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Ísafirði, 25. ágúst 2019.

Reykhólahreppur
netfang: sveitarstjori@reykholar.is

Efni: Athugasemdir við tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 vegna Vestfjarðavegar frá Bjarkarlundi að Skálanesi og efnistöku vegna vegagerðarinnar, dags. í maí 2019.

Ekki verður annað séð en að sú veglína sem kynnt er í þeirri tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem hér
er til umfjöllunar sé mjög skynsamleg og raunhæf og með henni sé eins langt gengið og mögulegt er til að
nálgast sjónarmið um verndun umhverfis og að sem minnst rask verði á því svæði sem vegurinn mun liggja
um. Skulu Reykhólahreppi færðar þakkir fyrir að hafa fallist á þessa niðurstöðu fyrir sitt leyti.
Verður raunar að telja fullreynt að aðrir raunhæfir kostir fyrir legu vegarins séu fyrir hendi og eindregið
mælst til þess að þessi tillaga að breytingum verði staðfest sem allra fyrst svo hefjast megi handa við gerð
vegarins án frekari tafa. Vart þarf að hafa mörg orð um þann ávinning sem vegur þess leið mun hafa fyrir
vegfarendur og samfélagið allt á vestan- og norðanverðum Vestfjörðum enda liggur hann allur á láglendi
í stað tveggja erfiðra hálsa, styttir leið um hvorki meira né minna en 21,6 km eftir því sem fram kemur,
eykur umferðaröryggi að miklum mun, ekki síst að vetri til, sem og flytjanleika.
Sérstök athygli skal vakin á því sjónarmiði að væntanlegur vegur liggur um landssvæði, að hluta vaxið skógi,
sem að flestra mati er mjög fallegt, fjölbreytt og um margt sérstakt, sbr. það sem segir í breytingartillögunni (bls. 33): „ . . . Mestu áhrifin verða af Þ-H þar sem um er að ræða heildstætt landslag sem býr
yfir mikilli fjölbreytni í áferð, litum og formum. . . .“ Þetta svæði hefur til þessa verið frekar óaðgengilegt
þeim sem hafa viljað skoða það og njóta og í raun tiltölulega lítill hópur sem hefur haft tök á að fara þar
um og virða fyrir sér. Með nýjum vegi þá leið sem um ræðir munu almennir vegfarendur og þeir sem óhægt
eiga um vik með að komast um öðru vísi en akandi geta notið þess mun betur en nú er. Má telja líklegt að
það verði fjölmörgum sem fara munu þessa leið tilhlökkunarefni hverju sinni að fara þarna um og njóta
þeirrar fegurðar og fjölbreytileika sem þarna er að finna þó að farið sé um akandi. Ekki er að sjá að þetta
sjónarmið hafi fengið mikið vægi í þeirri umfjöllun og umræðu sem átt hefur sér stað um þessa veglagningu
síðust ár og þótti því rétt að koma því sérstaklega á framfæri.
Þykir í þessu sambandi mega varpa fram þeirri spurningu hvort ekki þurfi að gera ráð fyrir stöðum þar sem
leggja má ökutækjum til hliðar við eða meðfram veginum af fullu öryggi á stöðum þar sem líklegt má telja
að vegfarendur kynnu að vilja nema staðar og skoða sig um.
Þá skal nefnt að allt of mikil tregða virðist almennt við að heimila veglagningu í einhverri mynd og akstur
víða um landið, ekki síst á Vestfjörðum, sem veita mundi mun fleiri en ella væri kost á að sjá og njóta
landshlutans og þeirrar náttúrufegurðar sem hann býr yfir, án þess að það geti talist hafa nein neikvæð
áhrif á það landssvæðið sem um ræðir.

2
Að lokum skal enn og aftur ítrekað að hér er um afar mikilvæga framkvæmd að ræða sem ekki þolir bið ef
byggð á vestanverðum Vestfjörðum á ekki að bíða hnekki og því eindregið mælst til þess að sú breyting á
aðalskipulagi sem um ræðir megi fá staðfestingu sem allra fyrst.
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