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Efni: Vestfjarðavegur, næstu skref
Vísað er til fundar með sveitarstjóra Reykhólahrepps og sveitarstjórnarfulltrúum 23. október sl. þar sem undirritaðar tóku að sér að taka saman upplýsingar
um næstu skref varðandi málsmeðferð samkvæmt skipulagslögum, lögum um umhverfismat áætlana og lögum um mat á umhverfisáhrifum.

Forsendur






Niðurstaða umhverfismats árið 2017 þar sem fjallað var um fimm veglínur, A1, D2, H1, I og Þ-H.
Ákvörðun sveitarstjórnar vorið 2018 um að fresta áframhaldi aðalskipulagsferlis á meðan leitað væri óháðs faglegs álits.
Tillaga Multiconsult um leið R.
Tillaga Vegagerðarinnar um leið A3.
Spurningar sem fram komu á fundi 23. október og í tölvupósti frá sveitarstjóra 30. október.

Aðalskipulag (málsmeðferð samkvæmt skipulagslögum og lögum um umhverfismat áætlana)
Við mælum með því að næsta skref í ferli við breytingu aðalskipulags verði gerð valkostaskýrslu, þar sem á skýran, aðgengilegan og hlutlægan hátt er dregin
upp mynd af þeim valkostum sem til greina koma og helstu áhrifum þeirra á náttúru og samfélag, þar með talið sérstaklega á þorpið á Reykhólum og
nærsamfélagið í sveitarfélaginu. Á því stigi þarf sveitarstjórn ekki að hafa tekið afstöðu til þess hvaða valkost hún hyggst setja í aðalskipulag, heldur myndi hún
nýta þennan verkáfanga skipulagsvinnunnar til að fá sambærilegan, hlutlægan samanburð á kostum til að byggja ákvörðun sína á. Jafnframt myndi slíkur
samanburður nýtast við kynningu fyrir íbúum sveitarfélagsins.
Við mælum með því að Reykhólahreppur ráði sér ráðgjafa í vegtæknilegum þáttum sem og í áhrifamati á náttúru og samfélag til að vinna að þessu verkefni
með sveitarstjórn og skipulagsnefnd þar sem áherslan verði eins og áður segir á faglegt og hlutlægt mat sem sett er fram með sem einföldustum hætti og þar
sem gætt er að því að leitað sé svara við þeim spurningum sem sveitarstjórn/skipulagsnefnd telur þurfa að svara.
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Valkostaskýrslan verði kynnt íbúum Reykhólahrepps og umsagnaraðilum. Það er að okkar mati feykilega mikilvægt, til að bæta grundvöll íbúa til að taka
upplýsta afstöðu til þessa hagsmunamáls heimamanna sem og til bæta grundvöll fyrir endanlega ákvarðanatöku sveitarstjórnar. Í henni verði borin saman
vegtæknileg atriði, kostnaður og áhrif á náttúru og samfélag, þar með talið einsog áður segir sérstaklega á samfélag í Reykhólahreppi, af valkostum A3, D2,
útfærslu Multiconsult á leið D2, leið R og leið Þ-H.
Hér að neðan er dregin upp möguleg tímalína aðalskipulagsbreytingar sem hæfist með gerð slíkrar valkostaskýrslu. Tímalínan er sú sama, óháð því hvaða
veglína verður á endanum ofan á.
Við göngum út frá því að ekki þurfi að vinna lýsingu samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga, þar sem um sé að ræða áframhald ferlis við breytingu á
aðalskipulagi sem hófst með gerð lýsingar haustið 2017.
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Gerð valkostaskýrslu
Kynning valkostaskýrslu fyrir íbúum og umsagnaraðilum
Skipulagsnefnd og sveitarstjórn taka afstöðu til leiðar
Skipulagstillaga útbúin
Athugun Skipulagsstofnunar
Frágangur tillögu fyrir auglýsingu
Auglýsing skipulagstillögu
Afgreiðsla skipulagsnefndar og sveitarstjórnar*
Staðfesting Skipulagsstofnunar
Lögbundnir frestir
Ágiskun um raunhæfan tíma
*Lögbundinn frestur sem er 12 vikur ekki fullnýttur

Miðað við að ofangreint ferli hefjist nú þegar, getur legið fyrir staðfest aðalskipulagsbreyting í sumarbyrjun 2019.
Samhliða gerð aðalskipulagstillögu þarf sveitarstjórn að taka afstöðu til þess hvort hún telur þurfa að gera deiliskipulag fyrir einhverja tiltekna staði, en
málsmeðferð deiliskipulagstillagna ætti að geta farið fram samhliða aðalskipulagsferlinu. Einnig getur þó átt við að hafa ítarlegri ákvæði í aðalskipulagi um
viðkomandi framkvæmdaþætti, sem gerði þá að verkum að ekki væri þörf fyrir deiliskipulag. Þetta varðar helst brýr, áningarstaði og efnistökustaði.
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Mat á umhverfisáhrifum (málsmeðferð samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum)
Fyrir liggur matsskýrsla og álit um mat á umhverfisáhrifum fyrir leiðir A1, H1, I, D2 og Þ-H.
Síðan umhverfismatinu lauk hafa verið settar fram hugmyndir að þremur nýjum veglínum: Leið R, leið A3 og útfærsla Multiconsult á leið D2. Varðandi þá
síðastnefndu, þá væri hún tilkynningarskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum (þ.e. sem breyting á veglínu D2 sem þegar hefur undirgengist mat
á umhverfisáhrifum). En kalla leiðir R og A3 á umhverfismat? Helstu álitamál varðandi það hvort leiðir R og A3 eru tilkynningarskyldar (skv. 6. gr.
umhverfismatslaganna) eða háðar umhverfismati (skv. 8.-11. gr. umhverfismatslaganna) eru:
-

Hversu mikið þær víkja frá leiðum A1 og I sem þegar hafa undirgengist umhverfismat á kaflanum frá Skálanesi, yfir Þorskafjörð og að Hamarlandi.
Hversu mikil nýlagning vega er utan þess.
Hversu mikil endurbygging vega er utan þess.
Hversu mikla efnistöku þarf sem ekki hefur verið fjallað um í mati á umhverfisáhrifum.

Þau viðmið sem ráða því hvort framkvæmdir við leiðir R og A3 teljast matsskyldar en ekki tilkynningarskyldar eru talin hér á eftir (eitt eða fleiri þeirra þurfa að
vera yfirstigin):
- Vegir í nýrri veglegu séu 10 km eða lengri.
- Enduruppbygging eldri vega sé samanlagt 10 km eða lengri.
- Efnistaka sem ekki var fjallað um í mati á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar sé 150.000 m3 eða meiri eða raski 50.000 m2 svæði eða stærra.
Ljóst er að leið A3 myndi kalla á nýtt umhverfismat þar sem enduruppbygging er lengri en 10 km og efnistaka virðist einnig vera yfir framangreindum mörkum.
Það er óljósara með leið R. Í tilfelli leiðar R virðast vegir í nýrri veglegu vera styttri en 10 km. Enduruppbygging eldri vega virðist að sama skapi vera styttri en
10 km. Það er hinsvegar óljóst hvort efnistaka færi yfir framangreind stærðarmörk, en upplýsingar um það koma ekki skýrt fram í skýrslu Multiconsult. Það er
þannig ekki loku fyrir það skotið að leið R sé tilkynningarskyld fremur en matsskyld framkvæmd samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.
Ef framkvæmd er tilkynningarskyld skal framkvæmdaraðili tilkynna framkvæmdina til Skipulagsstofnunar, sem leitar umsagna leyfisveitenda og annarra
opinberra aðila um erindið og tekur síðan ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli háð umhverfismati (þetta er málsmeðferð samkvæmt 6. gr. laga um mat á
umhverfisáhrifum). Ákvörðun Skipulagsstofnunar á að liggja fyrir innan fjögurra vikna frá því að erindi framkvæmdaraðila barst. Slík málsmeðferð getur tekið
lengri tíma, en í þessu minnisblaði er gengið út frá því að allir lögbundnir frestir standi, enda sjái stjórnvöld til þess að unnt verði að setja þetta mál á öllum
stigum í sérstakan forgang.
Þrátt fyrir að vera kunni að leið R geti talist tilkynningarskyld, þá göngum við hér út frá því að báðar leiðirnar, A3 og R, þyrftu að fara í mat á umhverfisáhrifum
(þ.e. málsmeðferð samkvæmt 8.-11. gr. umhverfismatslaganna). Er það m.a. gert með það í huga að óvíst er að það myndi tryggja skilvirkari málsmeðferð að
fara með leið R í málsmeðferð samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, enda gæti niðurstaða hennar orðið sú að hún skyldi háð umhverfismati.
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Hvað varðar útfærslu Multiconsult á leið D2, þá er hún, eins og áður segir, tilkynningarskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, sem er
málsmeðferð sem er sambærileg í tíma við gerð matsáætlunar í ferlinu hér að neðan.
Í viku 6-7 í aðalskipulagsferlinu að ofan tekur sveitarstjórn afstöðu til þess hvaða veglínu hún auglýsir í aðalskipulagstillögu. Á þeim tímapunkti liggur því fyrir
hvort þörf er á frekari málsmeðferð samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.
Verði niðurstaða sveitarstjórnar að gera ráð fyrir leið Þ-H í aðalskipulagi þarf ekki frekari málsmeðferð samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. Verði
niðurstaðan að gera ráð fyrir leið R, leið A3 eða breyttri D2 í aðalskipulagi, er þörf á frekari málsmeðferð samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. Eins
og áður segir gerum við hér ráð fyrir að það væri málsmeðferð samkvæmt 8.-11. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum í tilviki bæði leiðar R og leiðar A3, þ.e.
gerð matsáætlunar og síðan frummatsskýrslu og matsskýrslu og loks álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar.
Miðað við framangreindar forsendur, gæti málsmeðferð vegna matsáætlunar farið fram í janúar-mars 2019 og eins og áður segir er í þessu minnisblaði gengið
út frá því að allir lögbundnir frestir standi og jafnframt sé haldið mjög markvisst á málum á öllum stigum, jafnt hjá framkvæmdaraðila, sveitarstjórn og
Skipulagsstofnun.
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Gerð tillögu að matsáætlun
Kynning draga fyrir íbúum og umsagnaraðilum
Frágangur tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar
Afgreiðsla matsáætlunar hjá Skipulagsstofnun
Lögbundnir frestir
Ágiskun um raunhæfan tíma

Miðað við að umhverfismatið útheimti einhverjar rannsóknir að sumarlagi og því sé ekki hægt að ljúka við frummatsskýrslu fyrr en að hausti 2019, ætti ferlið
hér að neðan, þ.e. kynning frummatsskýrslu, frágangur matsskýrslu og gerðs álit Skipulagsstofnunar að geta farið fram á seinnihluta árs 2019.
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Frummatsskýrsla til kynningar hjá Skipulagsstofnun
Úrvinnsla athugasemda/umsagna, frágangur matsskýrslu
Álit Skipulagsstofnunar
Lögbundnir frestir
Ágiskun um raunhæfan tíma
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Hvað varðar form og efnislegt umfang á matsáætlun, frummatsskýrslu og matsskýrslu í slíku umhverfismati, þá teljum við þar eiga við sambærilega nálgun og
þegar endurskoða þarf umhverfismat að hluta samkvæmt 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, þ.e. að skýrslugerð beinist fyrst og fremst eða eingöngu að
þeim þáttum sem bætt hefur verið við, töldust vanreifaðir eða forsendur hafa breyst um. Með öðrum orðum, stæði áfram matsskýrslan og álitið frá 2017, en
til viðbótar kæmi skýrsla og álit um nýja valkosti og samanburð valkosta.

Annað til athugunar
Sveitarfélög fara með ábyrgð á gerð aðalskipulags. Sveitarfélag getur komist að niðurstöðu í aðalskipulagi um aðra legu eða útfærslu þjóðvegar en Vegagerðin
óskar að leggja. Skipulagsstofnun, og eftir atvikum umhverfis- og auðlindaráðherra, þarf þá við staðfestingarafgreiðslu aðalskipulagsins að taka afstöðu til þess
hvort ágreiningur sveitarfélags og Vegagerðarinnar um legu eða útfærslu þjóðvegar hamli staðfestingu. Svo þarf ekki að vera. Ljóst er hinsvegar að slíkur
ágreiningur getur hamlað framgangi hvað varðar lagningu vegarins.
Við teljum farsælan framgang þessa máls vera háðan góðu samstarfi Reykhólahrepps við Vegagerðina, framkvæmdaraðila framkvæmdarinnar. Ljóst er að það
er framkvæmdaraðili sem hefur forræði á framlagningu mála samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. Forsenda þess að framgangur mála geti orðið
með ámóta hætti og lýst er í tímalínunum hér að framan er að sveitarfélagið og framkvæmdaraðili séu sammála um þá áætlun sem unnið er eftir og að
framkvæmdaraðili sé reiðubúinn að vinna samkvæmt henni. Það á jafnframt við að eftir föngum séu samkeyrð ferli við skipulagsmál og umhverfismat
annarsvegar og verkhönnun og útboð hinsvegar.
Ef leið A3, R eða D2 verður valin af sveitarstjórn Reykhólahrepps í aðalskipulagsferlinu framundan liggur fyrir að bæta þarf veginn um Ódrjúgsháls. Því virðist
sem verkáfangi sem fælist í endurbótum á veginum um Ódrjúgsháls gæti verið heppilegur fyrsti verkáfangi árið 2019, á meðan unnið er að endanlegri ákvörðun,
afgreiðslu og hönnun annarra verkþátta Vestfjarðavegar um Gufudalssveit. Sama gæti átt við varðandi vegtengingu inn í Gufudal.
Hvað varðar kostnað við aðalskipulagsvinnu, þá getur sveitarstjórn:
- Innheimt gjald af framkvæmdaraðila vegna skipulagsvinnu sem nauðsynleg er vegna framkvæmdar á vegum framkvæmdaraðila í samræmi við gjaldskrá
sveitarfélagsins, sbr. 2. og 3. mgr. 20. gr. skipulagslaga.
- Skilgreint vinnuna framundan sem fyrsta áfanga við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins og fengið framlag úr Skipulagssjóði til verkefnisins. Slíkt
framlag nemur að jafnaði helmingi kostnaðar, en getur numið hærri hlutdeild þegar aðstæður eru sérstakar, sbr. 3. tl. 18. gr. skipulagslaga.
Allur kostnaður vegna mats á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum er hinsvegar á könnu framkvæmdaraðila.
Ekki þarf að orðlengja mikilvægi þess að sem fyrst náist farsæl lending í þetta mál sem að sem flestir geta unað við. Að okkar mati er afar mikilvægt að næstu
skref feli í sér eins og áður segir hlutlæga og gegnsæja samanburðargreiningu á þeim helstu valkostum sem uppi eru, þar sem tekið verði með sambærilegum
hætti á þeim lykilatriðum sem um er að ræða, þ.e. áhrifum á náttúru og samfélag og kostnaði.
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Að endingu minnum við á mikilvægi þess að í því umdeilda máli sem hér er til úrlausnar sé vandað til allra stjórnsýslu mála, svo sem hvað varðar hlutverk aðila
(skipulagsfulltrúa, skipulagsnefndar, sveitarstjórnar) og afgreiðslu mála, til að mynda varðandi afgreiðslu sveitarstjórnar á framkvæmdum sem varða vistgerðir
eða jarðmyndanir sem njóta verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd. Jafnframt vekjum við athygli á því að í tímalínum sem settar eru fram í þessu
minnisblaði hefur ekki verið gert ráð fyrir kæruferlum. Afgreiðsla aðalskipulags er ekki kæranleg á stjórnsýslustigi, en þeir sem hafa lögvarða hagsmuni geta
vísað álitamálum um afgreiðslu aðalskipulags til dómstóla. Ýmsar ákvarðanir í ferli mats á umhverfisáhrifum framkvæmda eru kæranlegar til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála og er jafnframt unnt að vísa til dómstóla. Sama gildir um framkvæmdaleyfi.
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