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Efni: Austurleið (F-923) um Hrafnkelsdal, Fljótsdalshéraði. Ákvörðun um tillögu að
matsáætlun.
Í samræmi við 8. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum er hér kynnt
niðurstaða Skipulagsstofnunar um tillögu Vegagerðarinnar að matsáætlun um lagningu
Austurleiðar (F-923) um Hrafnkelsdal, Fljótsdalshéraði.
Skipulagsstofnun barst með bréfi Vegagerðarinnar dags. 29. apríl 2010 tillaga fyrirtækisins að
matsáætlun:
Vegagerðin. Austurleið (F-923) um Hrafnkelsdal. Apríl 2010.
Skipulagsstofnun leitaði umsagnar um tillögu framkvæmdaraðila hjá eftirtöldum aðilum í
samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum: Fljótsdalshéraði, Fornleifavernd ríkisins,
Fiskistofu, Heilbrigðiseftirliti Austurlands, Skógrækt ríkisins og Umhverfisstofnun.
Skipulagsstofnun kynnti tillöguna einnig með fréttatilkynningu og á heimasíðu stofnunarinnar.
Skipulagsstofnun bárust umsagnir og athugasemdir frá eftirtöldum aðilum: Fljótsdalshéraði
með bréfi dags. 27. maí 2010, Fornleifavernd ríkisins með bréfi dags. 17. maí 2010,
Fiskistofu með bréfi dags. 5. maí 2010, Heilbrigðiseftirliti Austurlands með bréfi dags. 26.
maí 2010, Skógrækt ríkisins með tölvubréfi dags. 17. maí 2010 og Umhverfisstofnun með
bréfi dags. 17. maí 2010. Skipulagsstofnun bárust einnig frekari upplýsingar frá
framkvæmdaraðila í kjölfar umsagna með bréfi dags. 19. maí 2010.
NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir
framlagða tillögu Vegagerðarinnar að matsáætlun ásamt þeim umsögnum sem borist hafa
stofnuninni. Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun með þeim
viðbótum sem koma fram í bréfi Vegagerðarinnar dags. 19. maí 2010 og með eftirfarandi

athugasemdum.
Markmið framkvæmda og umfang
Í kafla 1.4 í tillögu að matsáætlun kemur fram að markmið framkvæmdarinnar sé að skapa
góða aðkomu að Vatnajökulsþjóðgarði úr Jökuldal og að tengja betur Jökuldal og Vesturöræfi.
Þar með er ljóst að markmiðið er að leggja veg fyrir ferðamenn. Í kafla 1.7.1 í tillögunni er
fjallað um umfang og gerð fyrirhugaðs vegar. Skipulagsstofnun telur, í ljósi fyrrnefnds
markmiðs um veg fyrir ferðamenn, að eðlilegt sé að rökstyðja og fjalla um í frummatsskýrslu
hvers vegna ekki sé lagður umfangsminni vegur m.a. með tilliti til fyllinga og hugsanlegra
skeringa og með lægri hönnunarhraða en tillagan gerir ráð fyrir með það að markmiði að áhrif
á umhverfisþætti s.s. landslag, gróður og hugsanlega fornleifar verði minni.
Framkvæmd og starfsemi
Í inngangskafla í tillögu að matsáætlun er fjallað um fyrirhugaða framkvæmd. Þar kemur m.a.
annars eftirfarandi fram: "Óvíst er hvenær ráðist verður í framkvæmdina, því engar
fjárveitingar eru til hennar. Hins vegar er mögulegt að til að byrja með verði útbúinn
bráðabirgðavegur í vegstæði endanlegs vegar" . Í frummatsskýrslu þarf að gera nánar grein
fyrir áætlunum varðandi framkvæmdina m.a. hugsanlegri áfangaskiptingu óháð því hvenær
hafist verði handa við framkvæmdir og nákvæmar upplýsingar þurfa að koma fram um
hugsanlegan bráðabirgðaveg m.a. hverju það muni breyta að leggja slíkan veg miðað við að
endurbæta núverandi vegslóða.
Skipulag og leyfi
Í kafla 2.2 í tillögu að matsáætlun er fjallað um skipulag og að tillaga að aðalskipulagi
Fljótsdalshéraðs 2008-2028 hafi verið auglýst og send til staðfestingar umhverfisráðherra. Í
frummatsskýrslu þarf að koma fram að fyrir liggi staðfest aðalskipulag (staðfest 21. desember
2009) og að fyrirhuguð veglína sé í samræmi við það. Gera þarf grein fyrir í frummatsskýrslu
hvort og hvernig fyrirhuguð efnistökusvæði séu í samræmi við skipulagið.
Umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum
Í kafla 4.1.4 í tillögu að matsáætlun er fjallað um gróðurfar. Skipulagsstofnun telur að í
frummatsskýrslu þurfi að koma fram mat á heildarröskun gróins lands vegna fyrirhugaðra
framkvæmda.
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