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Snæfellsbær Dags.  23.10.2020 

bt. Davíðs Viðarssonar, forstöðumanns Tæknideildar Ti lv.  5618-0-0005 

Klettsbúð 4 

360 Snæfellsbær 

david@snb.is  

 

 

 

Mál  2018-0036 

 0.5.1  

  

 

Með erindi dags. 8. október sl. óskaði Snæfellsbær eftir ábendingum Veðurstofu Íslands um 

lýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2015-2031 á Hellnum (Gíslabær og 

Melabúð 1). 

Veðurstofan gerir ekki athugasemdir við lýsingu þessa. 

Virðingarfyllst, 

 

 

Árni Snorrason 

forstjóri VÍ 

 
 

mailto:david@snb.is
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STOFNUN

Snrfellsbeer
Davi6 Vi6arsson
Snrfellsrisi 2

360 Snrfellsbrer

Reykjavfk 20. okt6ber 2020
ItsT2020l 0-084/4_B_

10.04.02

Efni: Lfsing - Breyting :i adalskipulag Snefellsbrejar 2015 - 2031 - Gislabaer -
Hellnar

Visa6 er til erindis skipulags- og byggingarfulltrua Snaefellsbeejar er barst 8. okt6ber sl.
par sem 6skad er umsagnar Umhverfisstofnunar um llfsingu vegnar breytingar 6
a6alskipulag Snefellsbejar 2015 2031, fyrir Gislabe.

i greinargerd kemur fram a6 breytingin var6ar uppbyggingu ferdapj6nustu 6landi
Gislabejar, par sem sve6i frrir verslun og pj6nustu ver6ur stekka6, far sem furirhuga6
er a6 reisa allt a6 1.200 m'h6tel og 6tta 40 m'smrihysi. og sve6i flzrir ibt6arbygg6 er
minnka6. Auk pess kemur fram a6 landnotkun ii 166 Melabri6ar I breytt ur sve6i forir
fristundaby996 i svae6i furir ibf6arbygg6.

Forsendur og fe16amenn

i greinarger6 kemur fram ad fidldi ler6amanna hefur aukist ri svedinu undanfarin rir og

lvi mikilvagt a6 byggja upp innvi6i og pj6nustu. Umhverfisstofnun bendir ri mikilvegi
pess a6 pa6 komi lram i forsendum tilldgunnar hver se rietla6ur fidldi ferdamanna sem

mun heimsrkja svr6i6 sem h6r er til umf <illunar. Me6 peim forsendum veri hagt a6
rtiksty6ja umfang till6gunnar og 6hrif.

Fri6landid

Strdndin vi6 Stapa og Hellna var fribllist ari6 1979 og er par rikulegt fuglatif.
Umhverfisstofnun bendir ri mikilvegi pess ad uppbygging og aukin l6ldi fer6amanna
hafi ekki neikvre6 umhverfis6hrif ri 6synd svee6isins og fuglalif. Umhverfisstofnun benda
ri mikilvaegi pess a6 tillagan taki titlit til 54. gr. laga nr. 6012013 um n6tttruvemd par sem

lalta6 s6 um i tilldgunni hvort landnotkun og framkvrmdir utan fri6lfstra svre6a geti ii
einhvem hatt haft 6hrif d hin fri6lystu sva6i. Skv. 54. gr. laga nr. 60/2013 um
nrittriruvemd segir: ,f,J starfsemi eda .framkvemdir utan fridlj,sts svtzdis, sem

leyJisslEldar eru samkvcemt Adrum ldgum, geta haft dhrif d verndargildi .fridlj,sta
svtedisins skal taku mid af pvi vid rikvdrdun um veitingu leyfis. Leita skal umsagnar
Umhverfsstofnunar ddur en leyfi er veitt. Setja md skilyrdi til ad koma i vegfyrir skada
aJ starfseminni eda./iamkvcemdunum d hinu fridlj,sIa svedi.
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Asfnd og rask

i greinargerd kemur fram a6 stefnumdrkun Snefellsbejar er skyr um a6 nlitingarhlutfall
verdi l6gt ii sve6i nedan vegar og kigd er 6hersla 6 ad bygg6 verdi Ligreist, falli vel a6

landi og skilm6lar ver6i strangir. Umhverfisstofirun tekur undir a6 mikilvrgt er a6 huga
vel a6 6synd sve6isins og er mikilvegt a6 allar byggingar falli vel a6 svipm6ti og

einkenni lands eins og kostur er.

Umhverfisstofnun bendir ii a6 i 69. gr. laga nr. 60/2013 um niitturuvemd segir: ,,Vid
hannun vega, virkjana, verl<smidja og annarra mannvirkja skal pess grztt ad lau.falli sem

best ad svipm4ti lands. Vid mst d umhver.fisdhrdum og afgreidslu ley.fisums\kna vegna

slilcra framkvemda skal toka afstddu til pessa atridis. "

Virdingarfollst

Axel Benediktsson
s6rfree6ingur

Bjtim S

s6rfir6ingur

I/,L,*,-,
tefd6sson

&t 
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Snæfellsbær 
Davíð Viðarsson, skipulags- og byggingarfulltrúi 
Klettsbúð 4 
360 Hellissandur 
 

 

Reykjavík, 14. október 2020 

Tilvísun: 202010022 / 3.2 

 

 

Efni:  Lýsing fyrir breytingu á aðalskipulagi vegna landnotkunar á Hellnum.  

 

Snæfellsbær hefur, með erindi dags.  8. október 2020, óskað umsagnar Skipulagsstofnunar um 
lýsingu, dags. í ágúst 2020, vegna breytingar á aðalskipulagi sbr. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga.  

Viðfangsefni fyrirhugaðrar skipulagstillögu er í meginatriðum að stækka landnotkunarreit VÞ-6 fyrir 
ferðaþjónustu á Gíslabæ og að breyta lóð Melabúðar úr frístundabyggð í íbúðarbyggð. Breytingin 
hefur áhrif á afmörkun og stærð íbúðarbyggðar ÍB-2, frístundabyggðar F-8 og reit VÞ-6 fyrir verslun 
og þjónustu. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni er fyrirhugað að vinna deiliskipulag fyrir svæði 
verslunar og þjónustu í landi Gíslabæjar.  

Skipulagsstofnun hefur farið yfir framlögð gögn og telur lýsinguna veita góða mynd af viðfangsefni 
skipulagsbreytingarinnar. Minnt er á að leita samráðs við íbúa og aðra hagsmunaaðila á svæðinu í 
vinnsluferlinu. 
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Stefán Jónsson

From: Byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar
Sent: föstudagur, 23. október 2020 15:36
To: Stefán Jónsson; Hildigunnur Haraldsdóttir (hildo@husk.is)
Subject: FW: Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á 

Hellnum

 
 

From: Halldór Ó. Zoёga - SGS <halldor.zoega@samgongustofa.is>  
Sent: föstudagur, 23. október 2020 15:23 
To: Byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar <byggingarfulltrui@snb.is> 
Subject: RE: Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á Hellnum 
 
Með tölvupósti dagsettum þann 8. október s.l. var Samgöngustofu boðið að gera athugasemdir við 
lýsingu að breyttu skipulagi Snæfellsbæjar. 
 
Samgöngustofa gerir ekki sérstakar athugasemdir við lýsinguna. 
 
Með kveðju / Best regards, 
Halldór Zoёga 
Deildarstjóri mannvirkjadeildar / Specialist, Port Installations and Maritime Navigation 
 

 

 

From: Byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar <byggingarfulltrui@snb.is> 
Sent: 08.10.2020 11:36:36 
To: skipulag@skipulag.is ;magnus.a.sigurdsson@minjavernd.is ;ni@ni.is ;'bjosve@rarik.is' 
;Samgongustofa almennt;ust@ust.is ;office@vedur.is ;vegagerdin@vegagerdin.is ;Heilbrigdiseftirlit 
Vesturlands ;Stefán Jónsson  
Subject: Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á Hellnum 
 

 

Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á Hellnum 

Hér með er lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031 á Hellnum send til kynningar 
og samráðs í samræmi við 30. grein skipulagslaga. Fyrirhuguð breyting varðar uppbyggingu ferðaþjónustu á 
landi Gíslabæjar, þar sem svæði fyrir verslun og þjónustu verði stækkað og svæði fyrir íbúðarbyggð 
minnkað. Einnig verði landnotkun á lóð Melabúðar 1 breytt úr svæði fyrir frístundabyggð í svæði fyrir 
íbúðarbyggð.  

Lýsingin er einnig aðgengileg á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is  
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Hægt er að skila ábendingum vegna lýsingarinnar til skipulags- og byggingarfulltrúa á netfangið 
byggingarfulltrui@snb.is til og með 25. október 2020. 

Kveðja/Regards 

Davíð Viðarsson 

Forstöðumaður Tæknideildar Snæfellsbæjar 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

Snæfellsbær Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær 

Sími: 433-6900, Farsími: 898-8557 

Tölvupóstur: david@snb.is 

www.taeknideild-snb.is 

  

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans geta innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á. Ef hann 
berst fyrir mistök, vinsamlegast gerið sendanda viðvart og eyðið tölvupóstinum. 

 
This e-mail and it‘s attachments may contain confidential information intended for the named addressee only. If you are not the 

intended recipient, please notify the sender and delete the e-mail. 

        

 

 
Fyrirvari á tölvupósti / e-mail disclaimer 
http://www.samgongustofa.is/fyrirvari/ 

'  



1

Stefán Jónsson

From: Byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar
Sent: föstudagur, 23. október 2020 15:36
To: Hildigunnur Haraldsdóttir (hildo@husk.is); Stefán Jónsson
Subject: FW: Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á 

Hellnum
Attachments: Trausti%20Baldursson_files/image001.gif

 
 

From: Trausti Baldursson - NI <Trausti.Baldursson@ni.is>  
Sent: föstudagur, 23. október 2020 14:28 
To: Byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar <byggingarfulltrui@snb.is> 
Subject: Re: Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á Hellnum 
 
 Tilvísun í málsnr. 202010-0015 (TB) 
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Snæfellsnesbæ, dags. 8. október sl., þar sem óskað er eftir umsögn 
Náttúrufræðistofnunar Íslands um lýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031 á Hellnum. Um 
er að ræða breytingu vegna ferðaþjónustu við Gíslabæ, stækkum á svæði fyrir verslun og þjónustu, og minnkun á 
svæði fyrir íbúðabyggð auk breytingu á svæði fyrir frístundabyggð á lóð Melabúðar 1 í íbúðarsvæði. 
 
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir framangreinda lýsingu og telur hana lýsa vel þeim atriðum sem þarf að skoða 
við frekari vinnslu á skipulaginu. Nefna má sérstaklega nálægð við friðlýst svæði og vernd lífríkis, jarðmyndana og 
landslagseinkenna á svæðinu auk tengsl þess við þjóðgarðinn.  
Náttúrufræðistofnun áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir í ferlinu verð þörf á því sbr. kafla um 
kynningarferli og samráð. 
 
Virðingarfyllst, 
 
  

Trausti Baldursson 
Náttúrufræðistofnun Íslands 
Icelandic Institute of Natural History 
Urriðaholtsstræti 6-8 
210 Garðabær 
Sími/Tele: 590 0500 
Email: trausti@ni.is  

 

 

From: "Byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar" <byggingarfulltrui@snb.is> 
To: "skipulag@skipulag.is" <skipulag@skipulag.is>; "magnus.a.sigurdsson@minjavernd.is" 
<magnus.a.sigurdsson@minjavernd.is>; "Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>; "bjosve@rarik.is" <bjosve@rarik.is>; 
"samgongustofa@samgongustofa.is" <samgongustofa@samgongustofa.is>; "ust@ust.is" <ust@ust.is>; 
"office@vedur.is" <office@vedur.is>; "Vegagerðin - VG" <Vegagerdin@vegagerdin.is>; "Heilbrigdiseftirlit 
Vesturlands" <heilbrigdiseftirlit@hev.is>; "Stefán Jónsson" <stefan@snb.is> 
CC:  
Subject: Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á Hellnum 
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Date: 8.10.2020 11:36:41 
  

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

 
 
 
Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á Hellnum 
Hér með er lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031 á Hellnum send til kynningar 
og samráðs í samræmi við 30. grein skipulagslaga. Fyrirhuguð breyting varðar uppbyggingu ferðaþjónustu á 
landi Gíslabæjar, þar sem svæði fyrir verslun og þjónustu verði stækkað og svæði fyrir íbúðarbyggð 
minnkað. Einnig verði landnotkun á lóð Melabúðar 1 breytt úr svæði fyrir frístundabyggð í svæði fyrir 
íbúðarbyggð.  
Lýsingin er einnig aðgengileg á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is  
Hægt er að skila ábendingum vegna lýsingarinnar til skipulags- og byggingarfulltrúa á netfangið 
byggingarfulltrui@snb.is til og með 25. október 2020. 
 
 
Kveðja/Regards 
Davíð Viðarsson 
 
Forstöðumaður Tæknideildar Snæfellsbæjar 
Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Snæfellsbær Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær 
Sími: 433-6900, Farsími: 898-8557 
Tölvupóstur: david@snb.is 
www.taeknideild-snb.is 
 
 

 
Tölvupóstur þessi og viðhengi hans geta innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á. Ef hann 

berst fyrir mistök, vinsamlegast gerið sendanda viðvart og eyðið tölvupóstinum. 
 

This e-mail and it‘s attachments may contain confidential information intended for the named addressee only. If you are not the 
intended recipient, please notify the sender and delete the e-mail. 

 
The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and  
location.

       

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and  
location.
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