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ÁurscERÐ ínler¡¡t AF vEcAGERÐ í ur.lol sELJANEss
VEGNA FYRIRHUGAÐRAR HVAIÁNVINKJUNAR.

Til: Hluta landeigenda seljaness, fyrirsvarsmaður Guðmundur Arngrímsson.

Frá: Lögme.nn Laugavegi 3, Lára V. Júlíusdóttir, hrl., Svanfríöur Dóra Karlsdóttir,hdl.,
Asmundur Jónsson, hdl.

Dags. 7. ágúst 2019

l. Viðfangsefnið (verkbeiðni)
Guðmundur Arngrímsson sem er í forsvari fyrir hluta landeigenda aÕ landi Seljaness í
Arneshreppi fór þess á leit viö undirritaða að tekin yrði éaman álitsgerð þar sem
eftirfarandi spurningum yrði svarað:

1. Er Vegagerðin eigandi þess hluta Ófeigsfjarðarvegar FG4g sem liggur um land
Seljaness?

2- Er Vegagerðinni heimilt framsal á veghaldi þess hluta vegarins sem liggur um
seljanes tilVesturVerks ehf., sbr. samning, dags. 19. 6. áolg, þess einis sem
liggur fyrir?

ll. Ástæður verkbeiðni og forsaga.
Forsaga þess að leitað hefur verið álits á eignarhaldi ófeigsfjarðarvegar og
framsalssamningi Vegagerðar viö VesturVerk eh]f. er sú að Orkustofnun veitti
VesturVerki ehf. rannsóknarleyfi fyrir Hvalárvirkjun í ófeigsfiröi, fyrst útgefið 31. mars
2015.

I tengslum við rannsóknarleyfið sótti VesturVerk ehf. um framkvæmdarleyfi, dags. 4.jÚní 2019 fyrir 
.viðhald.i - 

Ófeigsfjarðarvegar tit hreppsnefndai Áinésnrépps.
Aleshreppur samþykkti á fundi sínum pann lz. júní 201g framkvæmdarleyfi 

'fyrir
viðhald Ófeigsfjarðarvegar til VesturVerks ehf. mäo p"im fyrirvara að samningur
VesturVerks ehf. viÕ Vegagerðina um veghald yrði undirritaður.

Samningur um tímabundið veghald Ófeigsfjarðarvegar milli VegagerÕarinnar og
VesturVerks ehf. var undirritaður þann to.lriñi 2019 þar sem Vegãgérðin framseldi
veghald Ófeigsfjarðarvegar 649 til'VesturVeiks ehf. tímabundiÕ til 5 ára.

Samkvæmt umsókn um framkvæmdarleyfi er um að ræöa viðhald á 16 km kafla frá
brekku ofan Eyrar vìð lngólfsfjörÕ aÕ Hvaiá íÓfeigsfiröi utan 100 metra kafla við Sfrá.
FramkvæmdarsvæÕi viðhalds er áætlað innan viO O m fjarlægð frá miðlínu vegarins
hvorrar hliÕar. Liggur umræddur slóði að hluta um einkalañdið Setjanes sem er efoioyti
í eigu nokkurra aÕila.
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Samkvæmt upplfsingum frá núverandi landeigendum Seljaness samanstendur
Ofeigsfjarðarvegur af fjórum vegslóöum þar sem sá hluti sem liggur um land Seljaness
er að meðaltali um 4 metra breiður slóði:

1. hluti vegarins er vegur sem starfsmenn síldarverksmiðjunnar lngólfs hf. í lngólfsfirði
lögðu fyrst frá Eyri inn í botn lngólfsfjaröar til þess að auðvelda efnisflutninga tit
uppsteypu á húsi síldarverksmiðjunnar að Eyri. Síðar þegar hægði á starfsemi
verksmiðjunnar voru starfsmenn fengnir til þess að leggja þann hluta vegarins sem
liggur yfir Eyrarháls að Strandavegi.

2. hluti vegarins er slóði sem var ruddur með styrk frá Strandasfslu frá botni
lngólfsfjarðar að bæjarhúsunum í Seljanesi. Slóðinn sem var sfsluvegur lá að mestu
í fjöruborÕinu lengi vel og þurfti að sæta sjávarföllum til að komast leiðar sinnar.
Vegurinn liggur að hluta til í einkalandi í lngólfsfirði, aÕ hluta í landi Árneshrepps en
að mestu leyti í landi Seljaness. Slóðanum hefur alla tíð verið viðhaldið af
landeigendum við ófeigsfjarðarftóa.

3. hluti vegarins liggur viÕ bæjartúnin á Seljanesi og var að fullu ruddur af bændum á
meðan enn var búið á Seljanesi. Þeim hluta hefur verið viðhaldið síðan að öllu leyti af
landeigendum í Seljanesi og ófeigsfirði.

4. hluti vegarins var að mestu lagður af bændum á Seljanesi og Ófeigsfiröi með
styrkjum frá Orkustofnun í þeim tilgangi aö koma rennslismælum að Hvalá en var ekki
lokiÕ. Liggur sá hluti að mestu leyti í landi Ófeigsfjaröar en aÕ litlu leyti í landi Seljaness.

Áður en leitað var til undirritaðra um álit höföu landeigendur sent erindi til
legageröarinnar, dags. 22. júlí 2019, þar sem veghaldi Vegagerðarinnar â
Ofeigsfjarðarvegi í landi Seljaness var mótmælt sem og framsali þess til VesturVerks
ehf. Svar barst frá Vegagerðinni þann 24. júlí 2019 þar sem Vegagerðin lfsti óbreyttri
afstöðu sinni; að Ofeigsfjaröarvegur væri þjóðvegur og á grundvelli þess væri
Vegagerðin veghaldari, sbr. 1.mgr. 13.9r. vegalaga nr.B0l200T og að skv. 14.gr. sömu
laga væri stofnuninni heimilt framsal á veghaldi til VesturVerks ehf.

lll. Afmörkun efnisins.
Afmarkast álitsgerð þessi við þann hluta Ófeigsfjarðarvegar sem liggur innan lands
Seljaness. Sá hluti vegarins sem liggur um land annarra, þ.m.t. Arneshrepps kemur
ekki til skoÕunar hér.

AitsgerO þessi byggir á samtölum við fyrirsvarsmann landeigenda sem veitti fmsar
hagnyitar upplfsingar um staðhætti, munnmæli, myndir og fmis önnur gögn tengd
álitaefninu. Þá óskuðu undirrituð sérstaklega eftir uppllsingum og gögnum frá
Vegagerðinni og Árneshreppi til þess að reynãað varpa i¡osi a eìgnarnãtole-garins og
hvernig það kom til aÕ hann fór ívegaskrá Vegagerðarinnar ériö 2004.

Frá Vegagerðinni bárust þau svör að engin samskipti eða samkomulag væri að finna
hjá stofnuninni vegna töku Ófeigsfjarðarvegar (F649) í tölu landsvãga áriö 2004.
Afhent var greinargerð Gísla Eiríkssonar fyrrum umdæmisstjóra Vegageröarinnar á
Vestfjörðum, dags. 29. janúar 2003, þar sem fram kemur tillaga hans um skráningu
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Ófeigsfjarðarvegar sem landsvegar og að lengja veginn frá Eyri að Hvalá. Einnig
fengust upp$singar er varða breytingu í vegaskrá milli áranna Z-OO3 og 2004 og atrì-t
af umsókn Arneshrepps um styrf tit vegafrãmkvæmda vegna ófeigs¡ärOarvegár frá
árinu 2003.

Frá. Árneshreppi bárust þau svör að engin gögn eða upplfsingar tægju fyrir hjá
sveitarfélaginu um Ófeigsfjarðarveg frá áruñum ZOOS-ZOOq.'frá Árñesnrep-[i var síðán
einnig Óskað eftir afriti af framkvæmdarleyfi VesturVerks ehf. vegna viðhalds á
Ófeigsfjarðarvegi sem barst undirrituðum þañn 30.07.201 9.

Ariö 2004_v9ru í gildi vegalö g nr. 4511994 sem voru felld úr gildi með núgildandi lögum
nr. 8012007. Helstu breytingarnar með nfju lögunum og varðar umfjöllunaiefni
álitsgerðarinnar varðar vegategundir. i lögunum 1rá 19g4 võru tegundir vóga aÕeins
tvær; þjóðvegir og einkavegir. í núgildandi lögum eru tegundir vega fjórar; þ.¡óðvegir,
sveitarfélagsvegir, almennir stígar og einkavegir. Fyrir gildistOku taganna 

-fra 
tgb¿

giltu lög nr.7111963 og tegundir vega þá fjórar; þjóðvegir (stofnbrautir-og þjóðbrautir),
sfsluvegir, þjóðvegir í þéttbyli og einkavegir. Sfsluvegir voru svo lagóir-niður með
!99ut 87/1989 og sameinaðir þjóðvegum. MeÕal annãrra atriöa sem breyttust með
tilkomu núgildandi laga var að skipting milli stjórnsfslu og veghalds varð skfrari og
skerpt var á skyldum veghaldara.

Neðangreint álit afmarkast af ofantöldum gögnum ásamt
lögsk¡iringargögnum, einkum dómum Hæstaréttar óg úrskuröum
eignarnámsbóta þar sem við á.

lögum og
matsnefndar

lV. Niðurstaða
1. lr Vegagerðin eigandi þess htuta Ófeigsfjarðaruegar F649 sem liggur um land

Se/J'aness?

f y:gq:!rí tlgqagerðarinnar skiptist Ófeigsfjarðarvegur í veg nr. 649 frá þjóðvegi nr.
643 við byilið Mela í Trekyllisvík yfir í lngólfsfjörö (4,04 km) og veg nr. F64g ftâ Ey¡ í
lngólfsfiröi, fyrir lngólfsfjörð, um seljanes, að Hvalá íófeigsfiøi (1-s,79 km)1.

9l:,=qffjryg:rvegur F649 er skráður landsvegur íflokki F2 á aðalskiputagiÁrneshrepps
?095-2025'og ívegaskrá Vegagerðarinnar. ívegalögum nr. 80/2007 eru landsvegir
flokkur þjóðvega en skv. 8. gr. vegalaga eru p1óovégir þeir vegir sem æflaðir eiu
almenningi til frjálsrar umferðar, haldiÕ við af fé ríkisins og eru taldir upp í vegaskrá.

Landsvegir eru skilgreindir í vegalögum sem ,,yeglr yfir fjött og heiðar sem ekki titheyra
neinum af framangreindum vegflokkum og aftagðir byggðavegii á eyðitendum. A vegum
þessum skal yfirleitt einungis gera rétð fyrir árstíðabundinni umferð og minna eftirtiti og rñinni
þjónustu en á öðrum þjóÕvegum.3"

Einkavegir eru vegir sem hvorki teljast þjóðvegir né sveitarfélagsvegir og eru í eigu
einstaklinga, fyrirtækja eða opinberra aðila, sbr. 11. gr. vegalaga-.

1 Vegaskrá Vegagerõarinnar frá 2018.
2 Greinargerð meô Aôalskipulagi Árneshrepps 2005-2025, bls. 6g.
3 Vegalög nr.8O/2007, d-liõur, 2.mgr. 8.gr.
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Samkvæmt 13. gr. vegalaga er Vegagerðin veghaldari þjóðvega, sveitarfélög eru
veghaldara r sveitarfélagsvega og eigend ur einkavega veg halda rar þei rra.

Samkvæmt skrá á heimasíðu VegagerÕarinnar yfir tegundir vegaa er F2 vegi l¡ist svo:

,,Slóðir - Lakfær vegur, fær fjórhjóladrifnum bílum, mjög öftugum fotksbítum og
iepplingum. Einungis slóð, oftar en ekki lægri en landið tit beggja htiÕa. Breidd um 4 m.
Lækir og smétár óbrúaðar. Oft lokað á veturna vegna snjoa og aurbteytu á þáatíð"

Ófeigsfjaröarvegur (649) liggur frá Strandavegi (643) yfir að Eyri og á vegskitti við
Strandaveg stendur ,,649 lngólfsfjöröuf'. Ekkert skilti er uppi í lngólfsfirði merkt F64g
sem vísar til þess hluta vegarins inn í ÓfeigsfjOrð aõ Hvalá samkvæmt upplfsingum
frá fyrirsvarsmann i landeigenda Seljaness.

Gísli Eiríksson, fyrrum umdæmisstjóri Vegagerðarinnar á Vestfjörðum, ritaöi
greinargerð árið 2003 undir heitinu ,,Safnvegir og ,,styrkVêgir"5 verði landsvegir" þar
sem segir í inngangi: ,,Hér er fjattað um nokkra vegi sem atta má katta vegi um eyðibyggðir,
bent er á að þeir hafa allir þriggja stafa númer og hafa áður verið að htuta þjoöbrautir og eða
tengivegir nema Ófeigsfjarðarvegur.[...]Þo að ákveðið væri að stefna aa itii að þessilvegir
yrðu landsvegir, gætiþað gerst a nokkrum árum."

!gmkvæmt upplfsingum trá vegagerðinni var gerð breyting át skráningu
Ofeigsfjarðarvegar í vegaskrá milli áranna 2003 og 2004. Arið 2003 er þar aðeins áð
finna veganúmerið 649 en áriö 2004 er þar einnig að finna veganúmerið F649 eða
þann slóöa sem liggur frá Eyri í lngólfsfirði aö Hvalá; göngubrú.

Engin önnur gögn var að fá hjá Vegagerðinni eða Árneshreppi sem varpað gátu ljósi
á það hvernig staðið var að þvíaö skrá slóðann F649 sem þjóÕveg inn ívegaskrá árið
2004

Engar upplfsingar var að finna um eitthvert samráÕ, samkomulag eÕa eignarnám
vegna vegaslóðans árið 2004 eöa árin þar á undan og ekki var haft samráð eða
samband við landeigendur á þessum árum varðandi skráningu slóðans í vegaskrá
Vegagerðarinnar svo vitað sé.

Hluti landeigenda Seljaness sendi bréf til Vegageröarinnar, dags. 22. júlí 201g, þar
sem eignarhaldi Vegagerðarinnar á Ófeigsfjarðarvegi í landi Sel¡anessvar mótmælt
líkt og áður greinir. Vegagerðin svaraði því bréfi, dags. 24. iúlí, þar sem segir aÕ
afstaða Vegagerðarinnar sé óbreytt um að Ófeigsfjarðarvegur sé þjóðvegur og
Vegagerðin veghaldari hans. Vísar Vegagerðin m.a. til svonefnds Leirvogstungudómé
(Hrd. 1980, bls. 920) ásamt siðari dómum þar sem gengið hefur verið út frá því að
,,vegir í tölu þjóövega, sem haldið hefur verið við af atmannafé um áratuga skeið, tetjist eign
íslenska ríkisins, þráft fyrir að ekki liggi fyrir formteg skjatfest eignarheimild.6"

samkvæmt túlkun Vegagerðarinnar, sbr. svarbréf dags. 24. júlí 2019, var með
LeirvogstungudÓmnum slegið föstu að hafi skráÕum þjóðvegi verið viðhaldið af
almannafé án athugasemda í áratugi þótt ekki séu til heimildir um eignarnám verði sá

a http://www.vesaserdin. is/vesakerf idlvegtegundir/
s Greinargerô Gísla Eríkssonar, Vegageröin ,2003.
6 Vegageröin, bréf til landeigenda Seljaness, dags. 24.07.Z}irl.
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vegur talinn eign íslenska ríkisins. Þannig sé það landeiganda að sfna fram á hiö
gagnstaeða.

Þau skilyrði sem sett eru fram ídómnum eiga hins vegar ekki við í þessu máli að mati
undirritaðra þar sem vegurinn var fyrst skráður þjóðvegur âriö 2004 og engin gögn eöa
vitnisburður liggja fyrir um að Vegagerðin hafi viöhaldið þeim hluta hans sem liggur
innan Seljaness af almannafé. Þegar svo ber við á grundvelli Leirvogstungudómsins
liggur sönnunarbyrðin um slíkt hjá Vegageröinni, þ.e. að sanna eignarhald sitt yfir
veginum en ekki öfugt að mati undirritaðra.

Sú ákvörðun Vegagerðarinnar að skrá vegslóða sem liggur í einkalandi í vegaskrá er
stjórnvaldsákvörðun sem án fullvissu um þáverandi eignarhald slóðans gerir kröfu til
stofnunarinnar að sinna rannsóknarskyldu sinni og uppfylla aÕ öÕru leyti aðrar
meginreglur stjórnsfsluréttarins um andmælarétt, meöalhóf, rökstuöning osfrv. Árið
2003 lágu fyrir upplfsingar um að slóðinn hefði aldrei verið þjóðbraut eða tengivegur,
sbr. greinargerð sem vísað er til hér að framan og því er það álit undirritaðra að
málsatvik séu ólík því sem um ræðir í hinum svokallaöa Leirvogstungudómi H1980,
bls. 920, sem fjallaði um eignarnám á landi vegna lagningar á hraðbraut í vegsvæði
stofnbrautar sem hafði verið þjóðbraut alla tíð.

A grundvelli fyrirliggjandi gagna er engar frekari upplfsinga r aö fâ um það hvenær og
með hvaöa hætti slóði F649 og vegsvæði (12 metra breitt) ílandi Seljaness hafigetað
orðið eign annars en landeigenda Seljaness. Einu upplfsingarnar sem liggja fyrir er
aö slÓðinn, um 4 metra breiÕur, var skráður sem þjóðvegur áriö 2004 í vegaskrá
Vegagerðarinnar.

Geti VegagerÕin staðfest eign sína og veghald á Ófeigsfjarðarvegi F649 að því er
varöar þann hluta slóðans sem liggur í landi Seljaness þarf stofnunin aö styðja það
frekari gögnum. Einnig aÕ veghaldið nái yfir vegsvæði um 4 metra sitthvoru megin við
slóðann (gefið aÕ slóðinn sé um 4 metrar að breidd) til samræmis við framsalssamning
og framkvæmdarleyfiVestVerk ehf. Meginregla er að ríkið taki aðeins eignarnámi það
land sem þarf sannanlega undir veg og telst vegsvæði en veghelgunarsvæði verði
áfram íeigu landeigenda með þeim takmörkunum sem þar gilda samkvæmt lögum,
sbr. dóm Hæstaréttar nr.64412006.

f vegaskrá Vegagerðarinnar er Ófeigsfjarðarvegur 649 skráður annars vegar sem F1
vegur frá Strandavegi að Eyri og hins vegar sem F2 vegur (F649) frá Eyri að Hvalá. Á
heimasíðu Vegagerðarinnar er að finna skilgreiningar stofnunarinnar á vegategundum
þar sem landsvegir F1 og F2 eru sagÕir venjulega um 4 metra breiðir7 líklog v¡O e um
Ofeigsfjarðarveg 649.

Framkvæmdarleyfið sem Árneshreppur gaf út til VesturVerks ehf. veitir leyfi til
lagfæringa á vegi með allt aö 12 metra breiðu framkvæmdarsvæði og á stoÕ í

framsalssamningiVegagerðar og VesturVerks ehf. Núverandi vegslóði er eins og áður
segir aöeins um 4 metra breiður. Verði framkvæmdarsvæðið að fullu nitt, 12 metra
breitt, er um aÕ ræða eignaupptöku á um þrisvar sinnum stærra landsvæði en þess
landsvæðis sem nfttur er undir núverandi slóða. Vegagerðin þarf að sfna fram á
eignarhald sitt á öllu því landnimi eða ganga til samninga við landeigendur.

¡thttp://www.vegaeerdin. is/veeakerf idlvesteeundir/
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í svari Vegageröarinnar, dags. 24.júlí 2019, segir: ,,vegagerðin hefur undanfarna
áratugi byggt á að vegsvæöi eldri þjóövega í umsjá stofnunarinnar sé aö jafnaöi um
12 metra breitt, þ.e. 6 metrar til hvorrar handar frá miðlínu vegar. Þessi venja á rætur
sínar að rekja til svonefnds Leiruogstungudóms [...]"

Greinarmunur er gerður á kröfum til stæröa stofnbrauta annars vegar og landsvega
hins vegar. Við lauslega yfirferÕ dóma og úrskurða matsnefndar eignarnámsbóta má
finna vísun til 12 metra vegsvæðis þjóðvega í nokkrum málum. ötl eiga þau það þó
sameiginlegt að vera eldri ,,stofnvegir" og ,,þjóðbrautir". Engin fordæmi var að finna um
slíka venju að því er varðar landsvegi og aö 12 metra breitt vegsvæði eigi þannig við
um alla eldri þjóÕvegi óháð vegategund. Enga slíka staðfestingu er að finna í

Leirvogstungudómnum H 1980, bls.920 líkt og Vegagerðin vísar til íbréfi sínu.
Undirrituðum er því óljóst á hverju Vegagerðin byggir þá fullyrðingu sína að miðað sé
við aö vegsvæði allra eldri þjóÕvega sé 12 metra breitt.

Þegar umfjöllunin hér aö framan er dregin saman á grundvelli fyrirliggjandi gagna og
laga er það álit undirritaöra að ekki liggi fyrir fullnægjandi sönnun þess að Vegagerðin
eigi þann hluta Ófeigsfjaröarvegar F649 innan landamerkja Seljaness auk 4 metra
sitthvoru megin við slóðann, allt að 12-metra breitt vegsvæði. Án frekari upplfsinga
stenst eignaréttur Vegagerðarinnar á Ofeigsflaröarvegi F649 innan lands Seljaness
tæplega sönnunarkröfur dómstóla.

Vegagerðin þarf að slna fram á að hún uppfylli skilyrÕi um að hafa samfleytt sinnt
þjónustu og viðhaldi vegarins athugasemdalaust íáratugi og að vegsvæði slóðans sé
þrisvar sinnum breidd hans. Engar upplfsingar um slíkt liggja fyrir nú og landeigendur
hafa haldiö fram hinu gagnstæöa. Skráning ívegaskrá síðan 2004 ein og sér sannar
ekki eignarhald íslenska ríkisins á vegaslóÕanum að mati undirritaðra.

Ait undirritaðra er aÕ Vegageröin hafi hvorki sy?nt fram á að slóðinn í landi Seljaness
sé eign íslenska ríkisins né heldur að venja eða fordæmi séu fyrir því að vegsvæÕi
allra eldri þjóðvega, þ.m t. landvega íflokki F2 sé 6 metra breitt í hvora âTlfrá miölínu
vega.

Fyrirvari er þó gerður hér varðandi þann hluta vegarins sem samkvæmt upplfsingum
frá ábúendum og landeigendum hefur veriö skilgreindur sfsluvegur í tíð eldri laga.
Samkvæmt lögum 87/1989 varð sú breyting aÕ lagning og viÕhald sfsluvega skyldi
kostuð að öllu leyti af ríkisframlagi á vegaáætlun og því þjóðvegir. Hins vegar eru
engar upplfsingar sem liggja fyrir um að svo hafi veriö og eins og áður segir var
vegurinn fyrst skráður í vegaskrâ áriö 2004.

Vakin er athygli á því að Vegagerðin er stjórnvald sem lftur boðvaldi ráðherra og ber
aö fylgja stjórnsfslulögum nr.3711993 þegar hún tekur ákvarðanir um rétt manna og
skyldur. Sé lögum ekki fylgt getur það leitt til ógildingar á ákvörÕunum stofnunarinnar.

Einnig skal vakin athygli á því hér að Vegageröin getur skyldaÕ landeigendur til aõ láta
af hendi land sem þarf til þjóðvegagerðar í samræmi við skipulagsáætlun samanber
ákvæði Vegalaga þar um. Slíkt er stofnuninni heimilt aö uppfylltum ákvæðum
vegalaga, fullar bætur komi fyrir, fylgt sé meginreglum stjórnsfsluréttar og
almannaþörf krefjist þess, sbr. eignarréttarákvæði 67. gr. Stjórnarskrár íslands, nr.
3311944.
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2. Er Vegagerðinni heimilt framsal a veghaldi þess hluta vegarins sem liggur um
Se/7'anes til VesturVerks ehf., sbr. samning, dags. 19. 6. 2019, þess efnrs sem
liggur fyrir?

Vegagerðin geröi eins og áður segir samning viö VesturVerk ehf. um framsal á
veghaldi Ófeigsfjarðarvegar þann 19. júní 2019 og kemur lögmæti þess samnings til
skoÕunar hér.

Ef sá hluti Ófeigsfjarðarvegar F649 sem liggur í landi Seljaness er einkavegur eins og
skilgreint er ívegalögum og þar meö eign landeigenda Seljaness liggur þaö í hlutarins
eöli að Vegageröinni er óheimilt að framselja veghald einkavegar sem þeir hvorki eiga
né fara meö veghald fyrir. Hvort og hvernig Vegageröin uppfyllir skilyrði þess að teljast
veghaldari Ófeigsfjarðarvegar 649 vísast til fyni umfjöllunar og niðurstöðu undirritaðra
um álitaefnið er varðar eignarhald vegarins.

í vegalögum er gert ráð fyrir því að Vegagerðinni sé heimilt aö framselja veghald
þjóðvega til einkaaðila tímabundið sbr. 2. mgr. 14. gr. vegalaga. f 3. mgr. segir
jafnframt að um þaö skuli geröur þjónustusamningur þar sem nánar skal kveöið á um
skyldur veghaldara, þjónustustig, rétt til endurgjalds og annað sem máli varðar.

llOgum um opinberfjármál nr. 12312015 er í 40. gr. að finna heimild fyrir stofnanir
ríkisins til þess að gera þjónustusamninga:

40. gr. Samningar um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni.
J Ríkisaðilum í A-hluta er heimilt, að fengnu samþykki raðherra og hlutaðeigandi
ráðherra, að gera samninga um framkvæmdir, rekstur eða önnur afmorkuð verkefnitil
lengri tíma en erns árs en þó eigi lengur en til fimm éua. Með samningi um rekstur er
átt við samning um afmarkaða rekstrarþætti eða þjónustu sem ríkið veitir, enda sé ekki
um að ræða verkefni sem fela í sér vald til að taka ákvarðanir er lúta að réttindum og
skyldum manna nema fyrir því liggi ski,r lagaheimild.

Á grundvelli laganna hefur veriö sett reglugerð nr.64312018 um undirbúning, gerð og
eftirfylgni samninga um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni. Þar er fjallað um
eftir því sem við á hverju sinni hvernig samningar ríkisins við einkaaðila eigi að vera
úr garði geröir.

í t O. gr. reglugerðarinnar er skfrt tekið fram að öðrum en til þess bæru stjórnvaldi verði
ekki með samningifalið vald til að taka ákvarðanir um réttindi og skyldur manna nema
með sérstakri heimild ílögum.

Samningur um tímabundið veghab Ófeigsfjarðarvegar var undirritaður þann 19. júní
2019 milliVegagerðarinnar og VesturVerks ehf. Með þeim samningi tekur VesturVerk
ehf. tímabundið við veghaldi Ófeigsfjarðarvegar (6a9) og öllu sem í því felst til 5 ára.

Astæður samningsins eru sagðar fyrirhugaðar virkjanaframkvæmdir og þungaumferð
um veginn í tengslum við byggingu hennar. f ¡Osi þess ,,er nauösynlegt aö styrkja og
breyta Ófeigsfjarðarvegi (649) frá Strandavegi að Hvatá sem er um 20 km langur."8

e Samningur, dags. 19.06.2019, Formáli
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I t. gr. samningsins afmarkast framsal veghalds við 5 ár. í t. gr. a, eru sett fram skilyrði
um að ekki megi loka veginum, vegurinn skulivera opinn almenningi og að VesturVerk
ehf. ,,hyggst og skal sinna snjómokstri og viðhaldi meö sama hætti, sama þjonustustigi, og
Vegagerðin hefur gert undanfarin ár."

í Z. gr. samningsins eru orðin vegur, veghatd og veghatdari skilgreind með sama hætti
og í vegalögum og í 3. - 6 gr er flallað almennt um verkframkvæmd, hönnun,
umferðaröryggismat- og nini og framkvæmdarleyfi og hvernig þeir þættir skuli vera
undir umsjón VesturVerks ehf.

a-17. gr. samningsins er gert ráð fyrir því að VesturVerk ehf. hafi heimild til þess að
annast nauðsynlega samninga vegna framkvæmdanna við landeigendur og fari
framkvæmd út fyrir 12 metra breitt vegsvæÕi skuli fylgja ákvæðum Vll. kafla vegalaga.
Eins falli allur kostnaður á VesturVerk ehf. vegna vegaframkvæmda og samninga
vegna þeirra, sbr. 8. gr. samningsins.

Veghald er skilgreint í vegalögum sem ,,[f]orræði yfir vegi og vegsvæði, þ.m.t vegagerð,
þiónusta og viðhald vega." Gera verður ráð fyrir því að framkvæmdir við lagfæringu vega
eins og henni er lfst í framkvæmdaleyfi VesturVerks ehf. vegna Ófeigsfjarðarvegar
rúmist innan veghalds þess sem framselt er, gefið að Vegagerðin fari með veghald
þess vegsvæðis. Vísast til umfjöllunar um þann þátt hér að framan.

í skilgreiningu vegalaga á veghaldi felst þó ekki heimild til töku stjórnvaldsákvarðana
heldur er þar átt við þjónustu sem Vegagerðinni sem stjórnvaldi er heimilt að framselja
á grundvelli lagaheimildar. Stofnunin hefur ekki lagaheimild til þess að framselja vald
tiltöku ákvarðana um rétt eða skyldur manna, enda slíkt framsal óheimilt án sérstakrar
lagaheimildar, sbr. 40. gr. laga um opinber Íjármál sem vísað var til hér að framan.

Akvörðun um eignarnám landsvæðis í einkaeigu vegna vegagerðar er að mati
undirritaðra stjórnvaldsákvörðun og aðeins Vegagerðin bært stjórnvald til töku á
slíkum ákvörÕunum ísamræmi við ákvæði laga þess efnis, sbr. Vll.kaflivegalaga.

Samandregið er það þvíálit undirritaðra að Vegagerðinni er heimilt framsal á veghaldi
þeirra vega sem hún fer með veghald á, sbr. ákvæði vegalaga nr.8012007. Eingöngu
getur þÓ verið um aö ræða þjónustusamning. Því getur framsalshafi ekki tekið
ákvarðanir sem teljast stjórnvaldsákvarðanir sem varða rétt og skyldur manna á
grundvelli slíks samnings. Vegageröin er ein bær um töku slíkra ákvaröana.
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Svanfrí D. Karlsdóttir, hdl mundur Jónsson, hdl
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