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Efni: Umsókn um leyfi til framkvæmda - Seltún - endurnýjun aðkomupalls 

Umhverfisstofnun hefur móttekið umsókn Hafnarfjarðarbæjar, dagsett 3. júní 2021, um leyfi 

til framkvæmda innan Reykjanesfólkvangs.  

Reykjanesfólkvangur er friðlýstur sem fólkvangur sbr. auglýsing nr. 520/1975. Jarðrask á 

svæðinu er óheimilt nema með leyfi Umhverfisstofnunar.  

Lýsing verkefnis: 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir leyfi til þess að endurnýja aðkomupall í Seltúni. Eldri pallar verða 

fjarlægðir, nýjir settir í staðinn og setja á nýja klæðningu. Núverandi pallur er 71 m2 en að 

framkvæmdum loknum verður hann 82 m2. Framkvæmd er í samræmi við deiliskipulag 

svæðisins. Að framkvæmdinni koma 3-4 starfsmenn. Við verkið verður notuð lítil grafa. 

Grafan verður staðsett á pallinum en mögulega þarf hún að fara örlítið út fyrir göngustíga á 

stöku stað. Verkefnið mun hefjast fljótlega og er áætlaður verktími 2 vikur. Teikningar er sýna 

nákvæma staðsetningun og legu pallsins fylgdi með umsókn.  

Áhrifamat: 

Umhverfistofnun metur verkefnið ekki líklegt til að hafa neikvæð áhrif á náttúrufar og 

verndaragildi svæðisins til lengri tíma litið. Framkvæmdinn er talin líkleg til að hafa neikvæði 

áhrif á gesti svæðisins sem geta orðið fyrir miklum truflunum á meðan hún stendur yfir. Til 

lengri tíma mun framkvæmdin bæta innviði á svæðinu. Umhverfisstofnun telur að sé farið 

eftir þeim skilyrðum sem sett eru fyrir leyfi þessu sé hægt að draga úr neikvæðum áhrifum á 

gesti svæðisins og ásýnd þess. 

Skilyrði: 

Umhverfisstofnun veitir Hafnarfjarðarbæ fyrir sitt leyti leyfi fyrir uppsetningu aðkomupalls 

við Seltún innan Reykjanesfólkvangs sbr. lýsingu hér að ofan að á tímabilinu 27. ágúst til 30. 

september 2021 uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

• Hafa skal þetta bréf með í för á meðan verkefninu stendur og kynna fyrir starfsfólki 

þau skilyrði sem fylgja leyfinu, áður en undirbúningur og vinna hefst. 

• Tilkynna skal til starfsmanns Umhverfisstofnunar á svæðinu hvenær undirbúningur 

fyrir verkefnið hefst og þegar því lýkur með að minnsta kosti sólarhrings fyrirvara. 

• Umhverfisstofnun skal tilkynnt um öll frávik við áður útgefna verkefnalýsingu, og eins 

ef breyting verður á tímasetningu verkefnis eins fljótt og auðið er. 

• Þar sem þörf er á að fara út fyrir göngustíga/palla skal þess gætt að valda sem minnstu 

raski og fjarlægja öll ummerki um athafnir utan göngustíga/palla að verkefni loknu.  

• Koma skal fyrir merkingum á svæðinu sem beina umferð um hjáleiðir framhjá 

framkvæmdarsvæðinu ef þörf er á að loka því til að tryggja öryggi gesta og þeirra sem 

koma að framkvæmdinni. 



 

• Koma skal fyrir skilti með upplýsingum um framkvæmdartíma við svæðið og koma 

upplýsingum um framkvæmdina til helstu ferðaskipuleggjenda sem koma við á 

svæðinu og upplýsingarmiðstöðva.  

• Virða skal umgengnisreglur sem gilda um svæðið. 

• Forðast skal óþarfa rask og stærð framkvæmdasvæðis skal haldið í lágmarki. 

• Ef upp koma álitamál um framkvæmdir sem tengjast verkefninu og frágang svæðisins 

skal hafa samband við Umhverfisstofnun í síma 591-2000. 

• Að efnisval og útlit verði í samræmi við önnur mannvirki á svæðinu. 

• Gæta skal að mengunarvörnum gröfunar og þess gætt að mengandi vökvi berist ekki í 

jarðveg/vatn. 

• Hreinsa þarf gröfuna áður en hún kemur inn á svæðið, til að koma í veg fyrir 

innflutning á ágengum tegundum frá öðrum svæðum. 

• Vandað verði við frágang eftir að verki lýkur. Vinna skal að endurheimt og landmótun 

á því yfirborði sem raskast, sem stuðlar að náttúrulegu útliti og um leið afmá öll 

ummerki framkvæmdarinnar.  

• Á þeim hluta svæðisins sem eldri pallur verður fjarlægður og ekki settur nýr í staðin 

skal þess gætt að fjarlægja alla hluta eldri pallsins og endurheimta náttúrurlegt útlit 

svæðisins eins og hægt er. 

• Umsækjanda ber að tryggja viðhald mannvirkisins og ef notkun þess er hætt skal það 

fjarlægt. 

• Starfsmenn verkefnisins gangi snyrtilega um svæðið og forðist allt rask og þess gætt 

að allur úrgangur verði fjarlægður. 

 

Ef framkvæmdaraðili veldur náttúruspjöllum með framkvæmd í skilningi 87. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd getur Umhverfisstofnun t.d. lagt fyrir framkvæmdaraðila að afmá 

jarðrask og lagfæra gróðurskemmdir eða stöðvað framkvæmdir sbr. nánar XV. kafla laganna. 

Ef umhverfisaðstæður á svæðinu breytast getur Umhverfisstofnun skv. 2. mgr. 89. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd breytt skilyrðum leyfis, bætt inn nýjum skilyrðum eða afturkallað 

leyfið til að koma í veg fyrir verulegt, ófyrirséð tjón á náttúru Íslands.  

Sé skilyrðum leyfis ekki fullnægt getur Umhverfisstofnun afturkallað leyfið skv. 1. mgr. 89. 

gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Eftirlit: 

Umhverfisstofnun mun hafa eftirlit með framkvæmdum og frágangi á svæðinu. Eftirlitið 

verður framkvæmt af eftirlitsmanni frá Umhverfisstofnun.  
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sviðsstjóri 
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