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LAGNING VETRARVEGAR VIÐ ÚTNESVEG Í 

SNÆFELLSNESÞJÓÐGARÐI 

 

Ákvörðun um matsskyldu 

 

INNGANGUR 

Þann 7. september 2012 barst Skipulagsstofnun tilkynning frá Vegagerðinni um fyrirhugaða 

lagningu vetrarvegar við Útnesveg í Snæfellsnesþjóðgarði samkvæmt 6. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. og lið 10 c í 2. viðauka laganna. 

Skipulagsstofnun leitaði álits Snæfellsnesbæjar og Umhverfisstofnunar. 

Umsagnir bárust frá Snæfellsnesbæ með tölvubréfi dags. 7. september 2012 og 

Umhverfisstofnun með bréfi dags. 7. september 2012. Frekari upplýsingar bárust frá 

Vegagerðinni með tölvubréfi dags. 10. september 2012. 

 

FRAMLÖGÐ GÖGN FRAMKVÆMDARAÐILA 

Fyrirhuguð framkvæmd. Um er að ræða lagningu vetrarvegar við Útnesveg í 

Snæfellsnesþjóðgarði sem mun nýtast sem áningarstaður þegar snjór teppir ekki umferð um 

aðalveginn. Í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila kemur fram að með lagningu vegarins 

sé verið að bregðast við mikilli snjósöfnun sem eigi sér stað í vegskeringu á kafla Útnesvegar 

um 0,5 km norðvestur af Purkhólum. Fram kemur að vegurinn verði um 200 m langur og um 

7 m breiður með bundnu slitlagi og verði lagður í kanti vegskeringar eldri vegarins. Ekki sé 

talin nauðsyn á öryggissvæði fyrir veginn þar sem umferð verði hæg. Fram kemur að áætluð 

efnisþörf sé um 500 m
3
, þar af verði 350 m³ teknir úr opnum námum. Fyrirhugað sé að taka 

um 150 m
3
 af efni innan þjóðgarðsins, í samráði við þjóðgarðsyfirvöld, til þess að nota í ysta 

lag vegarins svo að vegurinn falli betur að umhverfi og verði þannig nær samlitur því.  

 

ÁLIT UMSAGNARAÐILA OG VIÐBRÖGÐ FRAMKVÆMDARAÐILA 

Í umsögnum Snæfellsnesbæjar og Umhverfisstofnunar eru ekki gerðar athugasemdir við 

fyrirhugaðar framkvæmdir og það álit kemur fram að þær skuli ekki háðar mati á 

umhverfisáhrifum. 

 

NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR  

Um er að ræða lagningu vetrarvegar við Útnesveg í Snæfellsnesþjóðgarði. Framkvæmdin er 

tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. gr. og lið 10c í 2. viðauka í 

lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. 

Fyrirhuguð framkvæmd er ekki umfangsmikil en er innan Snæfellsnesþjóðgarðs og því 

mikilvægt að standa að framkvæmdinni þannig að lágmarksrask verði. Skipulagsstofnun telur 

að framkvæmdin muni hafa nokkuð neikvæð áhrif á jarðmyndanir þar sem rask verður á 

hrauni umfram það sem raskað hefur verið með lagningu núverandi vegar og um leið raskast 
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lyng- og mosagróður. Stofnunin telur líklegt að sjónræn áhrif vegarins verið ekki veruleg, 

einkum ef vel tekst til að fella hann að umhverfi eins og Vegagerðin fyrirhugar.  

Í samræmi við 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. hefur 

Skipulagsstofnun farið yfir þau gögn sem lögð voru fram af hálfu Vegagerðarinnar við 

tilkynningu, umsagnir og viðbrögð framkvæmdaraðila vegna þeirra. Á grundvelli þessara 

gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að lagning vetrarvegar við Útnesveg í 

Snæfellsnesþjóðgarði sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og 

skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

Skipulagsstofnun vekur athygli á að framkvæmdirnar eru háðar framkvæmdaleyfi 

Snæfellsbæjar skv.  13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og leyfi Umhverfisstofnunar skv. 38. 

gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd og 18. gr. reglugerðar nr. 568/2001 um þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul.  

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. má kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar til 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 15. október 2012.  

 

 

 

Rut Kristinsdóttir                                      Jakob Gunnarsson 

 

 


