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1 Inngangur 

Sótt er um leyfi til framkvæmda á skíðasvæðinu í Bláfjöllum. Til að geta bætt 

rekstrargrundvöll skíðasvæðisins í Bláfjöllum er þörf á jafnari aðsókn að svæðinu. 

Veðurguðirnir eru skíðaíþróttinni misjafnlega hliðhollir og því talið að snjóframleiðsla geti 

aukið möguleika á jafnri aðsókn ásamt því að bæta æfingaraðstöðu fyrir skíðafélögin. 

Aðrar breytingar, svo sem endurnýjun á lyftum, eru einnig til að bæta aðstöðu til 

skíðaiðkunar.  

Framkvæmdir sem sótt er um í þessu framkvæmdaleyfi: 

- Landmótun á skíðabrekkum, m.a. vegna fyrirhugaðrar uppsetningar á nýjum 

stólalyftum 

- Landmótun vegna uppsetningar á skíðalyftunni Gosa 

- Landmótun vegna uppsetningar á skíðalyftunni Drottningu 

- Snjóframleiðsla – borplan, miðlunarlón og lagnir 

Sótt er um byggingarleyfi fyrir undirstöðum og reisingu á skíðalyftunum, Gosa og 

Drottningu ásamt stólageymslu og fyrir vatnsforðalóni og dæluhúsi sem fylgja 

snjóframleiðslukerfi ásamt niðurgreftri á vatns- og raflögnum á því svæði sem 

snjóframleiðsla verður. 

Sótt verður um tímabundið starfsleyfi heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis (HHK) með vísan til ákvæða 45. gr. heilbrigðissamþykktar nr. 555/2015 

um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, 

Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar. Einnig 

verður sótt um leyfi Umhverfisstofnunar vegna framkvæmda í fólkvangi.  

2 Framkvæmdalýsing 

Framkvæmdir felast í landmótun, uppsetningu á lausum lögnum og girðingum og aðrar 

framkvæmdir sem unnar eru samhliða reisingu á skíðalyftum. Einnig er fyrirhugað að fara 

í framkvæmdir sem tengjast uppsetningu snjóframleiðslubúnaðar. Skíðalyfturnar, 

stólageymslurnar og dæluhús eru háð byggingarleyfi og verður sótt um þau leyfi 

sérstaklega. Deiliskipulag svæðisins má sjá á Mynd 1.  

 

Mynd 1  Deiliskipulagsbreyting 2018 fyrir skíðasvæðið í Bláfjöllum. Mkv. 1:5000 (Landslag 2018) 
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2.1 Skíðalyftur 

Skíðalyftur verða boðnar út í alútboði, þar sem bjóðandi kemur til með að sjá um hönnun, 

framleiðslu og setur upp undirstöður og stólageymslur og reisir lyfturnar. Því liggja ekki 

fyrir endanleg hönnunargögn en þau verða afhent þegar þau liggja fyrir.  

2.1.1 Skíðalyftur 

Skíðalyftur samanstanda af undirstöðum, möstrum, línum, stólum, neðri og efri 

stjórnhúsum og stólageymslu. Nánari tæknilýsing á lyftunum er að finna er í töflu (Tafla 1) 

og lega þeirra er sýnd á Mynd 2 og á yfirlitsteikningu í viðauka. 

Tafla 1 Tæknilýsing fyrir stólalyftur Gosa og Drottningu 

 Gosi Drottning 

Lyftugerð Stólalyfta 4 sæta (Detachable) Stólalyfta 4 sæta (Detachable) 

Afköst 2.400 persónur á klst 2.400 persónur á klst 

Lengd ~450 m ~1.110 m 

Hæðarmunur ~160 m ~220 m 

Hleðslu hlið já Já 

Geymsluhús fyrir stóla já já 

Hraði 5 m/sek 5 m/sek 

Flutningur, álag á lyftu 100% upp og 25% niður 100% upp og 25% niður 

  

2.1.2 Landmótun, raflýsing og snjósöfnunargirðingar  

Vinna þarf land undir skíðalyftunum Gosa, Drottningu og samhliða reisingu á skíðalyftum 

verða skíðabrekkur og svæði umhverfis lyfturnar mótaðar og unnar með vinnuvélum eftir 

því sem þörf er á. Einnig er fyrirhugað að móta svæði í brekkum austan við Drottningu. 

Svæðin verða grædd upp með heyi eins verið hefur, en áburðargjöf er ekki heimil vegna 

vatnsverndarsjónarmiða. Fylgt verður leiðbeiningum Náttúrufræðistofnunar Íslands, sbr. 

ákvæði í deiliskipulagi (sjá kafla 3). Leiðbeinandi afmörkun landmótunar er sýnd á Mynd 2 

og í viðauka, alls um 11,5 ha. 

Samhliða mótun nýrra svæða verða settar upp snjógirðingar og raflýsing. Girðingarnar og 

lýsingin eru settar upp samhliða á mörkum skíðabrekknanna. Leiðbeinandi staðsetning 

girðinga og lýsingar eru á Mynd 2. Alls eru gert ráð fyrir að settir verði upp um 800 m af 

girðingum við skíðabrekkur og lyftur.  
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Mynd 2  Lega á skíðalyftum, leiðbeinandi afmörkun landmótunarsvæða og uppsetning snjógirðinga og lýsingar. 
Áætluð lega lagna vegna snjóframleiðslukerfis og staðsetning borplans og miðlunarlóns. (VSÓ Ráðgjöf) 

2.2 Snjóframleiðsla 

Vatnsöflun og borplan verður boðið út sérstaklega og hönnuð af ÍSOR. Snjóframleiðsla 

verður boðin út í alútboði þar sem bjóðandi hannar, framleiðir búnaðinn, leggur lagnir í 

jörð og setur upp snjóframleiðslubúnað, dæluhús og gerir miðlunarlón.  

2.2.1 Borplan 

Borplan verður staðsett norðan við vélaskemmu. Boruð verður hefðbundin 

vatnsveituhola, um 300 metra djúp. Lagnir eru úr hefðbundnu vatnsveituefni en með meiri 

veggþykkt þar sem hærri þrýstingur er hafður. Á skipulagsuppdrætti er afmarkaður 5.300 

m2 reitur fyrir 20x40 m = 800 m2 borplan. Úr borholu verður vatni dælt í miðlunarlón og 

þaðan veitt inn í dæluhús. Dæluhús verður staðsett á borplaninu. Dæluhúsið er allt að 60 

m2 að stærð og frá því verður vatninu dælt upp í skíðabrekkurnar.  

2.2.2 Miðlunarlón 

Miðlunarlónið er um 12.000 m3 og allt að 6.000 m2 . Á meðan verið er að fylla lónið er 

áætlað að dæla um 20 l/sek af vatni í lónið. Nákvæm staðsetning dæluhús og 

miðlunarlóns er ekki ákveðin en mörk byggingarreits eru þau sömu og mörk borplans.  
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2.2.3 Lagnir og snjóbyssur  

Snjórinn er framleiddur með snjóbyssum sem blása/dreifa vatninu út í loftið þar sem það 

frýs og verður að snjó. Lagnaleiðir eru frá söfnunarlóni að dælustöð og frá þeim upp eftir 

hlíðunum að þeim stöðum sem snjór verður framleiddur með náttúrulegri frystingu. Lagnir 

verða lagðar neðanjarðar og er áætluð lega þeirra sýnd í deiliskipulagi og á Mynd 2. Með 

nokkru millibili verða úttaksstaðir með tengibrunnum fyrir vatn og rafmagn, þar sem verða 

stútar sem á verða settar snjóbyssur. Þegar snjóbyssur eru ekki í notkun eru þær settar í 

geymslu. Gert er ráð fyrir að lagnir í þessum áfanga verði um 1600 m á lengd.  

3 Skilmálar og aðgerðir vegna framkvæmda 

Samantekt helstu skilmála sem liggja fyrir er í eftirfarandi töflu (Tafla 2) og nánari 

umfjöllum í köflunum sem á eftir koma. Athuga að heimild fyrir skilmálum geta verið fleiri 

en ein því eðli málsins samkvæmt eru helstu atriði endurtekin þegar málum vindur fram.  

Tafla 2  Samantekt helstu skilmála í fyrirliggjandi gögnum 

Heimild Skilmálar og aðgerðir 
Áhættu-
þáttur 

Framkvæmd 

Matsskyldufyrirspurn 
og samþykkt nr. 
555/2015 

Sérstakt áhættumat vegna framkvæmdanna. Vatnsvernd 
(kafli 3.1) 

Almennt 

Matsskyldufyrirspurn 
og samþykkt 
555/2015 

Leyfi Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og 
Kópavogssvæðis fyrir staðsetningu vinnubúða. 

Vatnsvernd  Almennt 

Matsskyldufyrirspurn 
og samþykkt 
555/2015 

Kröfur til verktaka verði settar í útboðsgögn. Vatnsvernd  Almennt 

Matsskyldufyrirspurn Nota borholur til rannsókna til að fylgjast með 
grunnvatnsstöðu. Rekstraraðili ber ábyrgð á 
mælingunum. 

Vatnsvernd  Snjóframleiðsla  

Matsskyldufyrirspurn ÍSOR með vöktunarholur og gerir faglega rýni 
á grunnvatnslíkani. 

Vatnsvernd  Snjóframleiðsla 

Matsskyldufyrirspurn 
og auglýsing 
173/1985 

Fá leyfi Umhverfisstofnunar fyrir jarðraski í 
fólkvangi. Halda raski í lágmarki. 

Jarðrask Landmótun og 
skíðagöngu-
svæði  

Matsskyldufyrirspurn Sækja um starfsleyfi fyrir hverja framkvæmd 
áður en framkvæmdaleyfi er gefið út 

Vatnsvernd  Almennt 

Álit Skipulags-
stofnunar 

Skipulagsstofnun telur mikilvægt að lögð sé 
áherslu á samráð við hagsmunaaðila. 

Vatnsvernd  Almennt 

Álit Skipulags-
stofnunar 

Skipulagsstofnun tekur undir með 
Umhverfisstofnun um nauðsyn 
vöktunaráætlunar fyrir Bláfjallasvæðið. 

Vatnsvernd Almennt 

Deiliskipulag Umferð vélknúinna ökutækja, annarra en 
starfsmanna skíðasvæðisins og björgunaraðila 
í neyðartilvikum, er óheimil utan vega.  

Vatnsvernd og 
jarðrask 

Almennt 

Deiliskipulag Röskuð svæði skulu grædd upp jafn óðum 
eins og við á með sáningu, en áburðargjöf er 
ekki heimil. 

Jarðrask Landmótun  

Deiliskipulag Fyrirvari er á framkvæmdum að nýjum lyftum, 
byggingum og snjóframleiðslu að ekki verði 
farið í framkvæmdir fyrr en áætlun um 
vegabætur á Bláfjallavegi og Bláfjallaleið liggi 
fyrir. 

Vatnsvernd  Almennt 

Deiliskipulag Notkun áburðar og sáning á grasi hentar illa í 
mótaðar skíðabrekkur. 

Jarðrask Landmótun  
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Deiliskipulag Halda skal jarðraski í lágmarki við allar 
framkvæmdir og ekki er heimilt að raska 
hrauni. 

Jarðrask Landmótun og 
almennt 

Deiliskipulag Forðast eins og hægt er að skerða þann litla 
gróður sem fyrir er. 

Jarðrask Landmótun og 
almennt 

Deiliskipulag Hættumat vegna snjóflóðahættu í undirbúningi 
og koma upplýsingum til hönnunaraðila svo 
svæðið og lyftur miði við það. 

Snjóflóða- 
hætta          

Hönnun á lyftum 

Deiliskipulag Greina þarf borsvarf sem kemur úr borholum 
og skila jarðlagagreiningu.  

Vatnsvernd Snjóframleiðsla 

Deiliskipulag Skilyrði er að borholurnar verði nýttar til 
rannsókna m.a. að fylgjast með 
grunnvatnsstöðu með síritandi 
vatnshæðarmæli í a.m.k. einni þeirra.  

Vatnsvernd Snjóframleiðsla 

Deiliskipulag Ekki er leyfilegt að nota íblöndunarefni við 
snjóframleiðsluna.  

Vatnsvernd Snjóframleiðsla 

 

3.1 Vatnsvernd 

Framkvæmdasvæðið er á fjarsvæði vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins en um 

það gildir heilbrigðissamþykkt nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla innan 

lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, 

Kópavogsbæjar, Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar. Um framkvæmdir á fjarsvæði 

segir í samþykktinni: 

• Rekstraraðili áformaðrar framkvæmdar verður að sýna fram á að starfseminni verði 

ekki fundinn annar staður vegna eðlis hennar eða að framkvæmdin styðji við þá 

starfsemi sem fyrir er á svæðinu og að engin hætta sé á mengun grunnvatns vegna 

framkvæmdar eða reksturs. Mannvirkjagerð vegna slíkrar starfsemi þarf starfsleyfi 

heilbrigðisnefndar áður en framkvæmdir hefjast.  

• Á fjarsvæði er óheimilt að staðsetja mengandi starfsemi án samþykktar 

heilbrigðisnefndar og skal starfsleyfi ekki veitt nema að tryggt sé að grunnvatn mengist 

ekki, starfsemin sé í samræmi við skipulagsáætlanir og önnur ákvæði samþykktar 

þessarar.  

• Aðilar sem hug hafa á framkvæmdum eða rekstri á svæðinu skulu áður en sótt er um 

starfsleyfi til framkvæmda skila til heilbrigðisnefndar áhættumati er nær bæði til 

framkvæmda og reksturs.  

• Notkun plöntuverndarvara, útrýmingarefna og annarra varasamra efna er einungis 

heimil til heimilisnota.  

• Geymsla á olíu, bensíni og öðrum varasömum efnum er óheimil nema það sé tiltekið í 

starfsleyfi heilbrigðisnefndar. Sama gildir um olíuáfyllingar á tæki og tanka. 

Flutningsaðili slíkra efna skal hafa fullnægjandi viðbragðsáætlun og leyfi 

heilbrigðisnefndar til flutninganna.  

• Við viðhald bygginga, girðinga, raflína o.þ.h. skal gætt sérstakrar varúðar við notkun 

varasamra efna, svo sem olíu, fúavarnarefna og annarra sambærilegra efna.  

Fyrir liggur skjalið „Kröfur Kópavogsbæjar til framkvæmda á vatnsverndarsvæði – 

Skíðasvæðið í Bláfjöllum“ dagsett í júní 2019. Þar eru settar fram kröfur um verklag til að 

fyrirbyggja óhöpp sem geta leitt til mengunar grunnvatns og vatnsbólsins. Allir verktakar 

og aðrir aðilar sem koma að framkvæmdum og rekstri á Skíðasvæðinu í Bláfjöllum innan 

vatnsverndarsvæðis skulu að lágmarki fylgja kröfum sem þar koma fram.  
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Fyrirvari er á framkvæmdum, samkvæmt deiliskipulagi, að nýjum lyftum, byggingum og 

snjóframleiðslu að ekki verði farið í framkvæmdir fyrr en áætlun um vegabætur á 

Bláfjallavegi og Bláfjallaleið liggi fyrir. Vegagerðin gaf út áætlun dags. 8. febrúar 2019 og 

lá hún fyrir þegar Skipulagsstofnun gaf út álit sitt vegna fyrirspurnar um matsskyldu, dags 

26. apríl 2019. Áætlun Vegagerðar var uppfærð nú á haustmánuðum í samráði við Veitur 

og var tímaáætlun flýtt, sjá nánar kafla 6.26 um fyrirspurn um matsskyldu.  

Fyrir liggur greinargerð ÍSOR um rýni á grunnvatnslíkani og tillögur um 

grunnvatnsrannsóknir fyrir vatnsvernd á höfuðborgarsvæði og í Bláfjöllum, dags 31. maí 

2019, unnin fyrir SSH (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu). Samþykkt hefur 

verið að setja upp síritandi mæli í vatnsvinnsluholur og aðrar aðgerðir til að styrkja 

grunnvatnslíkanið eru í undirbúningi.  

Í samræmi við samþykkt um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu verður aflað leyfis 

heilbrigðisnefndar vegna framkvæmdanna og m.a. haft samráð um tímasetningu 

framkvæmda, um staðsetningu vinnubúða og annarra atriða eftir því sem við á.  

Í deiliskipulagi kemur fram að umferð vélknúinna ökutækja, annarra en starfsmanna 

skíðasvæðisins og björgunaraðila í neyðartilvikum, er óheimil utan vega á skíðasvæðinu 

og í Bláfjallafólkvangi.  

3.2 Mótun og frágangur í skíðabrekkum   

Samkvæmt deiliskipulagi er heimilt er að móta svæði umhverfis skíðalyftur innan svæðis 

sem er skilgreint sem skíðabrekkur á skipulagsuppdrætti. Röskuð svæði skulu grædd upp 

jafn óðum eins og við á með sáningu, en áburðargjöf er ekki heimil vegna vatnsverndar. Í 

deiliskipulagi kemur fram að notkun áburðar og sáning á grasi hentar illa í mótaðar 

skíðabrekkur, því við það sker svæðið sig enn meir úr umhverfinu. Því er afar mikilvægt 

að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands að sérstaklega verði vandað til vinnu við 

landmótun á skipulagssvæðinu þannig að framkvæmdir falli eins vel og kostur er að 

landslaginu. Að sjálfsögðu ber við framkvæmdir að forðast eins og hægt er að skerða 

þann litla gróður sem fyrir er á skipulagssvæðinu. Halda skal jarðraski í lágmarki við allar 

framkvæmdir og ekki er heimilt að raska hrauni.  

Fylgt verður verklagi sem viðhaft hefur verið til þessa. Sótt verður um leyfi 

Umhverfisstofnunar vegna framkvæmda í Bláfjallafólkvangi.  

3.3 Takmarkanir vegna snjóflóða   

Samkvæmt reglugerð nr. 636/2009 um hættumat vegna snjóflóða á skíðasvæðum eru 

settar takmarkanir á nýtingu hættusvæða á skíðasvæðum. Þar segir „Við skipulagningu 

skíðasvæða skal leita til aðila sem hafa sérfræðiþekkingu á snjóflóðahættu. Jafnframt 

skal leitast við að hafa skíðasvæði utan snjóflóðahættusvæða og forðast skal að leggja 

lyftuleiðir, svig- og gönguskíðaleiðir undir upptakasvæði.“ Á Veðurstofunni er unnið að 

hættumati fyrir skíðasvæðið í Bláfjöllum og þarf að fara yfir deiliskipulagið og laga ef 

eitthvað er þegar það hættumatið er tilbúið. Þar til hættumatið tekur gildi er stuðst við 

staðbundið hættumat vegna framkvæmda á skíðasvæðinu.  

Sumarið 2018 vann Veðurstofa Íslands staðbundið hættumat vegna fyrirhugaðra 

stólalyftna í Bláfjöllum (nýr Gosi og ný Drottning). Niðurstaða hættumatsins er að 

lyftuleiðirnar standast hættumat að því gefnu að upphafsstöð nýs Gosa sé neðan við C-

línu. Lyfturnar þurfa jafnframt báðar að þola ástreymisþrýsting hönnunarflóðs. Lyfturnar 

veita aðgengi að snjóflóðahættusvæðum sem hafa ekki verið aðgengileg úr skíðalyftum til 

þessa. Huga þarf að vöktun með þessum svæðum og gera ráð fyrir slíkri vöktun í áætlun 

um daglegt eftirlit á skíðasvæðinu.    
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3.4 Borhola, vöktun og borsvarf  

Greina þarf borsvarf sem kemur úr borholum og skila jarðlagagreiningu til að auka 

þekkingu á jarðlagaskipan og vatnsleiðni á vatnsverndarsvæðinu. Skilyrði er að 

borholurnar verði nýttar til rannsókna m.a. að fylgjast með grunnvatnsstöðu með síritandi 

vatnshæðarmæli í a.m.k. einni þeirra.  

Fyrir liggur greinargerð ÍSOR frá maí 2019 um rýni á grunnvatnslíkani og tillögur um 

grunnvatnsrannsóknir, unnin fyrir Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH). 

Stjórn SSH hefur samþykkt að setja upp sírita í núverandi vinnsluholu og borun á nýjum 

rannsóknarholum þar sem settir verða upp síritar. 

3.5 Um snjóframleiðslu 

Eingöngu er notað vatn við snjóframleiðsluna.  

4 Framkvæmdatími 

Áætlað er að hefja framkvæmdir við snjóframleiðslu í apríl 2020 og ljúka framkvæmdum í 

lok árs 2020.  

Áætlað er að vinna að uppsetningu á Gosa, mótun á skíðabrekkum, uppsetningu 

snjógirðinga og raflýsinga þar í kring á 2020 - 2021.  

Áætlað er að vinna að uppsetningu á Drottningu, mótun á skíðabrekkum, uppsetningu 

snjógirðinga og raflýsinga þar í kring á 2022 - 2023.  

5 Samræmi við skipulagsáætlanir 

5.1 Bláfjallafólkvangur 

Skíðasvæðið er innan fólkvangs í Bláfjöllum, sbr. auglýsing nr. 173/1985 um fólkvang í 

Bláfjöllum.  

Um fólkvanginn gilda eftirfarandi reglur:  

1. Fótgangandi fólki er heimil för um allt svæðið, og óheimilt er að reisa þar girðingar 

eða annars konar tálmanir, á þann veg að umferð fólks torveldist.  

2. Óheimilt er að gera á svæðinu jarðrask nema leyfi Umhverfisstofnunar komi til.  

3. Stefnt skal að því, að svæðið skuli skipulagt til skíðaiðkana eftir því, sem efni þykja 

til, en hvers konar mannvirkjagerð er háð samþykki Umhverfisstofnunar.  

4. Stjórn fólksvangsins er heimilt að takmarka eða banna umferð vélknúinna farartækja 

innan marka fólkvangsins.  

Sótt verður um leyfi Umhverfisstofnunar samhliða umsókn um framkvæmdaleyfi. 

5.2 Vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins 

Svæðið er á fjarsvæði vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins en um það gildir 

samþykkt nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma 

Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og 

Hafnarfjarðarkaupstaðar.  

Farið er yfir ákvæði samþykktarinnar sem varða framkvæmdirnar í kafla um skilmála og 

aðgerðir vegna framkvæmdanna.  

Sótt verður um leyfi Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Haft verður 

samráð við heilbrigðiseftirlit Suðurlands vegna þess að framkvæmdir fara inn á svæði 

sem tilheyrir sveitarfélaginu Ölfus. 
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5.3 Aðalskipulag 

Skíðasvæðið er að mestu innan sveitarfélagamarka Kópavogs en þó fer efsti hluti 

Drottningar og efstu hlutar skíðaleiða inn í sveitarfélagið Ölfus.   

5.3.1 Kópavogur 

Í aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 er deiliskipulagssvæðið skilgreint sem íþróttasvæði 

(ÍÞ-10) og fjarsvæði m.t.t. vatnsverndar vegna neysluvatnstöku.  

Í kafla 4.1.1. Óbyggð svæði segir: 

Í Bláfjallafólkvangi er skíðasvæðið í Bláfjöllum. Allar framkvæmdir innan Bláfjallafólkvangs 

eru háðar samþykki heilbrigðiseftirlits vegna vatnsverndar Kópavogsbæjar og 

Umhverfisstofnunar.  

Í yfirliti yfir friðlýst svæði er fjallað um Bláfjöll, friðlýst svæði nr. F-5 í aðalskipulaginu: 

Friðlýst sem fólkvangur árið 1973 með auglýsingu í Stjórnartíðindum B- deild nr. 173. 

Stærð fólkvangsins er 8.400 ha og um 3.700 ha af landi Kópavogs eru innan 

Bláfjallafólkvangs. Sveitarfélögin sem aðild eiga að fólkvanginum eru: Reykjavíkurborg, 

Kópavogsbær, Seltjarnarneskaupstaður, Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, 

Sandgerðisbær, Grindavíkurbær, Sveitarfélagið Garður, Sveitarfélagið Vogar, 

Reykjanesbær og Mosfellsbær. Allar framkvæmdir innan Bláfjallafólkvangs eru háðar 

samþykki heilbrigðiseftirlits (vegna vatnsverndar), umhverfisstofnunar og Kópavogsbæjar 

(innan lögsögu bæjarins). 

Í kafla 6.2. um íþróttamál kemur fram um Bláfjöll, svæði ÍÞ-10 í aðalskipulaginu:  

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins er í Bláfjöllum og er rekið sameiginlega af 

sveitarfélögunum sem aðild eiga að Bláfjallafólkvangi. Þar er Skíðamiðstöð Kópavogs, 

Breiðablik. Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins er með aðstöðu fyrir gönguskíða-, svig- og 

snjóbrettaíþróttir. Stærð 390 ha.  

5.3.2 Ölfus 

Svæðið er skilgreint sem fólkvangur í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfus 2010-2022. Um 

það gildir auglýsing nr. 173/1973 um fólkvang í Bláfjöllum. 

5.4 Deiliskipulag 

5.4.1 Kópavogur 

Framkvæmdir eru í samræmi við gildandi deiliskipulag sem var samþykkt 25. september 

2018, þar sem markmið deiliskipulagsins er að stuðla að heildaryfirbragði mannvirkja á 

svæðinu, að bæta aðstöðu til skíðaiðkunar og almennrar útivistar og að bæta 

rekstrargrundvöll skíðasvæðisins með því að koma á snjóframleiðslu, endurnýja lyftur og 

breyta staðsetningu þeirra að einhverju leyti.  

5.4.2 Ölfus 

Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið en það er í vinnslu. 
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6 Fyrirspurn um matsskyldu 

6.1 Álit Skipulagsstofnunar 

Framkvæmdirnar hafa fengið umfjöllun Skipulagsstofnunar og eru ekki taldar 

matsskyldar, skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Fyrir liggur ákvörðun 

Skipulagsstofnunar frá 22. október 2003 þar sem fjallað er um eftirfarandi framkvæmdir:  

• Uppsetning snjósöfnunargirðinga víðsvegar við lyftur, togbrautir og skíðaleiðir.  

Einnig liggur fyrir álit Skipulagsstofnunar dags 26. apríl 2019 þar sem fjallað er um 

eftirfarandi framkvæmdir:    

• Snjóframleiðsla, borplön, dæluhús, miðlunarlón og lagnir.  

• Nýr Gosi. Gert er ráð fyrir nýrri 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum við 

Suðurgil, aðeins norðar en núverandi lyfta (Gosi) sem verður tekinn niður. 

• Ný Drottning. Stólalyfta með tilheyrandi mannvirkjum við endastöðvar og geymslu fyrir 

stóla.  

• Samhliða því að skíðalyftur verði reistar innan svæðisins verði skíðabrekkur og svæði 

umhverfis lyftur mótaðar eftir þörfum með vinnuvélum. Núverandi skíðabrekkur og þar 

með röskuð svæði séu um 53 ha. Gert sé ráð fyrir að raska 15 ha til viðbótar fram til 

2024.  

Í niðurstöðu álits frá 2019 segir um eðli framkvæmda:  

„Um er að ræða nokkuð umfangsmiklar framkvæmdir á skíðasvæðinu í Bláfjöllum með 

það að markmiði að bæta aðstöðu til skíðaiðkunar á svæðinu. Framkvæmdir verða á 

fjarsvæði vatnsverndar og munu að hluta fara fram á óröskuðu svæði en að mestu leyti á 

þegar röskuðu svæði en um verður að ræða samlegðaráhrif með þeim mannvirkjum sem 

eru fyrir á svæðinu og þeirri röskun sem þegar hefur átt sér stað. Ekki er líklegt að frekari 

landmótun á skíðaleiðum og nýjar skíðalyftur muni breyta verulega ásýnd svæðisins frá 

því sem nú er.“  

„Í gögnum framkvæmdaraðila kemur fram að gerðar hafa verið ítarlegar rannsóknir á 

hættu á mengun grunnvatns og vatnsbóla vegna framkvæmda á svæðinu og aukinnar 

bílaumferðar á aðkomuvegum sem liggja um fjarsvæði vatnsverndar. Niðurstaða þeirra 

rannsókna sé sú að lítil hætta sé á mengun grunnvatns en umsagnaraðilar hafa bent á að 

nauðsynlegt sé að gera sérstakar ráðstafanir umfram þær sem gerðar hafa verið til að 

koma í veg fyrir eða draga sem mest úr hættu á mengunaróhöppum við framkvæmdir og 

ekki síður vegna aukinnar almennrar umferðar um vatnsverndarsvæðið. Fyrir liggur mat á 

umfangi endurbóta á aðkomuvegum sem byggja á umferðaröryggisúttekt, slysagreiningu, 

kröfum um veghönnun og greiningu á mengunarhættu vegna vatnsverndar og hefur 

Vegagerðin sett fram tímasetta áætlun um úrbætur á aðkomuvegum að Bláfjöllum sem 

miðar að því að takmarka umferð innan vatnsverndarsvæðis og auka öryggi á vegum 

innan svæðisins auk þess að gera samning við Íslenskar orkurannsóknir um ítarlegri 

rannsóknir á grunnvatni svæðisins. Fyrirhuguð vöktun muni einnig stuðla að aukinni 

þekkingu á grunnvatnsstraumum. Skipulagsstofnun telur mikilvægt að lögð sé áherslu á 

samráð við hagsmunaaðila og að tryggt verði að starfsleyfi vegna einstakra verkþátta liggi 

fyrir áður en leyfi til framkvæmda verði gefin út eins og Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis hefur bent á.“  

Um staðsetningu framkvæmda segir í álitinu: 

„Leggja þarf áherslu á að við framkvæmdirnar verði staðið að verki í samræmi við þær 

reglur sem eru í gildi á fjarsvæði vatnsverndar og friðlýstum svæðum sem og í samræmi 
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við ákvæði aðal- og deiliskipulags. Eins og rakið var að framan mun aðsókn að 

skíðasvæðinu aukast og þar með umferð ökutækja um Bláfjallaveg. Skipulagsstofnun 

tekur undir álit Reykjavíkurborgar, Heilbrigðiseftirlits borgarinnar, Heilbrigðiseftirlits 

Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis og Framkvæmdastjórn vatnsverndar 

Höfuðborgarsvæðisins um mikilvægi vegaúrbóta til þess að draga sem mest úr hættu á 

óhöppum sem geta haft í för með sér mengunarhættu.“ 

Um eiginleika hugsanlegra áhrifa á framkvæmdir segir í álitinu: 

„Umhverfisáhrif fyrirhugaðra framkvæmda á skíðasvæðinu í Bláfjöllum felast í raski á 

jarðmyndanir og ásýndarbreytingum vegna landmótunar á skíðaleiðum og vegna nýrra 

skíðalyfta með tilheyrandi húsbyggingum og möstrum. Framkvæmdasvæðið er að hluta 

þegar raskað vegna landmótunar fyrir skíðaleiðir, skíðalyftur eru í hlíðum og hús á toppi 

Bláfjalla. Áhrif á jarðmyndanir verða varanleg en eru bundin við tiltölulega afmarkað 

svæði. Ásýndarbreytingar svæðisins verða helst áberandi fyrir þá sem sem sækja svæðið 

til skíðaiðkunar en einnig þá sem koma á svæðið utan skíðatímabilsins og því mikilvægt 

að allur frágangur verði sem vandaðastur og ítrekar Skipulagsstofnun að hafa þurfi í huga 

að um er að ræða framkvæmdir innan svæðis sem er friðlýst sem fólkvangur og er 

vatnsverndarsvæði. 

Framkvæmdirnar munu einnig og ekki síður hafa áhrif á aðsókn að svæðinu, umferð um 

aðkomuvegi mun aukast og þar með aukin hætta á óhöppum með mögulegum áhrifum á 

grunnvatn og vatnsból höfuðborgarsvæðisins. Gerð hefur verið grein fyrir 

grunnvatnsrannsóknum og hættumati vegna umferðar að og frá skíðasvæðinu og lagðar 

fram í ferlinu ítarlegar tillögur um úrbætur á Bláfjallavegi og aðgerðir sem gera ráð fyrir að 

Bláfjallaleið verði lokað til þess að draga úr hættu á mengunaróhöppum auk þess sem 

ráðist verður í enn frekari rannsóknir og vöktun grunnvatns. Skipulagsstofnun tekur undir 

með Umhverfisstofnun um nauðsyn vöktunaráætlunar fyrir Bláfjallasvæðið og að þörf sé 

að fylgja eftir mótvægisaðgerðum sem tilgreindar eru í fyrirliggjandi áhættumati vegna 

uppbyggingarinnar í Bláfjöllum og við Þríhnjúka, m.a. að grípa þurfi til aðgerða ef þurfa 

þykir til að koma i veg fyrir mengun geti borist í grunnvatn, s.s. að leggja bundið slitlag á 

bílastæði og koma fyrir olíuskiljum.“ 

6.2 Kæruferli 

Ákvörðun Skipulagsstofnunar var kærð þann 31. maí 2019 af Hafnarfjarðarbæ og Veitum. 

Hafnarfjarðarbær dró kæru sína til baka nokkru síðar og Veitur afturkölluðu kæruna þann 

9. desember 2019.  

Kæran byggði fyrst og fremst á því að þær framkvæmdir sem kærendur töldu að myndu 

valda hvað mestri hættu á mengun vatnsbóla væru fyrirhugaðar áður en 

grunnvatnsrannsóknir sem og mótvægisaðgerðir væru fyrirhugaðar. Í bréfi sem Veitur 

senda vegna afturköllunar á kæru kemur fram að Veitur hafa átt í miklum samskiptum og 

samráði við Vegagerðina og fleiri aðila sem standa að fyrirhuguðum framkvæmdum. 

Komist hefur verið að samkomulagi um ýmsar mótvægisaðgerðir sem Veitur telja 

nauðsynlegar til að minnka hættu á mengun vatnsbóla. Einnig er tímaáætlun flýtt miðað 

við tímaáætlun sem lögð var fram í fyrirspurn um matsskyldu.  

• Lækkun á leyfilegum hámarkshraða á Bláfjallavegi og Bláfjallaleið í 70 km/klst.   

• Lokkun á Bláfjallavegi að Bláfjallaleið frá hellinum að Leiðarenda í Hafnarfirði. Þetta er 

gert í samráði við sveitarfélögin Hafnarfjörð og Kópavog.  

• Lagfæringar á hliðarsvæði vegarins til að minnka líkur á bílveltu og öðrum 

umferðaróhöppum. Haft verður samráð við Veitur og heilbrigðiseftirlit við val á efni í 

vegfláa.  
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• Samþykkt hefur verið að setja upp sírita í núverandi vinnsluholu og hafinn er 

undirbúningur vegna frekari rannsóknarhola.  

7 Verklag, vöktun og aðgerðir 

Verklag við framkvæmdirnar felst í eftirfarandi: 

• Framkvæmdir við landmótun í skíðabrekkum felst í jarðvinnu á yfirborði.  

• Uppsetning girðinga og raflýsingar í brekkum krefst jarðvinnu við niðursetningu á 

lögnum og staurum.  

• Vegna uppsetningu á skíðalyftum þarf að koma fyrir undirstöðum á endastöðvum og 

staurum og leggja raf- og stýrikerfi. Það krefst jarðvinnu, steypuvinnu og tækja vegna 

uppsetningar á staurum.  

• Vinna við uppsetningu á snjóframleiðslukerfi kallar á hefðbundna vatnsborun sem og 

jarðvinnu við lón og lagnaskurði.  

Í öllum verkþáttum verður fylgt verklagsreglum um vinnu á vatnsverndarsvæðinu í 

Bláfjöllum. Þar er lýst fyrirbyggjandi aðgerðum vegna mengunarhættu og viðbúnaði við 

óvæntum atvikum.  

8 Eignarhald 

Skíðasvæðið er staðsett á þjóðlendu. Framkvæmdir verða tilkynntar til 

forsætisráðuneytis.  

9 Önnur leyfi 

Framkvæmdir eru háðar leyfum og tilkynningum nokkurra aðila. 

• Leyfi heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, samkvæmt samþykkt 

555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla vatnsbóla innan lögsagnarumdæma 

Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar 

og Hafnarfjarðarkaupstaðar. 

• Haft verður samráð við heilbrigðiseftirlit Suðurlands vegna framkvæmda innan 

skipulagssvæðis Ölfus. 

• Leyfi Umhverfisstofnunar skv. auglýsingu nr. 173/1985 um fólkvang í Bláfjöllum  

• Framkvæmdaleyfi frá Ölfus þar sem það á við 

• Framkvæmdin verður kynnt forsætisráðuneyti þar sem svæðið er þjóðlenda 

• Sótt verður um byggingaleyfi fyrir skíðalyfturnar, hús við borholu og önnur jarðföst 

manngerð smíði eftir því sem við á. 
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