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1 Inngangur 

1.1 Málsmeðferð fyrirspurnar um matsskyldu skíðasvæðisins í Bláfjöllum 

Hér verður gerð grein fyrir viðbrögðum Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins við 

umsögnum sem bárust við skjali dagsett 12. febrúar 2019, þar sem gerð er grein fyrir 

viðbrögðum við fyrri athugasemdum um fyrirspurn um matsskyldu og lögð eru fram ný 

gögn. Saga málsins og gögn sem framkvæmdaaðili hefur sent frá sér eru eftirfarandi: 

• Fyrirspurn um matsskyldu skíðasvæðisins í Bláfjöllum, 17. september 2018 

• Viðbrögð við umsögnum, 3. desember 2018  

• Viðbrögð við umsögnum, 3. desember 2018, uppfært 12. febrúar 2019 með 

viðbótargögnum. 

1.2 Uppfærð greinargerð um viðbrögð við umsögnum og athugasemdum 

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins sendi Skipulagsstofnun fyrirspurn um matsskyldu 

skíðasvæðisins í Bláfjöllum, dags. 17. september 2018. Fram komu athugasemdir 

einkum varðandi það að framkvæmdir eru innan vatnsverndarsvæðis 

höfuðborgarsvæðisins og að aðliggjandi vegir fara um vatnsverndarsvæðið, en fyrirséð er 

að umferð um þá aukist. Nokkrir umsagnaraðilar töldu af þessum sökum að framkvæmdir 

ættu fara í mat á umhverfisáhrifum.  

Send var til umsagnaraðila greinargerð, dags. 3 desember 2018 (viðbrögð við 

umsögnum), en strax komu fram ábendingar frá umsagnaraðilum um að þeir óskuðu eftir 

frekari gögnum og ákveðnari svörum við athugasemdum varðandi vatnsvernd og bætt 

umferðaröryggi. Framkvæmdastjórar heilbrigðiseftirlits á höfuðborgarsvæðinu voru 

boðaðir til fundar hjá Sambandi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) þar sem farið 

var yfir ábendingar þeirra og hvernig væri hægt að mæta þeim. Því var greinargerðin 

uppfærð, dags 12. febrúar 2019, og kynnt ný gögn sem eru eftirfarandi; 

• Verksamningur SSH (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu) við ÍSOR um rýni 

á grunnvatnslíkani og tillögur um grunnvatnsrannsóknir á vatnsverndarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins, dags. 30. janúar 2019. 

• Aðgerðaráætlun Vegagerðarinnar um mótvægisaðgerðir vegna Bláfjallavegar og 

Bláfjallaleiða, dags. 8. febrúar 2019.  

Hér á eftir er fjallað um svör sem bárust við beiðni Skipulagsstofnunar um umsagnir 

vegna skjals dagsett 12. febrúar 2019.   
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2 Umsagnir og athugasemdir 

Í eftirfarandi töflu er yfirlit um umsagnir og athugasemdir sem bárust vegna viðbragða við 

umsögnum, dagsett 12. febrúar 2019.  

Nr. Aðili Athugasemdir  

1 Umhverfisstofnun Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum. 

2 Minjastofnun Íslands Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum. 

3 Vinnueftirlitið Gerir ekki athugasemdir við áformin. 

4 Kópavogsbær Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum. 

5 Garðabær Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum. 

6 Veðurstofa Íslands Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum. 

7 Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis  

Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum, í ljósi aukins samráðs, nýrra 
gagna og áhættumats ásamt áformum um frekari 
rannsóknir á svæðinu.  

8 Framkvæmdastjórn um 
vatnsverndarsvæði 
höfuðborgarsvæðisins 

Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum, í ljósi aukins samráðs, nýrra 
gagna og áhættumats ásamt áformum um frekari 
rannsóknir á svæðinu.  

9 Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum, í ljósi aukins samráðs, nýrra 
gagna og áhættumats ásamt áformum um frekari 
rannsóknir á svæðinu.  

10 Hafnarfjarðarkaupstaður Með mikilvægi vatnsverndar í huga er það mat 
Hafnarfjarðarkaupstaðar að framkvæmdin skuli háð 
mati á umhverfisáhrifum.  

11 Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum, í ljósi aukins samráðs, nýrra 
gagna og áhættumats ásamt áformum um frekari 
rannsóknir á svæðinu.  

12 Reykjavík, skrifstofa 
umhverfisgæða, umhverfis- og 
skipulagssvið 

Í ljósi þeirra viðbótarupplýsinga sem borist hafa telur 
Reykjavíkurborg að ekki sé þörf á að framkvæmdin 
fari í umhverfismat. 

13 Mosfellsbær Telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á 
umhverfisáhrifum. 

14 Seltjarnarnes Nefndin leggur áherslu á nú sem fyrr að 
framkvæmdin verði unnin með tilliti til mats á 
umhverfisáhrifum. 
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2.1 Umhverfisstofnun 

Umhverfisstofnun áréttar að skv. auglýsingunni um fólkvanginn í Bláfjöllum þá er jarðrask 

á svæðinu óheimilt nema með leyfi Umhverfisstofnunar og jafnframt þá er hverskonar 

mannvirkjagerð háð samþykki stofnunarinnar.  

Stofnunin telur helstu umhverfisáhrif framkvæmda í Bláfjöllum snúi annars vegar að 

mannvirkjagerð og raski á jarðminjum og hins vegar mögulegum áhrifum á vatnsvernd á 

rekstrartíma. Umhverfisstofnun telur að frekari uppbygging í Bláfjöllum muni ekki hafa 

umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér umfram það sem þegar er orðið. Varðandi 

vatnsvernd telur Umhverfistofnun þörf á vöktunaráætlun fyrir Bláfjallasvæðið til að fylgja 

eftir mótvægisaðgerðum sem tilgreindar eru í fyrirliggjandi áhættumati vegna 

uppbyggingar í Bláfjöllum og við Þríhnúkagíg. Ganga þurfi úr skugga um vatnaskil á 

bílastæðum.  

Umhverfisstofnun telur að svæðið falli undir a. lið 2. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um 

náttúruvernd, en svæðið er nú þegar raskað að hluta. Umhverfisstofnun bendir á að skylt 

er að afla framkvæmdaleyfis, eða eftir atvikum byggingaleyfis, vegna allra framkvæmda 

sem fela í sér röskun á svæðum sem njóta sérstakrar verndar, sbr. skipulagslög og lög 

um mannvirki. Á þetta að tryggja að tekið sé til rækilegrar skoðunar hvort framangreint 

skilyrði sé uppfyllt. Við mat á leyfisumsókn ber að vega saman mikilvægi náttúruminjanna 

sem í húfi eru og hagsmuni af fyrirhugaðri framkvæmd. Við matið skal litið til 

verndarmarkmiða 2. gr. og 3. gr. laga um náttúruvernd auk þess sem tekið skal mið af 

mikilvægi minjanna og sérstöðu í íslensku og alþjóðlegu samhengi, sbr. 3. og 4. mgr. 61. 

gr.  

Stofnunin bendir á að tilgangur með stofnun fólkvangsins í Bláfjöllum var að skipuleggja 

svæðið til skíðaiðkunar. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að vandað verði til verka, að 

jarðminjum sé hlíft eins og kostur er og skerðingu á þeim verði haldið í lágmarki.  

Með vísan í framangreint telur Umhverfisstofnun að framkvæmdin sé ekki líkleg til að 

hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér og sé því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.  

2.2 Minjastofnun Íslands 

Minjastofnun áréttar fyrri umsögn og telur litlar sem engar líkur á að fornleifar séu á 

fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Stofnunin telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati 

á umhverfisáhrifum.  

2.3 Vinnueftirlitið 

Vinnueftirlitið gerir ekki frekari athugasemdir en fram komu í bréfi stofnunarinnar 

15.10.2018. 

Í fyrra bréfi voru ábendingar varðandi uppsetningu og rekstur skíðalyfta og togbúnaðar. 

Að öðru leyti voru ekki gerðar athugasemdir við áformin.  

2.4 Kópavogsbær 

Kópavogsbær telur að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdunum, umhverfi þeirra, 

mótvægisaðgerðum og vöktun í fyrirliggjandi gögnum. Með tilliti til þess þá sé ekki þörf á 

að fram fari mat á umhverfisáhrifum framkvæmda.  

2.5 Garðabær 

Bæjarráð Garðabæjar telur ekki tilefni til athugasemda um hvort framkvæmd við 

uppbyggingu á skíðasvæðum í Bláfjöllum skuli háð umhverfismati en leggur áherslu á að 

gætt sé að hagsmunum vatnsverndar á svæðinu. 
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2.6 Veðurstofa Íslands  

Veðurstofan telur ekki tilefni til breytinga á fyrri umsögn sinni þrátt fyrir viðbótargögnin og 

er hún því hér með ítrekuð.  

Í fyrri umsögn voru ábendingar varðandi staðbundið hættumat vegna ofanflóða en ekki 

lagt til að framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum. 

2.7 Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis   

Niðurstaða Heilbrigðisnefndar í fyrri umsögn var sú að ónægar upplýsingar lágu til 

grundvallar framkvæmdaáætlun fyrir skíðasvæðin og því væri nauðsynlegt að krefjast 

umhverfismats á framkvæmdinni.  

Í desember voru framkvæmdastjórar heilbrigðiseftirlits á höfuðborgarsvæðinu boðaðir á til 

samráðs hjá Sambandi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) þar sem rætt var um 

nauðsynlegar grunnrannsóknir og úrbætur til að tryggja bætt umferðaröryggi og til að 

lágmarka mengunarhættu.  

Á fundi heilbrigðisnefndar 4. mars sl. var tekin fyrir beiðni um nýja umsögn og eftirfarandi 

samþykkt var gerð: 

„Í ljósi aukins samráðs, nýrra gagna og áhættumats ásamt áformum um frekari 

rannsóknir á svæðinu, er það mat Heilbrigðieftirlits að ekki sé lengur þörf á 

umhverfismati. Mikilvægt sé að úrbætur á Bláfjallavegi og Bláfjallaleið séu samhliða 

áframhaldandi uppbyggingu og framkvæmdum í Bláfjöllum og þegar í stað verði lokanir á 

Bláfjallavegi 417-2 eins og fram kemur í áhættumatsskýrslu VSÓ. Þá verði skoðað að 

lækka hámarkshraða á Bláfjallavegi í 70 km/klst. Jafnframt ítrekar Heilbrigðiseftirlit 

Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis að sækja þarf um starfleyfi fyrir hverja framkvæmd og 

huga að mótvægisaðgerðum sbr. greinargerð VSÓ til að lágmarka áhættu á 

mengunarslysi.“  

Í greinargerð umsagnar er rakið frekar hvaða skilmála heilbrigðiseftirlitið mun gera 

varðandi útgáfu starfsleyfa. Farið er fram á að óheimilt verði að gefa út framkvæmdaleyfi 

fyrr en fyrir liggi útgefið starfsleyfi. Óskað er eftir að þessi atriði komi fram í áliti 

Skipulagsstofnunar.  

2.8 Framkvæmdastjórn um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins  

Niðurstaða Framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins 

síðastliðið haust, var sú að ónægar upplýsingar lágu til grundvallar framkvæmdaáætlun 

fyrir skíðasvæðin og því væri nauðsynlegt að krefjast umhverfismats á framkvæmdinni.  

Í ljósi aukins samráðs, nýrra gagna og áhættumats ásamt áformum um frekari rannsóknir 

á svæðinu, er það mat Framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins að ekki sé lengur þörf á umhverfismati. Mikilvægt sé að úrbætur á 

Bláfjallavegi og Bláfjallaleið séu samhliða áframhaldandi uppbyggingu og framkvæmdum 

í Bláfjöllum og þegar í stað verði lokanir á Bláfjallavegi 417-2 eins og fram kemur í 

áhættumatsskýrslu VSÓ. Þá verði skoðað að lækka hámarkshraða á Bláfjallavegi í 70 

km/klst. Jafnframt ítrekar Framkvæmdastjórnin að sækja þarf um starfsleyfi fyrir hverja 

framkvæmd áður en framkvæmdaleyfi yrði gefið út og huga að mótvægisaðgerðum sbr. 

greinargerð VSÓ til að lágmarka áhættu á mengunarslysi.  

2.9 Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis 

Heilbrigðiseftirlitið tekur undir umsögn Framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins frá fundi þann 28. febrúar 2019 og telur ekki ástæðu til að gera 

sérstaka umsögn um málið.  
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2.10 Hafnarfjarðarkaupstaður  

Með mikilvægi vatnsverndar í huga er það mat Hafnarfjarðarkaupstaðar að framkvæmdin 

skuli háð mati á umhverfisáhrifum í samræmi við það sem kemur fram í 1. mgr. 6. gr. 

laga nr. 106/2000.  

Í tímasettri verkáætlun kemur ekki fram hvenær né hvernig mótvægisaðgerðir við 

bílastæði verða. Auk þess er gerð athugasemdir við að reiknað er með að snjóframleiðsla 

verði byrjuð áður en vegfláar verði lagfærðir.   

2.11 Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 

Í ljósi þess að í viðbótargögnum, m.a. verksamning ÍSOR og SSH um að fara á í frekari 

rannsóknir á svæðinu hvað varðar grunnvatnslíkanið svo og að fara eigi í úrbætur á 

Bláfjallavegi og Bláfjallaleið, telur Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) ekki þörf á að 

framkvæmdin fari í umhverfismat. HER ítrekar þó það sem komið hefur fram í fyrri 

umsögnum embættisins að mikið álag er nú þegar á svæðinu m.a. hvað varðar umferð 

ökutækja á hættulegum vegum sem mun taka tíma að laga sbr. tímalínu yfir 

framkvæmdir þar. Með aukinni uppbyggingu á aðstöðu á skíðasvæðinu mun sú hætta 

aukast enn frekar, bæði á framkvæmdatíma og svo við aukinn flutning á fólki inn á 

svæðið. HER minnir einnig á að slys eða óhöpp við framkvæmdir, bæði vegna niðurrifs 

mannvirkja og uppbyggingar svo og við aukinn fólksflutning inn á svæðið í kjölfarið, gætu 

valdið óafturkræfum eða mjög dýrkeyptum afleiðingum fyrir samfélagið.  

Eins minnir HER á að framkvæmdirnar eru háðar tímabundnum starfsleyfum 

Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis vegna framkvæmda innan 

vatnsverndarsvæðis og verða framkvæmdum sett sértæk skilyrði í starfsleyfi m.t.t. 

vatnsverndar í samræmi við samþykkt nr. 555/2015 um vatnsvernd á 

höfuðborgarsvæðinu. Í samræmi við 56. gr. samþykktarinnar skulu framkvæmdaaðilar 

skila inn áhættumati sem nær bæði til framkvæmda og reksturs áður en veitt er starfsleyfi 

fyrir starfseminni.  

Jafnframt tekur HER undir umsögn Framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins dags. 6. mars sl. og telur að boðaðar framkvæmdir þurfi, miðað 

við viðbótargögn sem nú liggja fyrir, ekki að gangast undir mat á umhverfisáhrifum.  

2.12 Reykjavík, skrifstofa umhverfisgæða, umhverfis- og skipulagssvið 

Brugðist hefur verið við þeim athugasemdum sem bárust frá Reykjavíkurborg í fyrri 

umsögn, sem og öðrum umsagnaraðilum, er einkum vörðuðu möguleg áhrif á 

vatnsvernd, þörf á frekari grunnvatnsrannsóknum og nauðsynlegar mótvægisaðgerðir 

vegna mengunarhættu, sér í lagi vegaúrbætur.  

Í ljósi þeirra viðbótarupplýsinga sem borist hafa telur Reykjavíkurborg að ekki sé þörf á 

að framkvæmdin fari í umhverfismat. 

Mikilvægt er að áætlun Vegagerðarinnar um vegaúrbætur verði að veruleika og tefjist 

ekki og að Bláfjallavegur og Bláfjallaleið geti staðist það aukna álag sem aukin notkun 

skíðasvæðanna óneitanlega mun hafa í för með sér. 

Verksamningur ÍSOR og SSH um frekari grunnvatnsrannsóknir og aukin tækifæri til 

vöktunar á grunnvatni er mjög jákvætt skref og ætti að skapa heildstæðari 

þekkingargrundvöll um vatnsverndarsvæðið. Mikilvægt er að mótvægisaðgerðir gegn 

mengunarslysum taki mið af viðbótarupplýsingum sem munu koma fram í þeim 

rannsóknum. 

2.13 Mosfellsbær 

Mosfellsbær telur ekki þörf á að breyta fyrri umsögn sveitarfélagsins. Ekki er talin þörf á 

að framkvæmdin fari í mat á umhverfisáhrifum.  
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2.14 Seltjarnarnes 

Nefndin leggur áherslu á nú sem fyrr að framkvæmdin verði unnin með tilliti til mats á 

umhverfisáhrifum. 

3 Viðbrögð við umsögnum 

3.1 Leyfisveitingar og lagaákvæði 

Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands, Vinnueftirlitið, Kópavogsbær, Garðabær og 

Veðurstofa Íslands ítreka fyrri umsagnir og telja að framkvæmdin skuli ekki háð mati á 

umhverfisáhrifum. Í umsögnum er m.a. horft til sjónarmiða um rask á jarðminjum, 

vatnsvernd, fornleifar, snjóflóðahættu og vinnuvernd. Umsagnaraðilar telja ekki þörf á 

umhverfismati á þessum forsendum. Minnt er á viðeigandi leyfisveitingar og löggjöf sem 

fylgja þarf.  

Framkvæmdaaðili mun hafa samband við stofnanir sem hlut eiga að máli og sækja um 

leyfi sem þarf til framkvæmdanna og rekstur svæðisins.  

3.2 Sérstök vernd samkvæmt náttúruverndarlögum 

Umhverfisstofnun telur að svæðið falli undir 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 um 

sérstaka vernd en svæðið er nú þegar raskað að hluta. Skylt er að horfa til þessa atriðis 

við leyfisveitingar.  

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins munu taka tillit til þessara athugasemda. Í fyrirspurn 

um matsskyldu er í þessu sambandi sérstaklega fjallað um lagningu gönguskíðabrautar 

sem mun fara um hraunið. Þar er lýst hvernig fyrirhugað er að standa að framkvæmdinni 

og sagt að haft verði samráð við Umhverfisstofnun varðandi leiðarval og útfærslu á 

brautinni. 

3.3 Vatnsvernd 

Framkvæmdastjórn um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins, Heilbrigðiseftirlit 

Reykjavíkur, Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, Heilbrigðiseftirlit 

Kjósarsvæðis og skrifstofa umhverfisgæða, umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur, 

senda efnislega samhljóma umsagnir. Vísað er til þess að framkvæmdaaðilar hafi tekið 

upp aukið samráð við heilbrigðiseftirlit og Framkvæmdastjórnina. Auk þess hafi verið 

komið til móts við ábendingar þeirra um þörf á frekari vöktun og skýrari verkáætlunum um 

úrbætur varðandi umferðaröryggi og til að lágmarka mengunarhættu. Í ljósi þessa telja 

þau ekki lengur þörf á mati á umhverfisáhrifum.   

Fram kemur að heilbrigðisnefnd mun ekki samþykkja eitt heildarstarfsleyfi fyrir 

framkvæmdirnar heldur verður gefið út starfsleyfi fyrir sérhverja framkvæmd. Óheimilt 

verði að gefa út framkvæmdaleyfi nema starfsleyfi liggi fyrir.  

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins telja skilmála heilbrigðiseftirlits ásættanlega. Sótt 

verður um starfsleyfi fyrir sérhverja framkvæmd og samráð haft um framgang 

verkefnisins. Ítrekað er það sem tekið var fram í fyrri greinargerð að gert verður sérstakt 

áhættumat vegna framkvæmdanna og kröfur til verktaka varðandi umhverfismál verða 

settar í útboðsgögn.  

Hafnarfjarðarbær telur að framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum með mikilvægi 

vatnsverndar í huga. Seltjarnarnes leggur áherslu á nú sem fyrr að framkvæmdin verði 

unnin með tilliti til mats á umhverfisáhrifum. 

Í ljósi umsagna Framkvæmdastjórnar vatnsverndarsvæðisins og heilbrigðiseftirlita á 

svæðinu telja Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins að komið sé til móts við athugasemd 

Hafnarfjarðarkaupstaðar og Seltjarnarness. Brugðist hefur verið við ábendingum um að 

leggja fram skýrari áætlanir um framkvæmdina og bæta þekkingu á grunnvatnsrennsli. 
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Með nánara samráði við heilbrigðiseftirlit og Framkvæmdastjórn vatnsverndarsvæðisins 

geta yfirvöld gripið inn í ef ástæða verður til.  

3.4 Tímaáætlun 

Varðandi athugasemd Hafnarfjarðarbæjar um tímasetta verkáætlun þá stendur til að 

framkvæmdir á skíðasvæðinu og vegbætur fari fram samhliða á næstu árum, enda mun 

taka nokkurn tíma að ljúka uppbyggingu og ná fram aukinni nýtingu á skíðasvæðinu með 

tilheyrandi umferðaraukningu. Heilbrigðiseftirlit mun veita starfsleyfi fyrir sérhverja 

framkvæmd og þannig verður samráð um hraða uppbyggingar eftir því sem málinu vindur 

fram. Ekki hefur verið ákveðið hvenær farið verður í breytingar á bílastæðum en það 

verður skoðað þegar nánari útfærsla á framkvæmdum verður unnin.  

3.5 Niðurstaða 

Það er mat Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins að með mótvægisaðgerðum og ákveðnu 

verklagi sem lýst hefur verið geti framkvæmdin ekki talist hafa umtalsverð áhrif á 

umhverfið í skilningi laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og sé því ekki 

matsskyld. 

 


