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GREINARGERÐ
Gerð er breyting á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 þar sem Vegagerðin hefur
óskað eftir því að breyta veglínu Vestfjarðarvegar milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í
Kjálkafirði. Samhliða fer fram breyting á aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018. Innan
Reykhólahrepps er um að ræða u.þ.b. 14-17 km langan kafla frá Eiði í Vattarfirði að
sveitarfélagamörkum Vesturbyggðar sem liggja í miðjum Kjálkafirði. Breytingin felst fyrst
og fremst í því að legu vega á sveitarfélagsuppdrætti er breytt en einnig er gerð breyting
á kafla 2.5.1. Vegir í greinargerð.
Markmið
Markmið breytingarinnar er að auka umferðaröryggi á svæðinu með öruggari og
burðarmeiri vegi sem og fækkun einbreiðra brúa. Breytingin er í samræmi við markmið
gildandi aðalskipulags um vegi, en þar segir:
„Leitað verði hagkvæmustu lausna í vegagerð og stuðlað að umferðar- og rekstraröryggi
og samtengingu byggðar“.
Breyting á kafla 2.5.1. Vegir
Samkvæmt skipulaginu, er svæðið, frá Eiði í Vattarfirði að Skiptá í Kjálkafirði skilgreint
sem landbúnaðarsvæði. Vegurinn liggur um svæði sem er á náttúruminjaskrá
„Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og Skálmarnes. Um það svæði segir í náttúruminjaskrá:
„Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og Skálmarnes, Reykhólahreppi, Vesturbyggð (áður
Barðastrandarhr.), A- og V-Barðastrandarsýslu. (1) Svæðið milli Hjarðarness að vestan
og Vattardalsár í botni Vattarfjarðar að austan. Að norðan liggja mörkin um
Kjálkafjarðará og Þingmannaheiði. (2) Ríkulegt gróðurfar með skóglendi í fjörðum,
fuglabjarg í Múlanesi.“
Svæðið er einnig innan Verndarsvæðis Breiðafjarðar. En vegurinn snertir fjörur og leirur
sem tilheyra Verndarsvæði Breiðafjarðar (Lög um vernd Breiðafjarðar, nr. 54 8/1995), en
þar segir í 2. grein. „Ákvæði laganna taka til allra eyja, hólma og skerja á Breiðafirði
ásamt fjörum í innri hluta fjarðarins...“ Tilgangur laganna er að stuðla að verndun
Breiðafjarðar, einkum landslags, jarðmyndana, lífríkis og menningarminja.
Breytingin felst í því, að breyta þarf sveitarfélagsuppdrætti, sem sýnir stofn- og tengivegi
í sveitarfélaginu. Ný veglína verði færð inn og sýndur sem stofnvegur en núverandi vegur
færður um vegflokk og sýndur sem aðrir vegir til skýringar.
Gerð er breyting á texta þar sem gerð er breyting á lýsingu á Vestfjarðarvegi.
Staðfest aðalskipulag
Vegnr.

Heiti vegar

Lýsing

60

Vestfjarðavegur

Gilsfjörð um Þorskafjörð gert er ráð fyrir þverun Þorskafjarðar, Djúpafjarðar og
Gufufjarðar, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes-sýslumörk – Skiptá.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi
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Vegnr..

Heiti vegar

Lýsing

60

Vestfjarðarvegur

Gilsfjörð um Þorskafjörð gert er ráð fyrir þverun Þorskafjarðar, Djúpafjarðar og
Gufufjarðar. Vegurinn liggur svo um Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanessýslumörk – Skiptá með þverun yfir Mjóafjörð og Kjálkafjörð.

Samkvæmt kafla 4.19.2 í skipulagsreglugerð skal gera deiliskipulag af mannvirkjum á
náttúrverndarsvæðum. Í því deiliskipulagi skal gera grein fyrir framkvæmdinni og meta
umhverfisáhrif vegna þverunar í Mjóafirði og Kjálkafirði en gert er ráð fyrir um 115 m
langri brú yfir Kjálkafjörð og 160 m langri yfir Mjóafjörð til að tryggja að full vatnsskipti
fari fram. Ennfremur skal gera deiliskipulag af veginum þar sem hann liggur um Litlanes
og Kirkjuból og meta skal umhverfisáhrif veglagningar á fornminjar, leirur og fjörur.
Umhverfisskýrsla samantekt
Í umhverfismati með breytingu á aðalskipulagi vegna vegagerðar við Vestfjarðarveg
innan sveitarfélagamarka Reykhólahrepps var litið til þeirra kosta við legu
Vestfjarðarvegar að þvera Mjóafjörð við minni fjarðarins og Kjálkafjörð gengt Þverá og
fara með veginn við Litlanes niður að sjó. Við þverun Kjálkafjarðar var horft annars
vegar á þverun við hólmann í botni fjarðarins og þverun nokkru utar gegnt Þverá. Í
Mjóafirði var einnig horft til innri og ytri leiðar. Við Litlanes var horft til þess við leiðarval
að hlífa minjum sem mest og takmarka sjónræn áhrif með minni skeringum sem gera
það að verkum að veglína færist að litlum hluta niður að sjó með tilheyrandi raski á
fjörum og leirum.
Núllkostur Núverandi vegur er malarvegur. Hann er vegtæknilega óviðunandi. Kröfum til
umferðaröryggis er hvergi nærri mætt. Vegurinn stenst heldur ekki kröfur til burðarþols
og þarf því oft að grípa til þungatakmarkana.
Horft var til eftirfarandi þátta vegna mats á umhverfisáhrifum breytingarinnar: Landslag
og sjónræn áhrif, áhrif á jarðfræði og jarðmyndanir, gróður og fuglalíf, fornleifar,
landnotkun og samfélag og vatnafar
Niðurstaða matsins er sú að aðalskipulagsbreytingin mun hafa óveruleg áhrif á flesta
umhverfisþætti sem metnir voru. Helstu neikvæðu áhrif breytingarinnar eru sjónræn þar
sem verið er að fara í þó nokkra mannvirkjagerð með þverun Mjóafjarðar og
Kjálkafjarðar.
Ennfremur eru staðbundin neikvæð áhrif á gróðurfar. Með
mótvægisaðgerðum og hönnun á vegi þá má draga verulega úr sjónrænum áhrifum og
áhrifum á gróður. Áhrifin af skipulagsbreytingunni eru staðbundin og samræmast
ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda og þeim
alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Þar sem ekki er um veruleg umhverfisáhrif að
ræða er ekki gert ráð fyrir sérstakri vöktun umhverfisþátta umfram venjubundið eftirlit á
framkvæmda- og rekstrartíma. Skipulagsbreytingin hefur jákvæð áhrif á samfélag með
því að stuðla að uppbyggingu atvinnulífs og auka umferðaröryggi og bæta samgöngur á
svæðinu.
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