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Efni: Útnesvegur um Klifhraun í Snæfellsbæ, frá Gröf að Arnarstapa. Ákvörðun um
tillögu að matsáætlun.
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum er hér kynnt niðurstaða
Skipulagsstofnunar um tillögu Vegagerðarinnar að matsáætlun um Útnesveg um Klifhraun í
Snæfellsbæ, frá Gröf að Arnarstapa.
Skipulagsstofnun barst með bréfi VSÓ ráðgjafar dags. 16. júní 2003 tillaga Vegagerðarinnar
að matsáætlun:
Vegagerðin. VSÓ ráðgjöf. Útnesvegur um Klifhraun í Snæfellsbæ, Gröf-Arnarstapi. Mat á
umhverfisáhrifum, tillaga að matsáætlun. Júní 2002.
Skipulagsstofnun leitaði umsagnar um tillögu framkvæmdaraðila hjá eftirtöldum aðilum í
samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum: Snæfellsbæ, Fornleifavernd ríkisins,
Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Umhverfisstofnun og Veðurstofu Íslands.
Skipulagsstofnun kynnti tillöguna einnig með fréttatilkynningu og á heimasíðu stofnunarinnar.
Skipulagsstofnun bárust umsagnir og athugasemdir frá eftirtöldum aðilum: Snæfellsbæ með
bréfi dags. 30. júní 2003, Fornleifavernd ríkisins með bréfi dags. 2. júlí 2003,
Heilbrigðiseftirliti Vesturlands með bréfi dags. 14. júlí 2003, Umhverfisstofnun með bréfi
dags. 26. júní 2003 og Veðurstofu Íslands með bréfum dags. 10. og 17. júlí 2003.
Skipulagsstofnun bárust einnig frekari upplýsingar frá framkvæmdaraðila í kjölfar umsagna
með bréfum dags. 4. og 15. júlí 2003.

NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir
framlagða tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun ásamt þeim umsögnum og athugasemdum
sem borist hafa stofnuninni. Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaraðila að
matsáætlun með þeim viðbótum sem koma fram í svörum framkvæmdaraðila með eftirfarandi
athugasemdum:
Kostir
Í umsögn Umhverfisstofnunar er fjallað um samanburð núllkosts og kosta Vegagerðarinnar.
Skipulagsstofnun telur að fjalla þurfi um núllkost í matsskýrslu m.t.t. helstu umhverfisþátta,
s.s. veðuraðstæðna, grjótshruns, snjóflóða, slysahættu og áhrifa á náttúrufar og landslag.
Skipulagsstofnun telur æskilegt að einnig verði fjallað um aðra raunhæfa kosti, t.d. möguleika
á snjóflóðavörnum í stað nýlagningar vegar, líkt og bent er á í umsögn Umhverfisstofnunar.
Veðurfar
Í umsögn Umhverfisstofnunar kemur fram að gera verði veðurfarsmælingar á sem flestum
veglínum. Í frekari umsögn Veðurstofu Íslands kemur fram að Veðurstofan telji ekki raunhæft
að krefjast sérstakra veðurfarsmælinga til greiningar á kostum einstakra veglína á Útnesvegi
um Klifhraun. Skipulagsstofnun tekur undir þetta álit og telur ekki þörf á frekari
veðurfarsmælingum á veglínum.
Skipulag
Bent er á að í matsskýrslu þarf að vera umfjöllun um samræmi allra kosta við gildandi
aðalskipulag.
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Afrit :
Snæfellsbær, Fornleifavernd ríkisins, Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands.
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