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1.1.1 S am ráð við íbúa 
Fyrsti íbúafundurinn var haldinn í 7. m aí 2008, sem  sam einaði umræ ður vegna vinnu við Aðalskipulag 
sveitarfélagsins og S taðardagskrá 21. R æ dd voru viðhorf íbúa til skipulagsgerðarinnar og S taðardagskrá 21 og 
var hugm yndum  safnað til stefnum ótunar. 
Þegar ráðgjafar höfðu unnið úr þeim  ábendingum og tillögum  sem  kom u fram  á fundinum voru niðurstöður 
fundarins settir inn á heim asíðu Blönduósbæ jar: 
Annar íbúafundurinn var haldinn 17. m ars 2009 þar voru kynnt drög að landnotkun fyrir sveitarfélagið í heild og 
þéttbýli á Blönduósi og m atslýsing alskipulagsins.  Ennfrem ur voru kynntar tillögur að m álaflokkum  S taðardag-
skrár og verkefnum  innan þeirra. 
Þriðji íbúafundurinn var haldinn 2. febrúar 2010. Þar var kynnt  tillaga að landnotkun fyrir sveitarfélagið í heild 
og þéttbýlið á Blönduósi og auk umhverfisskýrslu aðalskipulagsins. 
M egin tilgangur fundarins var að gefa íbúum  og hagsm unaaðilum  tæ kifæ ri til að kom a á fram fæ ri 
athugasem dum áður en gengið yrði frá aðalskipulagstillögunni til auglýsingar.   
Á fundinum kynnti Vegagerðin tillögur sýnar að nýjum  og breyttum stofn- og tengivegum  í A-Húnavatnssýslu. 
1.1.2 S am ráð við stofnanir og fyrirtæ ki 
L andbúnaðarsvæ ði.  T illagan var send S jávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og N orðurlandsskógum  í m ars 
2010. U m sögn ráðuneytisnins barst 26. apríl 2010 og gerði ráðuneytið ekki athugasem dir við tillöguna.  
U m hverfisstofnun gaf um sögn sína 3. septem ber 2010 og benti á m ikilvæ gi þess að sýna skógræ ktarsvæ ði á 
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 vínvetningabraut 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 reiðleiða á sveitarfélagsm örkum. T illagan var send Vegagerðinni til um sagnar í m ars 2010.  
T illagan var ennfrem ur send Flugstoðum  til um sagnar vegna flugvallarins á Blönduósi og barst um sögn þeirra 
30. apríl 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  liggja bæ ði frá flugbrautarendum  og einnig til hliðar.  
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 ringar á texta varðandi um fjöllun um  iðnaðarsvæ ði þar sem  bæ tt var við um fjöllun um  Hnjúkatjörn og 
m ikilvæ gi þess að raska henni ekki né um hverfi hennar.  
T illagan var send til Veðurstofunnar til um sagnar í m ars 2010 vegna um fjöllunar um náttúruvá. 
Vatnsból, vatnsvernd og verndarsvæ ði strandm engunar og m engunar í ám  og vötnum.  Fundur var haldinn 
m eð O rkustofnun varðandi afm örkun vatnsverndarsvæ ða og var tillagan send O rkustofnun og Heilbrigðiseftirliti 
N orðurlands Vestra til um sagnar í m ars 2010. U m sögn bars frá O rkustofnun 16. apríl 2010. O rkustofnun gerir 
athugasem d um  afm örkun næ rsvæ ðis vatnsbóla fyrir Blönduós, hefur skipulagsuppdráttur verið leiðréttur í 
sam ræ m i við athugasem d. U m sögn barst frá Heilbrigðiseftirliti N orðurlands vestra 6. Apríl 2010. Þar sem  bent 
er á að að fjallað er um  vatnsvernd, gæ ði neysluvatns og vatnsveitur á a.m .k. fjórum stöðum  og að um fjöllunin 
sé ekki skýr sérstaklega þar sem  fjallað er um vatnsveitur í dreifbýli. Óljóst sé til hvaða viðm iðunarm arka er 
verið að vísa til hvað varðar gerlam engun bls. 31. 
Friðlýstar m injar og skráning fornm inja. S am ráð við M injavörð N orðurlands vestra og Byggðasafn S kagfirðinga 
um  fornleifaskráningu í sveitarfélaginu. S am hliða gerð aðalskipulags vann Byggðasafn S kagfirðinga  að 
skráningu fornleifa í Blönduósbæ  og verða niðurstöður þeirrar skráningar hluti / fylgigögn skipulagsins.  T illagan 
var send M injaverði N orðurlands Vestra til um sagnar í m ars 2010. 
Efnistökusvæ ði.  L eitað var til Vegagerðarinnar vegna upplýsinga um  efnistökusvæ ði. Farið var ítarlega m eð 
þeim  sem  til þekkja í sveitarfélaginu um  fjölda og staðsetningu efnistökusvæ ða. T illagan var send Vegagerðinni 
og U m hverfisstofnuna til um sagnar í m ars 2010. 
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Veitur.   S am ráð hefur verið haft við L andsnet vegna flutningskerfis raforku og einnig við R AR IK vegna 
dreifikerfis raforku.  T illagan var send L andsneti og R AR IK til um sagnar í m ars 2010. 
S am ráð við nágrannasveitarfélög. S am ráð hefur verið haft við S kagabyggð vegna vatsverndarm arka sem  
tengjast báðum  sveitarfélögunum og einnig við S veitarfélagið S kagafjörð vegna sveitarfélagam arka.  T illagan var 
send S veitarfélaginu S kagafirði, Húnavatnshreppi ,S veitarfélaginu S kagabyggð til um sagnar í m ars 2010. 
U m sögn barst frá S kagabyggð 12. apríl 2010. Gerð er athugasem d við reiðleið í L axárdalu um Balaskarð í landi 
skagabyggðar. R eiðleiðin hefur  verið felld út af sveitarfélagsuppdræ tti Blönduósbæ jar. Fyrirvari er hafður á 
nákvæ m ni sveitarfélagsm arka.  
Þegar sveitarstjórn sendi tillöguna til S kipulagsstofnunar m eð ósk um  leyfi til auglýsingar var eftirfarandi 
stofnunum send aðalskipulagstillöguna til um sagnar.  

?  U m hverfisstofnun 
?  S jávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið* 
?  Kirkjugarðsráð (S kipulagsnefnd kirkjugarða)* U m sögn barst 19. apríl 2010 þar sem  bent er á að 

æ skilegt er að gera ráð fyrir rúmu óbyggðu svæ ði um hverfis kirkjugarða. 
?  Fornleifavernd ríkisins* 
?  Vegagerðin 
?  S iglingastofnun Íslands* U m sögn barst frá S iglingam álastofnun 7. apríl 2010 þar sem  bent er á að 

skipulagið þarf að taka tillit til sjóvarnam annvirka sb. 5. Gr. laga nr. 28/1997. S jóvarnargörðum  hefur 
verið bæ tt inn á skipulagsuppdrátt. 

?  S kógræ kt ríkisins* 
?  Heilbrigðiseftirlit N orðurlands vestra* 
?  O rkustofnun* 
?  N orðurlandsskóga 
?  Veðurstofu Íslands 
?  L andsnet 
?  R arik 
?  Húnavatnshreppur 
?  S veitarfélagið S kagafjörður 
?  S kagabyggð 

* U m sagnir bárust  áður en sveitarstjórn sam þykkti að auglýsa tillöguna. 

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 sínum  25. m aí 2010 að auglýsa til kynningar tillögu að 
aðalskipulagi Blönduósbæ jar fyrir tím abilið 2010-2030, sam kv. 1. m álsgrein 18. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr 73/1997 m eð síðari breytingum. 
S kipulagsuppdræ ttir, greinargerð og um hverfisskýrsla m unu vera til sýnis á skrifstofu Blönduósbæ jar, 
Hnjúkabyggð 33, Blönduósi frá 28. m aí til 25. júní 2010. Ennfrem ur er tillagan til sýnis hjá S kipulagsstofnun, 
L augavegi 166, R eykjavík og á heim asíðu sveitarfélagsins, w w w .blonduos.is þar sem  jafnfram t er skýrsla vegna 
fornleifaskráningar. Þeir sem  telja sig eiga hagsm una að gæ ta er hér m eð gefinn kostur á að gera athugasem dir 
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við tillöguna. Athugasem dum skal skila til skrifstofu Blönduósbæ jar fyrir 12. júlí 2010 og skulu þæ r vera 
skriflegar. Þeir sem  ekki gera athugasem dir við tillöguna innan tilskilins frests teljast sam þykkir henni. 
 
 
Bæ jarstjóri Blönduósbæ jar, 
Arnar Þór S æ varsson. 

 

                                                                         
Bréfriturum  eru þakkaðar góðar ábendingar vill bæ jarstjórn Blönduósbæ jar benda á að staðið hefur verið að í 
allri vinnu við gerð skipulagsins í sam ræ m i við lög og reglur. Í eftirfarandi sam antekt er gerð grein fyrir þeim  xxx 
um sögnum  og athugasem dum  sem  bárust á ofangreindum auglýsingatím a aðalskipulagsins og er þeim  raðað 
upp eftir dagsetningum . M argar af athugasem dunum  eru í öllu sam bæ rilegar eru þæ r teknar sam an og svarað 
einu sinni til einföldunar.  M ikilvæ gt er að lesa um sagnirnar m eð hliðsjón af innsendum  bréfum  því hér er 
stuttlega gerð grein fyrir þeim : 
AT HU GAS EM DIR  
Við greinargerðina er gerð eftirfarandi fjölathugasem d sem  frá eftirfarandi aðilum : 
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. Anna Kristín Guðjónsdóttir, dags. 21. júní 2010 
38. Jón Gísli Grétarsson, dags. 21. júní 2010 
39. Á. Snorri Árnason, dags. 21. júní 2010 
40. Björn Sigurðsson, dags. 21. júní 2010 
41. Tómas B. Böðvarsson, dags. 21. júní 2010 
42. Bergljót Líndal, dags. 21. júní 2010 
43. Jóhann Jóhannsson, dags. 22. júní 2010 
44. Þorvaldur Helgi Sigurpálsson, dags. 22. júní 2010 
45. Hallur Jónas Stefánsson, dags. 22. júní 2010 
46. Magnús V. Snædal, dags. 22. júní 2010 
47. Guðmundur Logi Lárusson, dags. 23. júní 2010 
48. Friðrik Sigurðsson, dags. 23. júní 2010 
49. Árni Magnússon, dags. 23. júní 2010 
50. Soffía Alfreðsdóttir, dags. 23. júní 2010 
51. Eiríkur Sigfússon, dags. 23. júní 2010 
52. Herdís Hermanndóttir og Karl Sigurðsson, dags. 23. júní 2010 
53. Nína Þórðardóttir, dags. 23. júní 2010 
54. Guðmundur Brynjólfsson, dags. 23. júní 2010 
55. Júlíus Snorrason, dags. 23. júní 2010 
56. Dóra Herbertsdóttir, dags. 23. júní 2010 
57. Áki Áskelsson, dags. 23. júní 2010 
58. Örn Indriðason, dags. 23. júní 2010 
59. Halldóra Sævarsdóttir, dags. 23. júní 2010 
60. Haukur Grettisson, dags. 23. júní 2010 
61. Birgir Hrannar Stefánsson, dags. 23. júní 2010 
62. Sveinn Hreinsson, dags. 24. júní 2010 
63. Friðjón G. Jónsson, dags. 24. júní 2010 
64. Guðrún E. Jónsdóttir, dags. 24. júní 2010 
65. Sigurður Bárðarson, dags. 24. júní 2010 
66. Sigríður Svana Pétursdóttir, dags. 24. júní 2010 
67. Ó li Þór Ástvaldar, dags. 24. júní 2010 
68. Jóna Matthíasdóttir, dags. 24. júní 2010 
69. Jóhann Sigurjónsson, dags. 24. júní 2010 
70. Jóhannes Már Jóhannesson, dags. 24. júní 2010 
71. Jón Sigurðsson, dags. 24. júní 2010 
72. Runólfur Hilmar Júlíusson, dags. 24. júní 2010 
73. Sigurður Bjarni Jónsson, dags. 24. júní 2010 
74. Rúnar Haukur Ingimarsson, dags. 24. júní 2010 
75. Þorkell Pálsson, dags. 24. júní 2010 
76. Guðmundur Svavarsson, dags. 24. júní 2010 
77. Sigríður Garðarsdóttir, , dags. 27. júní 2010 
78. Hugrún Dögg Harðardóttir, dags. 27. júní 2010 
79. Sigurbjörn Kristjánsson, dags. 27. júní 2010 
80. Einar Hrafnkell Haraldsson, dags. 27. júní 2010 
81. Viðar Sigurðsson, dags. 28. júní 2010 
82. Jón Hafsteinn Jóhannsson, dags. 28. júní 2010 
83. Dóra Albertsdóttir, dags. 29. júní 2010 
84. Einar S. Bjarnason, dags. 29. júní 2010 
85. Albert Valdimarsson, dags. 29. júní 2010 
86. Alexandar Pálsson, dags. 29. júní 2010 
87. Þórhallur Guðmundsson, dags. 29. júní 2010 
88. Ágúst Hilmarsson, , dags. 29. júní 2010 
89. Þórir Karlsson, dags. 29. júní 2010 
90. Nanna Baldursdóttir, dags. 30. júní 2010 
91. Ester Jónasdóttir, dags. 30. júní 2010 
92. Guðjón Heimir Sigurðsson, dags. 30. júní 2010 
93. Jón Sigfússon, dags. 30. júní 2010 
94. Sigríður Hrönn Sigurðardóttir, dags. 30. júní 2010 
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95. Steingrímur Örn Eiðsson, dags. 30. júní 2010 
96. Halla Snorradóttir, dags. 30. júní 2010 
97. Jóhannes Mikaelssson, dags. 30. júní 2010 
98. Hrund Ásgeirsdóttir, dags. 30. júní 2010 
99. Sigurður Aðalgeirsson, dags. 30 júní 2010 
100. Sigrún María Steinarsdóttir, dags. 1. júlí 2010 
101. Petra Heimisdóttir, dags. 1. júlí 2010 
102. Jón Einar Árnason, dags. 1. júlí 2010 
103. Leifur Eiríksson, dags. 1. júlí 2010 
104. Herborg Sigfúsdóttir, dags. 1. júlí 2010 
105. Baldur Dýrfjörð, dags. 1. júlí 2010 
106. Andri Teitsson, dags. 1. júlí 2010 
107. Teitur Jónsson, dags. 1. júlí 2010 
108. Auður Hörn Freysdóttir, dags. 1. júlí 2010 
109. Þór Freysson, dags. 1. júlí 2010 
110. Gerður Rán Freysdóttir, dags. 1. júlí 2010 
111. Jón Ingi Jónsson, dags. 1. júlí 2010 
112. Birgir Karl Birgisson, dags. 2. júlí 2010 
113. Kristinn Magnússon, dags. 2. júlí 2010 
114. Valgerður Magnúsdóttir, dags. 2. júlí 2010 
115. Örn Marínó Árnason, dags. 3. júlí 2010 
116. Páll Jóhannesson, dags. 4. júlí 2010 
117. Hjalti Páll Þórarinsson, dags. 5. júlí 2010 
118. Ágúst Ó mar Halldórsson, dags. 5. júlí 2010 
119. Hera Krístín Ó ðinsdóttir, dags. 5. júlí 2010 
120. Svandís Gunnarsdóttir, dags. 5. júlí 2010 
121. Magnús Friðriksson, dags. 5. júlí 2010 
122. Pétur Jónsson, dags. 5. júlí 2010 
123. Albert Gestsson, dags. 5. júlí 2010 
124. G. Ó mar Pétursson, dags. 5. júlí 2010 
125. Elvar Már Sigurðsson, dags. 5. júlí 2010 
126. Ingvar Björn Ingvarsson, dags. 5. júlí 2010 
127. Ingvar Björnsson, dags. 5. júlí 2010 
128. Soffía Tryggvadóttir, dags. 5. júlí 2010 
129. Magnús Gislason, dags. 5. júlí 2010 
130. Stefanía Sigmundsdóttir, dags. 5. júlí 2010 
131. Sverrir Guðmundsson, dags. 6. júlí 2010 
132. Eiríkur Þórðarson, dags. 6. júlí 2010 
133. Haukur Sigfússon, dags. 6. júlí 2010 
134. Helena Þ. Karlsdóttir, dags. 6. júlí 2010 
135. Guðjón Björnsson, dags. 6. júlí 2010 
136. Tinna Ingvarsdóttir, dags. 6. júlí 2010 
137. Sigurvin Jóhannesson, dags. 6. júlí 2010 
138. Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, dags. 9. júlí 2010 
139. Sólveig Jónsdóttir, ódags. 
140. Kristján Hjálmarsson, ódags. 
141. Ó ðinn Árnason, ódags. 
142. Guðrún Björg Harðardóttir, ódags. 
143. Arnaldur Birgir Magnússon, ódags. 
144. Magnús Þór Ásgeirsson, ódags. 
145. Emilía Bára Jónsdóttir, ódags. 
146. Margrét Róbertsdóttir, ódags. 
147. Hrannar Ó lafsson, ódags. 
148. Margrét Björgvinsdóttir, ódags. 
149. Svana Þorgeirsdóttir og Gunnar Kárason, júní 2010 
150. Árni Árnason, júní 2010 
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„Efni:   Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.  
S vínavatnsleið / Húnavallaleið. 
M eð vísan til auglýsinga eftir athugasem dum  við ofangreindar tillögur, m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég 
m ér hér m eð sem  vegfarandi að gera athugasem dir við að í tillögunum  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um 
S vínavatnsleið eða Húnavallaleið, þrátt fyrir ótvíræ ðan vilja m ikils m eirihluta íbúa N orð-austurlands og fulltrúa 
þeirra og raunar m eirihluta landsm anna allra.   
U m  að ræ ða eina arðsömustu vegagerð sem  ráðast m á í hérlendis.  Vegur þessa leið  stytti leið fyrir um ferð m illi 
N orðausturlands- og vesturhluta landsins um  og yfir 13 km  og stuðlaði þannig að um talsvert auknu 
um ferðaröryggi, skem m ri aksturstím a, m inni eldsneytiseyðslu og m engun, læ gri flutningskostnaði og þar m eð 
aukinni sam keppnishæ fni N orðausturlands, fjölbreyttara leiðavali og á allan hátt hagkvæ m ari, þæ gilegri og 
öruggari akstri.  Vegagerðin hefur óskað eftir að gert yrði ráð fyrir veginum  í tillögum  að aðalskipulagi 
sveitarfélaganna, m .a. til aukins umferðaröryggis.  Vinna við gerð vegarins m un einnig skapa verðm æ t störf nú 
á tím um mikils atvinnuleysis.   
Ekki er að sjá að þessi sjónarm ið hafi verið höfð í huga hjá sveitarfélögunum  við undirbúning aðal-skipulagsins 
þrátt fyrir fjölm argar óskir þar um.  S kora ég því á Húnavatnhrepp og Blönduósbæ  að virða vilja m eirihluta 
þjóðarinnar og þeirra sem  fara m illi norðaustur- og vesturhluta landsins og gera ráð fyrir um ræ ddum  vegi í 
tillögum  sínum  að aðalskipulagi sveitarfélaganna í stað þess að beina  um ferðinni næ stu 20 ár 13 km  lengri leið 
en ella væ ri.  Yrði breytt skipulag  m jög í þágu byggðar og greiðra sam gangna í landinu.“ 
Umsögn:  

Bæ jarstjórn getur ekki tekið undir þá fullyrðingu að m eirihluti landsmanna allra sé hlynnt Húnavallaleið.  Ekki 
liggja fyrir neitt sem  staðfestir þennan vilja.  Afstaða bæ jarstjórnar er skýr varðandi tillögu Vegagerðarinnar 
um Húnavallaleið.  Bæ jarstjórn getur engan veginn fallist á tillöguna þar sem Blönduósbæ r er m ikilvæ g 
þjónustum iðstöð fyrir íbúa Austur-Húnavatnssýslu og þar er löng hefð fyrir þjónustu við vegfarendur. Falli 
Blönduósbæ r úr alfaraleið mun það hafa alvarleg og neikvæ ð byggða-, efnahags- og sam félagsleg áhrif á 
byggðarlagið þar sem  tæ pir 14 km  verða til Blönduós frá þeim  stað þar sem  nýr vegur á að liggja.  R ök 
bæ jarstjórnar eru eftirfarandi.   
1.  Húnavallaleið er ekki í sam ræ m i við stefnu sveitarfélagsins í sam göngumálum í aðalskipulagi eru sett fram 
þessi m arkm ið: 

?  S tuðlað verði að bæ ttum samgöngum við nágrannabyggðalög. 
?  Aukið verði öryggi vegfaranda á vegum. S érstök áhersla er lögð á öruggari vegtengingar tengibrauta 

og fæ kkun heim traða við Hringveginn vegna umferðaröryggis. 
?  T engivegir verði lagaðir og lagðir bundnu slitlagi. 
?  M arkviss fæ kkun einbreiðra brúa. 
?  S tuðla að styrkingu og hæ kkun vega á snjóastöðum  og að slitlag sé sett á fjölförnustu vegina. 

2.  Við gerð aðalskipulags voru til grundvallar þæ r áæ tlanir sem  ríkisvaldið hefur samþykkt og eru í gildi.  Þar 
ber m .a. að nefna Byggðaáæ tlun 2010-2013, Vaxtasam ningur N orðurlands vestra, S am gönguáæ tlun 2007-
2010, N áttúruverndaráæ tlun 2009-2013, S væ ðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016 o.s.frv.  
Húnavallaleið er ekki í samræ m i við gildandi S væ ðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016 sem  gerir ekki 
ráð fyrir henni.  Í svarbréfi sam vinnunefndar S væ ðisskipulags Austur-Húnavatnssýslu við athugasemdum  
Vegagerðarinnar dags. 7. apríl 2005 kom  eftirfarandi fram : „Það er samdóma álit heim am anna að lega 
Hringvegar sé á allan hátt farsæ lust fyrir héraðið um Blönduós.  Blönduós er aðal þjónustukjarni og m iðstöð 
héraðsins.  Hins vegar hefur verið í umræ ðu sveitarstjórnarm anna og fleiri hagsmunaaðila að kannaður verði 
ofan í kjölinn sá m öguleiki að fæ ra Hringveginn yfir á Þverárfjall og þaðan yfir í Hjaltadal og leggja hann 
þaðan um jarðgöng yfir í Barkárdal m eð tengingu til Akureyrar. Á þann hátt m á ná fram  afar hagstæ ðri 
vegtengingu um  allt N orðurland. Af framangreindum ástæ ðum sér S am vinnunefnd um svæ ðisskipulag Austur 
Húnavatnssýslu 2004-2016 sér ekki fæ rt að verða við óskum Vegagerðarinnar um að gera ráð fyrir fæ rslu 
Hringvegarins um S veinsstaða- og T orfalæ kjarhrepp.“ 
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3.  Eitt af m eginm arkm iðum  í tillögu að aðalskipulagi Blönduós er að stuðla að bæ ttum  sam göngum  við 
nágrannabyggðalög.  Í Vaxtasamningi fyrir N orðurland vestra, sem  gefið er út af Iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytinu 2006, voru settar fram tillögur um úrbæ tur í sam göngumálum fyrir N orðurland vestra.  
Þar er rifjuð upp ályktun frá stjórn S S N V vegna umsagnar um byggðaáæ tlun 2006–2009, þar sem  talið er 
m jög brýnt að N orðurland vestra verði skilgreint sem  sérstakur landshlutakjarni m eð S auðárkrók sem  
höfuðstað. Það felur m .a. í sér að aukin áhersla verði lögð á sam göngubæ tur á svæ ðinu.  Aðalsamgönguleiðin 
á m illi S uðurlands og N orðurlands liggur um  N orðurland vestra.  Verkefnisstjórn um vaxtarsam ning lagði 
fram  eftirfarandi tillögur m eð áherslu á sam göngubæ tur: 
„1. Jarðgöng undir T röllaskaga. Brýnt er að tekin verði ákvörðun innan árs um endurbæ tur á vegum á m illi 
S kagafjarðar og Eyjafjarðarsvæ ðisins m eð jarðgöngum  og öðrum endurbótum, en slíkt verður ekki gert nema 
m eð einhverjum af eftirfarandi valkostum í form i jarðganga. Þetta er orðið afar m ikilvæ gt í ljósi þess m ikla 
umferðarþunga sem  er á þessari þjóðbraut á m illi N orður- og S uðurlands. 
a) Göng, Hjaltadalur – Barkárdalur – Hörgárdalur, fram kvæ m a þarf hagkvæ mnisathugun.“ 
M eð jarðgöngum  á T röllaskaga styttist vegalengd frá Akureyri til S auðárkróks um allt að 31 km og til 
Blönduós um allt að 18 km  m eð vegstyttingum sem  er m eiri stytting en Húnavallaleið gerir ráð fyrir eða 13 
km .  T il R eykjavíkur styttist því leiðin um allt að 18km .  Í Vaxtarsam ningnum eru einnig settar fram  tillögur 
um aukið samstarf á m illi einstakra byggðakjarna innan svæ ðisins þá sér í lagi hvað varðar 
heilbrigðisþjónustu, skólamál og í landbúnaði.  Grundvallarþáttur til að efla samstarfið eru bæ ttar sam göngur 
innan svæ ðisins.   
4.  Í samgönguáæ tlun eru sett fram fim m  m arkm ið um  þróun í sam göngum : 

?  Greiðari sam göngur 
?  Hagkvæ m ni við uppbyggingu og rekstur 
?  U m hverfislega sjálfbæ rar sam göngur 
?  Ö ryggi 
?  Jákvæ ð byggðaþróun 

M arkm iðið um  jákvæ ða byggðaþróun er ným æ li í samgönguáæ tlun en m eð því er m eðal annars stefnt að því 
að grunnkerfi sam gangna nái til allra þéttbýlisstaða m eð 100 íbúa eða fleiri. Við forgangsröðun á ráðstöfun 
fjárm agns verður því ekki eingöngu tekið tillit til arðsem i fram kvæ mdar því iðulega vega þungt rök um betri 
tengingar byggða.  M eð Húnavallaleið m yndu nást fjögur af fyrrgreindum markm iðum  en ekki er horft til 
byggðaþróunar í héraðinu.  M eð tilkomu bæ tts vegar um  Þverárfjall og jarðgöngum um T röllaskaga þá yrðu 
sam göngur greiðari og öruggari og m eð tíð og tíma einnig hagkvæ mar og sjálfbæ rar.  M arkm iðinu um 
jákvæ ða byggðaþróun væ ri aftur á m óti á allan hátt fullnæ gt og atvinnu- og þjónustusvæ ði stæ kka enn frekar 
sem  m yndi ná um allt N orðurland ef Vaðlaheiðargöng eru tekin m eð.  Ennfremur losna vegfarendur við tvo 
fjallvegi, þ.e. Ö xnadalsheiði sem  liggur hæ st í 540 m  yfir sjó og Vatnsskarð sem  liggur hæ st í 420 m .y.s.  
Þverárfjallsvegur liggur hæ st í 322 m  og því m á áæ tla að mokstursdögum myndi fæ kka í kjölfarið. 
5.  Bæ jarstjórn leggur áherslu á að átak verði gert í tengivegum (bundið slitlag) innan svæ ðisins. M ikil þörf á 
því vegna breyttrar atvinnusóknar innan sveitarfélaganna á N orðurlandi vestra.   
6.  S am félagsleg áhrif á Blönduós m eð Húnavallaleið eru að mati bæ jarstjórnar vanm etin.  Í skýrslu sem  gerð 
var af R annsóknar- og þróunarm iðstöð Háskólans á Akureyri fyrir Húnavallaleið (S vínavatnsleið) er talið að 
þjónusta sem  tengjast umferð Hringvegar í gegnum Blönduós skapi allt að 60 ársverk.  L jóst er að stór hluti 
þeirra ársverka m yndi glatast eða flytjast til frá Blönduósi.  Ef þessar tölur eru settar í samhengi við Akureyri 
eða R eykjavík, þar sem  Hringvegurinn liggur einnig í gegn, þá er um  að ræ ða umtalsverða fæ kkun starfa.  
M eð styttingu Hringvegarins um Þverárfjall og m eð göngum úr Hjaltadal yfir í Hörgárdal m yndi 
flutningskostnaður einnig læ kka fyrir íbúa N orðurlands vestra m eð styttri flutningsleiðum  t.a.m . til 
Akureyrar.  Í Vaxtarsam ningnum kem ur fram  að „N orðurland vestra er vel í sveit sett hvað varðar fjarlæ gð 
frá höfuðborgarsvæ ðinu og Akureyri. M örg tæ kifæ ri eru til þess að styrkja enn frekar svæ 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 undir Hjaltadalsheiði þýðir enn betri tengingu við Eyjafjarðarsvæ ðið en nú er 
og er nauðsynleg.” 
7.  S veitarfélagið telur að alm ennar vegabæ tur á núverandi vegi m yndu fæ kka slysum á Hringveginum 
verulega m eð breikkun vegar og hönnun sem  tryggir hám arksumferðaröryggi.  Bent er á að ráðast má í 
brýnni aðgerðir varðandi styttingu Hringvegarins sem  fleiri m yndu njóta góðs af og ber þar hæ st að nefna 
gerð S undabrautar en m eð henni næ st 5-10 km  stytting á m illi Akureyrar og R eykjavíkur, en einnig tvöföldun 
S uðurlands- og Vesturlandsvegar. 
8.  Fyrrgreindar aðgerðir eru allar til þess fallnar að skapa verðm æ t störf á erfiðum tímum og m un fleiri en 
gerð Húnavallaleiðar. 
9.  Þess ber að geta að leiðarval Húnavallaleiðar liggur skv. gögnum N ytjalands frá 2005 um  stórt sam fellt 
votlendi sem nýtur verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999. 
10.  Að lokum ber að nefna að Húnavallaleið er ekki inn í gildandi S am gönguáæ tlun en tillaga að 
langtím asam gönguáæ tlun 2007-2018 var aldrei samþykkt og því að öllu ótæ kt og sveitarfélaginu beinlínis 
óheim ilt að setja inn vegi sem  ekki eru inni á áæ tlun ríkisvaldsins. 

151. Eyþing, dags. 16. júní 2010 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030 
varðandi Húnavallaleið. 
Á fundi stjórnar Eyþings 10. júní kom u aðalskipulagstillögur Húnavatnshrepps og Blönduósbæ jar til um ræ ðu í 
tengslum við m ögulegar vegstyttingar. S tjórnin sam þykkti að vísa til eftirfarandi bókunar frá 4. m ars sl.. 
„S tjórn  Eyþings tekur undir sjónarm ið Vegagerðarinnar um  að Húnavallaleið (S vínavatnsleið) og ný veglína í 
S kagafirði verði settar á aðalskipulag viðkom andi sveitarfélaga.  U m ræ ddar veglínur leiða til m ikilvæ grar 
styttingar á Hringveginum.  S tjórnin m innir á sam þykkt frá aðalfundi Eyþings 2009 um  að skoðaðir verði 
ítarlega möguleikar á styttingu Hringvegarins m illi N 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  skuli ekki gert ráð fyrir nýjum  vegi um  Húnavallaleið.  S tjórnin skorar á hlutaðeigandi 
sveitarstjórnir að gera ráð fyrir veginum í aðalskipulagstillögum  sínum . 
Athugasem dum stjórnar Eyþings er hér m eð kom ið á fram fæ ri.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við 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 GI HÚN 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 EYFI ÉG M ÉR  HÉR  M EÐ S EM  VEGFAR AN DI AÐ GER A AT HU GAS EM DIR  VIÐ AÐ Í ÞEIM  S KU L I EKKI GER T  R ÁÐ 
FYR IR  VEGI U M  S VÍN AVAT N S L EIÐ (HÚN AVAL L AL EIÐ) O G ÓS KA EFT IR  AÐ ÚR  ÞVÍ VER ÐI BÆ 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 I M U N AR  U M  
ÞES S A KM .“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
153. Sigurður Rúnar Ragnarsson, dags. 22. júní 2010 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín 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 vínavatnsleið). Við fyrstu sýn álít ég að fram kvæ m din hafi ekki í för m eð sér um talsverð neikvæ ð 
áhrif á dýralíf, gróður, landslag eða búsetu á svæ ðinu. 
S tytting aðalum frðaræ ðar hefur um talsverð jákvæ ð áhrif fyrir m eginþorra vegfarenda auk þess að stuðla að 
læ kkun kostnaðar við vöruflutninga á þessari leið. 
Ég tel að sveitarsjórnum  Blönduósbæ jar og Húnavallahrepps beri siðferðileg skylda til að láta reyna á hvaða árif 
fram kvæ m din hefur m eð því að gera ráð fyrir henni á skipulagi þannig að frekar verði gert umverfism at vegna 
hennar. 
Ég sæ tti m ig illa við að ofangreindar sveitarstjórnir í umboði íbúa sveitarfélaganna geti ákveðið að kostnaður 
m inn við hverja ferð þar í gegn verði eitt- til tvöþúsund krónum  hæ rri en þyrfti að vera. 
Ég nýt góðrar gestrisni þegar ég heim sæ kji æ ttingja og vini á Blönduósi. Það er hins vegar ekki gestrisni að 
þvinga þá til heim sókna sem  telja sig ekkert erindi eiga.“ 
U m sögn:   
S am kvæ mt tillögu að matsáæ tlun fyrir S vínavatnsleið frá 2007 þá hefur svæ ðið sem  um ræ ðir hefur verið 
kortlagt í verkefninu N ytjaland (L andbúnaðarháskóli Íslands - nóvem ber 2005) en ekki er vitað um  aðrar 
heim ildir um gróður á svæ ðinu. L jóst er af kortum að gróður er allfjölbreyttur á því svæ ði sem  fyrirhugað 
vegarstæ ði liggur um. Þar er m ólendi af m ism undandi toga, votlendi, deiglendi, graslendi og ræ ktað land. 
Votlendi er töluvert útbreitt. norður af R eykjum og næ r sam fellt á m iðbiki fram kvæ mdasvæ ðisins en 
sam kæ vmt gögnum frá N ytjalandi er um að ræ ða stórt sam fellt votlendi sem nýtur verndar skv. 37 gr. 
náttúruverndarlaga nr. 44/1999.  Þar sem   gróðurlendi eru nokkuð fjölbreytt m á reikna m eð að allm argar 
tegundir finnist á svæ ðinu. Válistategundin S tefánssól (P apaver radicatum ) gæ ti t.d. fundist á áhrifasvæ ði 
fyrirhugaðs vegar.   Fuglalíf er fjölbreytt á svæ ðinu enda um fjölbreytt votlendi að ræ ða og m ikill fjöldi 
varpfugla eru við Hafratjörn þar sem  vegurinn m un liggja m jög næ rri.  L jóst er að fyrirhugaður stofnvegur yrði 
nokkuð áberandi í landinu þar sem vegurinn læ gi þvert yfir Húnavatnshrepp.   
Að öðru leyti sjá svar bæ jarstjórnar við fjölathugasemd  1-150. 
154. Frímann Guðmundsson, dags. 22. júní 2010 

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín eru sem  hér segir:  
L eiðin m illi Akureyrar og R eykjavíkur styttist um  14 km , sem  er þjóðhagslega m jög hagkvæ m t, er ekki kom ið nóg 
af eiginhagsm unum án tillits til annarra, það hefur verið þjóðinni dýrt.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
155. Martha Ó skarsdóttir, dags. 23. júní 2010 

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030. 
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: R ök m ín eru sem  hér segir: M un stytta leið m ína til R eykjavíkur verulega.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
156. Ragnar Kristjánsson, dags. 23. júní 2010 

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.  
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: R ök m ín eru sem  hér segir: M un stytta leið m ína til R eykjavíkur verulega. 
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Einnig Einnig verður sparnaður m ikill í eldsneytiskaupum  fyrir einstaklinga og fyrirtæ ki þegar til lengri tím a er 
litið.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
157. Gísli Gunnlaugsson, dags. 23. júní 2010 

„M eð vísan til skipulagslaga frá 1997 m ótm æ li ég tillögu að aðalskipulagi Blönduósbæ jar til 2030 og 
Húnavatnshrepps til 2022.  Ástæ ðan er sú að ekki er gert ráð fyrir vegi sem  kallaður er Húnavallaleið eða 
S vínavatnsleið og styttir þjóðveg 1 um  14 km .  Það er augljóst að þessi stytting vegarins er gríðarlega hagkvæ m  
og m ikið hagsm unam ál fyrir m ig og aðra vegfarendur auk þess að vera um talsverður sparnaður á innfluttum 
orkugjöfum.  Ég vek athygli á því að þessi ákvörðun er tekin af þeim  fám enna m innihluta landsm anna sem  ekki 
nýtur góðs af styttingu leiðarinnar á þessum  stað.  Það er því fullkom lega út í hött að þeir aðilar taki þessa 
ákvörðun fyrir hönd allra hinna sem  njóta góðs af styttingunni.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
158. Sigurður Ó lafsson, dags. 23. júní 2010 

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030. 
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt:  
R ök m ín eru sem  hér segir:  
S tytting á þessari leið m un spara m ér peninga þegar ég ek á m illi Akureyrar og R eykjavíkur sem  ég geri nokkuð 
oft á ári. Þetta nýja vegastæ ði m un hins vegar ekki verða þess valdandi að ég hæ tti að kom a til Blönduós sem  er 
m jög fallegur bæ r. Við það að losna við um ferðaþungann í gegnum Blónduós gerið það tjald og útivistasvæ ðið 
við ánna m un eftirsóknaverðara, friðsæ lla og öruggara á allan hátt.” 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
159. Jónas Bergsteinsson, dags. 23. júní 2010 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín eru sem  hér segir:  
L eiðin styttist á m illi R eykjavíkur og Akureyrar sem  er veruleg sam göngubót“. 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
160. Gunnar Kristinsson, dags. 23. júní 2010 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín eru sem  hér segir: 
Ég vil stytta leiðina til R vík frá Akureyri og fá betri og greiðari leið.Ég vil ekki vera neyddur til að taka á m ig krók 
til þess eins að þjóna duttlungun einhverra bæ jarfélaga sem  geta neitað að setja þjóðhagstæ ðar vegabæ tur í 
skipulag hjá sér.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
161. Hermann Ragnar Jónsson, dags. 23. júní 2010 
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„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín eru sem  hér segir: S tytting vegar á m illi landshluta er þjóðhagslega hagkvæ m t og orkusparandi.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
162. Garðar Tryggvason, júní 2010 

„Ég vil óska eftir því að gert verði ráð fyrir lagningu vegar, Húnavalla/S vínavatnsleið, í aðalskipulagi 
Blönduósbæ jar og Húnavatnshrepps, ég tel raunar ótæ kt ef það verður ekki gert ráð fyrir lagningu þessa vegar 
sökum þess hagræ ðis sem  af styttingunni m undi hljótast.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
163. Bjarni Jónsson, júní 2010 

„Ég skora á rétta aðila að kom a vegstyttingu milli norðausturlands og vesturlands á skipulag.  Það er ótæ kt að 
hagsm unir eins og sjoppurekstur neyði m enn til að aka 14 km  lengri leið í hvert skipti sem  ekið er á m illi.  Þótt 
m enn vilji sínum  vel eru takm örk fyrir hversu langt er hæ gt að ganga í hagsm unagæ slu og skulu m enn hafa það 
í huga hversu hlæ gilegar þæ r tilraunir verða þegar fram  í sæ kir.   Að standa í vegi fyrir þessari sjálfsögðu 
bæ tingu á vegakerfi á aulalegum forsendum  sem  að “vegir séu til að tengja byggðir” dregur niður álit m anna á 
þeim  sem  þessu halda fram .  Þessi forsenda lýsir einfaldlega heim sku ef hún er tekin eins og hún er sögð.  
Afsakið, en ég m átti til m eð að kom a þessari skoðun áleiðis.“ 

U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
164. Sigurður Jóhannesson, júní 2010 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030. 
S vínavatnsleið / Húnavallaleið.  
M eð vísan til auglýsinga eftir athugasem dum  við ofangreindar tillögur, m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég 
m ér hér m eð sem  vegfarandi að gera athugasem dir við að í tillögunum  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um 
S vínavatnsleið eða Húnavallaleið, þrátt fyrir ótvíræ ðan vilja m ikils m eirihluta íbúa N orð-austurlands og fulltrúa 
þeirra og raunar m eirihluta landsm anna allra.    
U m  að ræ ða eina arðsömustu vegagerð sem  ráðast m á í hérlendis.  Vegur þessa leið  stytti leið fyrir um ferð m illi 
N orðausturlands- og vesturhluta landsins um  og yfir 13 km  og stuðlaði þannig að um talsvert auknu 
um ferðaröryggi, skem m ri aksturstím a, m inni eldsneytiseyðslu og m engun, læ gri flutningskostnaði og þar m eð 
aukinni sam keppnishæ fni N orðausturlands, fjölbreyttara leiðavali og á allan hátt hagkvæ m ari, þæ gilegri og 
öruggari akstri.  Vegagerðin hefur óskað eftir að gert yrði ráð fyrir veginum  í tillögum  að aðalskipulagi 
sveitarfélaganna, m .a. til aukins um ferðaröryggis.  Vinna við gerð vegarins m un einnig skapa verðm æ t störf nú 
á tím um mikils atvinnuleysis.    
Ekki er að sjá að þessi sjónarm ið hafi verið höfð í huga hjá sveitarfélögunum  við undirbúning aðal-skipulagsins 
þrátt fyrir fjölm argar óskir þar um.  S kora ég því á Húnavatnhrepp og Blönduósbæ  að virða vilja m eirihluta 
þjóðarinnar og þeirra sem  fara m illi norðaustur- og vesturhluta landsins og gera ráð fyrir um ræ ddum  vegi í 
tillögum  sínum  að aðalskipulagi sveitarfélaganna í stað þess að beina  umferðinni næ stu 20 ár 13 km  lengri leið 
en ella væ ri.  Yrði breytt skipulag  m jög í þágu byggðar og greiðra sam gangna í landinu. 
Jafnfram t er rétt að taka fram  að undanfarin ár hef ég æ tíð ekið núverandi S vínvetningabraut frekar en að fara 
um  Blönduós ef ég hef verið á ferð um  svæ ðið. Fram angreint hefur verið gert í m ótm æ laskini við sjónarm ið 
sveitarstjórna svæ ðisins. Á næ stu árum  hyggst ég halda uppteknum  hæ tti og aka S vínvetningabraut og hvetja 
aðra til hins sam a þó það hafi í för m eð sér að rykmökkur berist bæ ði yfir tún og bæ i.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við 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 jar 2010 – 2030. 
Bæ ði sem  vegfarandi og atvinnurekandi vil ég kom a á fram fæ ri athugasem dum  um  að ekki skuli vera gert ráð 
fyrir s.k. S vínavatns- eða Húnavallaleið í tillögunum . 
U m  er að ræ ða m jög arðsam a vegagerð sem  m un styrkja alla byggð á N orður- og Austurlandi, stytta 
vegalengdir og auka um ferðaröryggi. 
Við Blönduós er rekin m etnaðarfull þjónusta við vegfarendur.  M ikilvæ gt er að gera einnig ráð fyrir að sú 
starfsem i verði flutt til í sam ræ m i við hagstæ ðari leið.  
M eð hagkvæ m ari sam göngum  og styrkingu byggða m á gera ráð fyrir að þessi m ikilvæ ga þjónusta hafi 
m öguleika til m eiri vaxtar í fram tíðinni. 
M eð því að gera ráð fyrir S vínavatns- eða Húnavallaleið  falla hagsm unir allra N orðlendinga sam an.  Að gera 
ráð fyrir öðru er skam m sýni.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
166. Guðríður Magnúsdóttir, Kári Ottóson, Guðjón Kárason, Brynjar Kárason og Rúnar Kárason, júní 2010 

„Efni: Í sam bandi við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030. 
Í sam bandi við aðalskipulag ykkar m eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef 
S kipulagsstofnunar, leyfum  við okkur hér m eð sem  vegfarandur að styðja ykkar tillögu og vona að áfram haldið 
verði á þá leið að það verði gerð jarðgöng frá Hjaltadal yfir í Hörgárdal. 
S ú leið ásam t Þverárfjallsvegi stytti leiðina m illi Akureyrar og höfuðborgarinnar álíka m ikið og S vínavatnaleið. 
Þó svo að göngin hafi verið felld út úr aðalskipulagi S kagafjarðar þá æ tlum  við að vona að þau rati þangað inn 
aftur. S tór kostur er að losna við Ö xnadalsheiði sem  er 540m  y s. og síðan er Þverárfjallsvegur m un læ gra yfir 
sjávarm áli en Vatnsskarðið.  Við erum  alveg sannfæ rð um  að það se ekki síðri ávinningur á þeirri fram kvæ m d og 
hún kem ur okkur íbúum  á norðurlandi til góða og þéttir þéttbýliskjarnana. Við teljum  þetta eina arðsömustu 
vegagerð sem  ráðast m á í hérlendis.  Vegur þessa leið stytti leið fyrir umferð m illi N orðausturlands- og 
vesturhluta landsins og stuðlaði þannig að um talsvert auknu um ferðaröryggi, skem m ri aksturstím a, m inni 
eldsneytiseyðslu og m engun, læ gri flutningskostnaði og þar m eð aukinni sam keppnishæ fni N orðausturlands, 
fjölbreyttara leiðavali og á allan hátt hagkvæ m ari, þæ gilegri og öruggari akstri.  
Vinna við gerð jarðgangnanna og vegarins m un einnig skapa verðm æ t störf nú á tím um  m ikils atvinnuleysis.  
Við vonum  að þessi sjónarm ið hafi verið höfð í huga hjá sveitarfélögunum við undirbúning aðal-skipulagsins  
S korum við því á Húnavatnshrepp og Blönduósbæ  að gera áfram  ráð fyrir um ræ ddum  vegi í tillögum  sínum  að 
aðalskipulagi sveitarfélaganna áfram  því það yrði m jög svo í þágu byggðar og greiðra sam gangna í landinu.“ 
U m sögn:  Bæ jarstjórn Blönduósbæ jar tekur undir athugasem d. 
167. Þrándur Ó lafsson og samskonar athugasemd frá Guðmundi Ó lafssyni, júní 2010 

„S æ ll/sæ l, 
Ég geri athugasem d við að ekki er gert ráð fyrir Húnavallaleið/S vínavatnsleið í tillögum  að aðalskipulagi til 
2030. 
Ég tel að þetta sé brýnt m ál og að í uppbyggingarferli vegakerfis landsins sé nauðsynlegt að skoða hagkvæ m ni 
og arðsem i þessa vegstæ ðis til hlítar, sér í lagi þegar litið er 20 ár fram  í tím ann. 
Vísa að öðru leyti til m álflutnings á síðum  L eiðar ehf. (w w w .leid.is) og Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar 
(w w w .afe.is) 
S kora á hlutaðeigandi aðila að verða við þessari athugasem d.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
168. Hallur Heimisson, júní 2010 
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„U ndirritaður gerir hér m eð eftirfarandi athugasem d við skilulag Blönduós og Húnavatnshrepps 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga eftir athugasem dum  við ofangreindar tillögur, m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég 
m ér hér m eð sem  vegfarandi að gera athugasem dir við að í tillögunum  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um 
S vínavatnsleið eða Húnavallaleið, þrátt fyrir ótvíræ ðan vilja m ikils m eirihluta íbúa N orð-austurlands og fulltrúa 
þeirra og raunar m eirihluta landsm anna allra.  Það hefur löngum  verið siður hér á landi við vegalagningu að 
þræ ða sem  flest sveitabýli og þorp sem mögulegt er. Þessi háttur hefur lengt vegalengdir m illi héraða og 
fjóðunga að óþörfu. Viðast hvar erlendis eru þjóðbrautir lagðar fram hjá bæ jum , til að m innka slysahæ ttu og og 
stytta ferðatím a. Það er tím abæ rt að slík vinnubröggð verði tekin upp hér á landi hvar sem  þeirra er kostur. Því 
skora ég á sveitarstjórnir og skipulagsyfirvöld Blönduós og Húnavatnshrepps að setja styttingu þjóðvegar eitt 
inná skipulag.  S já nánar á http://www.afe.is/index.php?pid=160&cid=620.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
169. Gísli Baldvinsson, júní 2010 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.  
S vínavatnsleið / Húnavallaleið.  
M eð vísan til auglýsinga eftir athugasem dum  við ofangreindar tillögur, m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég 
m ér hér m eð sem  vegfarandi að gera athugasem dir við að í tillögunum  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um 
S vínavatnsleið eða Húnavallaleið, þrátt fyrir ótvíræ ðan vilja m ikils m eirihluta íbúa N orð-austurlands og fulltrúa 
þeirra og raunar m eirihluta landsm anna allra.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
170. Aðalheiður Kjartansdóttir, júní 2010 

„Ég skora á ykkur að vinna að því að stytta leiðina m illi norður og suðurlands eins og hæ gt er, og leggja nýjan 
veg um Húnavallaleið eða svínavatnsleið.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við 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 tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín eru sem  hér segir:   S tyttri ferðatím i og ódýrari flutningskostnaður.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
172. Haraldur Huginn Guðmundsson,ódags. 

„Góðan og blessaðan daginn..Ég vil ekki trúa því að þið leggist gegn því að stytta leiðina um  14km . Ég veit að 
það m unar um að fá um ferinna í gegn um Blönduós.  Enn við sem  búum  austan við ykkur m unar um  28Km  
þegar við þurfum  á S uðurlandið.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
173. Jón Bjarnason, ódags. 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín eru sem  hér segir: Ég vil spara bensin og slit á bifreið og svo það sem  er alaðatriðið er um hverfisáhrif 
vegna m engunar en m engun eykst ef vegalengdir eru lengri en þæ r þurfa að vera.“ 
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U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
174. Viðar Magnússon, ódags. 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
Athugasem d sam skonar og m eirihluti athugasem da en bæ tt er við eftirfarandi. 
Það verður að teljast sanngjörn krafa að orðið verði við þessum  athugasem dum . Að öðrum  kosti verði sett upp 
veggjald sem  að hreppurinn borgar í form i bóta til bílstjóra sem  bæ tur sem  aka þurfa gegnum  hreppinn vegna 
aukins bensínkostnaðar, sem  hefur aldrei hefur veri hæ rri en nú. Það verður að teljast til m erkisatburða í 
Íslandssögunni þessi þverstrenginsgsháttur hreppsins m óti nýrri vegagerð og fram förum  alm ennt. N ú hafið i 
tæ kifæ ri til að reka af ykkur slyðruorðið. 
Einnig krefst undirritaður að nýr vegur verði lagður um  S vínavatnsleið til að aka þar sem  lausaganga fjár er ekki 
leyfð innan um  90 km  hraða um ferðar, en ég eins og m argir aðrir hef því m iður lent í því að aka á sauðfé við 
Blönduós, og vegna snjóþunga við Geitaskarð, en þar hef ég eins og m argir aðrir þurft að gista vegna fæ rðar 
vegna þess hve núverandi vegur liggur lágt um  snjóþunga leið.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150. 
175. Bæjarráð Akureyrar, dags. 1. júlí 2010 

„Efni:  S tytting hringvegarins – athugasem d við aðalskipulag Húnavatnshrepps og Blönduósbæ jar 
Bæ jarráð hefur á fundi sínum  þann 1. júlí gert eftirfarandi bókun: 
Bæ jarráð Akureyrarbæ jar lýsir yfir vonbrigðum  m eð að í tillögum  að aðalskipulagi Húnavatnshrepps og 
Blönduósbæ jar er ekki gert ráð fyrir að leggja m egi nýjan veg um  svokallaða S vínavatnsleið (Húnavallaleið) í 
Austur-Húnavatnssýslu.  Þessi vegur m yndi stytta leiðina m illi N orðausturlands og vesturhluta landsins um 
tæ plega 14 km  og stuðla þannig að auknu um ferðaröryggi, skem m ri aksturstím a, m inni eldsneytiseyðslu og 
m engun og læ gri flutningskostnaði  og þar m eð aukinni sam keppnishæ fni N orðausturlands.  Þetta er vafalítið 
eitt af stæ rstu hagsm unam álum  fyrirtæ kja og íbúa á Akureyri.  
Bæ jarráð skorar á fyrrgreind sveitarfélög að endurskoða tillögurnar. 
Þetta tilkynnist hér m eð.“ 
U m sögn:  S já svar bæ jarstjórnar við 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 svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150.   
S veitarfélagið vill benda á að m ikill vilji er fyrir sam göngubótum og telur bæ jarstjórn að aðrar leiðir séu betur 
til þess fallnar sbr. S undabraut og jarðgöng frá Hjaltadal yfir í Hörgárdal.  Því til rökstuðnings er bent á svör 
við fjölathugasemd 1-150.  Bæ jarstjórn vill ennfremur benda á að stór hluti þéttbýlisstaða á Íslandi eiga m ikið 
undir í þjónustu við ferðam enn sem aka í gegnum bæ ina á ferð sinni um Hringveginn.  M á þar nefna 
Borgarnes, Varm ahlíð, Akureyri, Egilsstaðir, Vík, S elfoss, Hveragerði, R eykjavík 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  nemur 14 km  frá áðurtöldum  stöðum . Bæ jarstjórn bendir á að fjölbreytt þjónusta og m argir 
athyglisverðir ferðaþjónstustaðir eru á og við Blönduós auk þess sem Blönduós er m ikilvæ g öryggism iðstöð 
við vegfarendur á þjóðvegum svæ ðisins. Eitt af m arkm iðum  sem  fram  kom a í aðalskipulaginu er uppbygging 
tengivega sem  ólokið er við á svæ ðinu og eru þeir og verða því alltaf valkostur fyrir ferðam enn ef þeir vilja 
velja aðrar akstursleiðir en þjóðveg 1. Jákvæ ð byggðaþróun felst í því að tengja sam an byggðir í landinu og er 
því víða ólokið og er forgangsm ál næ stu ára ásamt endurbyggingu þjóðvegar 1 sem  víða stenst ekki það álag 
og þæ r öryggiskröfur sem  gerðar eru í dag.  
177. Kjartan Þór Bjarnason, dags. 6. júlí 2010 

„Efni:  Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæ jar 2010-2030.   
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar, leyfi ég m ér hér m eð sem  
vegfarandi að gera athugasem dir við að í þeim  skuli ekki gert ráð fyrir vegi um S vínavatnsleið (Húnavallaleið) 
og óska eftir að úr því verði bæ tt: 
R ök m ín eru sem  hér segir:  
M ikil óveður verða í utanverðum  L angadal sem  og við afleggjarann út á S kagaströnd. Aðkom a að Blönduósi er 
slæ m , brekkur á báða vegu, hringtorg og örm jó brú þar sem  stórir bílar geta ekki m æ st. Vetrarþjónusta er ekki 
ofarlega á forgangslista í Blönduósbæ .“ 
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U m sögn: S já svar við fjölathugasemd 1-150.. Vegþjónusta þjóðvegar 1 er alfarið á hendi Vegagerðarinnar og 
tökum við undir áhyggjur þínar af sinnuleysi og töfum á bráðnauðsynlegum úrbótum á brúnni um Blönduós 
og á tímum slakrar þjónustu. Góðar upplýsingar eru veittar til vegfarenda vegna veðurs en afar fátítt er að 
þjóðvegurinn við Blönduós lokist vegna veðurs. 
178. Leið ehf, dags. 6. júlí 2010 

„Efni: Athugasem d við tillögu að aðalskipulagi Blönduósbzjar 2010-2030 og Hunavatnshrepps 2010-2020. 
N ýkjörnum  sveitarstjórnarm önnum  er óskað heilla m eð kjörið í nýafstöðnum  kosningum  svo og m eð 
fyrirliggjandi tillögur að aðalskipulagi sveitarfélaganna, þótt gera þurfi athugasem dir við eitt veigam ikið atriði, 
sem  væ nst er að sveitarstjórnir taki öðru vísi á en þæ r sem  áður sátu. U m  er að ræ ða heim ild til að leggja nýjan 
um  17 km  veg svonefnda S vínavatnsleið eða Húnavallaleið, sem  stytti leiðina um  Hringveginn um  allt að 13,7 
km . S em  kunnugt eru nokkuð um  liðið síðan L eið ehf. óskaði eftir að sveitarstjórnir Húnavatnshrepps og 
Blönduósbæ jar heim iluðu gerð S vínavatnsleiðar m ed því að gera ráð fyrir henni i svæ ðisskipulagi Austur-
Húnavatnssýslu og nú í tillögum  sínum  að aðalskipulagi, en því ávallt verið synjað. N ú hefur Vegagerðin 
jafnfram t óskað eftir ad gert væ ri ráð fyrir vegi þessa leið í tillögum  sveitarfélaganna að aðalskipulagi. Voru 
hugm yndir hennar m .a. kynntar á opnum  fundum  þar sem  tillögurnar að aðalskipulaginu voru kynntar í báðum  
sveitarfélögunum  1. febrúar í Húnavatnshreppi og 2. febrúar í Blönduósbæ . Þrátt fyrir fyrirliggjandi óskir um  að 
gert verði ráð fyrir þessum  vegi í aðalskipulagi og þau rök sem  liggja að baki hafa sveitarstjórnir þæ r sem  áður 
sátu ekki gert ráð fyrir þeim . Þvi eru hér m eð settar fram  eftirfarandi kröfur og athugasem dir: 
1. Að rétt verði staðið að auglýsingu aðalskipulagstillögunnar og hún því auglýst á ný og þar gert ráð fyrir 
veginum . Í fram haldinu geta þeir sem  telja sig hafa hagsm uni gert þæ r athugasem dir sem  þeir telja efni standa 
til sbr. 2. m gr. 18. gr. skipulagslaga nr. 731/1997. 
2. Að sveitarfélögin fallist á að gert verði ráð fyrir hinum nýja vegi i aðalskipulaginu. 
3. Verði ekki fallist á kröfu skv. lið 2 fallist sveitarfélögin á að adalskipulag á því svæ ði sem  vegurinn næ ði yfir 
verði frestað skv. heim ild i 1. m gr. 20. gr. skipulagslaga nr. 731/1997 þar til niðurstaða fæ st um  hvort af gerð 
hans getur orðið eða ekki. 
4. L oks er gerð tillaga um  að skapaður verði vettvangur þar sem  fara m egi yfir og ná sam kom ulagi um  hvernig 
þeir hagsm unir sem  sveitarfélögin Blönduósbæ r og Húnavatnshreppur telja að skerðist og þeir hagsm unir sem  
byggðirnar á N orðausturlandi ná fram  m eð styttingu leiða verði sem  best sam þæ ttir. R aunar m á telja 
hugm yndir L eiðar ehf. um  veggjöld m jög til m álam iðlunar fallna en án efa getur fleira kom ið til. 
U m  athugasem d 1. 
Ekki verður fallist á annað en að skylt sé að gera ráð fyrir veginum  í aðalskipulagi og þar m eð í tillögum  þeim  að 
aðalskipulagi sem  um ræ ðir og auglýsingum  á þeim  þar sem  Vegagerðin hefur óskað eftir honum , en í 28. gr. 
vegalaga segir (m ed undirstrikun undirritaðs): 
2 8. gr. Vegir og skipulag. 
Vegir skulu lagðir í sam ræ m i við gildandi skipulagsáæ tlun eins og nánar er kveðið á um í lögum  um  skipulag og í 
lögum þessum . 
Ákveða skal legu þjóðvega í skipulagi að fenginni tillögu Vegagerðarinnar að höfðu sam ráði Vegagerðarinnar 
og skipulagsyfirvalda. Fallist sveitarfélag ekki á tillögu Vegagerðarinnar skal það rökstyðja það sérstaklega.  Þó 
er sveitarfélagi óheim ilt að víkja frá tillögu Vegagerðarinnar ef það leiðir til m inna um ferðarröryggis en tillagan 
felur í sér.  Að öðru leyti fer um 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 
kostnadar og tæ knilegrar útfæ rslu og það leiðir til aukins kostnaðar er heim ilt að krefja viðkom andi sveitarfélag 
um  kostnaðarm uninn. R ísi ágreiningur um  réttm aeti slíkrar kröfu eða um  fjárhæ ð skal m álinu skotið til ráðherra 
til úrskurðar. 
Við gerð skipulags skal að öðru leyti haft sam ráð við Vegagerðina um  legu vega eftir því sem  þörf krefur.  Ávallt 
skal leita um sagnar Vegagerðarinnar þegar líkur eru á að breytingar á skipulagi hafi 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 í aðalskipulagi, enda Ijóst að 
um ferðaröryggi eykst um talsvert m eð tilkom u nýs vegar, verður að telja að ekki sé rétt að m álum  staðið m eð 
því að auglýsa tillöguna án þess ad veglína skv. hugm yndum  Vegagerðarinnar sé höfð þar inni. Er gerð krafa um  
að tillögurnar verði auglýstar að nýju þar sem  veglínurnar verdi sýndar. Verði ekki orðið við þessum  tilm æ lum 
m un L eið ehf. alvarlega íhuga að láta reyna á réttm æ ti auglýsingarinnar hjá þar til bæ rum aðilum. Er þess 
væ nst að ekki þurfi til þess að kom a. Óskað var eftir þessu m eð bréfi L eiðar ehf. til sveitarfélaganna og 
S kipulagsstofnunar, fyrr á árinu en svör bárust aðeins frá Húnvatnshreppi þar sem  beiðninni var hafnað og það 
rökstutt. Ekki er kunnugt hvaða rök sveitarfélögin hafa sent Vegagerðinnni skv. 2. m gr. 28. greinarinnar en 
m iðað við þau rök sem  sjá m á á opinberum  vettvangi m .a. á vef sveitarfélaganna og í bókunum  stjórna 
sveitarfélaganna sem  þar birtast svo og í tilvitnuðu bréfi Húnavatnshrepps til L eiðar ehf. verða þau að teljast 
frem ur veik. M innt skal á að Vegagerðin er ríkisstofnun sem  æ tlað er að starfa í þágu alls sam félagsins og hefur 
skv. því sem  greinir á vef stofnunarinnar skilgreint hlutverk sitt á eftirfaranldi hátt: 
,,Að þróa og sjá um  vegakerfið á sem  hagkvæ m astan hátt m eð þarfir sam félagsins, öryggi vegfarenda og 
um hverfissjónarm ið að leiðarljósi. 
M eð þessu er átt við að sam göngur séu tryggar allt árið m eð eins litlum  tilkostnaði og eins m iklum  þæ gindum  
og hæ gt er fyrir vegfarendur." 
Í þessu Ijósi verða jafnt tilvitnuð ákvaði vegalaga og tillaga Vegagerðarinnar um  að óska eftir vegi þessa leið að 
teljast eðlileg, tim abæ r og rökrétt og á skjön við ótvíræ ð ákvaði laganna að sniðganga tillögur hennar í 
auglýsingunni um aðalskipulagið. 
U m  athugasem d 2. 
Þótt athugasem d skv. lið 1 teljist e.t.v. eiga ad falla undir lið 2, þ.e. ef fallist verður á gerð vegarins, þarf án efa 
að auglýsa aðalskipulagstillöguna á ný. 
Að því er varðar þá ósk að gert verði ráð fyrir veginum  i aðalskipulagi m á tína til fjölm örg rök, sem  þó hafa flest 
verið rakin áður. S kulu þau helstu þó rakin hér: 
S kv. skýrslum sem  unnar hafa verið er um að ræ ða eina arðsöm ustu veglagningu sem  um ræ ðir fyrir íslenskt 
sam félag. S kv. skýrslu R annsoknar- og þróunarstofnunar Háskolans á Akureyri , frá því í júní sl. sem  byggð er á 
eldri skýrslu sem  unnin var fyrir L eið ehf. 2006 er arðsem i þessa vegar ,,.... 11%  og er þá 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 er enn Iæ gri eða 1.600 m kr er arðsem in tæ plega 17%  ..." Þótt arðsem i fyrir sam félagið hafi 
eitthvað læ kkað frá fyrri tölum  vegna m inni um ferðar og hæ kkaðs kostnaðar m .a. vegna krafna um  aukna 
breidd nýrra vega er hún engu að síður um talsverð.  Þá skal m innt á að í ljósi m ikilla erfiðleika á 
verktakam arkaði m á gera ráð fyrir hagstæ ðum tilboðum . 
Fyrir liggur að m ikill vilji er fyrir þessari vegstyttingu hjá íbúum  og öðrum  sem  fara m illi N orðausturlands og 
vesturhluta landsins. M á um  það m .a. benda á ítarlega skoðanakönnun sem  raunar er frá árinu 2006, allnokkrar 
ályktanir bæ jarstjórna, og sam taka sveitarfélaganna, Eyþings, Atvinuþróunarfélags Eyjafjardar o.fl. Bent skal á 
að af hálfu sveitarfélaganna hefur ekkert verið lagt til um ræ ðunnar um  þessar m ögulega vegstyttingar annað 
en alm ennar staðhæ fingar um  ,,vilja heim am anna", að óbreytt lega vegar sé ,,farsæ lust fyrir héraðið" og að 
flutningur vegar hefði ,,veruleg neikvæ ð áhrif á byggð á Blönduósi" o.s.frv. Á hinn bóginn hefur L eið ehf. Iátið 
vinna ítarlega skýrslu um  þetta atriði sem  nálgast m á á vef félagsins. N efnist skýrslan ,,S vínavatnsleið - M at á 
sam félagsáhrifum" og kom  hún út í febrúar 2008. Í skýrslunni kem ur fram  að gerð nýs vegar þurfi hreint ekki að 
vera svo neikvæ ð fyrir byggð á Blönduósi og án efa á það enn frekar við ef gert verður ráð fyrir veggjöldum .  Af 
hálfu Húnavatnshrepps hefur verið bent á að nýr vegur sé í andstöðu við vilja jarðeigenda, sem  alls ekki var 
raunin þegar undirritaður kynnti sér viðhorf þeirra í lok árs 2008, þótt vissulega séu e.t.v. ekki m ikil hrifning hjá 
öllum og einstaka eigendur hafi lagst gegn þessum hugm yndum. Hvað sem  því líður er ótæ kt að sveitarfélag láti 
eigendur einstakra jarða ráða afstöðu sinni. 
M inna verður sérstaklega á að ým is sú starfsem i og þjónusta sem  er að finna á Blönduósi m á fæ ra að hinum 
nýja vegi. Er þa einkum  höfð í huga sala á eldsneyti til ökutæ kja og varningur til ferðam anna. M eð styttri vegum  
og þar m eð aukinni um ferð æ ttu sú þjónusta að geta aukist, jafnvel um talsvert, frá því sem  nú er. 
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Vegur þessa leið stytti leið um  tæ pa 14 km  fyrir þá fjölm örgu sem  leið eiga um  m illi N ordaustur- og vesturhluta 
landsins. Gróft áæ tlað sparar 14 km  stytting á leið þar sem  væ nta m á jafnm ikillar um ferðar og raun ber vitni, 
eða um  og yfir 600 ökutæ ki á dag að m eðaltali allt árið, um ferðinni m illi 300 til 350 m illjón krónur á ári. Er þá 
m iðað við sparnað við akstur ökutæ kja, sm árra og stórra, tím asparnað og aukið um ferðaröryggi. Ekki er gert 
ráð fyrir þeim  ávinningi sem  ný störf við lagningu vegarins fæ lu í sér, sem  óhjákvæ m ilega yrði m 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 í á landinu eins og nú háttar til. M á gera ráð fyrr ad þessi stytting læ kkaði 
flutningskostnað m illi N ordausturlands og S udvesturlands um  2 til 3%  en vegalengdarstyttingin er 3,5%  (13,7 
km  af 389 km  ). 
L oks skal bent á hér að í athugasem d S am bands sveitarfélaga a N ordurlandi vestra til sam göngunefndar 
Alþingis við m eðferð sam gönguáæ tlunar 2009 til 2012, sem  dagsett er 18. m aí sl. og nálgast m á á vef Alþingis 
segir m .a.: ,,Viðhald á þjóðvegi 1 um  Húnavatnssýslur er stórlega ábótavant og þolir vegurinn ekki þá m iklu 
um ferð sem  þar fer um dag hvern. Þvi er m ikilvæ gt að ráðast strax i viðhald vegarins." N ýr um 17 km  vegur m eð 
fullri breidd, burðargetu og legu sem  fullnæ gir nútim akröfum  og kæ m i í stað um 30 km  af eldri vegum  æ tti að 
bæ ta um talsvert úr þessu ástandi. 
U m  athugasem d 3. 
Í Ijosi þeirra m iklu hagsm una sem  í húfi eru fyrir sam félagið af styttum  vegum  þótt slíkar fram kvæ m dir kunni að 
þýða eitthvað m innkuð um svif á þeim  þéttbýlisstöðum  sem  verða fyrir m inni um ferð þykir til vara m ega gera 
tillögu um  að ákvorðun um  staðfestingu aðalskipulags á því svæ ði sem  vegurinn næ r yfir verði frestað.  
Þetta varð t.d. niðurstaðan í S kagafirði eftir að yfirvöld þar höfðu kynnt tillögu að aðalskipulagi þar sem  ekki var 
gert ráð fyrir nýjum  ca. 15 km  vegi vegi til styttingar Hringvegi þar. T ók S kipulagsstofnun þá ákvörðun andstæ tt 
vilja sveitarstjórnar að taka ú það svæ ði sem  vegur skv. tillögu Vegagerðarinnar læ gi um  og fresta skipulagi. Var 
sú niðurstaða nú nýverið staðfest af um hverfisráðuneytinu. M á um  þetta sjá m .a. í fréttasafni á vef 
Vegagerðarinnar. 
M æ tti þá nýta tím ann til að leita eftir m 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. Iýsir sér í bví að áform að er að Iáta aðalskipulagið gilda allt til 2030 eða í 20 
ár.  Af hálfu L eiðar ehf. hefur nokkud verið reynt til að fá fram  um ræ ður um  þessa vegstyttingu við yfirvöld.  
Blönduósbæ jar. M .a. sótti undirritaður fund m ed bæ jarstjórninni sl. haust. Af hálfu L eiðar ehf. og 
Atvinnuþróunarfélags Eyfirðinga var staðið að opnum  fundi i Húnaveri um  þessa vegstyttingu i byrjun október 
og þingm önnum  beggja kjördæ m a og sveitarstjórnarm önnum  þeirra sveitarfélaga sem  nýir vegir læ gu boðið til 
fundarins. Vitað er að á vettvangi Eyþings og S am taka sveitarfélaga á N orðurlandi vestra hefur verið fundað um 
þetta, en allt án árangurs.   
Verður að telja æ skilegt að skapaður verði vettvangur til að leiða þetta m ál til lykta m eð sem  m innstum  
neikvæ ðum  áhrifum  fyrir Blönduós.  S ýnist það best verða gert m eð því að draga fram  staðreyndir m álsins og 
reyna síðan að huga að úrræ ðum  til að Iágm arka þann skaða sem  byggð á Blönduósi kann að verða fyrir. 
S kal áréttað enn og aftur að veggjöld sem  nem a e.t.v. á bilinu 500 til 600 kr. fyrir fólksbíla og 1.500 til 2.000 kr. 
fyrir stóra bíla æ ttu að geta dregið verulega úr neikvæ ðum  áhrifum  vegarins og leiddi væ ntanlega ti þess að 
flestir vegfarendur hugsuðu sig vel um  áður en þeir fæ ru hina styttri leið. Þæ r sem  nýttu sér hana m undu síðan 
án efa hvort eð er ekki hafa áð á Blönduósi og því lítið á ferð þeirra m eðfram  þéttbýlinu þar að græ ða. 
M eð von um að viðunandi niðurstaða náist fyrir alla.“ 
U m sögn við athugasemd L eiðar ehf. liður 1.   
Bæ jarstjórn getur ekki tekið undir að að heim ildir Vegagerðarinnar gangi fram ar heim ild sveitarstjórna á 
hverjum stað þegar um er að ræ ða legu þjóðvega í aðalskipulagi.  Fyrir liggur úrskurður ráðherra frá 28. júní 
sl. um vegagerð við Varm ahlíð 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 



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

 
 

24

Húnavallaleiðar liggur um  sam fellt votlendissvæ ði sem  nýtur verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 
44/1999.  S já annars svar við athugasemdum 1-150. 
U m sögn við athugasemd L eiðar ehf. liður 2. 
Í gildandi sam gönguáæ tlun 2007-2010 er ekki einungis horft til arðsem is sem  m eginm arkm ið í þróun 
sam gangna.  Eitt markm iðanna er um  jákvæ ða byggðaþróun sem  er ným æ li í sam gönguáæ tlun en m eð því er 
m eðal annars stefnt að því að grunnkerfi sam gangna nái til allra þéttbýlisstaða m eð 100 íbúa eða fleiri. Við 
forgangsröðun á ráðstöfun fjármagns verður því ekki eingöngu tekið tillit til arðsem i fram kvæ mdar.  Að öðru 
leyti er vísað í svör við liði 1 og við athugasemdum  1-xxx. Fyrir liggur að kostaður við vegagerð hefur 
m argfaldast og því ekki hæ gt að byggja rök um arðsem ismat fram kvæ mda á óendurskoðuðum  og að hluta til 
úreltum gögnum. 
U m sögn við athugasemd L eiðar ehf. liður 3. 
S já svar liðum 1-2 og við athugasemdum 1-150 
U m sögn við athugasemd L eiðar ehf. liður 4. 
S já svar liðum 1-2 og við athugasemdum 1-150 
179. Flutningssvið Samtaka verslunar- og þjónustu,  dags. 6. júlí 2010 

„Efni: Athugasem d við tillögur að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduóbæ jar 2010-2030.  
M eð vísan til auglýsinga á ofangreindum  tillögum , m .a. á vef S kipulagsstofnunar vill flutningasvið S VÞ kom a 
eftirfarandi á fram fæ ri. Það er afstaða flutningasvids S VÞ að vegstæ ði þjóðvegar númer eitt geti ekki verið og 
eigi ekki að vera einkam ál einstakra sveitarfélaga. S am göngur eru lífæ ð atvinnulífs og alm ennings hér á landi 
sem  annars staðar. S am keppnishæ fni einstakra svæ ða landsins byggja á greiðum  sam göngum  og 
sam göngubæ tur eins og stytting vega og aukið um ferdaröryggi eru m ikilvæ gari en m argt annað. Flutningasvið 
S VÞ hefur ítrekað 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 orðvesturlandi eru skýr dæ m i um  ad faregi þessum verður að breyta. Flutningasvið S VÞ 
styður eindregið landsskipulag þar sem  hagsm unir heildarinnar eru ávallt uppi á borðinu og gerir á þeim  
forsendum alvarlegar athugasem dir við ákvarðanir Húnavatnshrepps og Blönduóss um aðalskipulag þar sem  
sveitarfélögin virðast æ tla að kom ast upp m eð að afgreiða vegstæ ði Hringvegarins sem  sitt einkam ál sem  kom u 
öðrum vegfarendum landsins ekki við.“ 
U m sögn: Bæ jarstjórn Blönduósbæ jar hefur bent á aðrar leiðir varðandi sam göngubæ tur á landinu og telur að 
horft sé framhjá hagsmunum Blönduósbæ jar m eð tillögu um  Húnavallaleið.  Þar m eð eru hagsmunir 
heildarinnar ekki hafðir að leiðarljósi.  S já annars svar bæ jarstjórnar við fjölathugasemd  1-150. 
180. Vegagerðin, dags. 6. júlí 2010 

Athugasem din er sett fram  í 3 liðum .  T íunduð eru rök sveitarfélagsins í svarbréfi þess til Vegagerðarinnar dags. 
16.3.2010 og þeim  svarað af Vegagerðinni.  U m sögn Bæ jarstjórnar Blönduósbæ jar er við svörum  
Vegagerðinnar. 
„Efni:  Aðalskipulag Blönduósbæ jar 210-2022 
Vegagerðin vill kom a á fram fæ ri eftirfarandi athugasem dum  vegna auglýsts Aðalskipulags Blönduósbæ jar 
2010-2022:“ 
S var Vegagerðarinnar við lið 1 er varðar slysatíðni á þeim  hluta Hringvegar sem  nýr vegur m yndi leysa af hólm i. 
1. „S lysatíðni er skilgreind sem  fjöldi slysa á hverja m iljón ekna kílóm etra.  R étt er að bend á að yfirlit 
U m ferðarstofu yfir hæ ttulegustu vegarkaflana tekur m ið af fjölda slysa en ekki tíðni m .v. ekna km .  Eðli m álsins 
sam kvæ m t verða flest slys þar sem  um ferð er m est þ.e. á suðvesturhorni landsins.  Vegagerðin reiknar út 
slysatíðni á öllum  köflum vegakerfisins og ef borin er sam an slysatíðni á þeim  köflum vegakerfisins sem  hér er til 
um ræ ðu kem ur eftirfarandi í ljós:  M iðað er við m eðaltal áranna 2004-2008 eða 5 ár. M eðalslysatíðni á 
Hringvegi nr. 1 er 1,13.  Á kaflanum  frá R eykjabraut að Blönduósi er slysatíðnin 1,19, í gegnum Blönduós er 
tíðnin 1,80, frá Blönduósi að Hvam m i í L angadal er tíðnin 1,97 og frá Hvam m i að S vínvetningabraut er tíðnin 



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

 
 

25

0,85.  S kv. þessu er ljóst að slysatíðni þess hluta Hringvegarins sem  Húnavallaleið leysir af hólm i er há, 
sérstaklega í gegnum  Blönduós og fram  að Hvam m i.  S lysatíðni frá Hvam m i og fram  dalinn er hins vegar lág, 
þvert á við það sem  sveitarfélagið heldur fram .  M jög auðvelt er að sýna fram  á m eð tæ knilegum rökum  að nýr 
vegur um  Húnavallaleið verði m un öruggari en núverandi vegur. 
U m sögn: Bæ jarstjórn Blönduósbæ jar hefur bent á aðrar leiðir varðandi sam göngubæ tur á landinu sem  stytta 
Hringveginn og leysa af hólm i fjallvegi og þar m eð m innka slysatíðni.  Aðalskipulagið er unnið á grundvelli 
stefnu sveitarfélagsins og m eð vilja íbúa um þróun sveitarfélagsins að leiðarljósi.  Við gerð aðalskipulagsins 
var horft og tekið tillit til gildandi áæ tlana ríkisvaldins um einstaka m álaflokka t.a.m . gildandi 
sam gönguáæ tlun 2007-2010.  Bent er á að í henni er er jákvæ ð byggðaþróun eitt af m arkm iðum  varðandi 
þróun í sam göngum og telur sveitarfélagið að það m arkm ið sé ekki haft að leiðarljósi við tillögu 
Vegagerðarinnar um  Húnavallaleið.   S já annars svar bæ jarstjórnar við fjölathugasem d  1-150.  Aðrar áæ tlanir 
sem  taka þarf tillit til og settar hafa verið fram stefnur um  þróun svæ ðisins í heild sinni er Vaxtasamningur 
N orðurlands vestra sem gefin er út af Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu og Byggðaáæ tlun. 
S var Vegagerðarinnar við lið 2 er varðar veðurfar í norðanverðum  L angadal og á Húnavallaleið. 
2.  „Vegagerðin hefur ekki haldbæ rar athuganir á veðurfari á Húnavallaleið og getur því ekki hrakið þessa 
fullyrðingu m eð fullnæ gjandi hæ tti.  Bent er þó á að m un ólíklegra er að suðvestanáttum fylgi snjókom a og 
skafrenningur eins og í norðanáttum.  Þar að auki verður núverandi leið til taks ef veður loka nýju leiðinni sem  
væ ntanlega verður í algjörum undantekningartilfellum“ 
U m sögn: Bæ jarstjórn viðurkennir að veður getur ham lað um ferð um  norðanverðan L angadal en m eð bæ ttri 
þjónustu við tengivegi og þá er S vínvetningabraut þegar fyrir hendi og hæ gt er að fara hana ef Hringvegurinn 
lokast. 
S var Vegagerðarinnar við lið 3 er varðar arðsem i Húnavallaleiðar. 
3.  „ Vegagerðin heldur því fram  í bréfi sínu til Blönduósbæ jar frá 15.1. 2010 að arðsem i Húnavallaleiðar sé há 
og liggi á bilinu 15-20% .  Við þessa fullyrðingu er stuðst við útreikninga sem  S igbjörn N ökkvi Björnsson vann í 
lokaverkefni sínu við Háskólann í R eykjavík, sem  nefnist „Arðsam ar vegalengdarstyttingar á Hringveginum  m illi 
R eykjavíkur og Akrureyrar“ og lokið var við í desem ber 2009.  Þar kem st hann að þeirri niðurstöðu að arðsem i 
leiðar sem  er sam bæ rileg við tillögu Vegagerðarinnar skili 20,8%  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  er tekið tillit til þess að haldið verði áfram  þjónustu við núverandi Hringveg þótt reiknað sé m eð 
að hún verði m inni en nú er.  Fullyrðing sveitarfélagsins hvað þetta varðar er þvi röng.  Höfundur reiknar m eð að 
um ferð tvöfaldist á 25 árum  sem  gerir að m eðaltali um  3%  á árlega um ferðaraukningu.  L engi m á deila um 
forsendur í svona útreikningum  en Vegagerðin reiknar m eð í sínum  stöðlum  að um ferðaraukning verði á bilinu 
150-190%  á 25 árum  sem  gerir að m eðaltali 1,6-2,7%  árlega aukningu að m eðaltali.  Á árunum  1997-2007 var 
m eðalaukning um ferðar á vegakerfinu rúmlega 4%  á ári.  Að engin um ferðaraukning hafi verið yfir Vatnsskarð 
frá árinu 2000 skýrist vitanlega af tilkom u vegar yfir Þverárfjall.  Héðan í frá er hins vegar eðlilegt að reikna m eð 
árlegri um ferðaraukningu að einhverju marki.   
Vegagerðin hefur engar forsendur til að m eta hversu m ikil efnahagsleg áhrif Húnavallaleið kom i til m eð að hafa 
á Blönduósi og ljóst er að þar eru margir óvissuþæ ttir.  Í svarbréfi Blönduósbæ jar er þvi haldið fram  að 
sam félagið verði af allt að 100 m .kr. ár ári.  Þessari fullyrðingu fylgir enginn rökstuðningur.  Benda m á á að 
vegurinn fæ rist ekki m jög langt frá Blönduósi og ekki óeðlilegt að æ tla að ým is þjónustustarfsem i sem  þar er nú 
fæ rist að nýjum vegi og haldi þar m eð áfram  að skapa tekjur fyrir næ rsam félagið. 
U m sögn:  Bæ jarstjórn Blönduósbæ jar vill benda á að í sam gönguáæ tlun eru sett fram  m arkm ið varðandi 
þróun í sam göngum  og þar kemur fram  að ekki eigi einungis að horfa til arðsem isútreikninga  (sjá svar 
bæ jarstjórnar við fjölathugasemd  1-150).  Bæ jarstjórn Blönduósbæ jar vill einnig benda á nýútkomna skýrslu 
um hagkvæ mni strandsiglinga sem  m yndi leiða til m inni um ferðaraukningar á þjóðvegum þá sér í lagi umferð 
stæ rri bíla.  S tjórnvöld víða um heim  vinna að því að fæ ra flutninga af vegum yfir á sjó, fljótabáta og 
járnbrautir. Bent hefur verið á að raunverulegur sam félagslegur kostnaður við landflutninga sé oft vanm etinn 
hvað varðar slit á vegum, slysahæ ttu, m engun og önnur um hverfisáhrif. R annsóknir sýna að slit vega vegna 
aksturs eins fullhlaðins vöruflutningabíls sé sambæ rilegur við akstur um 9000 einkabíla. L íklegt er að 
stjórnvöld muni í fram tíðinni krefjast þess að þessi kostnaður kom i fram  í flutningsgjöldum.  Fullyrðing 
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bæ jarstjórnar að sam félagið verði af allt að 100 m .kr. á ári er ekki langt frá tölu sem  kemur fram  í skýrslu 
R annsóknar – og þróunarm iðstöðvar Háskólans á Akureyri um sam félagsleg áhrif S vínavatnsleiðar.  Þar 
kem ur fram  að heildarvelta vegna gegnum streym isumferðar legið á bilinu 68-85 m illjónir kr. á ári 
(eldsneytiskaup ekki m eðtalin).   
S var Vegagerðarinnar við lið 4 er varðar forgang í sam 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 jar gildir til ársins 2022.  Vegagerðin telur líklegt 
m eð hliðsjón af stefnumörkun sam gönguáæ tlunar ásam t öðrum  fram angreindum  rökum  að innan þessa tím a 
verði ráðist í gerð Húnavallaleiðar og þess vegna sé það öllum  fyrir bestu að skipulagsáæ tlanir geri ráð fyrir 
þessari fram kvæ m d.  Þess m á geta, að jarðgöng m illi Hörgárdals og Hjaltadals hafi verið tekin út af 
aðalskipulagi S kagafjarðar. 
U m sögn:  Bæ jarstjórn Blönduósbæ jar vill benda að við gerð aðalskipulags er gæ tt sam ræ m is við gildandi 
sam gönguáæ tlun en þar kemur fram  í 2. gr. að  „við gerð sam gönguáæ tlunar skal taka m ið af því að 
fjármunir ríkissjóðs nýtist sem  best og skal forgangsröðun byggjast á mati á þörf fyrir sam göngufram kvæ mdir 
í landinu í heild og í einstökum landshlutum.“  Bæ jarstjórn vill benda á að í markm iðum skipulags- og 
byggingarlaga kemur fram  „að try ggja réttaröry ggi í m eðferð skipu lags- og by ggin garm á la þan n ig að réttu r 
ein s t aklin ga og lögaðila v erði ekki fy rir borð borin n  þótt hagu r heildarin n ar sé hafð u r að leiðarljó s i“ .  M eð 
því að setja fram  tillögu Vegagerðinnar um Húnavallaleið inn í Aðalskipulag Blöndósbæ jar 2010-2030, telur 
bæ jarstjórn að verið sé að brjóta á rétti m eirihluta íbúa í sveitarfélaginu sem  hafa lýst yfir andstöðu sinni á 
Húnavallaleið og þar m eð ekki verið að fylgja m arkm iði skipulags- og byggingarlaga.  Bent er einnig á að við 
gerð skipulagsáæ tlana skal stefnt að því að ná sam ræ m i við aðrar áæ tlanir s.s. skipulagsáæ tlanir aðliggjandi 
svæ ði og áæ tlanir einstakra málaflokka.  Þar undir flokkast sam gönguáæ tlun og Vaxtasamningur 
N orðurlands Vestra.  Í 11. gr. skipulags- og byggingarlaga 2. m gr. kem ur fram að „Kom i í ljó s ó sam ræ m i eða 
aðrir 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 erfisrá ð herra að höfð u  s am rá ð i 
v ið forsæ tis rá ð herra og Sam ban d ís len s kra s v eitarfélaga á kv eðið að skipa sérstaka n efn d til að gera tillögu r 
u m  s am ræ m in gu  v iðkom an di á æ tlan a. A ð fen gin n i n ið u rs töð u  n efn darin n ar getu r u m hv erfis rá ð herra lagt 
fy rir s v eitars tjórn ir að þæ r n ið u rs töð u r v erði felldar að skipu lags á æ tlu n u m , s br. 1 2 . og 1 6 . gr.“  Vegagerðin 
æ tti því einnig að taka m ið af þeim áæ tlunum sem  í gildi eru þegar tillögur um vegi eru settar fram . 
 
 
 
 


