Blönduósbær
Aðalskipulag 2010-2030
ATHUGASEMDIR
Fylgiskjal

16. september 2010

1

A Ð A L S KIP U L A G BL Ö N DU ÓS BÆ JAR 2010-2030

BL Ö N DU ÓS BÆ R
A ðalskipulag 2010-2030

YngviÞórL oftsson
ÓskarÖ rn Gunnarsson
M argrét Ólafsdóttir

2

3

A Ð A L S KIP U L A G BL Ö N DU ÓS BÆ JAR 2010-2030

4

1.1.1

S am ráð við í
búa

Fyrsti í
búafundurinn var haldinn í7. m aí2008, s
em sam einaði umræ ður vegna vinnu við Aðalskipulag
sveitarfélagsinsog S taðardagskrá 21. R æ dd voru viðhorfí
búatilskipulagsgerðarinnarog S taðardagskrá 21 og
varhugm yndum safnað tilstefnum ótunar.
Þegarráðgjafarhöfðu unnið úr þeim ábendingum og tillögum sem kom u fram á fundinum voru niðurstöður
fundarinssettirinn á heim así
ðu Blönduósbæ jar:
Annarí
búafundurinn varhaldinn 17.m ars2009 þarvoru kynnt drög að landnotkun fyrirsveitarfélagið íheild og
þéttbýliá Blönduósiog m atslýsing alskipulagsins. Ennfrem urvoru kynntartillögurað m álaflokkum S taðardagskrárogverkefnum innan þeirra.
Þriðjií
búafundurinn varhaldinn 2.febrúar2010.Þarvarkynnt tillagaað landnotkun fyrirsveitarfélagið íheild
og þéttbýlið á Blönduósiog aukumhverfisskýrslu aðalskipulagsins.
M egin tilgangur fundarins var að gefa í
búum og hagsm unaaðilum tæ kifæ ri til að kom a á fram fæ ri
athugasem dum áðuren gengið yrðifrá aðalskipulagstillögunnitilauglýsingar.
Á fundinum kynntiVegagerðin tillögursýnarað nýjum og breyttum stofn-og tengivegum íA-Húnavatnssýslu.

1.1.2

S am ráð við stofnanirog fyrirtæ ki

L andbúnaðarsvæ ði. T illagan varsend S jávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytiog N orðurlandsskógum ím ars
2010. U m sögn ráðuneytisnins barst 26. aprí
l 2010 og gerði ráðuneytið ekki athugasem dir við tillöguna.
U m hverfisstofnun gafum sögn s
í
na3. septem ber 2010 og bentiá m ikilvæ giþessað sýnaskógræ ktarsvæ ðiá
skýringaruppdráttum .
Vegagerðin um vegi og reiðleiðir. Haldnir hafa verið sam ráðsfundir við Vegagerðina í byrjun
aðalskipulagsvinnunar vegna fyrirhugaðra breytinga á vegakerfi innan Blönduósbæ jar,t.a.m . tillögur um
breytingar á S ví
nvetningabraut og vegtenginga við N eðribyggðarveg. S am ráð vegna nýrra vegtenginga við
stofn-og tengivegi. Hestam annafélög um reiðleiðir. S am ráð við reiðveganefnd á vegum Húnavatnshrepps
,
vegna tenginga reiðleiðaá sveitarfélagsm örkum. T illagan var send Vegagerðinnitilum sagnar ím ars2010.
T illagan varennfrem ursend Flugstoðum tilum sagnarvegnaflugvallarinsá Blönduósiog barst um sögn þeirra
30. aprí
l 2010. Í greinargerð er kafli 4.2.1 og 4.4.5 leiðréttur m .t.t. athugasem da. Bæ ta þarf á
skipulagsuppdráttinn hindranaflötum sem liggjabæ ðifrá flugbrautarendum og einnig tilhliðar.
N áttúruverndarsvæ ði og hverfisverndarsvæ ði vegna náttúruminja. L eitað til U m hverfisstofnunar vegna
upplýsinga um afm örkun friðlýstra svæ ða. T illagan var send til um sagnar í m ars 2010. U m sögn
U m hverfisstofnunar barst 3. septem ber 2010 og voru gögn lagfæ rð m .t.t. athugasem da. Gerðar voru
lagfæ ringará textavarðandium fjöllun um iðnaðarsvæ ðiþarsem bæ tt varvið um fjöllun um Hnjúkatjörn og
m ikilvæ giþessað raskahenniekkiné um hverfihennar.
T illagan varsend tilVeðurstofunnartilum sagnarím ars2010 vegnaum fjöllunarum náttúruvá.
Vatnsból,vatnsvernd og verndarsvæ ðistrandm engunarog m engunaríám og vötnum. Fundur varhaldinn
m eð O rkustofnun varðandiafm örkun vatnsverndarsvæ ðaog vartillagan send O rkustofnun og Heilbrigðiseftirliti
N orðurlandsVestratilum sagnarím ars2010.U m sögn barsfrá O rkustofnun 16.aprí
l2010.O rkustofnun gerir
athugasem d um afm örkun næ rsvæ ðisvatnsbólafyrir Blönduós,hefur skipulagsuppdráttur verið leiðréttur í
sam ræ m ivið athugasem d.U m sögn barst frá HeilbrigðiseftirlitiN orðurlandsvestra6.Aprí
l2010.Þarsem bent
erá að að fjallað erum vatnsvernd,gæ ðineysluvatnsog vatnsveituráa.m .k.fjórum stöðum og að um fjöllunin
sé ekkiskýr sérstaklegaþarsem fjallað er um vatnsveiturídreifbýli. Óljóst sé tilhvaðaviðm iðunarm arkaer
verið að ví
s
atilhvað varðargerlam engun bls.31.
Friðlýstarm injarog skráning fornm inja.S am ráð við M injavörð N orðurlandsvestraog Byggðasafn S kagfirðinga
um fornleifaskráningu í s
veitarfélaginu. S am hliða gerð aðalskipulags vann Byggðasafn S kagfirðinga að
skráningu fornleifaíBlönduósbæ og verðaniðurstöðurþeirrarskráningarhluti/ fylgigögn skipulagsins. T illagan
varsend M injaverðiN orðurlandsVestratilum sagnarím ars2010.
Efnistökusvæ ði. L eitað vartilVegagerðarinnarvegnaupplýsingaum efnistökusvæ ði. Farið varí
tarlegam eð
þeim sem tilþekkjaís
veitarfélaginu um fjöldaog staðsetningu efnistökusvæ ða.T illagan varsend Vegagerðinni
og U m hverfisstofnunatilum sagnarím ars2010.
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Veitur. S am ráð hefur verið haft við L andsnet vegna flutningskerfisraforku og einnig við R AR IK vegna
dreifikerfisraforku. T illagan varsend L andsnetiog R AR IK tilum sagnarím ars2010.
S am ráð við nágrannasveitarfélög. S am ráð hefur verið haft við S kagabyggð vegna vatsverndarm arka sem
tengjast báðum sveitarfélögunum og einnigvið S veitarfélagið S kagafjörð vegnasveitarfélagam arka. T illagan var
send S veitarfélaginu S kagafirði, Húnavatnshreppi ,Sveitarfélaginu S kagabyggð til um sagnar ím ars 2010.
U m sögn barst frá S kagabyggð 12.aprí
l2010.Gerð erathugasem d við reiðleið íL axárdalu um B alaskarð ílandi
skagabyggðar.R eiðleiðin hefur verið felld út afsveitarfélagsuppdræ ttiBlönduósbæ jar. Fyrirvarier hafður á
nákvæ m nisveitarfélagsm arka.
Þegar sveitarstjórn sendi tillöguna til S kipulagsstofnunar m eð ósk um leyfi til auglýsingar var eftirfarandi
stofnunum send aðalskipulagstillögunatilum sagnar.
?

U m hverfisstofnun

?

S jávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytið*

?

Kirkjugarðsráð (S kipulagsnefnd kirkjugarða)* U m sögn barst 19. aprí
l 2010 þar sem bent er á að
æ skilegt erað geraráð fyrirrúmu óbyggðu svæ ðium hverfiskirkjugarða.

?

Fornleifavernd rí
kisins*

?

Vegagerðin

?

S iglingastofnun Íslands* U m sögn barst frá S iglingam álastofnun 7. aprí
l2010 þar sem bent er á að
skipulagið þarfað takatillit tilsjóvarnam annvirkasb. 5.Gr.laganr.28/1997. S jóvarnargörðum hefur
verið bæ tt inn á skipulagsuppdrátt.

?

S kógræ ktrí
kisins*

?

HeilbrigðiseftirlitN orðurlandsvestra*

?

O rkustofnun*

?

N orðurlandsskóga

?

Veðurstofu Íslands

?

L andsnet

?

R arik

?

Húnavatnshreppur

?

S veitarfélagið S kagafjörður

?

S kagabyggð

* U m sagnirbárust áðuren sveitarstjórn sam þykktiað auglýsatillöguna.

1.2

A FGR EIÐS L A EFT IR A U GL ÝS IN GU

Umsagnir við athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma
Drög júlí 2010.
Bæ jarstjórn Blönduósbæ jar sam þykkti á fundi sí
num 25. m aí2010 að auglýsa til kynningar tillögu að
aðalskipulagiBlönduósbæ jarfyrirtí
m abilið 2010-2030,s
am kv. 1.m álsgrein 18.gr.skipulags-og byggingarlaga
nr73/1997 m eð s
í
ðaribreytingum.
S kipulagsuppdræ ttir, greinargerð og um hverfisskýrsla m unu vera til sýnis á skrifstofu Blönduósbæ jar,
Hnjúkabyggð 33,Blönduósifrá 28. m aítil25. júní2010. Ennfrem ur er tillagan tilsýnishjá S kipulagsstofnun,
L augavegi166,R eykjaví
k og á heim así
ðu sveitarfélagsins,w w w .blonduos.isþarsem jafnfram t erskýrslavegna
fornleifaskráningar.Þeirsem teljasig eigahags
m unaað gæ taerhérm eð gefinn kosturá að geraathugasem dir

6

A Ð A L S KIP U L A G BL Ö N DU ÓS BÆ JAR 2010-2030

við tillöguna. Athugasem dum skal skila tilskrifstofu Blönduósbæ jar fyrir 12. júlí2010 og skulu þæ r vera
skriflegar.Þeirsem ekkigeraathugasem dirvið tillögunainnan tilskilinsfreststeljast sam þykkirhenni.
Bæ jarstjóriBlönduósbæ jar,
ArnarÞórS æ varsson.

Bréfriturum eru þakkaðargóðarábendingarvillbæ jarstjórn Blönduósbæ jarbendaá að staðið hefurverið að í
allrivinnu við gerð skipulagsinsís
a
m ræ m ivið lög og reglur.Íeftirfarandisam antekt ergerð grein fyrirþeim xxx
um sögnum og athugasem dum sem bárust á ofangreindum auglýsingatí
m aaðalskipulagsinsog erþeim raðað
upp eftirdagsetningum .M argarafathugasem dunum eru íöllu sam bæ rilegareru þæ rteknarsam an og svarað
einu sinnitileinföldunar. M ikilvæ gt er að lesaum sagnirnar m eð hliðsjón afinnsendum bréfum þvíhér er
stuttlegagerð grein fyrirþeim :
A T HU GA S EM DIR
Við greinargerðinaergerð eftirfarandifjölathugasem d sem frá eftirfarandiaðilum :
Fjölathugasemd
1.
Sólveig Gunnarsdóttir, dags. 1. júní 2010
2.
Edda Björnsdóttir, dags. 7. júní 2010
3.
Sigþór Guðnason, dags. 7. júní 2010
4.
Jón Ó lafur Jónsson, dags. 7. júní 2010
5.
Jón Ó lafur Jónsson, dags. 7. júní 2010
6.
Kristján H. Kristánsson, dags. 10. júní 2010
7.
Páll Heimir Pálsson, dags. 15. júní 2010
8.
Benedikt Sveinbjörnsson, dags. 16. júní 2010
9.
Sigmundur Einar Ó feigsson, dags. 16. júní 2010
10.
Ingvar Már Gíslason, dags. 16. júní 2010
11.
Reimar Viðarsson, dags. 16. júní 2010
12.
Geir Árdal, dags. 16. júní 2010
13.
Helgi Valur Harðarson, dags. 16. júní 2010
14.
Norðlenska matborðið, dags. 16. júní 2010
15.
Gísli Einar Árnason, dags. 16. júní 2010
16.
Manevan Yothakong, dags. 16. júní 2010
17.
Siguróli Marteinsson, dags. 16. júní 2010
18.
Þórður Ármannsson, dags. 18. júní 2010
19.
Anna Kristín Sigursteinsdóttir, dags. 16. júní 2010
20.
Sigfríð Friðbergsdóttir, dags. 16. júní 2010
21.
Kristinn Bjarkason, dags. 17. júní 2010
22.
Sigríður Halldórsdóttir, dags. 17. júní 2010
23.
Páll Hlöðversson, dags. 17. júní 2010
24.
Gunnlaugur Frímannsson, dags. 17. júní 2010
25.
Þorgeir Jóhannesson, dags. 17. júní 2010
26.
Guðlaug Halla Ísaksdóttir, dags. 17. júní 2010
27.
Helga Mjöll Oddsdóttir, dags. 18. júní 2010
28.
Sigurður Kr. Sigurðsson, dags. 18. júní 2010
29.
Björn Steinar Sólbergsson, dags. 18. júní 2010
30.
Magni Ingibergur Cæsarsson, dags. 19. júní 2010
31.
Ragnar Hólm Bjarnason, dags. 19. júní 2010
32.
Margrét Hannesdóttir, dags. 20. júní 2010
33.
Hallmundur Kristinsson, dags. 20. júní 2010
34.
Auður Eir Guðmundsdóttir, dags. 20. júní 2010
35.
Gunnar Tryggvason, dags. 20. júní 2010
36.
Böðvar Bjarnason, dags. 21. júní 2010
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Anna Kristín Guðjónsdóttir, dags. 21. júní 2010
Jón Gísli Grétarsson, dags. 21. júní 2010
Á. Snorri Árnason, dags. 21. júní 2010
Björn Sigurðsson, dags. 21. júní 2010
Tómas B. Böðvarsson, dags. 21. júní 2010
Bergljót Líndal, dags. 21. júní 2010
Jóhann Jóhannsson, dags. 22. júní 2010
Þorvaldur Helgi Sigurpálsson, dags. 22. júní 2010
Hallur Jónas Stefánsson, dags. 22. júní 2010
Magnús V. Snædal, dags. 22. júní 2010
Guðmundur Logi Lárusson, dags. 23. júní 2010
Friðrik Sigurðsson, dags. 23. júní 2010
Árni Magnússon, dags. 23. júní 2010
Soffía Alfreðsdóttir, dags. 23. júní 2010
Eiríkur Sigfússon, dags. 23. júní 2010
Herdís Hermanndóttir og Karl Sigurðsson, dags. 23. júní 2010
Nína Þórðardóttir, dags. 23. júní 2010
Guðmundur Brynjólfsson, dags. 23. júní 2010
Júlíus Snorrason, dags. 23. júní 2010
Dóra Herbertsdóttir, dags. 23. júní 2010
Áki Áskelsson, dags. 23. júní 2010
Örn Indriðason, dags. 23. júní 2010
Halldóra Sævarsdóttir, dags. 23. júní 2010
Haukur Grettisson, dags. 23. júní 2010
Birgir Hrannar Stefánsson, dags. 23. júní 2010
Sveinn Hreinsson, dags. 24. júní 2010
Friðjón G. Jónsson, dags. 24. júní 2010
Guðrún E. Jónsdóttir, dags. 24. júní 2010
Sigurður Bárðarson, dags. 24. júní 2010
Sigríður Svana Pétursdóttir, dags. 24. júní 2010
Ó li Þór Ástvaldar, dags. 24. júní 2010
Jóna Matthíasdóttir, dags. 24. júní 2010
Jóhann Sigurjónsson, dags. 24. júní 2010
Jóhannes Már Jóhannesson, dags. 24. júní 2010
Jón Sigurðsson, dags. 24. júní 2010
Runólfur Hilmar Júlíusson, dags. 24. júní 2010
Sigurður Bjarni Jónsson, dags. 24. júní 2010
Rúnar Haukur Ingimarsson, dags. 24. júní 2010
Þorkell Pálsson, dags. 24. júní 2010
Guðmundur Svavarsson, dags. 24. júní 2010
Sigríður Garðarsdóttir, , dags. 27. júní 2010
Hugrún Dögg Harðardóttir, dags. 27. júní 2010
Sigurbjörn Kristjánsson, dags. 27. júní 2010
Einar Hrafnkell Haraldsson, dags. 27. júní 2010
Viðar Sigurðsson, dags. 28. júní 2010
Jón Hafsteinn Jóhannsson, dags. 28. júní 2010
Dóra Albertsdóttir, dags. 29. júní 2010
Einar S. Bjarnason, dags. 29. júní 2010
Albert Valdimarsson, dags. 29. júní 2010
Alexandar Pálsson, dags. 29. júní 2010
Þórhallur Guðmundsson, dags. 29. júní 2010
Ágúst Hilmarsson, , dags. 29. júní 2010
Þórir Karlsson, dags. 29. júní 2010
Nanna Baldursdóttir, dags. 30. júní 2010
Ester Jónasdóttir, dags. 30. júní 2010
Guðjón Heimir Sigurðsson, dags. 30. júní 2010
Jón Sigfússon, dags. 30. júní 2010
Sigríður Hrönn Sigurðardóttir, dags. 30. júní 2010
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Steingrímur Örn Eiðsson, dags. 30. júní 2010
Halla Snorradóttir, dags. 30. júní 2010
Jóhannes Mikaelssson, dags. 30. júní 2010
Hrund Ásgeirsdóttir, dags. 30. júní 2010
Sigurður Aðalgeirsson, dags. 30 júní 2010
Sigrún María Steinarsdóttir, dags. 1. júlí 2010
Petra Heimisdóttir, dags. 1. júlí 2010
Jón Einar Árnason, dags. 1. júlí 2010
Leifur Eiríksson, dags. 1. júlí 2010
Herborg Sigfúsdóttir, dags. 1. júlí 2010
Baldur Dýrfjörð, dags. 1. júlí 2010
Andri Teitsson, dags. 1. júlí 2010
Teitur Jónsson, dags. 1. júlí 2010
Auður Hörn Freysdóttir, dags. 1. júlí 2010
Þór Freysson, dags. 1. júlí 2010
Gerður Rán Freysdóttir, dags. 1. júlí 2010
Jón Ingi Jónsson, dags. 1. júlí 2010
Birgir Karl Birgisson, dags. 2. júlí 2010
Kristinn Magnússon, dags. 2. júlí 2010
Valgerður Magnúsdóttir, dags. 2. júlí 2010
Örn Marínó Árnason, dags. 3. júlí 2010
Páll Jóhannesson, dags. 4. júlí 2010
Hjalti Páll Þórarinsson, dags. 5. júlí 2010
Ágúst Ó mar Halldórsson, dags. 5. júlí 2010
Hera Krístín Ó ðinsdóttir, dags. 5. júlí 2010
Svandís Gunnarsdóttir, dags. 5. júlí 2010
Magnús Friðriksson, dags. 5. júlí 2010
Pétur Jónsson, dags. 5. júlí 2010
Albert Gestsson, dags. 5. júlí 2010
G. Ó mar Pétursson, dags. 5. júlí 2010
Elvar Már Sigurðsson, dags. 5. júlí 2010
Ingvar Björn Ingvarsson, dags. 5. júlí 2010
Ingvar Björnsson, dags. 5. júlí 2010
Soffía Tryggvadóttir, dags. 5. júlí 2010
Magnús Gislason, dags. 5. júlí 2010
Stefanía Sigmundsdóttir, dags. 5. júlí 2010
Sverrir Guðmundsson, dags. 6. júlí 2010
Eiríkur Þórðarson, dags. 6. júlí 2010
Haukur Sigfússon, dags. 6. júlí 2010
Helena Þ. Karlsdóttir, dags. 6. júlí 2010
Guðjón Björnsson, dags. 6. júlí 2010
Tinna Ingvarsdóttir, dags. 6. júlí 2010
Sigurvin Jóhannesson, dags. 6. júlí 2010
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, dags. 9. júlí 2010
Sólveig Jónsdóttir, ódags.
Kristján Hjálmarsson, ódags.
Ó ðinn Árnason, ódags.
Guðrún Björg Harðardóttir, ódags.
Arnaldur Birgir Magnússon, ódags.
Magnús Þór Ásgeirsson, ódags.
Emilía Bára Jónsdóttir, ódags.
Margrét Róbertsdóttir, ódags.
Hrannar Ó lafsson, ódags.
Margrét Björgvinsdóttir, ódags.
Svana Þorgeirsdóttir og Gunnar Kárason, júní 2010
Árni Árnason, júní 2010
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„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
S ví
navatnsleið / Húnavallaleið.
M eð ví
s
an tilauglýsingaeftirathugasem dum við ofangreindartillögur,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég
m ér hér m eð sem vegfarandi að gera athugasem dir við að ítillögunum skuli ekkigert ráð fyrir vegium
S ví
navatnsleið eðaHúnavallaleið,þrátt fyrirótví
ræ ðan viljam ikilsm eirihlutaí
búaN orð-austurlandsog fulltrúa
þeirraog raunarm eirihlutalandsm annaallra.
U m að ræ ðaeinaarðsömustu vegagerð sem ráðast m á íhérlendis. Vegurþessaleið styttileið fyrirum ferð m illi
N orðausturlands- og vesturhluta landsins um og yfir 13 km og stuðlaði þannig að um talsvert auknu
um ferðaröryggi,skem m riaksturstí
m a,m innieldsneytiseyðslu og m engun,læ griflutningskostnaðiog þarm eð
aukinnisam keppnishæ fniN orðausturlands,fjölbreyttaraleiðavali og á allan hátt hagkvæ m ari,þæ gilegriog
öruggari akstri. Vegagerðin hefur óskað eftir að gert yrði ráð fyrir veginum ítillögum að aðalskipulagi
sveitarfélaganna,m .a.tilaukinsumferðaröryggis. Vinnavið gerð vegarinsm un einnig skapaverðm æ t störfnú
á tí
m um mikilsatvinnuleysis.
Ekkierað sjá að þessisjónarm ið hafiverið höfð íhugahjá sveitarfélögunum við undirbúning aðal-skipulagsins
þrátt fyrirfjölm argaróskirþarum. S koraég þvíá Húnavatnhrepp og Blönduósbæ að virða viljam eirihluta
þjóðarinnarog þeirrasem faram illinorðaustur-og vesturhlutalandsinsog geraráð fyrirum ræ ddum vegií
tillögum sí
num að aðalskipulagisveitarfélagannaís
tað þessað beina um ferðinninæ stu 20 ár13 km lengrileið
en ellavæ ri. Yrðibreytt skipulag m jög íþágu byggðarog greiðrasam gangnaílandinu.“
Umsögn:
Bæ jarstjórn geturekkitekið undirþá fullyrðingu að m eirihlutilandsm annaallrasé hlynnt Húnavallaleið. Ekki
liggjafyrirneitt sem staðfestirþennan vilja. A fstaðabæ jarstjórnarerskýrvarðanditillögu Vegagerðarinnar
um Húnavallaleið. Bæ jarstjórn getur engan veginn fallist á tillöguna þar sem B lönduósbæ r er m ikilvæ g
þjónustum iðstöð fyrirí
búaAustur-Húnavatnssýslu og þarerlöng hefð fyrirþjónustu við vegfarendur.Falli
Blönduósbæ rúralfaraleið m un það hafaalvarleg og neikvæ ð byggða-,efnahags-og sam félagsleg áhrifá
byggðarlagið þar sem tæ pir14 km verðatilBlönduósfrá þeim stað þar sem nýr vegur á að liggja. R ök
bæ jarstjórnareru eftirfarandi.
1. Húnavallaleið erekkiísam ræ m ivið stefnu sveitarfélagsinsísam göngum álum íaðalskipulagieru sett fram
þessim arkm ið:
?

S tuðlað verðiað bæ ttum sam göngum við nágrannabyggðalög.

?

Aukið verðiöryggivegfarandaá vegum.S érstök áherslaerlögð á öruggarivegtengingartengibrauta
og fæ kkun heim traðavið Hringveginn vegnaumferðaröryggis.

?

T engivegirverðilagaðirog lagðirbundnu slitlagi.

?

M arkvissfæ kkun einbreiðrabrúa.

?

S tuðlaað styrkingu og hæ kkun vegaá snjóastöðum og að slitlag sé sett á fjölförnustu vegina.

2. Við gerð aðalskipulagsvoru tilgrundvallarþæ ráæ tlanirsem rí
kisvaldið hefursam þykkt og eru ígildi. Þar
ber m .a. að nefnaByggðaáæ tlun 2010-2013,Vaxtasam ningurN orðurlandsvestra,S am gönguáæ tlun 20072010, N áttúruverndaráæ tlun 2009-2013, S væ ðisskipulag A ustur-Húnavatnssýslu 2004-2016 o.s.frv.
Húnavallaleið erekkiísam ræ m ivið gildandiS væ ðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016 sem gerirekki
ráð fyrir henni. Í svarbréfisam vinnunefndar S væ ðisskipulagsAustur-Húnavatnssýslu við athugasem dum
Vegagerðarinnar dags. 7. aprí
l2005 kom eftirfarandi fram : „Það er sam dóma álit heim am anna að lega
Hringvegarsé á allan hátt farsæ lust fyrirhéraðið um B lönduós. Blönduóseraðalþjónustukjarniog m iðstöð
héraðsins. Hinsvegarhefurverið íumræ ðu sveitarstjórnarm annaog fleirihagsmunaaðilaað kannaðurverði
ofan íkjölinn sá m öguleikiað fæ raHringveginn yfirá Þverárfjallog þaðan yfiríHjaltadalog leggjahann
þaðan um jarðgöng yfir íBarkárdalm eð tengingu tilA kureyrar. Á þann hátt m á ná fram afar hagstæ ðri
vegtengingu um allt N orðurland.A ffram angreindum ástæ ðum sérS am vinnunefnd um svæ ðisskipulag A ustur
Húnavatnssýslu 2004-2016 sérekkifæ rt að verðavið óskum Vegagerðarinnarum að geraráð fyrirfæ rslu
Hringvegarinsum S veinsstaða-og T orfalæ kjarhrepp.“
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3. Eitt afm eginm arkm iðum ítillögu að aðalskipulagiBlönduóser að stuðlaað bæ ttum sam göngum við
nágrannabyggðalög. Í Vaxtasam ningi fyrir N orðurland vestra, sem gefið er út af Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytinu 2006,voru settarfram tillögurum úrbæ turísam göngum álum fyrirN orðurland vestra.
Þarerrifjuð upp ályktun frá stjórn S S N V vegnaumsagnarum byggðaáæ tlun 2006–2009,þarsem talið er
m jög brýnt að N orðurland vestra verði skilgreint sem sérstakur landshlutakjarni m eð S auðárkrók sem
höfuðstað.Það felurm .a.ísérað aukin áherslaverðilögð á sam göngubæ turá svæ ðinu. A ðalsam gönguleiðin
á m illiS uðurlandsog N orðurlandsliggur um N orðurland vestra. Verkefnisstjórn um vaxtarsam ning lagði
fram eftirfaranditillögurm eð áherslu á sam göngubæ tur:
„1.Jarðgöng undirT röllaskaga.Brýnt erað tekin verðiákvörðun innan ársum endurbæ turá vegum á m illi
S kagafjarðarog Eyjafjarðarsvæ ðisinsm eð jarðgöngum og öðrum endurbótum,en slí
kt verðurekkigert nem a
m eð einhverjum afeftirfarandivalkostum íform ijarðganga.Þettaerorðið afarm ikilvæ gt íljósiþessm ikla
umferðarþungasem erá þessariþjóðbraut á m illiN orður-og S uðurlands.
a)Göng,Hjaltadalur– Barkárdalur– Hörgárdalur,fram kvæ m aþarfhagkvæ m nisathugun.“
M eð jarðgöngum á T röllaskaga styttist vegalengd frá Akureyri til S auðárkróksum allt að 31 km og til
Blönduósum allt að 18 km m eð vegstyttingum sem erm eiristytting en Húnavallaleið gerirráð fyrireða13
km . T ilR eykjaví
kurstyttist þvíleiðin um allt að 18km . ÍVaxtarsam ningnum eru einnig settarfram tillögur
um aukið sam starf á m illi einstakra byggðakjarna innan svæ ðisins þá sér í lagi hvað varðar
heilbrigðisþjónustu,skólam álog ílandbúnaði. Grundvallarþátturtilað eflasam starfið eru bæ ttarsam göngur
innan svæ ðisins.
4. Ísam gönguáæ tlun eru sett fram fim m m arkm ið um þróun ísam göngum :
?

Greiðarisam göngur

?

Hagkvæ m nivið uppbyggingu og rekstur

?

U m hverfislegasjálfbæ rarsam göngur

?

Ö ryggi

?

Jákvæ ð byggðaþróun

M arkm iðið um jákvæ ðabyggðaþróun erným æ liísam gönguáæ tlun en m eð þvíerm eðalannarsstefnt að því
að grunnkerfisam gangnanáitilallraþéttbýlisstaðam eð 100 í
búaeðafleiri.Við forgangsröðun á ráðstöfun
fjárm agnsverðurþvíekkieingöngu tekið tillit tilarðsem ifram kvæ m darþvíiðulegavegaþungt rök um betri
tengingarbyggða. M eð Húnavallaleið m yndu nást fjöguraffyrrgreindum markm iðum en ekkierhorft til
byggðaþróunaríhéraðinu. M eð tilkomu bæ ttsvegarum Þverárfjallog jarðgöngum um T röllaskagaþá yrðu
sam göngur greiðari og öruggari og m eð tí
ð og tí
m a einnig hagkvæ m ar og sjálfbæ rar. M arkm iðinu um
jákvæ ðabyggðaþróun væ riafturá m ótiá allan hátt fullnæ gt og atvinnu-og þjónustusvæ ðistæ kkaenn frekar
sem m yndiná um allt N orðurland efVaðlaheiðargöng eru tekin m eð. Ennfremurlosnavegfarendurvið tvo
fjallvegi,þ.e. Ö xnadalsheiðisem liggur hæ st í540 m yfirsjó og Vatnsskarð sem liggur hæ st í420 m .y.s.
Þverárfjallsvegurliggurhæ st í322 m og þvím á áæ tlaað m okstursdögum myndifæ kkaíkjölfarið.
5. Bæ jarstjórn legguráherslu á að átak verðigert ítengivegum (bundið slitlag)innan svæ ðisins.M ikilþörfá
þvívegnabreyttraratvinnusóknarinnan sveitarfélagannaá N orðurlandivestra.
6. S am félagsleg áhrifá Blönduósm eð Húnavallaleið eru að m atibæ jarstjórnarvanm etin. Ískýrslu sem gerð
varafR annsóknar-og þróunarm iðstöð Háskólansá A kureyrifyrirHúnavallaleið (S ví
navatnsleið)ertalið að
þjónustasem tengjast umferð Hringvegarígegnum Blönduósskapiallt að 60 ársverk. L jóst erað stórhluti
þeirraársverkam yndiglatast eðaflytjast tilfrá Blönduósi. Efþessartölureru settarísam hengivið A kureyri
eðaR eykjaví
k,þarsem Hringvegurinn liggureinnig ígegn,þá erum að ræ ðaumtalsverðafæ kkun starfa.
M eð styttingu Hringvegarins um Þverárfjall og m eð göngum úr Hjaltadal yfir íHörgárdal m yndi
flutningskostnaður einnig læ kka fyrir í
búa N orðurlands vestra m eð styttri flutningsleiðum t.a.m . til
A kureyrar. ÍVaxtarsam ningnum kem urfram að „N orðurland vestraer velísveit sett hvað varðarfjarlæ gð
frá höfuðborgarsvæ ðinu og A kureyri.M örg tæ kifæ rieru tilþessað styrkjaenn frekarsvæ ðið m eð bæ ttum
sam gönguleiðum innan svæ ðisins og til þessara tveggja m eginþéttbýliskjarna landsins. U ppbygging
Þverárfjalls og gerð Héðinsfjarðarganga er fyrsti leggurinn í þessa átt en áfram haldandi gerð
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„norðuröxulsins“ m eð göngum undirHjaltadalsheiðiþýðirenn betritengingu við Eyjafjarðarsvæ ðið en nú er
og ernauðsynleg.”
7. S veitarfélagið telur að alm ennar vegabæ tur á núverandivegim yndu fæ kkaslysum á Hringveginum
verulega m eð breikkun vegar og hönnun sem tryggirhám arksumferðaröryggi. Bent er á að ráðast m á í
brýnniaðgerðirvarðandistyttingu Hringvegarinssem fleirim yndu njótagóðsafog berþarhæ st að nefna
gerð S undabrautaren m eð henninæ st 5-10 km stytting á m illiA kureyrarog R eykjaví
kur,en einnig tvöföldun
S uðurlands-og Vesturlandsvegar.
8. Fyrrgreindaraðgerðireru allartilþessfallnarað skapaverðm æ t störfá erfiðum tí
mum og m un fleirien
gerð Húnavallaleiðar.
9. Þessberað getaað leiðarvalHúnavallaleiðarliggurskv. gögnum N ytjalandsfrá 2005 um stórt sam fellt
votlendisem nýturverndarskv.37.gr.náttúruverndarlaganr.44/1999.
10. A ð lokum ber að nefna að Húnavallaleið er ekki inn ígildandi S am gönguáæ tlun en tillaga að
langtí
m asam gönguáæ tlun 2007-2018 varaldreisam þykkt og þvíað öllu ótæ kt og sveitarfélaginu beinlí
nis
óheim ilt að setjainn vegisem ekkieru inniá áæ tlun rí
kisvaldsins.
151. Eyþing, dags. 16. júní 2010
„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030
varðandiHúnavallaleið.
Á fundistjórnarEyþings10.júníkom u aðalskipulagstillögurHúnavatnshreppsog Blönduósbæ jartilum ræ ðu í
tengslum við m ögulegarvegstyttingar.S tjórnin sam þykktiað ví
s
atileftirfarandibókunarfrá 4.m arssl..
„S tjórn Eyþingstekurundirsjónarm ið Vegagerðarinnarum að Húnavallaleið (S ví
navatnsleið) og ný veglí
naí
S kagafirði verðisettar á aðalskipulag viðkom andisveitarfélaga. U m ræ ddar veglí
nur leiða til m ikilvæ grar
styttingar á Hringveginum. S tjórnin m innir á sam þykkt frá aðalfundiEyþings2009 um að skoðaðir verði
í
tarlegamöguleikará styttingu Hringvegarinsm illiN orðaustur-og S uðvesturlands.“
Í sam ræ m i við fyrrgreinda bókun vill stjórn Eyþings kom a á fram fæ ri athugasem dum við að í
aðalskipulagstillögunum skuliekkigert ráð fyrirnýjum vegium Húnavallaleið. S tjórnin skorará hlutaðeigandi
sveitarstjórnirað geraráð fyrirveginum íaðalskipulagstillögum sí
num .
Athugasem dum stjórnarEyþingserhérm eð kom ið á fram fæ ri.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
152.

Laufey Guðjónsdóttir, dags. 18. júní 2010

„EFN I: AT HU GAS EM D VIÐ T IL L Ö GU R AÐ AÐALS KIP U L A GIHÚN AVAT N S HR EP P S 2010-2022 O G BL Ö N DU ÓS BÆ JAR
2010-2030. M EÐ VÍS AN T IL AU GL ÝS IN GA Á O FAN GR EIN DU M T IL L Ö GU M ,M .A.Á VEF S KIP U L AGS S T O FN U N AR ,
L EYFIÉG M ÉR HÉR M EÐ S EM VEGFAR AN DIAÐ GER A AT HU GAS EM DIR VIÐ AÐ Í ÞEIM S KU L IEKKIGER T R ÁÐ
FYR IR VEGIU M S VÍN AVAT N S L EIÐ (HÚN AVAL L AL EIÐ)O G ÓS KA EFT IR AÐ ÚR ÞVÍVER ÐIBÆ T T :R Ö K M ÍN ER U S EM
HÉR S EGIR : EIN S O G AL L IR VIT A ER BEN S ÍN L ÍT ER IN N AN N S I DÝR O G ÞAÐ ER DÝR T AÐ KEYR A Á M IL L I
AKU R EYR AR O G R EYKJAVÍKU R . FYR IR M IG S EM FER T IL R EYKJAVÍKU R N O KKR U M S IN N U M Á ÁR IM U N AR U M
ÞES S A KM .“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
153.

Sigurður Rúnar Ragnarsson, dags. 22. júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru þessi:
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Hef kynnt m ér hugm ynd að vegstæ ði frá Brekku í Húnavallahreppi að Hvam m i í L angadal (
Húnavalla/S ví
navatnsleið). Við fyrstu sýn álí
t ég að fram kvæ m din hafiekkiíförm eð sérum talsverð neikvæ ð
áhrifá dýralí
f,gróður,landslag eðabúsetu á svæ ðinu.
S tytting aðalum frðaræ ðarhefurum talsverð jákvæ ð áhriffyrirm eginþorravegfarendaauk þessað stuðlaað
læ kkun kostnaðarvið vöruflutningaá þessarileið.
Ég telað sveitarsjórnum Blönduósbæ jarog Húnavallahreppsberisiðferðileg skyldatilað látareynaá hvaðaárif
fram kvæ m din hefurm eð þvíað geraráð fyrirhenniá skipulagiþannig að frekarverðigert umverfism at vegna
hennar.
Ég sæ ttim ig illavið að ofangreindarsveitarstjórniríumboðií
búasveitarfélagannagetiákveðið að kostnaður
m inn við hverjaferð þarígegn verðieitt-tiltvöþúsund krónum hæ rrien þyrftiað vera.
Ég nýt góðrargestrisniþegarég heim sæ kjiæ ttingjaog viniá Blönduósi. Það erhinsvegarekkigestrisniað
þvingaþá tilheim sóknasem teljasig ekkert erindieiga.“
U m sögn:
S am kvæ m t tillögu að m atsáæ tlun fyrirS ví
navatnsleið frá 2007 þá hefursvæ ðið sem um ræ ðirhefur verið
kortlagt íverkefninu N ytjaland (L andbúnaðarháskóliÍslands-nóvem ber 2005) en ekkier vitað um aðrar
heim ildirum gróðurá svæ ðinu. L jóst erafkortum að gróðurerallfjölbreytturá þvísvæ ðisem fyrirhugað
vegarstæ ðiliggurum. Þarerm ólendiafm ism undanditoga,votlendi,deiglendi,graslendiog ræ ktað land.
Votlendi er töluvert útbreitt. norður af R eykjum og næ r sam fellt á m iðbiki fram kvæ m dasvæ ðisins en
sam kæ vm t gögnum frá N ytjalandier um að ræ ðastórt sam fellt votlendisem nýtur verndar skv. 37 gr.
náttúruverndarlaganr.44/1999. Þarsem gróðurlendieru nokkuð fjölbreytt m á reiknam eð að allm argar
tegundirfinnist á svæ ðinu. Válistategundin S tefánssól(P apaverradicatum ) gæ tit.d.fundist á áhrifasvæ ði
fyrirhugaðsvegar. Fuglalí
f er fjölbreytt á svæ ðinu enda um fjölbreytt votlendiað ræ ða og m ikillfjöldi
varpfuglaeru við Hafratjörn þarsem vegurinn m un liggjam jög næ rri. L jóst erað fyrirhugaðurstofnveguryrði
nokkuð áberandiílandinu þarsem vegurinn læ giþvert yfirHúnavatnshrepp.
A ð öðru leytisjá svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
154.

Frímann Guðmundsson, dags. 22. júní 2010

„Efni:Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru sem hérsegir:
L eiðin m illiAkureyrarog R eykjaví
kurstyttistum 14 km ,sem erþjóðhagslegam jög hagkvæ m t,erekkikom ið nóg
afeiginhagsm unum án tillitstilannarra,það hefurverið þjóðinnidýrt.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
155.

Martha Ó skarsdóttir, dags. 23. júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:R ökm í
n eru sem hérsegir:M un styttaleið m í
natilR eykjaví
kurverulega.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
156.

Ragnar Kristjánsson, dags. 23. júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óska eftirað úrþvíverðibæ tt: R ök m í
n eru sem hérsegir: M un styttaleið m í
natilR eykjaví
kur verulega.
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Einnig Einnig verðursparnaðurm ikillíeldsneytiskaupum fyrireinstaklingaog fyrirtæ kiþegartillengrití
m aer
litið.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
157.

Gísli Gunnlaugsson, dags. 23. júní 2010

„M eð ví
s
an til skipulagslaga frá 1997 m ótm æ li ég tillögu að aðalskipulagi Blönduósbæ jar til 2030 og
Húnavatnshreppstil2022. Ástæ ðan ersú að ekkier gert ráð fyrirvegisem kallaður er Húnavallaleið eða
S ví
navatnsleið og styttirþjóðveg 1 um 14 km . Það eraugljóstað þessistytting vegarinsergrí
ðarlegahagkvæ m
og m ikið hagsm unam álfyrirm ig og aðravegfarendurauk þessað veraum talsverðursparnaðurá innfluttum
orkugjöfum. Ég vek athygliá þvíað þessiákvörðun ertekin afþeim fám ennam innihlutalandsm annasem ekki
nýturgóðsafstyttingu leiðarinnará þessum stað. Það erþvífullkom legaút íhött að þeiraðilartakiþessa
ákvörðun fyrirhönd allrahinnasem njótagóðsafstyttingunni.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
158.

Sigurður Ó lafsson, dags. 23. júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru sem hérsegir:
S tytting á þessarileið m un sparam érpeningaþegarég ek á m illiAkureyrarog R eykjaví
kursem ég gerinokkuð
oft á ári.Þettanýjavegastæ ðim un hinsvegarekkiverðaþessvaldandiað ég hæ ttiað kom atilBlönduóssem er
m jög fallegurbæ r.Við það að losnavið um ferðaþungann ígegnum Blónduósgerið það tjald og útivistasvæ ðið
við ánnam un eftirsóknaverðara,friðsæ llaog öruggaraá allan hátt.”
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
159.

Jónas Bergsteinsson, dags. 23. júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru sem hérsegir:
L eiðin styttist á m illiR eykjaví
kurog Akureyrarsem erveruleg sam göngubót“.
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
160.

Gunnar Kristinsson, dags. 23. júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru sem hérsegir:
Ég vilstyttaleiðinatilR ví
k frá Akureyriog fá betriog greiðarileið.Ég vilekkiveraneyddurtilað takaá m ig krók
tilþesseinsað þjónaduttlungun einhverrabæ jarfélagasem getaneitað að setjaþjóðhagstæ ðarvegabæ turí
skipulag hjá sér.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
161.

Hermann Ragnar Jónsson, dags. 23. júní 2010
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„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru sem hérsegir:S tytting vegará m illilandshlutaerþjóðhagslegahagkvæ m t og orkusparandi.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
162.

Garðar Tryggvason, júní 2010

„Ég vil óska eftir þvíað gert verði ráð fyrir lagningu vegar, Húnavalla/S ví
navatnsleið,íaðalskipulagi
Blönduósbæ jarog Húnavatnshrepps,ég telraunarótæ kt efþað verðurekkigert ráð fyrirlagningu þessavegar
sökum þesshagræ ðissem afstyttingunnim undihljótast.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
163.

Bjarni Jónsson, júní 2010

„Ég skoraá réttaaðilaað kom avegstyttingu millinorðausturlandsog vesturlandsá skipulag. Það erótæ kt að
hagsm unireinsog sjoppureksturneyðim enn tilað aka14 km lengrileið íhvert skiptisem ekið erá m illi. Þótt
m enn viljisí
num veleru takm örk fyrirhversu langt erhæ gt að gangaíhagsm unagæ slu og skulu m enn hafaþað
íhuga hversu hlæ gilegar þæ r tilraunir verða þegar fram ís
æ kir. Að standa ívegi fyrir þessari sjálfsögðu
bæ tingu á vegakerfiá aulalegum forsendum sem að “vegirséu tilað tengjabyggðir” dregurniðurálit m annaá
þeim sem þessu halda fram . Þessiforsendalýsir einfaldlegaheim sku ef hún er tekin einsog hún ersögð.
Afsakið,en ég m áttitilm eð að kom aþessariskoðun áleiðis.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
164.

Sigurður Jóhannesson, júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
S ví
navatnsleið / Húnavallaleið.
M eð ví
s
an tilauglýsingaeftirathugasem dum við ofangreindartillögur,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég
m ér hér m eð sem vegfarandi að gera athugasem dir við að ítillögunum skuli ekkigert ráð fyrir vegium
S ví
navatnsleið eðaHúnavallaleið,þrátt fyrirótví
ræ ðan viljam ikilsm eirihlutaí
búaN orð-austurlandsog fulltrúa
þeirraog raunarm eirihlutalandsm annaallra.
U m að ræ ðaeinaarðsömustu vegagerð sem ráðast m á íhérlendis. Vegurþessaleið styttileið fyrirum ferð m illi
N orðausturlands- og vesturhluta landsins um og yfir 13 km og stuðlaði þannig að um talsvert auknu
um ferðaröryggi,skem m riaksturstí
m a,m innieldsneytiseyðslu og m engun,læ griflutningskostnaðiog þarm eð
aukinnisam keppnishæ fniN orðausturlands,fjölbreyttaraleiðavali og á allan hátt hagkvæ m ari,þæ gilegriog
öruggari akstri. Vegagerðin hefur óskað eftir að gert yrði ráð fyrir veginum ítillögum að aðalskipulagi
sveitarfélaganna,m .a.tilaukinsum ferðaröryggis. Vinnavið gerð vegarinsm un einnig skapaverðm æ t störfnú
á tí
m um mikilsatvinnuleysis.
Ekkierað sjá að þessisjónarm ið hafiverið höfð íhugahjá sveitarfélögunum við undirbúning aðal-skipulagsins
þrátt fyrirfjölm argaróskirþar um. S kora ég þvíá Húnavatnhrepp og Blönduósbæ að virðaviljam eirihluta
þjóðarinnarog þeirrasem faram illinorðaustur-og vesturhlutalandsinsog geraráð fyrirum ræ ddum vegií
tillögum sí
num að aðalskipulagisveitarfélagannaís
tað þessað beina umferðinninæ stu 20 ár13 km lengrileið
en ellavæ ri. Yrðibreytt skipulag m jög íþágu byggðarog greiðrasam gangnaílandinu.
Jafnfram t errétt að takafram að undanfarin árhefég æ tí
ð ekið núverandiS ví
nvetningabraut frekaren að fara
um Blönduósefég hefverið á ferð um svæ ðið. Fram angreint hefur verið gert ím ótm æ laskinivið sjónarm ið
sveitarstjórnasvæ ðisins.Á næ stu árum hyggst ég haldauppteknum hæ ttiog akaS ví
nvetningabraut og hvetja
aðratilhinssam aþó það hafiíförm eð sérað rykmökkurberist bæ ðiyfirtún og bæ i.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
165.

Baldvin Valdemarsson, júní 2010
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„Auglýst hefur verið eftir athugasem dum við tllögur að aðalskipulagi Húnavanshrepps 2010 – 2022 og
Blönduósbæ jar2010 – 2030.
Bæ ðisem vegfarandiog atvinnurekandivilég kom aá fram fæ riathugasem dum um að ekkiskuliveragert ráð
fyrirs.k.S ví
navatns-eðaHúnavallaleið ítillögunum .
U m er að ræ ða m jög arðsam a vegagerð sem m un styrkja alla byggð á N orður- og Austurlandi, stytta
vegalengdirog aukaum ferðaröryggi.
Við Blönduóser rekin m etnaðarfullþjónusta við vegfarendur. M ikilvæ gt er að gera einnig ráð fyrir að sú
starfsem iverðiflutt tilís
am ræ m ivið hagstæ ðarileið.
M eð hagkvæ m ari sam göngum og styrkingu byggða m á gera ráð fyrir að þessi m ikilvæ ga þjónusta hafi
m öguleikatilm eirivaxtarífram tí
ðinni.
M eð þvíað geraráð fyrirS ví
navatns-eðaHúnavallaleið fallahagsm unirallraN orðlendingasam an. Að gera
ráð fyriröðru erskam m sýni.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
166.

Guðríður Magnúsdóttir, Kári Ottóson, Guðjón Kárason, Brynjar Kárason og Rúnar Kárason, júní 2010

„Efni:Ísam bandivið tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
Í sam bandi við aðalskipulag ykkar m eð ví
s
an til auglýsinga á ofangreindum tillögum , m .a. á vef
S kipulagsstofnunar,leyfum við okkurhérm eð sem vegfarandurað styðjaykkartillögu og vonaað áfram haldið
verðiá þá leið að það verðigerð jarðgöng frá HjaltadalyfiríHörgárdal.
S ú leið ásam t Þverárfjallsvegistyttileiðinam illiAkureyrarog höfuðborgarinnarálí
ka m ikið og S ví
navatnaleið.
Þó svo að göngin hafiverið felld út úraðalskipulagiS kagafjarðarþá æ tlum við að vonaað þau ratiþangað inn
aftur.S tór kosturerað losnavið Ö xnadalsheiðisem er540m y s.og s
í
ðan erÞverárfjallsvegurm un læ grayfir
sjávarm álien Vatnsskarðið. Við erum alveg sannfæ rð um að það se ekkisí
ðriávinningurá þeirrifram kvæ m d og
hún kem urokkurí
búum á norðurlanditilgóðaog þéttirþéttbýliskjarnana.Við teljum þettaeinaarðsömustu
vegagerð sem ráðast m á íhérlendis. Vegur þessa leið stytti leið fyrir umferð m illi N orðausturlands-og
vesturhluta landsinsog stuðlaðiþannig að um talsvert auknu um ferðaröryggi,skem m ri aksturstí
m a,m inni
eldsneytiseyðslu og m engun,læ griflutningskostnaðiog þar m eð aukinnisam keppnishæ fniN orðausturlands,
fjölbreyttaraleiðavaliog á allan hátt hagkvæ m ari,þæ gilegriog öruggariakstri.
Vinna við gerð jarðgangnannaog vegarinsm un einnig skapa verðm æ t störfnú á tí
m um m ikilsatvinnuleysis.
Við vonum að þessisjónarm ið hafiverið höfð íhugahjá sveitarfélögunum við undirbúning aðal-skipulagsins
S korum við þvíá Húnavatnshrepp og Blönduósbæ að geraáfram ráð fyrirum ræ ddum vegiítillögum s
í
num að
aðalskipulagisveitarfélagannaáfram þvíþað yrðim jög svo íþágu byggðarog greiðrasam gangnaílandinu.“
U m sögn: Bæ jarstjórn Blönduósbæ jartekurundirathugasem d.
167.

Þrándur Ó lafsson og samskonar athugasemd frá Guðmundi Ó lafssyni, júní 2010

„S æ ll/sæ l,
Ég geriathugasem d við að ekkier gert ráð fyrirHúnavallaleið/S ví
navatnsleið ítillögum að aðalskipulagitil
2030.
Ég telað þettasé brýnt m álog að íuppbyggingarferlivegakerfislandsinssé nauðsynlegt að skoðahagkvæ m ni
og arðsem iþessavegstæ ðistilhlí
tar,sérílagiþegarlitið er20 árfram ítí
m ann.
Ví
s
a að öðru leyti til m álflutningsá s
í
ðum L eiðar ehf. (w w w .leid.is) og AtvinnuþróunarfélagsEyjafjarðar
(w w w .afe.is)
S koraá hlutaðeigandiaðilaað verðavið þessariathugasem d.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
168.

Hallur Heimisson, júní 2010
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„U ndirritaður gerir hér m eð eftirfarandiathugasem d við skilulag Blönduósog Húnavatnshrepps2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaeftirathugasem dum við ofangreindartillögur,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég
m ér hér m eð sem vegfarandi að gera athugasem dir við að ítillögunum skuli ekkigert ráð fyrir vegium
S ví
navatnsleið eðaHúnavallaleið,þrátt fyrirótví
ræ ðan viljam ikilsm eirihlutaí
búaN orð-austurlandsog fulltrúa
þeirraog raunarm eirihluta landsm annaallra. Það hefurlöngum verið siðurhérá landivið vegalagningu að
þræ ðasem flest sveitabýliog þorp sem m ö gulegt er. Þessiháttur hefur lengt vegalengdir m illihéraða og
fjóðungaað óþörfu.Viðast hvarerlendiseru þjóðbrautirlagðarfram hjá bæ jum ,tilað m innkaslysahæ ttu og og
styttaferðatí
m a.Það ertí
m abæ rtað slí
k vinnubröggð verðitekin upp hérá landihvarsem þeirraerkostur.Því
skoraég á sveitarstjórnirog skipulagsyfirvöld Blönduósog Húnavatnshreppsað setjastyttingu þjóðvegareitt
inná skipulag. S já nánará http://www.afe.is/index.php?pid=160&cid=620.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
169.

Gísli Baldvinsson, júní 2010

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
S ví
navatnsleið / Húnavallaleið.
M eð ví
s
an tilauglýsingaeftirathugasem dum við ofangreindartillögur,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég
m ér hér m eð sem vegfarandi að gera athugasem dir við að ítillögunum skuli ekkigert ráð fyrir vegium
S ví
navatnsleið eðaHúnavallaleið,þrátt fyrirótví
ræ ðan viljam ikilsm eirihlutaí
búaN orð-austurlandsog fulltrúa
þeirraog raunarm eirihlutalandsm annaallra.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
170.

Aðalheiður Kjartansdóttir, júní 2010

„Ég skoraá ykkurað vinnaað þvíað styttaleiðinam illinorðurog suðurlandseinsog hæ gt er,og leggjanýjan
veg um Húnavallaleið eðasví
navatnsleið.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
171.
Davíð Arnarson og samskonar athugasemd frá Eyþóri Arnarsyni, Ingibjörgu Eyjólfsdóttur og Kára
Anarsyni, dags. júní 2010
„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru sem hérsegir: S tyttriferðatí
m iog ódýrariflutningskostnaður.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
172.

Haraldur Huginn Guðmundsson,ódags.

„Góðan og blessaðan daginn..Ég vilekkitrúaþvíað þið leggist gegn þvíað styttaleiðinaum 14km .Ég veitað
það m unarum að fá um ferinnaígegn um Blönduós. Enn við sem búum austan við ykkurm unarum 28Km
þegarvið þurfum á S uðurlandið.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
173.

Jón Bjarnason, ódags.

„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ök m í
n eru sem hérsegir: Ég vilsparabensin og slit á bifreið og svo það sem eralaðatriðið erum hverfisáhrif
vegnam engunaren m engun eykst efvegalengdireru lengrien þæ rþurfaað vera.“
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U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
174.

Viðar Magnússon, ódags.

„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
Athugasem d sam skonarog m eirihlutiathugasem daen bæ tt ervið eftirfarandi.
Það verðurað teljast sanngjörn krafaað orðið verðivið þessum athugasem dum .Að öðrum kostiverðisett upp
veggjald sem að hreppurinn borgaríform ibótatilbí
lstjórasem bæ tursem akaþurfagegnum hreppinn vegna
aukinsbensí
nkostnaðar,sem hefur aldreihefur veri hæ rri en nú. Það verður að teljast tilm erkisatburða í
Íslandssögunniþessiþverstrenginsgshátturhreppsinsm ótinýrrivegagerð og fram förum alm ennt. N ú hafið i
tæ kifæ ritilað rekaafykkurslyðruorðið.
Einnig krefstundirritaðurað nýrvegurverðilagðurum S ví
navatnsleið tilað akaþarsem lausagangafjárerekki
leyfð innan um 90 km hraðaum ferðar,en ég einsog m argiraðrirhefþvím iðurlent íþvíað aka á sauðfé við
Blönduós,og vegnasnjóþungavið Geitaskarð,en þarhefég einsog m argiraðrirþurft að gista vegnafæ rðar
vegnaþesshve núverandivegurliggurlágtum snjóþungaleið.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
175.

Bæjarráð Akureyrar, dags. 1. júlí 2010

„Efni: S tytting hringvegarins– athugasem d við aðalskipulag Húnavatnshreppsog Blönduósbæ jar
Bæ jarráð hefurá fundisí
num þann 1.júlígert eftirfarandibókun:
Bæ jarráð Akureyrarbæ jar lýsir yfir vonbrigðum m eð að ítillögum að aðalskipulagi Húnavatnshrepps og
Blönduósbæ jarerekkigert ráð fyrirað leggjam eginýjan veg um svokallaðaS ví
navatnsleið (Húnavallaleið) í
Austur-Húnavatnssýslu. Þessivegur m yndistytta leiðina m illiN orðausturlandsog vesturhluta landsinsum
tæ plega14 km og stuðlaþannig að auknu um ferðaröryggi,skem m riaksturstí
m a,m innieldsneytiseyðslu og
m engun og læ griflutningskostnaði og þarm eð aukinnisam keppnishæ fniN orðausturlands. Þettaervafalí
tið
eittafstæ rstu hagsm unam álum fyrirtæ kjaog í
búaá Akureyri.
Bæ jarráð skorará fyrrgreind sveitarfélög að endurskoðatillögurnar.
Þettatilkynnist hérm eð.“
U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
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176.

Árni Ó lafsson, dags. 2. júlí 2010
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U m sögn: S já svarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
S veitarfélagið villbendaá að m ikillviljierfyrirsam göngubótum og telurbæ jarstjórn að aðrarleiðirséu betur
tilþessfallnarsbr.S undabraut og jarðgöng frá HjaltadalyfiríHörgárdal. Þvítilrökstuðningserbent á svör
við fjölathugasem d 1-150. Bæ jarstjórn villennfremurbendaá að stórhlutiþéttbýlisstaðaá Íslandieigam ikið
undir íþjónustu við ferðam enn sem aka ígegnum bæ ina á ferð sinnium Hringveginn. M á þar nefna
Borgarnes
,Varm ahlí
ð,A kureyri,Egilsstaðir,Ví
k,S elfoss,Hveragerði,R eykjaví
k og M osfellsbæ r. Bæ jarstjórn
Blönduósbæ jar er ekki kunnugt um m ikinn vilja hjá sveitar-/bæ jarstjórnum þessara staða að fæ ra
Hringveginn sem nemur14 km frá áðurtöldum stöðum .Bæ jarstjórn bendirá að fjölbreytt þjónustaog m argir
athyglisverðirferðaþjónstustaðireru á og við Blönduósauk þesssem Blönduóserm ikilvæ g öryggism iðstöð
við vegfarendurá þjóðvegum svæ ðisins.Eitt afm arkm iðum sem fram kom aíaðalskipulaginu eruppbygging
tengivegasem ólokið ervið á svæ ðinu og eru þeirog verðaþvíalltafvalkosturfyrirferðam enn efþeirvilja
veljaaðrarakstursleiðiren þjóðveg 1.Jákvæ ð byggðaþróun felst íþvíað tengjasam an byggðirílandinu og er
þvíví
ðaólokið og erforgangsm álnæ stu áraásam t endurbyggingu þjóðvegar1 sem ví
ðastenst ekkiþað álag
og þæ röryggiskröfursem gerðareru ídag.
177.

Kjartan Þór Bjarnason, dags. 6. júlí 2010

„Efni: Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduósbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a.á vefS kipulagsstofnunar,leyfiég m érhérm eð sem
vegfarandiað geraathugasem dirvið að íþeim skuliekkigert ráð fyrirvegium S ví
navatnsleið (Húnavallaleið)
og óskaeftirað úrþvíverðibæ tt:
R ökm í
n eru sem hérsegir:
M ikilóveðurverðaíutanverðum L angadalsem og við afleggjarann út á S kagaströnd.Aðkom aað Blönduósier
slæ m ,brekkurá báða vegu,hringtorg og örm jó brú þarsem stórirbí
largetaekkim æ st.Vetrarþjónusta er ekki
ofarlegaá forgangslistaíBlönduósbæ .“
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U m sögn: S já svarvið fjölathugasem d 1-150..Vegþjónustaþjóðvegar1 eralfarið á hendiVegagerðarinnarog
tökum við undiráhyggjurþí
narafsinnuleysiog töfum á bráðnauðsynlegum úrbótum á brúnnium Blönduós
og á tí
mum slakrarþjónustu.Góðarupplýsingareru veittartilvegfarendavegnaveðursen afarfátí
tt erað
þjóðvegurinn við Blönduóslokist vegnaveðurs.
178.

Leið ehf, dags. 6. júlí 2010

„Efni: Athugasem d við tillögu að aðalskipulagi Blönduósbzjar 2010-2030 og Hunavatnshrepps2010-2020.
N ýkjörnum sveitarstjórnarm önnum er óskað heilla m eð kjörið ínýafstöðnum kosningum svo og m eð
fyrirliggjanditillögurað aðalskipulagisveitarfélaganna,þótt geraþurfiathugasem dirvið eitt veigam ikið atriði,
sem væ nst erað sveitarstjórnirtakiöðru ví
siá en þæ rsem áðursátu.U m erað ræ ðaheim ild tilað leggjanýjan
um 17 km veg svonefndaS ví
navatnsleið eðaHúnavallaleið,s
em styttileiðinaum Hringveginn um alltað 13,
7
km . S em kunnugt eru nokkuð um liðið s
í
ðan L eið ehf. óskaði eftir að sveitarstjórnir Húnavatnshreppsog
Blönduósbæ jar heim iluðu gerð S ví
navatnsleiðar m ed þvíað gera ráð fyrir henniisvæ ðisskipulagi AusturHúnavatnssýslu og nú ítillögum sí
num að aðalskipulagi,en þvíávallt verið synjað. N ú hefur Vegagerðin
jafnfram t óskað eftirad gert væ riráð fyrirvegiþessaleið ítillögum sveitarfélagannaað aðalskipulagi. Voru
hugm yndirhennarm .a.kynntará opnum fundum þarsem tillögurnarað aðalskipulaginu voru kynntaríbáðum
sveitarfélögunum 1.febrúaríHúnavatnshreppiog 2.febrúaríBlönduósbæ .Þrátt fyrirfyrirliggjandióskirum að
gert verðiráð fyrirþessum vegiíaðalskipulagiog þau rök sem liggjaað bakihafasveitarstjórnirþæ rsem áður
sátu ekkigert ráð fyrirþeim .Þvieru hérm eð settarfram eftirfarandikröfurog athugasem dir:
1. Að rétt verðistaðið að auglýsingu aðalskipulagstillögunnarog hún þvíauglýst á ný og þargert ráð fyrir
veginum .Ífram haldinu getaþeirsem teljasig hafahagsm unigert þæ rathugasem dirsem þeirteljaefnistanda
tilsbr.2.m gr.18.gr.skipulagslaganr.731/1997.
2.Að sveitarfélögin fallistá að gertverðiráð fyrirhinum nýjavegiiaðalskipulaginu.
3.Verðiekkifallist á kröfu skv. lið 2 fallist sveitarfélögin á að adalskipulag á þvísvæ ðisem vegurinn næ ðiyfir
verðifrestað skv. heim ild i1.m gr.20.gr.skipulagslaganr.731/1997 þartilniðurstaðafæ st um hvortafgerð
hansgeturorðið eðaekki.
4.L oksergerð tillagaum að skapaðurverðivettvangurþarsem faram egiyfirog ná sam kom ulagium hvernig
þeirhagsm unirsem sveitarfélögin Blönduósbæ rog Húnavatnshreppurteljaað skerðist og þeirhagsm unirsem
byggðirnar á N orðausturlandi ná fram m eð styttingu leiða verði sem best sam þæ ttir. R aunar m á telja
hugm yndirL eiðarehf.um veggjöld m jög tilm álam iðlunarfallnaen án efageturfleirakom ið til.
U m athugasem d 1.
Ekkiverðurfallist á annað en að skylt sé að geraráð fyrirveginum íaðalskipulagiog þarm eð ítillögum þeim að
aðalskipulagisem um ræ ðirog auglýsingum á þeim þarsem Vegagerðin hefuróskað eftirhonum ,en í28.gr.
vegalagasegir(m ed undirstrikun undirritaðs):
2 8. gr.Vegirog skipulag.
Vegirskulu lagðirísam ræ m ivið gildandiskipulagsáæ tlun einsog nánarerkveðið á um ílögum um skipulag og í
lögum þessum .
Ákveðaskallegu þjóðvegaískipulagiað fenginnitillögu Vegagerðarinnarað höfðu sam ráðiVegagerðarinnar
og skipulagsyfirvalda.Fallist sveitarfélag ekkiá tillögu Vegagerðarinnarskalþað rökstyðjaþað sérstaklega. Þó
ersveitarfélagióheim iltað ví
kjafrá tillögu Vegagerðarinnarefþað leiðirtilm innaum ferðarröryggisen tillagan
felurísér. Að öðru leytiferum málsm eðferð sam kvæ m t skipulags-og byggingarlögum .
Ef þjóðvegi er að ósk sveitarstjórnar valinn annar staður en sá sem Vegagerðin telur betri m eð tilliti til
kostnadarog tæ knilegrarútfæ rslu og það leiðirtilaukinskostnaðarerheim iltað krefjaviðkom andisveitarfélag
um kostnaðarm uninn.R í
s
iágreiningurum réttm aetislí
krarkröfu eðaum fjárhæ ð skalm álinu skotið tilráðherra
tilúrskurðar.
Við gerð skipulagsskalað öðru leytihaft sam ráð við Vegagerðinaum legu vegaeftirþvísem þörfkrefur. Ávallt
skal leita um sagnar Vegagerðarinnar þegar lí
kur eru á að breytingar á skipulagihafi áhrif á um ferð um
þjoðvegi,svo sem m eð auknum umferðarþunga.
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Þar sem telja verður skýrt skv. tilvitnuðum ákvæ ðum laganna að heim ildir Vegagerðarinnar gangi fram ar
heim ild sveitarstjórna á hverjum stað þegar um er að ræ ða legu þjóðvega íaðalskipulagi,enda Ijóst að
um ferðaröryggieykst um talsvertm eð tilkom u nýsvegar,verðurað teljaað ekkisé rétt að m álum staðið m eð
þvíað auglýsatillögunaán þessad veglí
naskv.hugm yndum Vegagerðarinnarsé höfð þarinni.Ergerð krafaum
að tillögurnarverðiauglýstarað nýju þarsem veglí
nurnarverdisýndar.Verðiekkiorðið við þessum tilm æ lum
m un L eið ehf. alvarlegaí
huga að láta reyna á réttm æ tiauglýsingarinnar hjá þar tilbæ rum aðilum. Er þess
væ nst að ekkiþurfi tilþessað kom a. Óskað var eftir þessu m eð bréfi L eiðar ehf. tilsveitarfélaganna og
S kipulagsstofnunar,fyrrá árinu en svörbárust aðeinsfrá Húnvatnshreppiþarsem beiðninnivarhafnað og það
rökstutt. Ekkier kunnugt hvaða rök sveitarfélögin hafa sent Vegagerðinnniskv. 2. m gr. 28. greinarinnar en
m iðað við þau rök sem sjá m á á opinberum vettvangim .a. á vef sveitarfélaganna og íbókunum stjórna
sveitarfélagannasem þarbirtast svo og ítilvitnuðu bréfiHúnavatnshreppstilL eiðarehf.verðaþau að teljast
frem urveik.M innt skalá að Vegagerðin errí
kisstofnun sem æ tlað erað starfaíþágu allssam félagsinsog hefur
skv.þvísem greinirá vefstofnunarinnarskilgreint hlutverk sitt á eftirfaranldihátt:
,
,
Að þróa og sjá um vegakerfið á sem hagkvæ m astan hátt m eð þarfir sam félagsins,öryggivegfarenda og
um hverfissjónarm ið að leiðarljósi.
M eð þessu erátt við að sam göngurséu tryggarallt árið m eð einslitlum tilkostnaðiog einsm iklum þæ gindum
og hæ gt erfyrirvegfarendur."
Íþessu Ijósiverðajafnt tilvitnuð ákvaðivegalagaog tillagaVegagerðarinnarum að óskaeftirvegiþessaleið að
teljast eðlileg,tim abæ r og rökrétt og á skjön við ótví
ræ ð ákvaði laganna að sniðganga tillögur hennar í
auglýsingunnium aðalskipulagið.
U m athugasem d 2.
Þótt athugasem d skv.lið 1 teljist e.t.v.eigaad fallaundirlið 2,þ.e. effallist verðurá gerð vegarins,þarfán efa
að auglýsaaðalskipulagstillögunaá ný.
Að þvíervarðarþá óskað gert verðiráð fyrirveginum iaðalskipulagim á tí
natilfjölm örg rök,sem þó hafaflest
verið rakin áður.S kulu þau helstu þó rakin hér:
S kv. skýrslum sem unnarhafaverið erum að ræ ðaeinaarðsöm ustu veglagningu sem um ræ ðirfyrirí
slenskt
sam félag.S kv.skýrslu R annsoknar-og þróunarstofnunarHáskolansá Akureyri,frá þvííjúnísl.sem byggð erá
eldriskýrslu sem unnin varfyrirL eið ehf.2006 erarðsem iþessavegar,
,
....11% og erþá m iðað við 2.400 m .kr.
stofnkostnað án vsk. Ef stofnkostnaðurinn er læ gri eða 2.000 m .kr er arðsem in tæ plega 14% . Ef
stofnkostnaðurinn erenn Iæ grieða1.600 m krerarðsem in tæ plega17% ..." Þótt arðsem ifyrirsam félagið hafi
eitthvað læ kkað frá fyrritölum vegna m innium ferðar og hæ kkaðskostnaðar m .a. vegna krafna um aukna
breidd nýrra vega er hún engu að sí
ður um talsverð. Þá skal m innt á að íljósi m ikilla erfiðleika á
verktakam arkaðim á geraráð fyrirhagstæ ðum tilboðum .
Fyrirliggurað m ikillviljierfyrirþessarivegstyttingu hjá í
búum og öðrum sem faram illiN orðausturlandsog
vesturhlutalandsins.M á um það m .a.bendaá í
tarlegaskoðanakönnun sem raunarerfrá árinu 2006,allnokkrar
ályktanirbæ jarstjórna,og sam takasveitarfélaganna,Eyþings,AtvinuþróunarfélagsEyjafjardaro.fl.Bent skalá
að afhálfu sveitarfélagannahefurekkert verið lagt tilum ræ ðunnarum þessarm ögulegavegstyttingarannað
en alm ennarstaðhæ fingarum ,
,
viljaheim am anna",að óbreytt lega vegarsé ,
,
farsæ lust fyrirhéraðið" og að
flutningur vegar hefði,
,
veruleg neikvæ ð áhrifá byggð á Blönduósi" o.s.frv. Á hinn bóginn hefurL eið ehf.Iátið
vinnaí
tarlegaskýrslu um þettaatriðisem nálgast m á á veffélagsins.N efnist skýrslan ,
,
S ví
navatnsleið -M at á
sam félagsáhrifum" og kom hún út ífebrúar2008.Ískýrslunnikem urfram að gerð nýsvegarþurfihreint ekkiað
verasvo neikvæ ð fyrirbyggð á Blönduósiog án efaá það enn frekarvið efgert verðurráð fyrirveggjöldum . Af
hálfu Húnavatnshreppshefurverið bent á að nýr vegursé íandstöðu við viljajarðeigenda,sem allsekkivar
raunin þegarundirritaðurkynntisérviðhorfþeirraílok árs2008,þótt vissulegaséu e.t.v. ekkim ikilhrifning hjá
öllum og einstakaeigendurhafilagst gegn þessum hugm yndum.Hvað sem þvílí
ðurerótæ kt að sveitarfélag láti
eigendureinstakrajarðaráðaafstöðu sinni.
M inna verðursérstaklegaá að ým issú starfsem iog þjónusta sem erað finnaá Blönduósim á fæ raað hinum
nýjavegi.Erþaeinkum höfð íhugasalaá eldsneytitilökutæ kjaog varningurtilferðam anna.M eð styttrivegum
og þarm eð aukinnium ferð æ ttu sú þjónustaað getaaukist,jafnvelum talsvert,frá þvísem nú er.
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Vegurþessaleið styttileið um tæ pa14 km fyrirþá fjölm örgu sem leið eigaum m illiN ordaustur-og vesturhluta
landsins.Gróft áæ tlað sparar14 km stytting á leið þarsem væ ntam á jafnm ikillarum ferðarog raun bervitni,
eðaum og yfir600 ökutæ kiá dag að m eðaltaliallt árið,um ferðinnim illi300 til350 m illjón krónurá ári.Erþá
m iðað við sparnað við aksturökutæ kja,sm árraog stórra,tí
m asparnað og aukið um ferðaröryggi.Ekkiergert
ráð fyrirþeim ávinningisem ný störfvið lagningu vegarinsfæ lu ís
ér,sem óhjákvæ m ilegayrðim iðað við stöðu
efnahagsm ála og yfirlýsingar ráðam anna ad vera i einkafram kvæ m d. Þetta er sennilega alarðsam asta
vegagerð sem ráðast m á íá landinu einsog nú háttar til. M á gera ráð fyrr ad þessi stytting læ kkaði
flutningskostnað m illiN ordausturlandsog S udvesturlandsum 2 til3% en vegalengdarstyttingin er3,
5% (13,
7
km af389 km ).
L oksskalbent á hér að íathugasem d S am bandssveitarfélaga a N ordurlandivestra til sam göngunefndar
Alþingisvið m eðferð sam gönguáæ tlunar2009 til2012,sem dagsett er18.m aísl.og nálgast m á á vefAlþingis
segirm .a.: ,
,
Viðhald á þjóðvegi1 um Húnavatnssýslurerstórlegaábótavant og þolirvegurinn ekkiþá m iklu
um ferð sem þarferum dag hvern.Þvierm ikilvæ gtað ráðast strax iviðhald vegarins." N ýrum 17 km vegurm eð
fullribreidd,burðargetu og legu sem fullnæ girnútim akröfum og kæ m iístað um 30 km afeldrivegum æ ttiað
bæ taum talsvertúrþessu ástandi.
U m athugasem d 3.
ÍIjosiþeirram iklu hagsm unasem íhúfieru fyrirsam félagið afstyttum vegum þótt slí
karfram kvæ m dirkunniað
þýðaeitthvað m innkuð um svifá þeim þéttbýlisstöðum sem verðafyrirm innium ferð þykirtilvaram egagera
tillögu um að ákvorðun um staðfestingu aðalskipulagsá þvísvæ ðisem vegurinn næ ryfirverðifrestað.
Þettavarð t.d.niðurstaðan íS kagafirðieftirað yfirvöld þarhöfðu kynnt tillögu að aðalskipulagiþarsem ekkivar
gert ráð fyrirnýjum ca.15 km vegivegitilstyttingarHringvegiþar.T ók S kipulagsstofnun þá ákvörðun andstæ tt
viljasveitarstjórnarað takaú það svæ ðisem vegurskv.tillögu Vegagerðarinnarlæ gium og frestaskipulagi.Var
sú niðurstaða nú nýverið staðfest af um hverfisráðuneytinu. M á um þetta sjá m .a. ífréttasafni á vef
Vegagerðarinnar.
M æ ttiþá nýtatí
m ann tilað leitaeftirm álam iðlun,sbr.lið 4.
U m athugasem d 4
T elja verður að af hálfu bæ jaryfirvalda á Blönduósi gæ ti nokkurs einstrengingsháttar varðandi þessa
hugsanlegu veglagningu,sem m .a.Iýsirséríbvíað áform að erað Iátaaðalskipulagið gildaallt til2030 eðaí20
ár. Afhálfu L eiðarehf.hefurnokkud verið reynt tilað fá fram um ræ ðurum þessa vegstyttingu við yfirvöld.
Blönduósbæ jar. M .a. sótti undirritaður fund m ed bæ jarstjórninni sl. haust. Af hálfu L eiðar ehf. og
AtvinnuþróunarfélagsEyfirðingavarstaðið að opnum fundiiHúnaverium þessa vegstyttingu ibyrjun október
og þingm önnum beggjakjördæ m aog sveitarstjórnarm önnum þeirrasveitarfélagasem nýirvegirlæ gu boðið til
fundarins.Vitað erað á vettvangiEyþingsog S am takasveitarfélagaá N orðurlandivestrahefurverið fundað um
þetta,en alltán árangurs.
Verður að teljaæ skilegt að skapaður verðivettvangur tilað leiða þetta m áltillykta m eð sem m innstum
neikvæ ðum áhrifum fyrirBlönduós. S ýnist það best verðagert m eð þvíað dragafram staðreyndirm álsinsog
reynasí
ðan að hugaað úrræ ðum tilað Iágm arkaþann skaðasem byggð á Blönduósikann að verðafyrir.
S kaláréttað enn og afturað veggjöld sem nem ae.t.v.á bilinu 500 til600 kr.fyrirfólksbí
laog 1.500 til2.000 kr.
fyrirstórabí
laæ ttu að getadregið verulegaúrneikvæ ðum áhrifum vegarinsog leiddivæ ntanlegatiþessað
flestirvegfarendurhugsuðu sig velum áðuren þeirfæ ru hinastyttrileið.Þæ rsem nýttu sérhanam undu sí
ðan
án efahvort eð erekkihafaáð á Blönduósiog þvílí
tið á ferð þeirram eðfram þéttbýlinu þarað græ ða.
M eð von um að viðunandiniðurstaðanáistfyriralla.“
U m sögn við athugasem d L eiðarehf.liður1.
Bæ jarstjórn getur ekkitekið undirað að heim ildirVegagerðarinnar gangifram arheim ild sveitarstjórnaá
hverjum stað þegarum erað ræ ðalegu þjóðvegaíaðalskipulagi. Fyrirliggurúrskurðurráðherrafrá 28.júní
sl. um vegagerð við Varm ahlí
ð en þar er úrskurðað um frestun á skipulagi þar sem S veitarfélagið
S kagafjörður og Vegagerðin eru ekki sam m ála um vegstæ ði. Ennfremur ber að nefna að vegstæ ði
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Húnavallaleiðar liggur um sam fellt votlendissvæ ðisem nýtur verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga nr.
44/1999. S já annarssvarvið athugasem dum 1-150.
U m sögn við athugasem d L eiðarehf.liður2.
Í gildandi sam gönguáæ tlun 2007-2010 er ekki einungis horft til arðsem is sem m eginm arkm ið íþróun
sam gangna. Eitt m arkm iðannaerum jákvæ ðabyggðaþróun sem erným æ liísam gönguáæ tlun en m eð þvíer
m eðalannarsstefnt að þvíað grunnkerfisam gangnanáitilallraþéttbýlisstaðam eð 100 í
búaeðafleiri.Við
forgangsröðun á ráðstöfun fjárm agnsverðurþvíekkieingöngu tekið tillit tilarðsem ifram kvæ m dar. A ð öðru
leytier ví
sað ísvör við liði1 og við athugasem dum 1-xxx. Fyrir liggur að kostaður við vegagerð hefur
m argfaldast og þvíekkihæ gt að byggjarök um arðsem ism at fram kvæ m daá óendurskoðuðum og að hlutatil
úreltum gögnum.
U m sögn við athugasem d L eiðarehf.liður3.
S já svarliðum 1-2 og við athugasem dum 1-150
U m sögn við athugasem d L eiðarehf.liður4.
S já svarliðum 1-2 og við athugasem dum 1-150
179.

Flutningssvið Samtaka verslunar- og þjónustu, dags. 6. júlí 2010

„Efni:Athugasem d við tillögurað aðalskipulagiHúnavatnshrepps2010-2022 og Blönduóbæ jar2010-2030.
M eð ví
s
an tilauglýsingaá ofangreindum tillögum ,m .a. á vefS kipulagsstofnunarvillflutningasvið S VÞ kom a
eftirfarandiá fram fæ ri.Það erafstaðaflutningasvidsS VÞ að vegstæ ðiþjóðvegarnúmereitt getiekkiverið og
eigiekkiað veraeinkam áleinstakrasveitarfélaga.S am göngureru lí
fæ ð atvinnulí
fsog alm enningshérá landi
sem annars staðar. S am keppnishæ fni einstakra svæ ða landsins byggja á greiðum sam göngum og
sam göngubæ tureinsog stytting vegaog aukið um ferdaröryggieru m ikilvæ garien m argt annað.Flutningasvið
S VÞ hefur í
trekað m ikilvæ gi þess að hagsm unir heildarinnar eigi að vera leidarljós skipulags- og
sam gönguyfirvalda. S ú m eðferð sem m öguleg stytting þjóðvegar núm er eitt hefur fengið hjá einstökum
sveitarfélögum á N orðvesturlandieru skýr dæ m ium ad faregiþessum verður að breyta. Flutningasvið S VÞ
styður eindregið landsskipulag þar sem hagsm unir heildarinnar eru ávallt uppiá borðinu og gerir á þeim
forsendum alvarlegarathugasem dirvið ákvarðanirHúnavatnshreppsog Blönduóssum aðalskipulag þarsem
sveitarfélögin virðastæ tlaað kom astupp m eð að afgreiðavegstæ ðiHringvegarinssem sitt einkam álsem kom u
öðrum vegfarendum landsinsekkivið.“
U m sögn: Bæ jarstjórn Blönduósbæ jarhefurbent á aðrarleiðirvarðandisam göngubæ turá landinu og telurað
horft sé fram hjá hagsmunum Blönduósbæ jar m eð tillögu um Húnavallaleið. Þar m eð eru hagsmunir
heildarinnarekkihafðirað leiðarljósi. S já annarssvarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150.
180.

Vegagerðin, dags. 6. júlí 2010

Athugasem din ersett fram í3 liðum . T í
unduð eru rök sveitarfélagsinsís
varbréfiþesstilVegagerðarinnardags
.
16.3.2010 og þeim svarað af Vegagerðinni. U m sögn Bæ jarstjórnar Blönduósbæ jar er við svörum
Vegagerðinnar.
„Efni: Aðalskipulag Blönduósbæ jar210-2022
Vegagerðin vill kom a á fram fæ ri eftirfarandi athugasem dum vegna auglýstsAðalskipulagsBlönduósbæ jar
2010-2022:“
S varVegagerðarinnarvið lið 1 ervarðarslysatí
ðniá þeim hlutaHringvegarsem nýrvegurm yndileysaafhólm i.
1. „S lysatí
ðni er skilgreind sem fjöldi slysa á hverja m iljón ekna kí
lóm etra. R étt er að bend á að yfirlit
U m ferðarstofu yfirhæ ttulegustu vegarkaflanatekurm ið affjöldaslysaen ekkití
ðnim .v.eknakm . Eðlim álsins
sam kvæ m t verðaflest slysþar sem um ferð er m est þ.e. á suðvesturhornilandsins. Vegagerðin reiknar út
slysatí
ðniá öllum köflum vegakerfisinsog efborin ersam an slysatí
ðniá þeim köflum vegakerfisinssem hérertil
um ræ ðu kem ur eftirfarandi íljós: M iðað er við m eðaltaláranna 2004-2008 eða 5 ár. M eðalslysatí
ðni á
Hringveginr. 1 er1,
13. Á kaflanum frá R eykjabraut að Blönduósierslysatí
ðnin 1,
19,ígegnum Blönduóser
tí
ðnin 1,
80,frá Blönduósiað Hvam m iíL angadalertí
ðnin 1,
97 og frá Hvam m iað S ví
nvetningabraut ertí
ðnin
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0,
85. S kv. þessu er ljóst að slysatí
ðni þesshluta Hringvegarinssem Húnavallaleið leysir af hólm i er há,
sérstaklegaígegnum Blönduósog fram að Hvam m i. S lysatí
ðnifrá Hvam m iog fram dalinn erhinsvegarlág,
þvert á við það sem sveitarfélagið heldurfram . M jög auðvelt erað sýnafram á m eð tæ knilegum rökum að nýr
vegurum Húnavallaleið verðim un öruggarien núverandivegur.
U m sögn: Bæ jarstjórn Blönduósbæ jarhefurbent á aðrarleiðirvarðandisam göngubæ turá landinu sem stytta
Hringveginn og leysaafhólm ifjallvegiog þarm eð m innkaslysatí
ðni. A ðalskipulagið erunnið á grundvelli
stefnu sveitarfélagsinsog m eð viljaí
búaum þróun sveitarfélagsinsað leiðarljósi. Við gerð aðalskipulagsins
var horft og tekið tillit til gildandi áæ tlana rí
kisvaldins um einstaka m álaflokka t.a.m . gildandi
sam gönguáæ tlun 2007-2010. Bent erá að íhenniererjákvæ ð byggðaþróun eitt afm arkm iðum varðandi
þróun ísam göngum og telur sveitarfélagið að það m arkm ið sé ekki haft að leiðarljósi við tillögu
Vegagerðarinnarum Húnavallaleið. S já annarssvarbæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150. Aðraráæ tlanir
sem takaþarftillit tilog settarhafaverið fram stefnurum þróun svæ ðisinsíheild sinnierVaxtasam ningur
N orðurlandsvestrasem gefin erút afIðnaðar-og viðskiptaráðuneytinu og Byggðaáæ tlun.
S varVegagerðarinnarvið lið 2 ervarðarveðurfarínorðanverðum L angadalog á Húnavallaleið.
2. „Vegagerðin hefur ekkihaldbæ rar athuganirá veðurfariá Húnavallaleið og getur þvíekkihrakið þessa
fullyrðingu m eð fullnæ gjandihæ tti. Bent erþó á að m un ólí
klegraerað suðvestanáttum fylgisnjókom aog
skafrenningureinsog ínorðanáttum. Þarað aukiverðurnúverandileið tiltaksef veðurlokanýju leiðinnisem
væ ntanlegaverðuríalgjörum undantekningartilfellum“
U m sögn: Bæ jarstjórn viðurkennirað veðurgeturham lað um ferð um norðanverðan L angadalen m eð bæ ttri
þjónustu við tengivegiog þá erS ví
nvetningabraut þegarfyrirhendiog hæ gt erað farahanaefHringvegurinn
lokast.
S varVegagerðarinnarvið lið 3 ervarðararðsem iHúnavallaleiðar.
3. „ Vegagerðin heldurþvífram íbréfisí
nu tilBlönduósbæ jarfrá 15.1.2010 að arðsem iHúnavallaleiðarsé há
og liggiá bilinu 15-20% . Við þessafullyrðingu erstuðst við útreikningasem S igbjörn N ökkviBjörnsson vann í
lokaverkefnisí
nu við Háskólann íR eykjaví
k,sem nefnist „Arðsam arvegalengdarstyttingará Hringveginum m illi
R eykjaví
kurog Akrureyrar“ og lokið varvið ídesem ber2009. Þarkem st hann að þeirriniðurstöðu að arðsem i
leiðar sem er sam bæ rileg við tillögu Vegagerðarinnar skili20,
8% arðsem i. Vegagerðin hefur m etið þessa
útreikninga og telur þá uppfylla hefðbundin viðm ið til arðsem isútreikninga við sam göngufram kvæ m dir. Í
útreikningunum ertekið tillit tilþessað haldið verðiáfram þjónustu við núverandiHringveg þótt reiknað sé m eð
að hún verðim innien nú er. Fullyrðing sveitarfélagsinshvað þettavarðarerþviröng. Höfundurreiknarm eð að
um ferð tvöfaldist á 25 árum sem gerirað m eðaltalium 3% á árlegaum ferðaraukningu. L engim á deilaum
forsendurís
vonaútreikningum en Vegagerðin reiknarm eð ís
í
num stöðlum að um ferðaraukning verðiá bilinu
150-190% á 25 árum sem gerirað m eðaltali1,
6-2,
7% árlegaaukningu að m eðaltali. Á árunum 1997-2007 var
m eðalaukning um ferðará vegakerfinu rúmlega4% á ári. Að engin um ferðaraukning hafiverið yfirVatnsskarð
frá árinu 2000 skýristvitanlegaaftilkom u vegaryfirÞverárfjall. Héðan ífrá erhinsvegareðlilegt að reiknam eð
árlegrium ferðaraukningu að einhverju marki.
Vegagerðin hefurengarforsendurtilað m etahversu m ikilefnahagsleg áhrifHúnavallaleið kom itilm eð að hafa
á Blönduósiog ljóst er að þar eru margir óvissuþæ ttir. Í svarbréfi Blönduósbæ jar er þvihaldið fram að
sam félagið verðiafallt að 100 m .kr.árári. Þessarifullyrðingu fylgirenginn rökstuðningur. Bendam á á að
vegurinn fæ rist ekkim jög langt frá Blönduósiog ekkióeðlilegt að æ tlaað ým isþjónustustarfsem isem þarernú
fæ ristað nýjum vegiog haldiþarm eð áfram að skapatekjurfyrirnæ rsam félagið.
U m sögn: Bæ jarstjórn Blönduósbæ jarvillbendaá að ísam gönguáæ tlun eru sett fram m arkm ið varðandi
þróun ísam göngum og þar kemur fram að ekkieigieinungisað horfa tilarðsem isútreikninga (sjá svar
bæ jarstjórnarvið fjölathugasem d 1-150). Bæ jarstjórn Blönduósbæ jarvilleinnig bendaá nýútkom naskýrslu
um hagkvæ m nistrandsiglingasem m yndileiðatilm innium ferðaraukningará þjóðvegum þá sérílagiumferð
stæ rribí
la. S tjórnvöld ví
ða um heim vinna að þvíað fæ ra flutninga af vegum yfir á sjó,fljótabáta og
járnbrautir.Bent hefurverið á að raunverulegursam félagslegurkostnaðurvið landflutningasé oft vanm etinn
hvað varðarslit á vegum,slysahæ ttu,m engun og önnurum hverfisáhrif.R annsóknirsýnaað slit vegavegna
aksturs eins fullhlaðins vöruflutningabí
ls sé sam bæ rilegur við akstur um 9000 einkabí
la. L í
klegt er að
stjórnvöld muniífram tí
ðinnikrefjast þessað þessikostnaður kom i fram íflutningsgjöldum. Fullyrðing
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bæ jarstjórnarað sam félagið verðiafallt að 100 m .kr. á árierekkilangt frá tölu sem kemurfram ískýrslu
R annsóknar – og þróunarm iðstöðvar Háskólansá A kureyri um sam félagsleg áhrif S ví
navatnsleiðar. Þar
kem ur fram að heildarvelta vegna gegnum streym isumferðar legið á bilinu 68-85 m illjónir kr. á ári
(eldsneytiskaup ekkim eðtalin).
S varVegagerðarinnarvið lið 4 ervarðarforgang ísam göngum álum .
„Vegagerðin vill taka fram að beiðni hennar um Húnavallaleið verði sett inn á aðalskipulag tengist ekki
forgangsröðun vegafram kvæ m da. Aðalskipulag Blönduósbæ jargildirtilársins2022. Vegagerðin telurlí
klegt
m eð hliðsjón afstefnumörkun sam gönguáæ tlunarásam t öðrum fram angreindum rökum að innan þessatí
ma
verðiráðist ígerð Húnavallaleiðarog þessvegnasé það öllum fyrirbestu að skipulagsáæ tlanirgeriráð fyrir
þessari fram kvæ m d. Þess m á geta,að jarðgöng m illi Hörgárdals og Hjaltadals hafi verið tekin út af
aðalskipulagiS kagafjarðar.
U m sögn: Bæ jarstjórn Blönduósbæ jarvillbendaað við gerð aðalskipulagsergæ tt sam ræ m isvið gildandi
sam gönguáæ tlun en þar kemur fram í2. gr. að „við gerð sam gönguáæ tlunar skal taka m ið af þvíað
fjármunirrí
kissjóðsnýtist sem best og skalforgangsröðun byggjast á m atiá þörffyrirsam göngufram kvæ m dir
ílandinu íheild og íeinstökum landshlutum .“ Bæ jarstjórn villbenda á að ím arkm iðum skipulags-og
byggingarlagakemurfram „að t ry ggja réttaröry ggi í m eð ferð s kipu lags -og by ggin garm á la þan n ig að réttu r
ein s t aklin ga og lögað ila v erð i ekki fy rir borð borin n þótt hagu r heildarin n ar sé hafð u r að leiðarljó s i“ . M eð
þvíað setjafram tillögu Vegagerðinnarum Húnavallaleið inn íA ðalskipulag Blöndósbæ jar2010-2030,telur
bæ jarstjórn að verið sé að brjótaá réttim eirihlutaí
búaísveitarfélaginu sem hafalýst yfirandstöðu sinniá
Húnavallaleið og þarm eð ekkiverið að fylgjam arkm iðiskipulags-og byggingarlaga. Bent ereinnig á að við
gerð skipulagsáæ tlanaskalstefntað þvíað ná sam ræ m ivið aðraráæ tlanirs.s.skipulagsáæ tlaniraðliggjandi
svæ ði og áæ tlanir einstakra m álaflokka. Þar undir flokkast sam gönguáæ tlun og Vaxtasam ningur
N orðurlandsVestra. Í11.gr.skipulags-og byggingarlaga2.m gr.kem urfram að „Kom i í ljó s ó s am ræ m i eð a
að rir hags m u n aá reks trar u m lan dn otku n m illi ein s t akra á æ tlan a getu r u m hv erfis rá ð herra að höfð u s am rá ð i
v ið fors æ tis rá ð herra og Sam ban d ís len s kra s v eitarfélaga á kv eð ið a ð s kipa sérstaka n efn dtil að gera tillögu r
u m s am ræ m in gu v ið kom an di á æ tlan a. A ð fen gin n i n ið u rs t ö ð u n efn darin n ar getu r u m hv erfis rá ð herra lagt
fy rir s v eitars t jórn ir að þ æ r n ið u rs t ö ð u r v erð i felldar að s kipu lags á æ tlu n u m ,s br. 1 2 . og 1 6 . gr.“ Vegagerðin
æ ttiþvíeinnig að takam ið afþeim áæ tlunum sem ígildieru þegartillögurum vegieru settarfram .
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