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Efni: Lenging Norðurgarðs í Grundarfírði, fjárveitingar

I samgönguáætlun áranna 2015-2018 var gert ráð íyrir fjárveitingu til lengingar Norðurgarðs í 
Grundarfirði. H eildarkostnaður vegna framkvæmda þess árs var áætlaður 207 m illjónir kr. og miðað 
við að styrkhæfni fram kvæm darinnar væri 60 % . Styrkur ríkisins var því áætlaður 100,2 m.kr., eftir 
að virðisaukaskattur hefur verið dreginn frá styrkupphæðinni.

M iðað var við að fram kvæm dakostnaður vegna framkvæmdarinnar myndi dreifast á þrjú ár.

I ijárlagafrum varpi 2018 er ekki áætlað fyrir kostnaði vegna þessarar fram kvæm dar og verkefninu því 
augljóslega hliðrað til í tíma. Að mati heimamanna er mjög brýnt að fjárveiting til verkefnisins fáist á 
árinu 2018 eins og samgönguáætlun gerði ráð fyrir. M ikilvægt er að hanna og undirbúa verkefnið 
endanlega og vinna að dælingu efnis í púða undir mannvirkið. Að mati sérfræðinga er talið mjög gott 
að púðinn fái að síga eðlilega áður en farið er í að reka niður stálþilið.

Vinna við könnun á matsskyldu og umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er á lokastigi.

Eins og fram hefur kom ið þá er ætlunin að dreifa framkvæmdinni og þar m eð kostnaði á 3 ár þ.e á árin 
2018, 2019 og 2020. Heildarkostnaður mannvirkisins miðað við 130 m viðlegukant og 10 m dýpi er 
áætlaður liðlega 600 m.kr. með virðisaukaskatti og heimahlut framkvæmdaraðila,
Grundarfj arðarhafnar.

Hér er óskað eftir því að Ijárveiting fáist á fjárlögum 2018 til þess að unnt verði að heija framkvæmdir 
eins og greint hefur verið firá.

Oskað er eftir að ríkishluti vegna ársins 2018 verði 110 m. kr. án virðisaukaskatts. Miðað við 
það er heildarkostnaður ársins 2018, ails 227 m.kr. með virðisaukaskatti og heimahlut.

Þessu er hér m eð komið á framfæri með von um jákvæðar undirtektir.

Afrit:Siglingasvið vegagerðarinnar og 
Fjárlaganefnd Alþingis
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