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Skarðsvegur (793) í Skarðsdal, Siglufirði
Fjallabyggð
Ákvörðun um matsskyldu

1 INNGANGUR
Þann 28. ágúst 2021 barst Skipulagsstofnun tilkynning frá Vegagerðinni um framkvæmdir við
Skarðsveg í Skarðsdal á Siglufirði, samkvæmt 19. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og
áætlana.
Skipulagsstofnun leitaði umsagna Fjallabyggðar, Heilbrigðiseftirlits Norðurlands
Minjastofnunar Íslands, Náttúrufræðistofnunar Íslands og Umhverfisstofnunar.

vestra,

2 GÖGN LÖGÐ FRAM
Tilkynning til Skipulagsstofnunar: Uppfærð tilkynning vegna breytinga á framkvæmdum við
Skarðsveg (793) í Skarðsdal, Siglufirði, dags. 27. ágúst 2021. Vegagerðin.
Umsagnir um tilkynninguna bárust frá Fjallabyggð 7. október 2021, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands
vestra 28. október 2021, Minjastofnun Íslands 7. október 2021, Náttúrufræðistofnun Íslands 22.
október 2021 og Umhverfisstofnun 6. október 2021.

3 FYRIRHUGUÐ FRAMKVÆMD
Í greinargerð Vegagerðarinnar kemur fram að fyrirhuguð framkvæmd felst í tilfærslu á eldri vegi og
lagningu nýs bílastæðis á um 1,35 km kafla við skíðasvæðið í Skarðsdal á Siglufirði. Framkvæmdin
er hluti af breytingum á skíðasvæðinu vegna snjóflóðahættu. Byggja á 7,5 m breiðan veg með
klæðningu og hækka bílastæði um 5 m til að bæta aðgengi að svæðinu. Heildarefnisþörf er áætluð
um 99.000 m3, þar af er gert ráð fyrir að 71.000 m3 komi úr skeringum með vegi en 28.000 m3 með
efnistöku á 10.000 m2 svæði. Framkvæmdir hófust árið 2017 og eru langt komnar en enn á eftir að
klára bílastæði og ráðast í í efnistöku sem því fylgir. Ástæða þess að framkvæmdin hefur ekki verið
tilkynnt til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu fyrr en núna er sú að nýlega varð ljóst
að hluti framkvæmdasvæðis er á svæði nr. 501 á náttúruminjaskrá, þ.e. fjalllendið á milli
Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Gert er ráð fyrir að ljúka framkvæmdum haustið 2021.

Mynd 1 Fyrirhuguð staðsetning aðkomuvegar, bílastæðis og efnistökusvæðis í Skarðsdal (Mynd úr tilkynningu).

4 UMHVERFISÁHRIF
Hér er fjallað um umhverfisáhrif framkvæmdarinnar eins og þeim er lýst í framlögðum gögnum
Vegagerðarinnar og umsögnum umsagnaraðila.
Verndarsvæði
Í greinargerð kemur fram að framkvæmdin er innan svæðis nr. 501 á náttúruminjaskrá, þ.e.
fjalllendisins milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Vegagerðin telur að framkvæmdin komi til með að
hafa lítil áhrif á umhverfið og gildi svæðisins.
Í umsögn Umhverfisstofnunar er bent á að verndargildi svæðis nr. 501 á náttúruminjaskrá er m.a.
„Hálendur og hrikalegur skagi með djúpum dölum, stórbrotið landslag“. Umhverfisstofnun telur
ólíklegt að fremur umfangslítil framkvæmd við skíðasvæðið á Siglufirði muni hafa neikvæð áhrif á
verndargildi svæðisins sem nær yfir mjög stórt og fjölbreytt svæði. Telur stofnunin ekki líklegt að
umrædd framkvæmd muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér.
Náttúrufræðistofnun Íslands bendir á að náttúruverndarsvæðið er víðfeðmt og verndargildi þess
felst einkum í landslagi. Telur stofnunin að framkvæmdin muni ekki hafa mikil áhrif á svæðið.
Vistgerðir og gróðurfar
Í greinargerð Vegagerðarinnar kemur fram að ekki hefur verið gerð sérstök könnun á lífríki
svæðisins. Samkvæmt vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands fer framkvæmdin að mestu
um mólendi og moslendi. Veglína liggur að stærstum hluta um svæði sem þegar hefur verið raskað
með vegagerð og framkvæmdum tengdum skíðasvæðinu. Bílastæði og efnistökusvæði eru á
óröskuðu svæði.
Í umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands kemur fram að starmóavist, grasmóavist, lyngmóavist á
láglendi og hraungambravist eru helstu vistgerðir á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Af þeim hafa
grasmóavist og lyngmóavist verið metnar með hátt verndargildi og eru báðar á lista
Bernarsamningsins frá 2014 um vistgerðir sem þarfnast verndar. Á jaðri framkvæmdasvæðisins
finnst starungsmýravist, en hún er metin með mjög hátt verndargildi og er á lista Bernarsamningsins
auk þess sem hún hefur verið skilgreind sem forgangsvistgerð. Engar válistategundir æðplantna
hafa verið skráðar í Skarðsdal en hjartafífill (Crepis paludosa) hefur verið skráður á nokkrum stöðum
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í Siglufirði, m.a. í skógræktinni í Skarðsdal. Hjartafífill vex á snjóþungum stöðum, gjarnan í
gilbrekkum og skorningum. Hann hefur verndargildið 8 af 10 mögulegum og hefur verið metinn í
yfirvofandi hættu (NT). Aðrar sjaldgæfar tegundir sem hafa fundist í grennd við
framkvæmdasvæðið eru; bláklukkulyng (Phyllodoce caerulea – verndargildi 7 af 10), skollakambur
(Struthiopteris spicant - verndargildi 7 af 10), þúsundblaðarós (Athyrium distentifolium verndargildi 6 af 10) og fjandafæla (Omalotheca norvegica - verndargildi 4 af 10). Ofangreindar
tegundir eru allar bundnar við snjóþung svæði. Sumar finnast ekki eða vart utan ystu annnesja við
Eyjafjörð. Nákvæm staðsetning þessara tegunda er ekki þekkt. Þar með er ekki hægt að útiloka að
þær komi fyrir innan fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis. Því ber að gæta varúðar, einkum í grennd við
fyrirhugað bílastæði og efnistökusvæði. Mælst er til að svæðið verði kannað nánar með tilliti þessa,
þ.e. sjaldgæfra tegunda. Náttúrufræðistofnun telur ekki þörf á að framkvæmdin fari í mat á
umhverfisáhrifum ef hugað er að þeim atriðum sem stofnunin bendir á í umsögn sinni.
Í umsögn Umhverfisstofnunar er bent á að ganga þarf frá skeringum þannig að ekki verði hætta á
úrrennsli.
Landslag og ásýnd
Í umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands kemur fram að breytingar á landslagi á svæðinu ættu að
verða minniháttar þar sem ekki er um nýlagningu vegar að ræða. Þó mætti horfa til þess við hönnun
og frágang framkvæmda að reynt sé að minnka ásýndaráhrif eins og hægt er, sérstaklega við
bílastæði og efnistökusvæði sem eru hreinar viðbætur og munu hafa staðbundin landslagsáhrif.
Fornminjar
Í greinargerð kemur fram að engar þekktar fornminjar eru á svæðinu samkvæmt gildandi
deiliskipulagi. Við upphaf framkvæmda benti minjavörður Vegagerðinni á minjar í nágrenni við
framkvæmdir sem voru merktar til að verja þær.
Í umsögn Minjastofnunar Íslands kemur fram að minjavörður hafi kannað efnistökusvæðið m.t.t.
minja en engar minjar fundið. Telur stofnunin framkvæmdina ekki háða mati á umhverfisáhrifum.
Vatnalíf
Fram kemur að vegurinn þverar Leyningsá, sem er dragá, í talsverðum bratta. Skammt neðan við
þverunarstað er ófiskgengur foss. Sett verður 2,6 m breitt og 19,5 m langt ræsi í Leyningsá.
Umferðaröryggi
Vegagerðin telur að framkvæmdin muni bæta samgöngur og auka öryggi vegfarenda, bæði m.t.t.
umferðaröryggis og snjóflóðavár.

5 SKIPULAG OG LEYFI
Fyrirhuguð framkvæmd er ekki í samræmi við Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028 og
fyrirliggjandi deiliskipulag fyrir svæðið. Eins og fram kemur í gögnum framkvæmdaraðila þarf því
að breyta bæði aðal- og deiliskipulagi.
Framkvæmdin er háð framkvæmdaleyfi Fjallabyggðar samkvæmt skipulagslögum og reglugerð um
framkvæmdaleyfi og leyfi Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra skv. reglugerð um losun frá
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. Einnig leyfi Fiskistofu samkvæmt lögum um lax- og
silungsveiði.
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6 NIÐURSTAÐA
Um er að ræða tilfærslu á Skarðsvegi og gerð bílastæðis áamt tilheyrandi efnistöku. Framkvæmdin
er tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 19. gr. laga um umhverfismat
framkvæmda og áætlana þar sem um er að ræða framkvæmdir á verndarsvæði, sbr. iii. lið 2. tölul.
2. viðauka.
Eðli framkvæmdar
Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð umhverfismati skal taka mið af eðli
framkvæmdar, svo sem stærð og umfangi framkvæmdar, samlegðar með öðrum
framkvæmdum, nýtingar náttúruauðlinda, úrgangsmyndunar, mengun, ónæði, hættu á stórslysum
og/eða náttúruhamförum sem varða framkvæmdina og hættu fyrir heilbrigði manna sbr. 1. tl. 2.
viðauka laga nr. 111/2021.
Um er að ræða fremur umfangslitla vegagerð á 1,35 km kafla í Skarðsdal. Vegna aðstæðna á
svæðinu krefst vegagerðin nokkurra skeringa og fyllinga. Heildar efnisþörf er áætluð um 99.000 m3
en þar sem stór hluti efnisins fæst úr skeringum með vegi er einungis þörf á 28.000 m3 af aðfluttu
efni. Gert er ráð fyrir að efnistakan fari fram á 10.000 m2 svæði austan við bílastæðið.
Framkvæmdin mun hafa samlegðaráhrif með þeim mannvirkjum sem fyrir eru á svæðinu. Gera má
ráð fyrir staðbundnu ónæði á framkvæmdatíma.
Staðsetning framkvæmdar
Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð umhverfismati skal taka mið af
staðsetningu framkvæmdar og hversu viðkvæm þau svæði eru sem líklegt er að framkvæmd hafi
áhrif á, svo sem með tilliti til landnotkunar, magns og getu náttúruauðlinda til endurnýjunar,
verndarákvæða, einkum svæða sem njóta verndar skv. lögum um náttúruvernd, vegna fornleifa eða
á grundvelli alþjóðlegra samninga sem Ísland er bundið af. Einnig ber að líta til álagsþols
náttúrunnar, svo sem með tilliti til votlendissvæða, sérstæðra jarðmyndana, landslagsheilda
og kjörlendis dýra sbr. 2 tl. 2. viðauka laga nr. 111/2021.
Framkvæmdasvæðið liggur að hluta innan svæðis nr. 501 á náttúruminjaskrá, þ.e. fjallendisins milli
Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Um er að ræða víðfeðmt svæði sem nýtur einkum verndar vegna
landslags. Á framkvæmdasvæðinu finnast tvær vistgerðir með hátt verndargildi sem eru á lista
Bernarsamningsins frá 2014 um vistgerðir sem þarfnast verndar og á jaðri svæðisins finnst
forgangsvistgerð (starungsmýravist) sem hefur mjög hátt verndargildi og er á lista
Bernarsamningsins. Í grennd við framkvæmdasvæðið hafa einnig fundist sjaldgæfar plöntutegundir
með hátt verndargildi, s.s. hjartafífill. Samkvæmt kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands eru engin
vistkerfi eða jarðminjar á framkvæmdasvæðinu sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr.
laga um náttúruvernd. Vegurinn þverar Leyningsá ofan fiskgenga hluta árinnar. Af því tilefni vekur
Skipulagsstofnun athygli á vernd bakkagróðurs, en samkvæmt 62. gr. laga um náttúruvernd skal
leitast við að viðhalda náttúrulegum bakkagróðri og haga framkvæmdum þannig að sem minnst
röskun verði á vatnsbökkum. Engar þekktar fornminjar eru innan framkvæmdasvæðisins.
Eiginleikar hugsanlegra áhrifa framkvæmdar
Áhrif framkvæmdar ber að skoða í ljósi eðlis og staðsetningar hennar, svo sem með tilliti
til umfangs, eðlis, styrks og fjölbreytileika áhrifa, hverjar líkur séu á áhrifum, tímalengdar, tíðni
og afturkræfni áhrifa, samlegðaráhrifa með áhrifum annarra framkvæmda og möguleika á að draga
úr áhrifum, sbr. 3. tl. 2. viðauka laga nr. 111/2021.
Líkt og fram hefur komið er framkvæmdin tilkynningarskyld þar sem um er að ræða framkvæmdir
á verndarsvæði. Í ljósi þess að um umfangslitla framkvæmd er að ræða á víðfeðmu og fjölbreyttu
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verndarsvæði má gera ráð fyrir að áhrif framkvæmdar á verndargildi svæðisins verði óveruleg.
Hluta framkvæmdasvæðisins hefur þegar verið raskað með vegagerð en bílastæðið og
efnistökusvæðið eru á óröskuðu svæði. Skipulagsstofnun telur að helstu neikvæðu áhrif
framkvæmdar felist í áhrifum á gróðurfar og ásýnd. Áhrifin verða varanleg en staðbundin. Með
vönduðum undirbúningi og frágangi ætti að vera hægt að draga úr neikvæðum áhrifum á þessa
þætti. Skipulagsstofnun tekur undir þær ábendingar sem fram koma í umsögnum
Náttúrufræðistofnunar Íslands og Umhverfisstofnunar um frágang svæðisins. Óvissa er til staðar
um áhrif framkvæmdarinnar á sjaldgæfar tegundir plantna. Þeirri óvissu má eyða með því að kanna
hvort þar finnist sjaldgæfar tegundir, líkt og Náttúrufræðistofnun Íslands leggur til í umsögn sinni.
Skipulagsstofnun tekur undir þessa ábendingu og beinir því til Vegagerðarinnar að fá
gróðurvistfræðing til að kanna óraskaða hluta framkvæmdasvæðisins m.t.t. sjalgæfra
plöntutegunda.
Að mati Skipulagsstofnunar kalla þættir sem falla undir eðli, staðsetningu og eiginleika hugsanlegra
áhrifa framkvæmdarinnar ekki á að framkvæmdin undirgangist mat á umhverfisáhrifum.
Ákvörðunarorð
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð framkvæmd sé
ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem tilgreind eru í 2.
viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á
umhverfisáhrifum.
Samkvæmt 30. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana má kæra ákvörðunina til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 3. janúar 2022.
Reykjavík, 23. nóvember 2021

Egill Þórarinsson

Jón Ágúst Jónsson
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