Athugasemdir við auglýst aðalskipulag vegna vestfjarðarvegar 60.
Athugasemdir gerir Reynir Þór Róbertsson Hellisbraut 50 íbúi og atvinnurekandi á Reykhólum
Athugasemdir við tillögu um aðalskipulagsbreytingu: Ath að ég óska eftir skriflegum svörum sem
bókuð verða á hreppsnefndarfundi. Allar spurningarnar eru tölusettar neðst á blaðinu til að einfalda
svör. Lesa verður þó allar athugasemdir svo samhengi náist.
Inngangur kafli 1
Í 3. Mgr. Segir ,,Leitað verði hagkvæmustu lausna í vegagerð og stuðlað að umferðar- og
rekstraröryggi og samtengingu byggðar“
Lítur hreppsnefnd Reykhólahrepps svo á að Þ-H sé hagkvæmasta lausnin í vegagerð, sérstaklega
þar sem það þarf að laga veginn að Reykhólum (veg 607). Ljóst er að skv. öryggisathugun
vegagerðarinnar þá stenst sá vegur ekki kröfur um öryggi C8 vega, sem hann er hluti af?
Umferðaröryggi og rekstraröryggi Reykhólasveitarvegar hefur mikil áhrif á samfélagið enda liggur
þéttbýlisstaður Reykhólahrepps við þann veg, þangað sækir fólk þjónustu og börn skóla. Mun
hreppsnefnd beyta sér fyrir því, sem mótvægisaðgerð, að sá vegur verði lagaður samhliða lagningu
nýs vegar? Ef ekki. Hvernig hefur hreppsnefnd hugsað sér mótvægisaðgerðir gagnvart þéttbýlinu
Reykhólum og umferðaröryggi þar?
Samtenging byggðar. Ljóst er að ef Þ-H leið Vegagerðarinnar verður farinn, að þéttbýlið á
Reykhólum verður ekki með í Vestfjarðarhringnum sem yrði þá hringvegur 2. Hefur hreppsnefnd
sett upp áætlun gagnvart ferðaþjónustuaðilum á svæðinu sem missa af tækifæri til að eflast við
hringveg 2? Hverjar verða mótvægisaðgerðir hreppsnefndar gagnvart þeim ferðaþjónustuaðilum ef
Þ-H leið verður valin? Hverjar verða mótvægisaðgerðir hreppsnefndar gagnvart öðrum fyrirtækjum
á svæðinu sem nýta sér flutningsþjónustu, sem augljóslega eykst við samtengingu byggðarinnar á
Reykhólum við Hringveg 2?

Í 5. Mgr. Segir ,,Jafnframt hefur sveitarfélagið leitað leiða til að draga úr neikvæðum
umhverfisáhrifum og kostnað valkosta.“ Einn stærsti kostnaðarliður R, og A3 leiðar er brúargerð yfir
Þorskafjörð. Þar skiptir máli hvort brú er 700,800 eða 900metrar þetta eru því tölur sem skipta máli
fyrir kostnað valkosta sérstaklega ef tekið er mið af einstaklega háu metarverði á brú vegagerðarinnar
miðað við aðrar brýr á Þ-H leið. Afhverju var ekki rannsökuð botngerð fyrir fyrirhugaða brú skv. A3
og R-leið yfir Þorskafjörð? Afhverju lét hreppsnefnd ekki gera rannsóknir á áhrifum mismunandi
leiða á atvinnulíf Reykhóla? Hvernig getur hreppsnefnd litið svo á að málið sé fullrannsakað þegar
þessi atriði liggja órannsökuð? Ég geri því athugasemd við rannsókn A3 og R-leiðar sem ekki er lokið
og því ekki hægt að segja að um fullrannsakaða kosti sé að ræða. Því falla allar fullyrðingar um
rannsókn, ítarlega skoðun og athuganir hreppsnefndar um sjálfan sig þegar kemur að þessum tveim
leiðum. Þetta stenst því ekki.
Í 5 mgr. Segir ,,Þar vegur þungt að nauðsyn þess að ráðast strax í vegabætur...“ Þessi fullyrðing stenst
ekki þar sem um örfáa mánuði munar á málsmeðferð leiða A3, R og Þ-h leiðar í verki sem hefur tafist í
17 ár vegna Teigskógar með framkvæmdartíma upp á 3-4 ár, Skv. skýrslu Multiconsult, minnisblaði
skipulagsstofnunar og skýrlsu Viaplan. Þá eru liðnir 5mánuðir síðan leiðin var samþykkt og ekkert
gerst. Þetta stenst því ekki.
Í 5 mgr. Segir ,,að ekki hafi fengist vilyrði frá stjórnvöldum fyrir því að fá fjármuni í aðra kosti“ Lítur
hreppsnefnd svo á að einhver önnur stjórnvöld fari með skipulagsvaldið í hreppnum? Hver fer með

skipulagsvaldið í Reykhólahrepp? Frá hverjum fengust þær upplýsingar að ekki fengjust fjármunir í
aðra kosti? Hvaða ,,stjórnvöld“ lístu því yfir við hreppsnefnd að ekki fengist fjármagn í aðrar leiðir
og með hvaða hætti? Nú fer hreppsnefnd skv. skipulagslögum með skipulagsvaldið á svæðinu en ekki
önnur ,,stjórnvöld“, það eru því ekki rök að fjármunir frá ,,stjórnvöldum“ séu umhverfinu og lögum
um náttúruvernd æðri. Þetta stenst því ekki.
1.1 4. Mgr. ,,Vegagerðin lagði fram...frumathugun á valkostinum en þó með annarri útfærslu...“
Vegagerðin lagði til nýja leið. Vegagerðin rannsakaði ekki að fullu R-leið Multiconsult. Afhverju lét
hreppsnefnd ekki gera sjálfstæða rannsókn á legu R-leiðar út frá tillögum Multiconsult? Afhverju
lét hreppsnefnd ekki Multiconsult klára sína leið með öllum þeim rannsóknum sem til þurfti?
Hvernig getur R-leið verið fullrannsökuð ef vegagerðin leggur til aðra leið á öðrum stöðum sem er
mikið dýrari? Frumathugun vegagerðarinnar er því hvorki fugl né fiskur enda sett fram sem
óheyrilega dýr kostur á móti Þ-H leið sem virðist í allri þessari vinnu vera leið vegagerðarinnar sem á
að fara. Þetta má sjá bæði í gögnum frá Multiconsult og Viaplan. Afhverju var ekki fenginn óháður
aðili til að rýna munin á kostnaðarmati vegagerðarinnar og Multiconsult enda um ræða gríðar
fjárhæðir? Þarna hefur hreppsnefnd ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni.

6. Mgr. ,,Niðurstöður valkostagreiningarinnar benda til þess að Reykhólaleið R sé vænlegasti
leiðarvalkosturinn. Þegar á heildina er litið fyrir tæknilega, skipulagslega, umhverfislega og félagslega
þætti sýnir Reykhólaleið R betri niðurstöður en hinir þrír leiðarvalkostirnir“ Hvaða forsendur,
rannsóknir og rök hefur Reykhólahreppur til að fara gegn þessari niðurstöðu valkostagreiningar
Viaplan?
Ljóst er að sá hluti sem fellur á umferðaröryggismati vegagerðarinnar er sá vegur sem notaður er í
dag, það er því ekki hægt að segja að ólöglegt sé að fara R-leið vegna þess að vegagerðin hefur ekki
uppfært sinn eigin veg eftir eigin stöðlum. Enda þarf að uppfæra veginn frá vestfjarðarvegi að
Karlseyjarvegi hvaða leið sem er farinn. Hvað í skýrslu Viaplan lítur hreppsnefndar á að sé rangur?
Hvaða tæknilegu, skipulagslegu og umhverfislegu þættir, sem eru 3 af 5 þáttum sem
samgöngbætur eiga skila skv lögum um samgögnuáætlun, lítur hreppsnefnd á sem betri við Þ-H
leið gagnvart öðrum leiðum?
6. Mgr. Vegagerðin gerði athugasemdir við valkostaskýrslu Viaplan...“ Vegagerðin virðist hafa gert
athugasemdir við allt frá öllum nema frá sjálfum sér og haft horn í síðu allra annara sérfræðinga á
sviði umferðarskipulagsmála. Meirihluti hreppsnefndar hefur tekið þann pólin að fylgja því sem
vegagerðin segir sem um lög væri að ræða. Hefur hreppsnefnd athugað eða óskað eftir
stjórnsýsluúttekt á störfum vegagerðarinnar varðandi þetta mál, eins og kemur fram í bókun
Árnýjar Huldar Haraldsdóttur á fundi hreppsnefndar 23.1.2019? Ef það hefur verið gert, er ekki rétt
að bíða með málið þangað til að sú úttekt hefur farið fram? Ef ekki. Afhverju hefur ekki verið óskað
eftir slíkri úttekt, þar sem ljóst er á öllum bókunum meirihluta hreppsnefndar að um þvingaðan
gjörning hefur verið að ræða?

2.1 Lítur hreppsnefnd svo á að vegalög gangi öðrum lögum framar s.s náttúruverndarlög,
skipulagslög og lög um mat á umhverfisáhrifum? Þ-H leiðin kemur verst út þegar kemur að öllum
lögum öðrum en vegalögum þá bara í því tilliti að vegagerðin hefur lagt til þá veglínu. Hefur
hreppsnefnd látið gera lögfræðimat á Þ-H leiðar gagnvart öðrum leiðum? Ef svo er, er til skýrsla um
það? Ef svo er afhverju hefur hún ekki verið birt? Ef ekki. Er ekki eðlilegt að hreppsnefnd láti kanna
lagalega hver möguleikinn er á að fara Þ-H leið gagnvart öðrum leiðum áður en lengra er haldið

með málið? Ætlar hreppsnefnd að renna blint í sjóinn og veita framkvæmdarleyfi fyrir veglínu sem
mögulega er ekki fær lagalega?

2.2 2. mgr. ,,Þá er verulegur munur á kostnaði....að hann er líklegur til að hafa afgerandi áhrif á
tímasetningar samgöngubóta...“ Kostnaðarmunur á Þ-H leiðar(sem var ekki uppfærður) fyrr en
Multiconsult uppfærði hann og R leiðar eru 500 milljónir. Ljóst er að hægt er að taka smærri skref á
R-leið og skipta henni niður án þess að það hafi mikil áhrif á styttingu leiðarinnar. Því hefði verið hægt
að ráðast strax í gerð brúar og tengivegi fyrir 6,5 milljarð sem er undir því fé sem var á
samgönguátætlun. Þetta er ekki hægt með Þ-H leið. Hvernig ætlar hreppsnefnd að tryggja það
Vegagerðin klári allar brýrnar, þá sérstaklega yfir Þorskafjörð, sem er lykilforsenda þess að
styttingin náist og því aðal rökin fyrir Þ-H leið?
4. Mgr. Leið R er bara síðri ef tekin er vegurinn frá Karlseyjarvegi að Hríshól. Það er hinsvegar vegur
sem er í notkun og á að fylgja stöðlum vegagerðarinnar gagnvart umferðaröryggi. Það er því sama
hvaða leið er farin hreppsnefnd hlýtur alltaf að krefjast þess að sá vegur fylgji öryggisstöðlum
Vegagerðarinnar C8. Þetta er því ekki rök fyrir því að fara Þ-H leið.
,,Leiðir D2 og A3 kunna að hafa alvarleg neikvæð samfélagsáhrif,...“ Leiðirnar sem slíkar geta ekki og
munu ekki hafa alvarleg áhrif á samfélagið heldur afstaða Vegagerðarinnar og samgönguyfirvalda.
Lítur Hreppsnefnd svo á að það sé leiðinum að kenna að Vegagerðin vilji ekki fara þær og
samgönguyfirvöld ekki fjármagna þær? Ljóst er skv. skýrslu Viaplan að A3 og R hefur mun meiri og
betri samfélagsleg áhrif fyrir Reykhóla en leið Þ-H. Er hreppsnefnd ekki sammála niðurstöðum
Viaplan um samfélagsleg áhrif leiðanna? Ef ekki. Hvaða forsendur og rannsóknir hefur hreppsnefnd
sem hægt er að vísa í máli sínu til stuðnings? Ef svo er. Afhverju er þessi setning höfð í
auglýsingunni? Og hvernig getur hreppsnefnd þar sem íbúum fækkaði um rúm 9% (mest allra
sveitarfélaga á landinu) á síðasta ári haldið því fram að leið sem tengt getur þorpið við Hringveg 2
sem verið er að fara í markaðsherferð með um allan heim hafi alvarleg neikvæð samfélagsleg áhrif?
Ég óska rökstuðnings við þessa fullyrðingu hreppsnefndar.
5. Mgr. ,,að dregið hafi verið sem kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum..“ Þetta hefur
augljóslega ekki verið gert þar sem Þ-H leið var valin. Velja hefði þurft einhverja hinna leiðana til að
draga sem kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum veglaggningarinnar. ,,Ávinningur af
framkvæmdinni er hinsvegar slíkur að hann réttlæti þar rask sem verði á umhverfinu.“ Hver er
ávinningur þorpsins ferðaþjónustu og fyrirtækja á Reykhólum við Þ-H leið þegar hún er metin við
aðrar leiðir? Hver er ávinningur þorpsbúa við Þ-H leið þegar hún er metin við aðrar leiðir? Hver er
ávinningur hreppsnefndar og aðila innan hennar við Þ-H leið?

2.4 Hvergi í rökstuðningi hreppsnefndar er nefnd ein röksemdarfærsla sem styður við brýna
nauðsyn þess að fara Þ-H leið umfram aðrar leiðir. Nefnd er brýn nauðsyn á því að ráðast í
framkvæmdir sem fyrst, brýn nauðsyn á að bæta samgöngur í sveitarfélaginu og sunnanverðum
vestfjörðum, brýn nauðsyn vegna biðar eftir samgöngubótum og brýnir almannahagsmunir á
samgöngubótum á svæðinu. Þetta getur átt við um allar leiðirnar, sumt á betur við um aðrar leiðir og
er því enginn rökstuðningur fyrir brýnni nauðsyn á því umhverfisraski sem verður við Þ-H leið. Hvaða
brýna nauðsyn er að fara Þ-H leið umfram aðrar leiðir?
2.4 Vantar lögfræðimat á leið Þ-H gagnvart öðrum leiðum, vantar botnrannsóknir vegna brúar á A3
og R leið, vantar rannsóknir á snjóalögum við og í teigskóg, vantar rannsóknir á byggðaráhrifum

mismunandi leiða á Reykhólahrepp, vantar kostnaðar-/ábatagreining leiðanna og vantar
félagshagfræðilega greiningu á framkvæmdum við vestfjarðarveg. Afhverju lét hreppsnefnd ekki fara
fram þessar rannsóknir? Hvernig getur hreppsnefnd sagst hafa nægileg og fullnægjandi gögn þegar
vantar þessar rannsóknir? Þegar hreppsnefnd tekur ákvarðanir er henni skilt að hafa hagsmuni
hreppsins að leiðarljósi, lítur hreppsnefnd svo á þegar hún fer yfir niðurstöðu Viaplan?
2.6 Til að losna við neikvæð áhrif Þ-H leiðar á umhverfið og mótvægisaðgerða vegna hennar er
auðveldast að velja aðra leið.
2. Mgr. ,,Þá hefur sveitarfélagið einnig kannað nýja kosti...“ Þessir kostir hafa lítið verið rannsakaðir
sérstaklega þegar kemur að því sem hreppsnefnd lítur á sem aðal spurninguna. Hvað kosta leiðirnar?
Hvernig getur hreppsnefnd rökstutt það að hafa kannað þessar leiðir þegar ekki liggja fyrir:
lögfræðimat á leið Þ-H gagnvart öðrum leiðum, botnrannsóknir vegna brúar á A3 og R leið,
rannsóknir á byggðaráhrifum mismunandi leiða á Reykhólahrepp, kostnaðar-/ábatagreining
leiðanna og félagshagfræðilega greiningu á framkvæmdum við vestfjarðarveg?
4.1
,,Leitað verði hagkvæmustu lausna í vegagerð og stuðlað að umferðar- og rekstraröryggi og
samtengingu byggðar“ Ljóst er að R leið fellur best að þessum markmiðum. Ef R-leið er farinn verður
bætt umferðaröryggi til og frá þorpi ásamt því að leiðir styttast til allra annara atvinnusvæða. Hvernig
rökstyður hreppsnefnd að Þ-H leið eigi betur við þessi markmið en aðrar leiðir A3, D2, R?
4.2
Eins og segir í niðurstöðum skýrslu Viaplan þá ,,uppfyllir Reykhólaleið R best þau markmið,
Reykhólaleið A3 fylgir í kjölfarið,.....“ (bls 87, 2.mgr.) Er hreppsnefnd ósammála þessum niðurstöðum
Viaplan? Ef svo. Hvaða forsendur, rannsóknir eða rök hefur hreppsnefnd til að efast um þessar
niðurstöður Viaplan?
4.3
Þegar leiðirnar eru bornar saman, hvaða leið fellur best að landskipulagi að mati
hreppsnefndar? Lítur hreppsnefnd svo á að Þ-H leið falli best að landskipulaginu þegar hún er borin
saman við A3, D2 og R? Ef svo er. Hvaða rök eru fyrir því í samanburði við hinar leiðirnar?
4.4
Þegar leiðirnar eru bornar saman, hvaða leið fellur best að ferðamálastefnu? Lítur
hreppsnefnd svo á að Þ-H leið falli best að ferðamálastefnu þegar hún er borin saman við A3, D2
og R? Ef svo er. Hvaða rök eru fyrir því í samanburði við hinar leiðirnar?
Ég undirritaður óska eftir að fyrirspurnir mínar og athugasemdir verði bókaðar á hreppsnefndarfundi
og svör lögð fyrir hreppsnefnd, spurningar eru allar feitletraðar og undirstrikaðar. Þær eru svo
tölusettar á næstu síðum.

______________________________________
Reynir Þór Róbertsson
•

Lítur hreppsnefnd Reykhólahrepps svo á að Þ-H sé hagkvæmasta lausnin í vegagerð,
sérstaklega þar sem það þarf að laga veginn að Reykhólum (veg 607). Ljóst er að skv.
öryggisathugun vegagerðarinnar þá stenst sá vegur ekki kröfur um öryggi C8 vega, sem hann
er hluti af?

•

Mun hreppsnefnd beyta sér fyrir því, sem mótvægisaðgerð, að sá vegur verði lagaður
samhliða lagningu nýs vegar? Ef ekki hvernig hefur hreppsnefnd hugsað sér
mótvægisaðgerðir gagnvart þéttbýlinu Reykhólum og umferðaröryggi þar?

•

Ljóst er að ef Þ-H leið Vegagerðarinnar verður farinn, að þéttbýlið á Reykhólum verður ekki
með í Vestfjarðarhringnum sem yrði þá hringvegur 2. Hefur hreppsnefnd sett upp áætlun
gagnvart ferðaþjónustuaðilum á svæðinu sem missa af tækifæri til að eflast við hringveg 2?

•

Hverjar verða mótvægisaðgerðir hreppsnefndar gagnvart þeim ferðaþjónustuaðilum ef Þ-H
leið verður valin?

•

Hverjar verða mótvægisaðgerðir hreppsnefndar gagnvart öðrum fyrirtækjum á svæðinu sem
nýta sér flutningsþjónustu, sem augljóslega eykst við samtengingu byggðarinnar á Reykhólum
við Hringveg 2?

•

Afhverju var ekki rannsökuð botngerð fyrir fyrirhugaða brú skv. A3 og R-leið yfir Þorskafjörð?

•

Afhverju lét hreppsnefnd ekki gera rannsóknir á áhrifum mismunandi leiða á atvinnulíf
Reykhóla?

•

Hvernig getur hreppsnefnd litið svo á að málið sé fullrannsakað þegar þessi atriði 6 og 7 liggja
órannsökuð?

•

Lítur hreppsnefnd svo á að einhver önnur stjórnvöld fari með skipulagsvaldið í hreppnum?

•

Hver fer með skipulagsvaldið í Reykhólahrepp?

•

Frá hverjum fengust þær upplýsingar að ekki fengjust fjármunir í aðra kosti?

•

Hvaða stjórnvöld lístu því yfir við hreppsnefnd að ekki fengist fjármagn í aðrar leiðir og með
hvaða hætti?

•

Afhverju lét hreppsnefnd ekki gera sjálfstæða rannsókn á legu R-leiðar út frá tillögum
Multiconsult?

•

Afhverju lét hreppsnefnd ekki Multiconsult klára sína leið með öllum þeim rannsóknum sem
til þurfti?

•

Hvernig getur R-leið verið fullrannsökuð ef vegagerðin leggur til aðra leið á öðrum stöðum
sem er mikið dýrari en samt jafn órannsökuð?

•

Afhverju var ekki fenginn óháður aðili til að rýna munin á kostnaðarmati vegagerðarinnar og
Multiconsult enda um ræða gríðar fjárhæðir?

•

Hefur hreppsnefnd athugað eða óskað eftir stjórnsýsluúttekt á störfum vegagerðarinnar
varðandi þetta mál, eins og kemur fram í bókun Árnýjar Huldar Haraldsdóttur á fundi
hreppsnefndar 23.1.2019?

•

Ef það hefur verið gert, er ekki rétt að bíða með málið þangað til að sú úttekt hefur farið
fram?

•

Ef ekki. Afhverju hefur ekki verið óskað eftir slíkri úttekt, þar sem ljóst er á öllum bókunum
meirihluta hreppsnefndar að um þvingaðan gjörning er að ræða?

•

Lítur hreppsnefnd svo á að vegalög gangi öðrum lögum framar s.s náttúruverndarlög,
skipulagslög og lög um mat á umhverfisáhrifum?

•

Hefur hreppsnefnd látið gera lögfræðimat á lögmæti Þ-H leiðar?

•

Hefur hreppsnefnd gert samanburð á lögfræðiálitum leiðanna allra?

•

Ef svo er, er til skýrsla um það? Ef svo er afhverju hefur hún ekki verið birt?

•

Ef ekki. Er ekki eðlilegt að hreppsnefnd láti kanna lögfræðilegan möguleika á að fara Þ-H leið
samanborið við aðrar leiðir áður en lengra er haldið með málið?

•

Ætlar hreppsnefnd að renna blint í sjóinn og veita framkvæmdarleyfi fyrir veglínu sem
mögulega er ekki fær lagalega og eyða þannig dýrmætum tíma sem er aðal röksemdarfærsla
Þ-H leiðar?

•

Hvernig ætlar hreppsnefnd að tryggja það Vegagerðin klári allar brýrnar, þá sérstaklega yfir
Þorskafjörð, sem er lykilforsenda þess að styttingin náist?

•

Lítur Hreppsnefnd svo á að það sé leiðum að kenna að Vegagerðin vilji ekki fara þær og
samgönguyfirvöld ekki fjármagna þær?

•

Er hreppsnefnd ekki sammála niðurstöðum Viaplan um samfélagsleg áhrif leiðanna?

•

Ef ekki. Hvaða forsendur og rannsóknir hefur hreppsnefnd sem hægt er að vísa í máli sínu til
stuðnings?

•

Ef svo er. Afhverju er þessi setning höfð í auglýsingunni?

•

Og hvernig getur hreppsnefnd þar sem íbúum fækkaði um rúm 9% (mest allra sveitarfélaga á
landinu) á síðasta ári haldið því fram að leið sem tengt getur þorpið við Hringveg 2 sem verið
er að fara í markaðsherferð með um allan heim hafi alvarleg neikvæð samfélagsleg áhrif? Ég
óska rökstuðnings við þessa fullyrðingu hreppsnefndar

•

Hver er ávinningur þorpsins, ferðaþjónustu og fyrirtækja á Reykhólum við Þ-H leið umfram
aðrar leiðir?

•

Hver er ávinningur þorpsbúa við Þ-H leið umfram aðrar leiðir?

•

Hver er ávinningur hreppsnefndar og aðila innan hennar ef Þ-H leið verður gefið
framkvæmdarleyfi?

•

Hvaða brýna nauðsyn er að fara Þ-H leið umfram aðrar leiðir?

•

Vantar lögfræðimat á leið Þ-H gagnvart öðrum leiðum, vantar botnrannsóknir vegna brúar á A3 og R leið, vantar rannsóknir á
snjóalögum við og í teigskóg, vantar rannsóknir á byggðaráhrifum mismunandi leiða á Reykhólahrepp, kostnaðar/ábatagreining leiðanna og félagshagfræðilega greiningu á framkvæmdum við vestfjarðarveg

Afhverju lét

hreppsnefnd ekki fara fram þessar rannsóknir?
•

Hvernig getur hreppsnefnd sagst hafa nægileg og fullnægjandi gögn þegar vantar þessar
rannsóknir?

•

Þegar hreppsnefnd tekur ákvarðanir er henni skilt að hafa hagsmuni hreppsins að leiðarljósi,
lítur hreppsnefnd svo á þegar hún fer yfir niðurstöðu Viaplan?

•

Hvað kosta leiðirnar?

•

Hvernig getur hreppsnefnd rökstutt það að hafa kannað þessar leiðir þegar ekki liggja fyrir:
lögfræðimat á leið Þ-H gagnvart öðrum leiðum, botnrannsóknir vegna brúar á A3 og R leið,
rannsóknir á byggðaráhrifum mismunandi leiða á Reykhólahrepp, kostnaðar-/ábatagreining
leiðanna og félagshagfræðilega greiningu á framkvæmdum við vestfjarðarveg?

•

Hvernig rökstyður hreppsnefnd að Þ-H leið eigi betur við þessi markmið(markmið
aðalskipulags RH) en aðrar leiðir A3, D2, R?

•

Er hreppsnefnd ósammála þessum niðurstöðum Viaplan (um samgönguáætlun)?

•

Ef svo. Hvaða forsendur, rannsóknir eða rök hefur hreppsnefnd til að efast um þessar
niðurstöður Viaplan?

•

Þegar leiðirnar eru bornar saman, hvaða leið fellur best að landskipulagi að mati
hreppsnefndar?

•

Lítur hreppsnefnd svo á að Þ-H leið falli best að landskipulaginu þegar hún er borin saman við
A3, D2 og R? Ef svo er. Hvaða rök eru fyrir því í samanburði við hinar leiðirnar?

•

Þegar leiðirnar eru bornar saman, hvaða leið fellur best að ferðamálastefnu?

•

Lítur hreppsnefnd svo á að Þ-H leið falli best að ferðamálastefnu þegar hún er borin saman
við A3, D2 og R? Ef svo er. Hvaða rök eru fyrir því í samanburði við hinar leiðirnar?

