
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 

 

VESTFJARÐAVEGUR (60): 
um Dynjandisheiði og 

BÍLDUDALSVEGUR (63) 
frá Bíldudalsflugvelli að 

Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði 

í Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ 
 

 

 

 

 

 

MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

MATSSKÝRSLA 

VIÐAUKI 19 – FYLGISKJÖL 18-38 

Umsagnir og athugasemdir við frummatsskýrslu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Vegagerðin   mars 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flokkun gagna innan Vegagerðarinnar 

Flokkur  Efnissvið Einkenni (litur) 

1 Lög, reglugerðir, og önnur Svartur 

fyrirmæli stjórnvalda 

2 Stjórnunarleg fyrirmæli, Gulur 

skipurit, verkefnaskipting, 

númeraðar orðsendingar 

3 Reglur, alm. verklýsingar, Rauður 

sérskilmálar 

4 Handbækur, leiðbeiningar Grænn 

5 Greinargerðir, álitsgerðir, Blár 

skýrslur, yfirlit 

Ú Útboðslýsingar 



 

 

 

Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði og 

Bíldudalsvegur (63) frá Bíldudalsflugvelli að 

Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði 

í Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ 

Mat á umhverfisáhrifum 
Matsskýrsla 

 
Viðauki 19 – Fylgiskjöl 18-38 

Umsagnir og athugasemdir við frummatsskýrslu 
 

 

 

 

               Vegagerðin Hönnunardeild          mars 2020 

Fyrirhugað  

framkvæmda- 

svæði 



 

 

 

 

 

 

 

FYLGISKJÖL 
 

 

18. Umsögn Umhverfisstofnunar dags. 24. janúar 2020.  

19. Umsögn Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða dags. 24. janúar 2020. 

20. Umsögn Samgöngustofu dags. 9. janúar 2020. 

21. Umsögn Skógræktarinnar dags. 23. janúar 2020. 

22. Umsögn Breiðafjarðarnefndar dags. 27. janúar 2020. 

23. Umsögn Landgræðslunnar dags. 27. janúar 2020.  

24. Umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 27. janúar 2020. 

25. Umsögn Hafrannsóknastofnunar dags. 6. febrúar 2020. 

26. Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands dags. 11. febrúar 2020. 

27. Umsögn Ísafjarðarbæjar dags 11. febrúar 2020.  

28. Umsögn Vesturbyggðar dags. 20.02.2020. 

29. Umsögn Fiskistofu dags. 27.02.2020.  

30. Athugasemd  Orkubús Vestfjarða dags. 8. janúar 2020. 

31. Athugasemd Sölva Sólbergssonar dags. 08. janúar 2020. 

32. Athugasemd Þorbergs Steinn Leifssonar dags. 07. febrúar 2020. 

33. Athugasemd Þorbjörns Péturssonar dags. 10. febrúar 2020. 

34. Athugasemd Ásdísar Kolbeins og Þórarins K. Ólafsson dags. 17. febrúar 2020. 

35. Athugasemd Sigmundar Fríðar Þórðarsonar, Gunnars Gísla Sigurðssonar og Agnesar  

Arnardóttur dags. 17. febrúar 2020. 

36. Athugasemd Pennu ehf dags. 16. febrúar 2020. 

37. Athugasemd Guðmundar R. Björgvinssonar dags. 12. febrúar 2020. 

38. Minnisblað frá kynningarfundum um frummatsskýrslu í Ísafjarðarbæ og Vesturbyggð. 

 

 



Fylgiskjal 18



Fylgiskjal 18



Fylgiskjal 18



Fylgiskjal 18



Fylgiskjal 18



Fylgiskjal 18



Fylgiskjal 18



HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA 

Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík, s. 456-7087, Hevf.is 
 

 

Bolungarvík 24. janúar 2020 

 

 

Skipulagsstofnun  

Egill Þórarinsson 

Borgartúni 7b 

105 Reykjavík 

 

 

 

Umsögn um frummatsskýrslu um vegagerð á Vestfjarðavegi um Dynjandisheiði og á 

Bíldudalsvegi, Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ. 

 

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða gerir ekki athugasemd við framkomna frummatsskýrslu. 

Gerð er grein fyrir í skýrslu þeim þáttum sem háð er starfsleyfi frá heilbrigðisnefnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Með kveðju 

 

 

 

______________________ 

Hlynur Reynisson 

Heilbrigðisfulltrúi 
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BREIÐAFJARÐARNEFND, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi, sími 433-8121 

Veffang:  www.breidafjordur.is  Netfang: breidafjordur@nsv.is 

 

 

Skipulagsstofnun                   Stykkishólmi, 27. janúar 2020 
Bt. Egils Þórarinssonar, sviðsstjóra sviðs umhverfismats 
Borgartúni 7b  
105 Reykjavík  
 

 
 
 
Efni: Athugasemdir Breiðafjarðarnefndar við frummatsskýrslu um mat á 
umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar (60) í Vesturbyggð. 
 

Tilgangur laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar er að „stuðla að verndun Breiðafjarðar, 
einkum landslags, jarðmyndana, lífríkis og menningarminja“ (1. gr.). Breiðafjarðarnefnd er 
umhverfis- og auðlindaráðherra til ráðgjafar um allt það er lýtur að framkvæmd laganna 
(4. gr.).  
 
Í umsögn þessari er eingöngu tekið til þeirra atriða sem tengjast verndarsvæði 
Breiðafjarðar, sem nær til allra eyja, hólma og skerja á Breiðafirði ásamt fjörum í 
stærstum hluta fjarðarins, þar með talið í Vatnsfirði (2. gr.). Umsögnin á því aðeins við um 
hluta af áfanga I í framkvæmdinni. 
 
Í frummatsskýrslu Vegagerðarinnar um Vestfjarðaveg (60) leggur stofnunin til þverun 
Vatnsfjarðar (grunnveglína F). Breiðafjarðarnefnd leggst eindregið gegn þeirri hugmynd 
af eftirfarandi ástæðum: 
 

a) Vatnsfjörður er friðlýst svæði 

(https://www.ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-

svaedi/vestfirdir/vatnsfjordur-vesturbyggd/) vegna náttúrufegurðar, gróðurfars, 

dýralífs, jarðfræði, menningarminja og útivistarmöguleika.  

b) Eyjar og fjörur Vatnsfjarðar eru verndaðar skv. lögum nr. 54/1995 um vernd 

Breiðafjarðar. 

c) Í 61. gr. laga um náttúruvernd eru leirur taldar upp sem vistkerfi sem njóta 

sérstakrar verndar. Forðast beri að raska þess háttar vistkerfum nema brýna 

nauðsyn beri til.  

d) Breiðafjarðarnefnd bendir á að Ísland hefur fullgilt evrópska landslagssamninginn 

en honum er meðal annars ætlað að stuðla að verndun, stýringu og skipulagi 

landslags og að mikilvægi landslags í umhverfi landsins sé viðurkennt. Þverun 

Vatnsfjarðar hefði veruleg neikvæð áhrif á landslag svæðisins en vegfylling og brú 

yrðu mjög áberandi á öllu svæðinu. Þverunin hefði til að mynda mjög alvarleg 

neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna í hinni vinsælu Hellulaug, sem sæju 

grjótfyllingu í stað þess að hafa útsýni langt út á Breiðafjörð.  

e) Þverun Vatnsfjarðar hefði neikvæð áhrif á lífríki í innanverðum Vatnsfirði og myndi 

skerða búsvæði þörunga og dýra, þar á meðal fugla. Þverunin bryti því í bága við 

verndarmarkmið 2. og 3. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Að flatarmáli yrði 

skerðingin ekki stórkostleg en safnast þegar saman kemur, því nú þegar hafa 
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fjölmargir firðir verið þveraðir í eða nærri fjarðarbotnum á sunnanverðum 

Vestfjörðum, þar sem búsvæði hafa verið skert, gjarnan leirur með seti ríku af 

lífrænum efnum og lifandi dýrum eða líffjölbreyttar klettafjörur. Þetta gerir fjörur 

við Vatnsfjörð enn dýrmætari en áður. 

f) Ekki hefur verið rannsakað hvaða áhrif þverunar, með fylgjandi breytingum á 

straumum og setflutningum, hefði á lífríki fjarðarins.  

g) Með þverun er líklegt að Helluhólmi yrði aðgengilegur fyrir refi á stórstraumsfjöru, 

sem mögulega hefði neikvæð áhrif á fuglalíf þar. Ekki er að sjá að fuglalíf hólmans 

eða möguleg áhrif refs á það hafi verið metin í frummatsskýrslunni eða gögnum 

sem henni fylgja.  

h) Ernir njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á 

villtum fuglum og villtum spendýrum (nr. 64/1994).   

 
Í frummatsskýrslu Vegagerðarinnar eru ekki færð sannfærandi rök fyrir nauðsyn þverunar 
umfram uppbyggingar vegs í eða við núverandi vegstæði. Vissulega fæli þverun í sér lítils 
háttar styttingu en ekki er hægt að réttlæta þá röskun sem það hefði í för með sér fyrir 
þetta mikilvæga náttúru- og útivistarsvæði, umfram það að fylgja leið A1 eða A3.  
 
Í ljósi framangreinds leggst Breiðafjarðarnefnd eindregið gegn hugmyndum um þverun 
Vatnsfjarðar og leggur til að fylgt verði annarri af leiðunum A1 og A3, enda hafi þær 
minnst neikvæð umhverfisáhrif en tryggi samt góðar samgöngur fyrir íbúa svæðisins.  
 
 

Virðingarfyllst, 
f.h. Breiðafjarðarnefndar, 

 

 
Erla Friðriksdóttir, 

formaður Breiðafjarðarnefndar 
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Skipulagsstofnun 

Borgartúni 7b 

105 Reykjavík 

 

Gunnarsholti, 27. janúar 2020 

 

Efni: Umsögn um frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar um Dynjandisheiði(60) og 

Bíldudalsvegar(63). 

Landgræðslunni barst til umsagnar frummatsskýrsla um mat á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar um Dynjandisheiði 

og Bíldudagsvegar. Landgræðslan hefur kynnt sér frummatsskýrsluna og byggir umsögn stofnunarinnar á lögum um 

landgræðslu nr. 155/2018 einkum er lýtur að gróðurvernd, stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðslu eyddra og 

vangróinna landa. 

Landgræðslan telur að skýrslan lýsi með fullnægjandi hætti þeim þáttum sem snúa að gróðri og jarðvegi og 

nauðsynlegar upplýsingar varðandi þann þátt framkvæmdarinnar til staðar. Þá eru umhverfisáhrif framkvæmdarinnar 

vel skilgreind. Varðandi gróður og jarðveg eru fyrst og fremst umhverfisáhrif þar sem víkja á út fyrir núverandi 

veglínu. Landgræðslan leggur áherslu á að við val á veglínum verði þær leiðir sem fela í sér minnst rask á jarðvegi 

og gróðri fyrir valinu. 

Eins og fram kemur  skv. 13. gr. laga nr. 155/2018 um landgræðslu þá skal við leyfisskyldar framkvæmdir sýna 

sérstaka aðgát til að lágmarka rask á jarðvegi og gróðri og leitast við að endurheimta vistkerfi sem verða fyrir raski.  

Við mótvægisaðgerðir og ákvörðun á umfangi þeirra er mikilvægt að hafa í huga að langan tíma getur tekið að 

endurheimta virkni vistkerfanna og í raun ekki hægt að fullyrða að það takist, sérstaklega þar sem jarðvegur tapast. Í 

þessu ljósi leggur Landgræðslan til að endurheimt verði vistkerfi sem nema þrefaldri stærð þeirra sem sannarlega 

tapast við framkvæmdina. Þá er mjög brýnt að á framkvæmdatíma verði allra leiða leitað til þess að draga úr raski og 

stærð raskaðra vistkerfa þannig sem minnst.  

Landgræðslan fagnar mjög þeirri umfjöllun sem er í skýrslunni um endurheimt staðargróðurs s.s. með staðbundnu 

birki. Þá er umfjöllun um nýtingu svarðlags og jarðvegs sem til fellur við framkvæmdina við frágang og 

mótvægisaðgerðir mjög jákvæð. 

Landgræðsla ríkisins gerir ekki frekari athugasemdir við frummatsskýrsluna og er reiðubúin til að veita frekari 

upplýsingar og ráðgjöf um þá þætti er varða jarðvegs- og gróðurvernd, uppgræðslu, endurheimt votlendis og annarra 

vistkerfa og sjálfbæra nýtingu lands, verði eftir því óskað. 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Landgræðslunnar 

 

____________________ 

Gústav Ásbjörnsson, 

sviðsstjóri landverndarsviðs 
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Hafrannsóknastofnun ǀ Kt: 470616-0830 ǀ Skúlagötu 4 ǀ 101 Reykjavík 
Sími: 575 2000 ǀ Fax: 575 2001 ǀ hafogvatn@hafogvatn.is 

 

 

Skipulagsstofnun 

Egill Þórarinsson 

Borgartún 7b 

105 Reykjavík 

 

            

           Reykjavík, 06.02.2020 

        Tilvísun: 201907024/5.3 

             MFRI: 2020-01-0007 

 

 

 

Efni: Vestfjarðarvegur (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur (63) 

 

 

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 27. desember 2019, þar sem óskað er eftir umsögn 

Hafrannsóknastofnunar vegna frummatsskýrslu um vegagerð á Vestfjarðarvegi og á 

Bíldudalsvegi, Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ. Óskað er eftir áliti á því hvort nægilega sé gerð grein 

fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar og mótvægisaðgerðum ásamt vöktun. 

 

 

Hafrannsóknastofnun hefur farið yfir erindið og gerir nokkrar athugasemdir. 

 

 

Þverun Vatnsfjarðar 

 

Firðirnir í norðanverðum Breiðafirði eru þekkt uppvaxtarsvæði ýmissa fiskistofna m.a. 

nytjategunda. Til stendur að þvera Vatnsfjörð með landfyllingu og einni eða tveimur brúm. Í 

frummatsskýrslu kemur ekkert fram um rannsóknir á lífríki Vatnsfjarðar neðan fjöru né heldur í 

viðaukum hennar. Þegar til stendur að raska svæði, eins og með þverunum, er mikilvægt að búið 

sé að gera úttekt á svæðinu áður en framkvæmdir hefjast. Þetta er meðal annars til þess að geta 

sagt til um það hvort viðkomandi framkvæmd hafi eða hafi ekki áhrif á lífríki svæðisins. 

Því er mælt með því að gerð verði úttekt á botnlífríki í Vatnsfirði áður en til þverunar kemur. 

 

Þverun Vatnsfjarðar mun hafa áhrif á öldugang fyrir innan og við landfyllingu, endurnýjun súrefnis 

innan landfyllingarinnar og vatnsskiptin innan landfyllingarinnar.  

Líklega verða ferskvatnsáhrif innan landfyllingarinnar meiri en nú eru. Í Vatnsfirði eru leirur og 

afar fjölbreytt lífríki sem er aðlagað að núverandi aðstæðum. Ef selta sjávarins lækkar er líklegt að 

einhver röskun verði á lífríkinu. Þess vegna er aftur mælt með því að gerð verði úttekt á 

botndýralífinu innan fyrirhugaðrar landfyllingar og einnig utan hennar til samanburðar. Síðar væri 

hægt að bera saman hvort og þá hvernig áhrif hafa orðið á lífríkið innan landfyllingarinnar og hvort 

tengja megi þau við hana.  
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Mismunandi valkostir veglagninga og landfyllinga mun hafa mismikil áhrif á Vatnsfjörð.  

Vegna landfyllingarinnar er líklegt að umhverfið geti orðið fyrir breytingum vegna breyttra 

strauma og straumhraða. Við alla valkosti sem þvera fjörðinn getur straumhraðinn norðan við brú 

aukið rof á Háatanga og þá ekki eingöngu í álnum eða undir brúnni sjálfri.  

 

Til þess að lámarka áhrif á lífríki og vistkerfi fjarðarins þarf að tryggja að vatnsskipti séu sem best. 

Tvær brýr myndu auðvelda vatnsskiptin milli innsti hluta fjarðarins og þess ytri, en það er líklegt  

að allir valkostir sem þvera fjörðinn hafi talsverð áhrif á leirur við Pennuósa. Við valkost F3 (með 

tveimur brúm) myndi hins vegar straumhraðinn við Pennuósa aukast verulega, sem gæti valdið 

talsverðu rofi á leirurnar. Við valkosti F1 og F3 (með einni brú) gæti hins vegar straumhraðinn við 

Pennuósa minnkað talsvert sem eykur ferskvatnsáhrif ásamt því að aukin setmyndun yrði og minni 

vatnsskipti. Tekið skal fram að leirur eru svæði sem hafa mikinn líffræðilegan fjölbreytileika og 

njóta sérstakrar verndar þess vegna.  

 

Áhrif landfyllinga við fjöru 

 

Til stendur að leggja nokkra vegkafla við fjöru m.a. í Suðurfirði og Borgarfirði. Ef rask verður  á 

fjöru á þessum svæðum bendum við á gagnsemi þess að gera vegkantinn aflíðandi í stað bratts sem 

mótvægisaðgerð vegna lífríkis sem mun raskast við framkvæmdirnar. Aflíðandi kantur myndi auka 

líkur á að frumframleiðendur og dýr gætu tekið sér bólfestu á nýju svæði og myndi það líkja eftir 

náttúrulegri fjöru. Þessi mótvægisaðgerð á einnig við um landfyllingar og myndi gagnast þar sem 

þvera á Vatnsfjörð.  

 

 

Áhrif á ár og vötn 

 

Mikilvægt er að við gerð ræsa og brúa sé þess gætt að straumhraðinn í gegnum ræsin og undir 

brúnum sé ekki of mikill. Einnig að ekki myndist stallur fyrir neðan slík mannvirki. Þetta er 

mikilvægt vegna þess að stallur og mikill straumhraði geta haft neikvæð áhrif á hæfni fiska til þess 

að ganga um ár og læki og rjúfa með því samfellu. Mikilvægt er að stærð ræsa sé nægileg svo áhrif 

verði sem minnst og helst á að nota ræsi sem eru löguð líkt og öfugt U og með náttúrlegum 

botnefnum. Þar sem um göngufiska er að ræða skiptir samfella miklu máli og er hún eitt af þeim 

atriðum sem metin eru við mat á ástandi straumvatnshlota skv. lögum um stjórn vatnamála 

(Vatnatilskipun). Með þeim lögum er kveðið á um að ástandi vatnshlota skuli ekki hraka og ef þau 

ná ekki góðu ástandi ber að upphefja það með aðgerðum. Því er bent á að það getur verið 

hagkvæmara fyrir framkvæmdaaðila að fara í mótvægisaðgerðir í upphafi framkvæmda í stað þess 

að þurfa að fara í aðgerðir síðar.  

 

F.h. Hafrannsóknastofnunar 

 

 
Rakel Guðmundsdóttir 
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Umsögn Ísafjarðarbæjar 

2018020100 - Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur 

 

 

Á 1088. fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, sem haldinn var 6. janúar sl., var lagður fram tölvupóstur Egils 

Þórarinssonar f.h. Skipulagsstofnunar, dagsettur 27. desember sl., þar sem óskað er umsagnar vegna 

frummatsskýrslu um vegagerð á Vestfjarðarvegi (60) um Dynjandisheiði og á Bíldudalsvegi (63)  

Bæjarráð vísaði umsagnarbeiðni til skipulags- og mannvirkjanefndar. 

Skipulags- og mannvirkjanefnd Ísafjarðarbæjar telur frummatsskýrsla vegna vegagerðar þ.e. 

Vestfjarðarvegur um Dynjandisheiði og Bíldudalsveg uppfylli skilyrði laga og reglugerðar um mat á 

umhverfisáhrifum og geri grein fyrir framkvæmdinni á fullnægjandi hátt.  

Með hliðsjón af valkostum í frummatsskýrslu í áföngum I, II og III. Er það mat skipulags- og 

mannvirkjanefndar að þverun Vatnsfjarðar sé ákjósanlegasti kosturinn í leiðarvali í fyrsta áfanga þ.e. 

að farnar verði veglínur F2 eða F3, gera má ráð fyrir því að ásýnd í landslagi verði veruleg, hinsvegar 

felur umhverfismat í sér að samfélagsleg, efnahagsleg og umhverfisleg sjónarmið séu metin. Veglínur 

F2 og F3 í áfanga I munu hafa jákvæð áhrif á þá sem munu dveljast í Vatnsfirði þar með jákvæð áhrif á 

útivist og ferðamennsku. Einnig má gera ráð fyrir nokkuð neikvæðum áhrifum á fornleifar og gróður 

við leiðarval A1 og A 3 í áfanga I.  

Í áfanga II eru lagðar fram eftirfarandi valkostir þ.e. veglínur F, B2, D og E, í samanburði valkosta er leið 

E frá Norðurdalsár og norður fyrir Botnshestinn þ.e. jarðgangaleiðiðin ákjósanlegasti kosturinn með 

tilliti til umhverfisáhrifa framkvæmdarinnar. Í framhaldi áfanga II er Veglína F um Dynjandisvog 

ákjósanleg m.t.t. umferðaröryggissjónarmiða og minna rasks á fornminjum. Skipulags- og 

mannvirkjanefnd leggur til að leið F verði farin um Dynjandisvog og að ásýnd framkvæmdarinnar verði 

lágmörkuð með mótvægisaðgerðum. Nefndin leggst gegn leiðarvali D þar sem hún uppfyllir ekki viðmið 

um hönnunarstaðla, þars sem forsendur framkvæmdarinnar er styrking samfélags með bættum 

samgöngum og með m.t.t. umferðaröryggis. 

Áfangi III Bíldudalsvegur, Bíldudalsflugvöllur-Vestfjarðarvegur er lagt upp með veglínur x, y og z, 

almenn sátt virðist ríkja á milli Vegagerðar og landeigenda með veglínu Z og leggur Vegagerðin til að 

sú leið verði valin, nefndin tekur undir sjónarmið Vegagerðar. 
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Helga Aðalgeirsdóttir

From: Sölvi Sólbergsson <srs@ov.is>

Sent: miðvikudagur, 8. janúar 2020 18:53

To: Helga Aðalgeirsdóttir

Subject: Frummatsskýrsla Dynjandisheiði

Sæl 
 
Minniháttar rangfærslur: 
 
Sá strax í textanum varðandi Mjólkárvirkjun.  Gamla tímanum gerð góð skil, en eftir að OV tók við 1978, þá er búið 
að skipta út báðum vélunum sem nefndar eru í textanum.  Afl þeirra í dag er 3 og 7 MW.  Síðan er búið að bæta við 
Mjólká III sem er 1,2 MW og afl virkjunarinnar orðið 11,2 MW.  Í sjálfu sér þarf ekki að segja frá þessu öllu, heldur 
tilvist virkjunarinnar eins og þið gerið og heildar aflið í dag. 
 
Varðandi teikningu 2, Yfirlitsmynd verndarsvæði, þá er Friðlandið í Vatnsfirði haft of stórt í austur og nær yfir á 
vatnasvið Kjálkafjarðar sem er rangt.  Ekkert af vatnsviði Kjálkafjarðar er í Friðlandinu.  Í textanum er þetta rétt því 
þar er tekið kort af vef UST af Friðlandinu og sett í textann.  
 
 
        kveðja 

 
 

 
 
 

 
 

Sölvi R Sólbergsson 
Framkvæmdastjóri 
Orkusviðs 
+354 450-3230 
+354 892 0854 
srs@ov.is 

Orkubú Vestfjarða ohf. 
Stakkanesi 1, 400 Ísafirði 
+354 450 3211 
www.ov.is 
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Helga Aðalgeirsdóttir

From: Egill Þórarinsson <Egill@skipulag.is>

Sent: föstudagur, 24. janúar 2020 13:36

To: Helga Aðalgeirsdóttir

Subject: Vestfjarðavegur um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur

Sæl Helga 
Meðfylgjandi athugasemd kom í tölvupósti. Hún er merkt sem athugasemd við matsáætlun en barst á 
kynningartíma frummatsskýrslu. 
Með kveðju, Egill 
 
 
 

From: Sölvi Sólbergsson <srs@ov.is> 
Sent: 08.01.2020 18:20:02 
To: Skipulagsstofnun 
Subject: Athugasemd Sölva R. Sólbertssonar við Matsáætlun 

 

Vestfjarðavegur um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði. 

Margar veglínur er hafðar í frummatsskýrslunni, en ekki þverun Reykjafjarðar á Bíldudalsvegi.  Reykjarfjarðarlaug er 
ein af 5 áhugaverðum ferðamannastöðum samkvæmt lista Ferðamálastofu.  Laugin er aðdráttarafl og fjaran og 
sjórinn í tengslum við hana og meiri kyrrð yrði ef vegurinn væri ekki í næsta nágrenni.  Haft er í fjarðarmynninu sem 
ætti að hjálpa en á móti kemur kalknámur sem eru í nýtingu.  Lítil sjóskipti vegna smæðar fjarðarins, en móti kemur 
að sjósport gæti notið sín vegna smæðarinnar og þá þyrfti brúin kannski að vera eitthvað hærri yfir haffletinum. 

Sölvi R Sólbergsson, 

Kt. 190559-4919 
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From: Þorbergur Steinn Leifsson <tsl@verkis.is> 

Sent: 07.02.2020 22:36:48 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Athugasemd Þorbergur S. Leifsson við veg um Dynjandisheiði 

 

Athugasemd við frummatsskýrslu um veg um Dynjandisheiði.  

Þarf ekki að skoða fýsileika þess að fara með veginn í hallandi jarðgöngum  í gegnum  Meðalnesfjall í 
stað þess að fara fyrir nesið.(Sjá græna línu á myndinni, hér neðar) 

Kostirnir eru helstir: 

1. Veglínan myndi styttast um  5,3 km sem sparaði mikið í eldsneytiskostnaði og tíma 
vegfaranda.  

2. Ekki þyrfti að leggja dýran veg í fjörunni undir  Meðalnesinu. Þessi vegkafli er væntanlega 
mjög dýr á km. 

3. Umhverfisáhrif vegarins um Meðalnesið eru væntanlega mikil, og miklu meiri en 
jarðganganna.  

4. Snjóflóða og skriðuhætta hyrfi nánast.  
5. Jarðgöngin yrðu stutt og því ekki þörf á miklum öryggisráðstöfunum, og því ódýrari en ella.  
6. Rekstur jarðgangana yrði auðveldari vegn nálgðar Dýrafjarðrgnga.  
7. Vegurinn myndi ekki valda truflun fyrir fólk sem er við Dynjanda. 

Hafi þetta verið skoðað væri æskilegt að rökstyðja af hverju þessi leið var ekki valin. Hvað kostar 6,8 
km erfiður og dýr  vegur á móti 1,5 km jarðgöngum.  
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Skipulagsstofnun 

Netfang: skipulag@skipulag.is 

 

Seltjarnarnesi, 17. febrúar 2020. 

 

Efni: Frummatsskýrsla Vegagerðarinnar vegna Vestfjarðavegar (60) og Bíldudalsvegar (63) frá 

því í nóvember 2019 

 

Ég gæti hagsmuna Þórarins Kristjáns Ólafssonar kt. 021250-2529 og Arnhildar Ásdísar 

Kolbeins, kt. 010262-2839, eigenda Dufansdals-Efri í Vesturbyggð. Fyrir liggur 

frummatsskýrsla vegna Vestfjarðavegar (60) og Bíldudalsvegar (63) frá því í nóvember 2019. 

Almenningi er gefinn kostur á að koma að athugasemdum við frummatsskýrsluna. 

Umbjóðendur mínir eiga land sem fyrirhugað er að Bíldudalsvegur liggi um skv. 

frummatsskýrslunni. Fyrir hönd þeirra skila ég hér með athugasemdum vegna þess hluta 

frummatsskýrslunnar sem lýtur að þessum veghluta (veglínu X skv. skýrslunni). 

Málið snýst um færslu Bíldudalsvegar þannig að hann liggi um þann hluta jarðar umbjóðanda 

minna sem þau hafa fyrirhugað að nýta. Ítrekaðar eru athugasemdir sem komu fram í bréfi 

mínu dags. 14. júní 2018. Ljóst er að Vegagerðin hefur ekki tekið tillit til þeirra að neinu leyti. 

Líta umbjóðendur mínir svo á að með færslu vegarins, sé freklega gengið gegn eignarréttindum 

umbjóðenda minna. Sérstaklega verður að líta til þess að færsla vegarins er tilefnislaus og engin 

sannfærandi rök hafa verið færð fyrir því að honum sé betur komið fyrir þar sem hann er skv. 

tillögunni. 

Í frummatsskýrslunni (bls. IV) er komist að þeirri niðurstöðu að heildarábati af færslu vegarins 

sé jákvæður, þar sem hann muni bæta aðgengi að frístundahúsum á svæðinu. Lítill hluti 

jarðarinnar var tekinn undir frístundabyggð árið 2007 og stofnuð sérstök landsnúmer fyrir 

þann hluta. Þessar frístundalóðir eru umbjóðendum mínum algerlega óviðkomandi. Ekki 

verður séð hvernig færsla vegarins um nokkra metra muni á nokkurn hátt bæta aðgengi að 

húsunum auk þess sem málið snýst ekkert um aðgengi að frístundahúsum. Eftir stendur því að 

eignarréttindi umbjóðenda minna eru verulega skert og þau afnot sem þau höfðu fyrirhugað af 

þessum landskika sem verður undir veginum, verða að engu höfð.  

Þá virðist vera gengið út frá því að jörðin Dufansdalur-Efri sé bara frístundajörð, sem er ekki 

rétt. Jörðin er lögbýli og skilgreind sem landbúnaðarsvæði, enda eru umbjóðendur mínir 

komnir með samþykki frá Skógræktinni um nokkuð umfangsmikla skógrækt á jörðinni og 
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skógrækt er vissulega landbúnaður en ekki frístundaiðnaður. Beðið er eftir formlegu 

framkvæmdaleyfi fyrir skógræktinni frá sveitarfélaginu. Þó hefur verið bókað í fundagerð að 

sveitarfélagið sé samþykkt skógræktinni, en beðið er leyfis Minjastofnunar sem vill að fram fari 

fornminjaskráning á jörðinni. 

Í frummatsskýrslunni heldur Vegagerðin því fram að vegurinn sé krappur í hæð og plani og 

þess vegna sé sú lega sem þeir leggja til nauðsynleg. Umbjóðendur mínir eru óssammála þeirri 

fullyrðingu en verði vegurinn lagður í þeirri línu sem þeir leggja til og fylgdi á mynd með bréfi 

mínu dags. 14. júní 2018 er ljóst að þessar röksemdir Vegagerðarinnar standast ekki. Auk þess 

myndi sú lega vegarins sem umbjóðendur mínir leggja til einnig hlífa þeim fornminjum sem 

tillaga Vegagerðarinnar leggur í hættu. Veghönnunarlega séð má ætla að það sé líka kostur að 

hafa veginn sem beinastan og ekki sveigja hann að framangreindum fornminjum eins og gert 

er með því að færa eldri veglínu.  

Í frummatskýrslunni kemur fram að þrjár vegtengingar eru norðan við Dufansdalsá, tenging 

að bænum við Dufansdal-Neðri og að sjónum fyrir laxeldi ásamt tengingu upp með ánni að 

norðanverðu að skipulagðri frístundabyggð í Dufansdal. Umbjóðendur mínir vilja benda á að í 

frummatsskýrsluna vantar nýja vegtengingu við Bíldudalsveg sunnan við Dufansdalsá við nýja 

heimreið lögbýlisins Dufansdals-Efri sem Vegagerðin veitti leyfi fyrir s.l. sumar, auk tengingar 

að sjónum niður að umræddu athafnasvæði við strandlengjuna sunnan við árósinn. Sjá mynd. 

 

 

Mynd:  Vegtengingar sunnan Dufansdalsár, ný heimreið að Dufansdal-Efri og tenging að sjó.  

Þá má nefna að aðilar hafa leitað til umbjóðenda okkar og lýst yfir áhuga á að fá afnot af 

strandlengjunni að hluta til, til að koma upp bryggjuaðstöðu og/eða annarri aðstöðu. Þessir 

aðilar eru Matvælastofnun og Arnarlax. Myndu slík afnot byggja á þeirri forsendu að 
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vegarstæðið verði óbreytt. Ljóst er að þau plön og þeir tekjumöguleikar umbjóðenda minna 

sem af þeim leiddi yrðu að engu ef vegurinn yrði færður þangað sem lagt er til. Sama máli 

gegnir um önnur fyrirhuguð afnot umbjóðenda minna af strandlengjunni. 

Að lokum vilja umbjóðendur mínir benda á líklegt er að áætluð lega Vegagerðarinnar yfir ósa 

Dufansdalsár muni hafa neikvæð áhrif á veiði í ánni, með því að brúa yfir ána þar sem 

sjávarfalla gætir við ósinn.  

Standa því öll rök til þess að hætt verði við færslu vegarins eins og lagt er til, enda er hún með 

öllu tilgangslaus og felur þar af leiðandi í sér ótilhlýðilega skerðingu á eignarréttindum 

umbjóðenda minna. 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Arnhildar Ásdísar Kolbeins og Þórarins Kristjáns Ólafssonar, 

 

Konráð Jónsson lögmaður 

JSG lögmönnum 

konrad@jsg.is 
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From: Sigmundur Fríðar <sigmfth@simnet.is> 

Sent: 17.02.2020 19:09:30 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Sigmundur F. Þórðarson, Gunnar G. Sigurðsson ofl. Vegagerðin - athugasemdir 

vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Dynjandisheiði. 

 

From: Agnes Arnardóttir [mailto:agnes@vestfirdir.is]  
Sent: 17. febrúar 2020 18:47 
To: Sigmundur Fríðar 
Subject:  

Vegagerðin - athugasemdir vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Dynjandisheiði 

Frá Mjólkárvirkjun að Hörgsnesi 41 km. 

Undirrituð voru á kynningarfundi á Ísafiði þar sem Sóley Jónasdóttir, Helga Aðalgerisdóttir og 
Guðmundur Valur Guðmundsson kynntu fyrirhugaðar framkvæmdir á Dynjandisheiði. Undirrituð gera 
eftirfarandi athugasemdir um fyrirhuguð vegstæði frá Mjólkárvirkjun að Hörgsnesi og vilja einnig 
benda á atriði til að auðvelda mokstur og vetrarviðhald vegarins þ.e. þá staði á veglínuni sem 
æskilegast væri að hefja framkvæmdir á.   

1. F-leiðin sem Vegagerðin mælir með er ekki æskileg við Dynjandisvogin veglína 503F (sjá bls 

30) - meiri landspjöll, mikið rask með mikið hrun og snjóflóðahættu - frekar væri æskilegt að 

Veglínu D 621 (sjá bls 30) að Dynjanda og taka hana í einum mjúkum boga inn á 

vestfjarðarveg 60. Ekki fara innfyrir vatn. 

2. Æskilegt væri að byrja á framkvæmdir á veg línu F frá 22000 til 19000 sem er erfiðastur í dag í 

snjómokstri en að hefja framkvæmdir þarna gæti gert það að verkum að léttara væri að halda 

honum opnum yfir vetrartímann og yrði það einnig til þess að auðveldara væri að halda 

áfram með fræmkvæmdir.  

3. Æskilegt væri að byggja upp vegkafla frá stöð 15000 til 9500, brjóta niður brúnna og leggja 

ræsi, þetta eru atriði sem gera mætti strax en auðveldar til mikilla muna að halda veginum 

opnum allt árið.   

4. Einnig er mælt með að farið verði yfir Vatnsfjörð veglína F. 

Þessir tveir kaflar þ.e. lið 2. og 3. eru hæstu hlutarnir á heiðinni og erfiðastir í mokstri og 
vetrarviðhaldi. 

Virðingarfyllst 

Sigmundur Fríðar Þórðarson 

Gunnar Gísli Sigurðsson 

Agnes Arnardóttir 
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Skipulagsstofnun 

Borgartúni 7 b 

105 Reykjavík 

 

Efni: Mat á umhverfisáhrifum, frummatsskýrsla í kynningu.  Vestfjarðavegur 60 og Bíldudalsvegur 63  

Dynjandisheiði. 

 

Eftirfarandi athugasemdum vil ég koma á framfæri varðandi leiðaval á nokkrum stöðum á 

ofantöldum vegarköflum. 

Í og við Vatnsfjörð sem er friðland ber að fara fram með ýtrustu varúð við vegarlagningu og þær leiðir 

sem lagt er til að farnar verði um friðlandið fylgi að fremsta megni þeim vegi sem fyrir er, veldur það 

minnstu raski á friðlandinu, gamli vegurinn raskar landi þegar en fegurðin að aka fyrir fjörð bætir 

upplifunina. Tillaga um þverun Vatnsfjarðar er ekki ásættanleg með tilliti til umhverfissjónarmiða, 

sjónrænna áhrifa og verndargildis Vatnsfjarðar sem heildar, né heldur er sú litla stytting sem af hlytist 

réttlætanleg í tilliti til ferðatíma og kostnaðar. 

Við Flókalund eru mestu vandræðin með veglínurnar, sjónlengdir og öryggi vegfarenda, sem og gesta 

við Flókalund, tillit til þessa þarf að vera aðaláherslan um leiðarval við Flókalund. Veglína A 1 veldur 

minnstri breytingu, en mun vart tryggja kyrrð og öryggi við Flókalund, sem og vegur að tjaldsvæði 

myndi valda allnokkru ljótu raski. Veglínur A 2 og A 3 uppfylla þó betur kröfu um öryggi við Flókalund, 

en báðar hafa þær í för með sér flutning vegar vestur fyrir Pennu, en benda má á að auðvelt er að 

bæta skaðann af því með góðum frágangi og plöntun birkis í staðinn í gamla vegstæðið ofan við 

tjaldsvæðið, trjágróður / birki aðallega, er mun rýrara vestan Pennu en í nágrenni núverandi vegar. 

Bestur friður og hljóðvist sem öryggi yrði því af leið A 2, því áhrifin á nær umhverfi Flókalundar verða 

með minnsta móti, yrði þar sem vistgata með litlum hámarkshraða. 

Í Trostansfirði á 63 er æskilegasta leiðarvalið veglína Z, sú lína hefur ekki áhrif á ósasvæði Sunndalsár 

með beinum hætti, þó er ljóst að víðari bogi þeirrar veglínu hefur áhrif á birkikjarr í brekkunni á að 

sama skapi  að vera auðvelt að bæta fyrir með frágangi og plöntun birkis í gamla vegstæðið á því 

svæði. 

Í Vatnahvilft eru lagðir fram tveir kostir, báðir gera ráð fyrir miklum skeringum á svæði sem er mjög 

snjóþungt þegar sunnan og suðvestan áttir eru ríkjandi og báðar leiðir eru um „ Kolla“ og er af þeim 

sökum vegurinn á því svæði um all langa leið í og við 500 metra hæð, um Kolla og svæðið þar áfram  

vestur fyrir Norðdalsá sem er vel þekkt af því að vera mjög veðrasamt í norðan og norð austan áttum.  

Umhugsunarefni um jarðgangaleið, sem þó er dýr lausn.  Skoða hefði mátt veglínu milli línu X á 63 

Bíldudalsvegi í stöð ca. 34.000 til stöðvar ca. 12.000 á veglínu B í Vatnahvilft, leið sem færi um 

Djúpavatn á svipuðu vegstæði og nú er, síðan um drög Seljahvilftar, nærri þar sem Tálknafjarðarlína 

liggur í dag, fyrir hjalla þar og svo með stefnu í boga að Bíldudalsvegi 63.  Þetta hefur ekki verið 

skoðað varðandi hæðarlegu/langhalla í drögum Norðdals, en ef svona lína væri möguleg væri 

vegurinn í minni hæð og fjær veðrasömu svæði norðar, fjær veðraskarðinu milli Lómfells og 

Botnshests. Með því má losna undan miklum skeringum upp úr Vatnahvilft, snjóþungum. 

Dynjandisvogur, friðlýst náttúruvætti. Þarna eru lagðar til tvær veglínur mjög ólíkar, veglína F sem 

hefði í för með sér mikla röskun á ásýnd Dynjandisdals, svo ekki sé minnst á þá skeringu sem lögð er 
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til um Álftahjalla út í Meðalnesfjallið ofan Búðavíkur, skeringu sem sker í gegn um snjóflóða svæði að 

auki, þessi skering hefði í för með sér mikil lýti á Dynjandisvogi og öllu umhverfi Dynjanda í heild. 

Miklu farsælla er að veglína D yrði fyrir valinu og núverandi vegi fylgt, þó það kalli á lægri hönnunar 

hraða um beyjur, því meiri og sterkari upplífun af náttúrufegurðinni.  Skering í Búðavík er mun minna 

áberandi,  og fornleifar þar er auðvelt að verja og ganga frá sómasamlega, með aðkomu landslags 

hönnuða og hleðslumanna, það þarf að ganga á allan hátt sómasamlega frá vegsvæðum við 

Dynjandisvog, vegna verndargildis svæðisins sem heildar myndar. Öll sjónræn áhrif af leið D eru í 

lágmarki, ekki er hægt að leggja nokkurn veg án rasks, en hafi einhverntíma verið ástæða til er það 

um Dynjandisdal, Dynjanda og umhverfið allt við Dynjandisvoginn.  Vil í því sambandi nefna nýlega 

vegarlagningu á Þingvöllum, vegarlagningu sem tók fullt tillit til viðkvæms umhverfis, vegarlagningu 

sem sátt ríkir um.  Dynjandi og Dynjandisvogur allur er „þjóðgarður“ Vestfirðinga rétt eins og 

Vatnsfjörður er einnig „þjóðgarður“ Vestfirðinga, sem Vestfirðingar vilja sýna öðrum með stolti. 

 

Með kveðju að vestan. 

 

Flateyri  12. Febrúar 2020. 

Guðmundur R Björgvinsson 

Brimnesvegi 24  425 Flateyri 
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Kynningar á frummatsskýrslu fyrir Vestfjarðaveg 

(60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsveg (63) 

 

Fundur með bæjarstjórn Ísafjarðar í Stjórnsýsluhúsinu,  

þriðjudaginn 4. febrúar 2020 kl. 14:00 2018 kl. 

Fulltrúar sveitarfélagsins voru Axel R Överby sviðstjóri umhverfis- og eignasviðs, Daníel Jakobsson 

bæjarfulltrúi og nefndarmaður í skipulags- og mannvirkjanefnd og Þóra Mary Arnórsdóttir formaður 

skipulags- og mannvirkjanefndar.   

Fulltrúar Vegagerðarinnar voru G. Pétur Mattíasson, Guðmundur Valur Guðmundsson, Helga 

Aðalgeirsdóttir, Pálmi Þór Sævarsson, Sigurþór Guðmundsson og Sóley Jónasdóttir. 

• Heildarendurskoðun á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2020-2032 er nú í vinnslu hjá 

Arkitektastofunni Arkís. Á þeirri vinnu að vera lokið innan 2ja ára.  

• Spurt var út í Vatnsfjörðinn og hvort fyrirhuguð þverun hans gæti tafið framkvæmdina. Rætt 

að Ísafjarðarbær getur gefið út framkvæmdaleyfi fyrir sinn hluta.  

• Dynjandisvogur var ræddur. Fulltrúar Ísafjarðarbæjar finnst öryggissjónarmið á því svæði 

ættu að vega þyngra en landslagsáhrif. Þeim hugnast ekki þungaflutningar um veglínu D.  

• Jarðgangaleið var rædd. 

• Spurt var um framkvæmdatíma og hvar væri hægt að byrja. Svo lengi sem leyfismál og 

skipulag liggur fyrir er hægt að hefjast handa í raun hvar sem er. Kom fram að taka þyrfti 

tillit til árstíma yfir háheiðina og vinna frekar á láglendi yfir vetrarmánuðina. T.d. í Borgarfirði 

og Dynjandisvogi. 

• Rætt var um að gera breytingu á núverandi Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 sem 

fyrst og hafa alla valkosti með.  

• Næstu skref eru að Vegagerðin sendir erindi inn til Ísafjarðarbæjar um breytingu á 

aðalskipulagi og þá getur sveitarfélagið hafist handa.  

 

Kynningarfundur fyrir almenning í Edinborgarhúsin á Ísafirði,  

þriðjudaginn 4. febrúar kl. 17:00.  

Á fundinn mættu um 45 gestir auk þeirra sem héldu kynninguna. GPM bauð fólk velkomið og stýrði 

umræðum og fyrirspurnum að kynningu lokinni. GVG sagði frá undirbúningi framkvæmdar, hönnun, 

áfangaskiptingu, framkvæmdatíma, fjárveitingum o. fl. HA og SJ kynntu veglínur og niðurstöður 

umhverfismats.  

• Kynningin tók um 1 klst og voru fáar spurningar frá gestum að þeim loknum. Fyrirspurnir 

snérust að mestu um 12 km langan jarðgangavalkost milli Borgarfjarðar og Vatnsfjarðar 

(Hornskarðslausnin). Þá var spurt því veglínan væri færð niður í sjó við Meðalnesið og 

Meðalnesið þar með skemmt?  

• Að fundi og umræðum loknum stöldruðu gestir við og skoðuðu yfirlitsteikningar af 

framkvæmdasvæðinu og ræddu málin við fulltrúa Vegagerðarinnar.  
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Kynningarfundur fyrir almenning í Félagsheimilinu Baldurshaga á Bíldudal,  

miðvikudaginn 5. febrúar 2020 17:00. 

Á fundinn mættu um 34 gestir auk þeirra sem héldu kynninguna. GPM bauð fólk velkomið og 

stýrði umræðum og fyrirspurnum að kynningu lokinni. GVG sagði frá undirbúningi framkvæmdar, 

hönnun, áfangaskiptingu, framkvæmdatíma, fjárveitingum o. fl. HA og SJ kynntu veglínur og 

niðurstöður umhverfismats.  

• Eigandi Hótels Flókalundar stóð upp á sagði að það væri eins og önnur regla gilti fyrir 

vegamót F2 og F1. Rætt var um forskotin vegamót en þau eru leyfð í aðstæðum sem 

þessum, skv.veghönnunarreglum.  

• Rætt var um jarðgöng frá Mjólká en bratti ganganna yrði það mikill að sá valkostur var 

útilokaður.  

• Í Dynjandisdal óttast menn snjósöfnun og ófærð. Gert er ráð fyrir breiðri vegrás á því svæði 

en ekki hafa stálþil verið skoðuð enn sem komið er. Vegskálar eru ekki valkostur.  

• Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur óskað eftir því að fjáveitingum til verkefnisins verði 

skipt jafnt milli veganna svo hægt væri að hefja framkvæmdir við Bíldudalsveg á sama tíma 

og Vestfjarðaveg. Þá kom fram að vegurinn um Hálfdán og Mikladal eru orðnir verulega 

lélegir sem ætti að þrýsta á framkvæmdir við endurbyggingu Bíldudalsvegar. Rætt um 

árstíðaskiptingu framkvæmdanna, þ.e. framkvæmdir á láglendi yfir vetrarmánuðina og á 

háheiðinni yfir sumartímann.  

• Spurt var um hvort framkvæmdatími tæki tillit til æðarvarps? Hægt er að setja það sem 

skilyrði í framkvæmdaleyfisumsókn. 

• Þá var rætt um þverun Vatnsfjarðar og kom fram að 2 aðrar þveranir hefðu tekist vel, hvort 

það væru ekki rök með þverun fjarðarins.  

• Þá var spurt um hvað rekstur á Dynjandisheiði myndi kosta.  

• Eftir fundinn spurði eigandi Flókalundar hvort ekki væri hægt að gera tengingu að 

tjaldstæðinu frá plani Flókalundar og sleppa þannig einni tengingu frá nýjum vegi.  

• Þá kom fram að framkvæmdin héti röngu nafni þar sem hún hefði ekkert með Hörgsnes að 

gera þar sem væri búið að leggja nýjan veg að Þingmannaá og engin ástæða til að kasta 

þeim vegi.  

 

Fundur með bæjarstjórn Vesturbyggðar að kynningarfundi loknum í 

Baldurshaga á Bíldudal, þriðjudaginn 12. júní 2018 kl. 19:00. 

Fulltrúar Vesturbyggðar voru: Rebekka Hilmarsdóttir bæjarstjóri, Þórkatla Soffía Ólafsdóttir formaður 

bæjarráðs, Magnús Jónsson bæjarfulltrúi, Friðbjörg Matthíasdóttir bæjarfulltrúi og formaður skipulags 

– og umhverfisráðs, Jörundur Garðarson bæjarfulltrúi, Elfar Steinn Karlsson byggingafulltrúi, Jóhann 

Pétur Ágústsson nefndarmaður í skipulags- og umhverfisráði og Jóhanna Gísladóttir nefndarmaður í 

skipulags- og umhverfisráði.  

Fulltrúi Tálknafjarðarhrepps; Guðni Ólafsson sat kynningarfundinn en var ekki á fundinum með 

Vesturbyggð og fulltrúum Vegagerðarinnar.  

Fulltrúar Vegagerðarinnar voru G. Pétur Mattíasson, Guðmundur Valur Guðmundsson, Helga 

Aðalgeirsdóttir, Sigurþór Guðmundsson og Sóley Jónasdóttir. 

• Farið var yfir skipulagsmál og framkvæmdaáætlun. Aðalskipulag Vesturbyggðar 2006-2018 

er nú í enduskoðun hjá Landmótun. Vegagerðin mun senda sveitarfélaginu ósk um 

breytingu á aðalskipulaginu.  

Fylgiskjal 38



• Fram kom óánægja með að vegur frá Bíldudalsflugvelli að hafnarsvæði á Bíldudal skyldi 

ekki hafa verið tekin með í umhverfismatinu.  

• Einnig kom fram óánægja með að útboð framkvæmda við Dýrafjarðargöng skyldi takmarkast 

við göngin í stað þess að ná að Dynjanda.  
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