem tapastvið vegagerð verðigræ tt upp á öðrum stöðum .
o S tarfsreglursettarfram um tilhögun fram kvæ m daígrennd við arnarhreiður.
o Óskað eftirað Fornleifavernd rí
kisins/ M injavörðurVestfjarðaleiðbeinium frekari
rannsóknirá fornleifum á fyrirhuguðu fram kvæ m dasvæ ði.
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o Við útgáfu fram kvæ m daleyfisverðisett skilyrðivegnavegafram kvæ m dasem eru innan
við 500 m frá arnarhreiðrum og erví
sað til19.gr.laganr.64/1994 um vernd,friðun og
veiðarávilltum fuglum og villtum spendýrum .Þá þurfifram kvæ m daraðiliað hafa
sam ráð við N áttúrufræ ðistofnun Íslandsum endanlegastaðsetningu vegstæ ðisí
nám undavið varpstaðiarnaog tilhögun vegavinnu þarm .a.m eð hliðsjón af19.grein
lagaum vernd,friðun og veiðarávilltum fuglum og villtum spendýrum (nr.64/1994).
o Við frágang verðurreynt að geraskeringarog fyllingarsem m innst áberandim eð þvíað
aðlagabrúnirþeirraað landinu íkring. Frágangiverður hagað þannig að ekkim yndist
vindálag á lausan jarðveg og allar brúnirgerðar ávalar. S keringar verðasléttaðarvelí
sam ræ m ivið landslag og halla umhverfisog sáð íþau þar sem við á. Annarsm un
frágangurfarafram eftirverklagsreglum Vegagerðarinnar(Alverk 95). Íútboðsgögnum
verðurgreint frá hvernig hagaskulifrágangivegkanta,fyllinga,skeringaog áningastaða.

Mynd 10-1. Skýringarmynd sem sýnir fyrirhugaða veglínu um Litlanes. Veglína A um Litlanes (svæði VI) og
Litlaneshraun (svæði VII). Grænt= fylling, grátt= skering, brúnt yrjótt= landmótunarsvæði (Heimild. Vegagerðin
2011)

11.Afgreiðslaskv.9.gr.lagaum umhverfism at áæ tlananr.105/2006
S am kvæ m t niðurstöðum umhverfism atsinseru áhrif deiliskipulagsinsóveruleg á flesta þæ tti
sem m atið byggirá. S am kvæ m t niðurstöðu m atsinsm un deiliskipulagið hafaóveruleg áhrifá,
gróður,fuglaog lí
frí
kiífjöru og leiru og fornleifarm .v. umfang m ism undandivistkerfasem fer
undir veg sam kvæ m t leiðarvali og þeirra aðgerða sem lagðar eru til skv. gögnum
Vegagerðarinnar.Deiliskipulag yfirfram kvæ m dinaertalið hafajákvæ ð áhrifá sam félag m eð því
að stuðlaað uppbyggingu atvinnulí
fsog aukaumferðaröryggiog bæ tasam göngurá svæ ðinu N ýr
vegurm un hafajákvæ ð áhrifá útivist. Helstu neikvæ ðu áhrifin eru vegnaskeringaog þverunar
M jóafjarðar og Kjálkafjarðar vegna vegagerðar og þverunar. Dregið verði úr neikvæ ðum
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áhrifum fram kvæ m dannam eð góðrihönnun og frágangim annvirkja, m ótvæ gisaðgerðum og
vöktun.
U m sagnirbárust án athugasem dafrá Vegagerð rí
kisins
,dags.8.S eptem ber2011,Vesturbyggð,
dags. 25. ágúst 2011,HeilbrigðiseftirlitiVestfjarða,dags. 28.júlí2011 og Breiðafjarðarnefnd,
dags.17.ágúst 2011.
Íumsögn frá Fornleifavernd rí
kisinsdags.9. ágúst 2011 varbent á að takaþarftillit tilfornleifaí
landisem kom afram á deiliskipulagsuppdráttum fyrirKerlingafjörð,Kirkjubólog L itlanessbr.
eftirfarandi:
o Þar sem m injar eru nálæ gt fyrirhuguðu vegstæ ði skal m erkja m injar á m eðan
fram kvæ m datí
m astendurtilað kom aíveg fyrirað hún raskist afvangá.
o Þarsem nauðsynlegt erað raskafornleifum þá þarfað sæ kjaum leyfitilFornleifaverndar
rí
kisinstilað raskam injum og sæ taþeim skilyrðum sem stofnunin kann að setjafyrir
slí
ku leyfi.
o Þarsem nýrvegurm un raskahlutaafgarðlagiílandiKirkjubólsskalgrafakönnunarskurð
tilað aflafrekariupplýsingaum gerð hansog aldur.
o Vegna bæ nahúss og kirkjugarðar ílandi Kirkjubóls skal ganga úr skugga um hvort
garðurinn og bæ nahúsið séu íeða við vegstæ ðið. Þegar upplýsingar liggjafyrir m un
Fornleifavernd rí
kisinstakaákvörðun um mótvæ gisaðgerðir.
Hreppsnefndin m un fram fylgjaþessum skilyrðum Fornleifaverndarrí
kisins.
Í umsögn frá U m hverfisstofnun dags. 3.október 2011 er bent á að þverun M jófjarðar og
Kjálkafjarðar er betrikostur en uppbygging vegar umhverfisfirðinavarðandifjörur,leirur og
birkiskóga.U m hverfisstofnun taldim ikilvæ gt að tekið sé tillit tilvarptí
m afuglavið fram kvæ m dir
og sérstaklegafarið við varlegavið arnarseturíKjálkafirðiog standaþannig að verkiað ekkiverði
farið nálæ gt m est nýttavarpstað arnaífirðinum. Einnig að lagabeturveginn að landi m eð því
að dragaúrhönnunarhraðavegarinsávissum.
Hreppsnefnd hefursett fram skilyrðivið vegafram kvæ m dirínám undavið varpstaðiarnaíkafla
10.S érstakirskilm álar.
Hreppsnefnd villdragasem m est úr neikvæ ðum áhrifum vegagerðarinnar m eð þvíað aðlaga
veginn,vegtengingar,nám usvæ ðiog þveranireinsvelað landiog hæ gt er.A ð ósnertu eðalí
tt
röskuðu landiverðiraskað sem m innst og gróðursvæ ði,birkikjarrog votlendiverðiendurheim t.
Hreppsnefndin leggur hins vegar áherslu á að hönnunarhraði verði ekki læ kkaður vegna
um ferðaröryggism ála og ennfrem ur vegna þessað læ kkun hönnunarhraða við L itlaneshefur
m eiriáhrifá m injarþar(sbr.leið C sem Vegagerðin hefurfallið frá).
Engarathugasem dirbárust á auglýsingartí
m a.
Í bréfi S kipulagsstofnunar dags. 8. febrúar 2012 er óskað eftir að við endanlega afgreiðslu
sveitarstjórnarþurfiað takaáeftirfarandiþáttum.
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1. S kýra af hverju niðurstaða umhverfism ats deiliskipulagsins sé í ósam ræ m i við álit
S kipulagsstofnunar um m at á umhverfisáhrifum frá 5. des 2011. Hreppsnefnd fjallaði um
deiliskipulagið 8.desem ber2011 og hafðiþvíekkitök á að farayfirálit S kipulagsstofnunarfyrir
þann fund.
2. Að sveitarstjórn taki afstöðu til og setji fram skilyrði m .a. um endanlega staðsetningu
vegstæ ðisínám undavið varpstaðivið endanlegaafgreiðslu deiliskipulagsins.
Hreppsnefnd hefursett fram skilyrðivið vegafram kvæ m dirínám undavið varpstaðiarnaíkafla
10.S érstakirskilm álar.
3.Ígreinargerð verðigerð nánarigrein fyrirefnistöku.
Engin efnistakaerum fram það efnisem fæ st við skeringarog hefurþeim upplýsingum verðilýst
beturígreinargerðinni.
4.S kýrt þarfað kom afram ískilm álum deiliskipulagsinstilhvaðam ótvæ gisaðgerðaskalgrí
paá
hverfum stað.
Íum hverfisskýrslu deiliskipulagsinseru m ótvæ gisaðgerðiskilgreindarfyrirhvern stað en íkafla
10.S érstakirskilm álarergerð frekarigrein fyrirskilm álum og kröfum .
5.Bregðastvið athugasem dum Fornleifaverndarrí
kisinsog U m hverfisstofnunar.
Hreppsnefnd hefurbrugðist við þeim athugasem dum sbr.um fjöllun hérað fram an.
6.S koðaþarfhvortvatnaskiptiþurfiað vaktaogsetjafram vöktunaráæ tlun eftirþvísem við á.
Hreppsnefnd ví
sartilþessað við gerð útboðsgagnavegnavegafram kvæ m daverðifylgst m eð að
öllskilyrðisem kom a fram við um hverfism at fram kvæ m dannaséu uppfyllt og þar m eð hvort
vatnaskipti þurfi að vakta. Á meðan fram kvæ m dum stendur fylgist fram kvæ m daeftirlit
Vegagerðarinnarm eð að farið sé eftiröllum skilyrðum íútboðsgögnum .
7.Geraþarfgrein fyrirhvort núverandivegurverðinotaðuráfram .
N úverandivegurerfæ rðurum vegflokk og sýndursem aðrirvegirtilskýringar.Ídeiliskipulaginu
ergert ráð fyriráningarstað á núverandivegiá m ótsvið Eiðshúsaustan M jóafjarðar. Ísam ráði
við landeigendur verður tekin ákvörðun um tengingar eftirnúvarandivegum að eyðibýlum á
svæ ðinu og m öguleganýtingu þeirrasem ferðam annavegir.
8.Geraþarfyfirlistuppdráttsem sýnirstaðsetningu hversvegarkaflafyrirsig.
Hlytiafdeiliskipulagsgögnunum erskýringaruppdráttursem sýnirafm örkun hversvegarkafla.
N iðurstaða hreppsnefnda eru að áhrifin af deiliskipulaginu eru staðbundin og sam ræ m ast
ákvæ ðum lagaog reglugerða,alm ennristefnumörkun stjórnvaldaog þeim alþjóðasam ningum
sem Ísland eraðiliað.L agt ertilað fylgst verðim eð fram vindu gróðursm eðan nýgróðurerað
festaræ turog svæ ðið að lagasig að grenndargróðri.Einnig verðurfylgst m eð hvort hæ ttaerá
jarðvegsrofi á fram kvæ m darsvæ ðinu. S kal sú vöktun fara fram af N áttúrustofu Vestfjarða í
sam ráðivið sveitarfélagið og U m hverfisstofnun.
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