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Efni: Vegur um Arnkötludal og Gautsdal í Hólmavíkurhreppi og Reykhólahreppi.
Ákvörðun um matsáætlun.
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum er hér kynnt niðurstaða
Skipulagsstofnunar um tillögu Leiðar ehf. að matsáætlun um veg um Arnkötludal og Gautsdal
í Hólmavíkurhreppi og Reykhólahreppi.
Skipulagsstofnun barst með bréfi Leiðar ehf. dags. 6. apríl 2004 tillaga fyrirtækisins að
matsáætlun:
Leið ehf. Vegur um Arnkötludal og Gautsdal í Hólmavíkurhreppi og
Reykhólahreppi (Stranddalavegur). Náttúrustofa Vestfjarða. Apríl 2004.
Skipulagsstofnun leitaði umsagnar um tillögu framkvæmdaraðila hjá eftirtöldum aðilum í
samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum: Hólmavíkurhreppi, Reykhólahreppi,
Fornleifavernd ríkisins, Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni og
veiðimálastjóra.
Skipulagsstofnun kynnti tillöguna einnig með fréttatilkynningu og á heimasíðu stofnunarinnar.
Skipulagsstofnun bárust umsagnir og athugasemdir frá eftirtöldum aðilum: Hólmavíkurhreppi
með bréfi dags. 22. apríl 2004, Reykhólahreppi með bréfi dags. 21. maí 2004, Fornleifavernd
ríkisins með bréfi dags. 23. apríl 2004, Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða með bréfi dags. 15. apríl
2004, Umhverfisstofnun með bréfi dags. 6. maí 2004, Vegagerðinni með bréfi dags. 4. maí
2004 og veiðimálastjóra með bréfi dags. 23. apríl 2004. Athugasemdir bárust frá Birki Þór
Stefánssyni með tölvupósti dags. 26. apríl 2004, Daníel H. Jónssyni með tölvupósti dags. 26.
apríl 2004 og Hafdísi Sturludóttur og Matthíasi Sævari Lýðssyni með bréfi dags. 25. apríl
2004.
Skipulagsstofnun bárust einnig frekari upplýsingar frá framkvæmdaraðila í kjölfar umsagna og

athugasemda með bréfum dags. 28. apríl, 3., 13. og 14. maí 2004.
NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir
framlagða tillögu Leiðar ehf. að matsáætlun ásamt þeim umsögnum og athugasemdum sem
borist hafa stofnuninni. Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun
með þeim viðbótum sem koma fram í bréfum Leiðar ehf. dags. 28. apríl, 3., 13. og 14. maí
2004 og með eftirfarandi athugasemdum.
1. Áhrifasvæði
Í kafla 1.3 í tillögu að matsáætlun er fjallað um afmörkun framkvæmdarinnar. Þar kemur fram
að ekki sé unnt að afmarka framkvæmdina á þessu stigi. Skipulagsstofnun telur nauðsynlegt
að afmarka áhrifasvæði framkvæmdarinnar í matsáætlun fyrir hvern kost þannig að ljóst sé
yfir hvaða landsvæði áhrifanna muni gæta og athuganir vegna mats á umhverfisáhrifum muni
ná til. Skipulagsstofnun telur að í matsskýrslu skuli áhrifasvæðið afmarkast af nánasta
umhverfi veghelgunarsvæðisins fyrir alla kosti. Þar sem skeringar ná út fyrir
veghelgunarsvæðið skal stækka hugsanlegt áhrifasvæði sem því nemur. Jafnframt telur
Skipulagsstofnun nauðsynlegt að áhrifasvæði vegna efnistöku skuli vera afmörkuð
jarðmyndun að hluta eða í heild eða sem fyrirhugað sé að nota vegna framkvæmdanna, sbr. t.d.
klettur og framhlaup en afmarkaður hluti áreyra.
2. Skipulag og leyfi
Í kafla 7 í tillögu að matsáætlun er fjallað um gildandi skipulag á svæðinu. Skipulagsstofnun
bendir á að í matsskýrslu er nauðsynlegt að fjalla um samræmi framkvæmdarinnar við
gildandi skipulag og gera grein fyrir nauðsynlegum breytingum á gildandi skipulagi vegna
framkvæmdanna. Skipulagsstofnun bendir jafnframt á að skv. 43. gr. laga nr. 76/1970 um lax
og silungsveiði er skylt að leita samþykkis veiðimálastjóra fyrir efnistöku og mannvirkjagerð í
eða við veiðivatn sem hætta er á að hafi áhrif á lífríki vatnsins, að undangenginni líffræðilegri
úttekt á viðkomandi veiðivatni áður en ráðist er í framkvæmdina.
3. Umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum
Efnistaka
Í kafla 4. og 5.3.6 í tillögu að matsáætlun er fjallað um efnistöku og efnisrannsóknir. Fram
kemur að hugsanleg námusvæði hafi verið merkt inn á kort en ljóst sé að ekki þurfi að nota
efni úr þeim öllum en frekari rannsóknir á efnisgæðum og náttúrufari muni leiða í ljós hverjar
þeirra komi helst til greina. Skipulagsstofnun telur, með hliðsjón af fram komnum
athugasemdum, nauðsynlegt að í matsskýrslu verði gerð verði grein fyrir áhrifum efnistöku á
landbúnað og aðra landnotkun.
Samfélagsleg áhrif
Umferðaröryggi og vegtækni. Í kafla 3.3 í tillögu að matsáætlun er fjallað um vegtæknileg
atriði. Skipulagsstofnun telur nauðsynlegt að gera grein fyrir áhrifum mismunandi kosta á
umferðaröryggi og vegtæknileg atriði s.s. snjóþyngsli í matsskýrslu.
Áhrif á verndarsvæði. Í kafla 2.5 tillögu að matsáætlun kemur fram að tvö svæði séu á
náttúruminjaskrá; Húsavíkurkleif og Tröllatunga. Skipulagsstofnun telur nauðsynlegt að í

matsskýrslu komi fram mat á áhrifum mismunandi kosta á þær gerðir jarðmyndana og
vistkerfa sem njóta verndar skv. lögum um náttúruvernd ásamt svæði á náttúruminjaskrá.
Áhrif á náttúrufar
Gróðurfar. Í köflum 2.7.1 og 5.3.3 í tillögu að matsáætlun er fjallað um gróður.
Skipulagsstofnun telur nauðsynlegt að í matsskýrslu verði birt kort af áhrifasvæðinu sem sýnir
gróðurhverfi fyrir áhrifasvæði allra kosta þannig að fram komi, skipting svæða í gróðurhverfi
eða gróðurlendi.
Straumvötn. Í kafla 2.7.3 og 5.3.4 í tillögu að matsáætlun er fjallað um straumvötn.
Skipulagsstofnun telur að í matsskýrslu þurfi að koma fram niðurstaða mats á
umhverfisáhrifum ræsagerðar og jarðefnanáms á lífríki straumvatna þar sem það á við og
jafnframt þurfi að gera skýra grein fyrir aðgerðum til að lágmarka neikvæð áhrif á lífríki ánna.
4. Kynning og samráð
Í kafla 7 í tillögu að matsáætlun er fjallað um kynningu og samráð. Skipulagsstofnun telur að
vanda þurfi vel til kynningar á vinnsluferli matsskýrslu líkt og bent er á í umsögn
Reykhólahrepps og athugasemdum. Stofnunin leggur áherslu á nauðsyn þess að kynna
jafnóðum upplýsingar og niðurstöður fyrir hlutaðeigandi aðilum svo sem sveitarstjórnum,
leyfisveitendum og landeigendum. Til þess að sveitarfélögin á svæðinu geti markað sér stefnu
og undirbúið þann hluta sem að þeim snýr er mikilvægt að þau séu á hverjum tíma upplýst um
áætlanir og stöðu mála.

Hólmfríður Sigurðardóttir

Sigurður Ásbjörnsson

Afrit: Hólmavíkurhreppur, Reykhólahreppur, Fornleifavernd ríkisins, Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða,
Umhverfisstofnun, Vegagerðin, veiðimálastjóri, Birkir Þór Stefánsson, Daníel H. Jónsson og Hafdís Sturludóttur
og Matthías Sævar Lýðsson.

