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Skipulags- og byggingarsvið - Skipulagsfulltrúi
Borgartúni 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 13. september 2010
Tilvísun:  2006010443/10.0

Efni:  Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um tillögu dags. 9. ágúst 2010 að 
deiliskipulagi fyrir Heiðmörk í landi Reykjavíkur.

Vísað er til tölvubréfs Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar dags. 13. ágúst 2010 
þar sem óskað er umsagnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur (HER) um tillögu að 
deiliskipulagi fyrir Heiðmörk í landi Reykjavíkur.  Í bréfi er talað um tillögu dags. 8. júlí 
2010 en meðfylgjandi gögn eru dags. 9. ágúst 2010, þau gögn liggja til grundvallar þessari 
umsögn.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur farið yfir erindið og þau gögn sem því fylgja, þ.e. 
umhverfisskýrslu og greinargerð með deiliskipulagstillögunni unnum af Landmótun sf. dags. 
9. ágúst 2010 fyrir Skipulags- og byggingarsvið.  

Almennar athugasemdir:
Um er að ræða deiliskipulag fyrir Heiðmörk en svæðið er að mestu vatnsverndarsvæði og 
aðalvatnstökusvæði höfuðborgarbúa.  Hlutar svæðisins eru einnig á náttúruminjaskrá, friðlýst 
svæði og hverfisverndarsvæði.  Heiðmörk öll er á mjög viðkvæmu svæði landfræðilega vegna 
gljúps hrauns og aðliggjandi sprungna auk þess að vera að stærstum hluta grann- og 
brunnsvæði vatnsverndar.  

HER telur nauðsynlegt að við umræðu um tillögu að deiliskipulagi fyrir Heiðmörk komi fram 
að Heiðmörk liggur í tveimur sveitarfélögum; Reykjavík og Garðabæ en er ekki 
deiliskipulögð í einu lagi.  Í umhverfisskýrslu og greinargerð með tillögunni er eingöngu 
fjallað um Heiðmörk innan landamerkja Reykjavíkur og gerir HER  athugasemd við að 
deiliskipulagið skuli ekki vera gert í einni heild og með aðkomu annarra svæða sem hafa 
hagsmuna að gæta þar sem um vatnsverndarsvæði er að ræða og snertir 
nágrannasveitarfélögin.  Vatn virðir ekki landamæri og innan Heiðmerkursvæðisins eru 
aðalvatnstökusvæði höfuðborgarbúa eins og áður sagði.   Um vatnsverndarsvæðið gildir 
samþykkt nr. 636/1997 sem öll sjö sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru aðilar að og eiga 
hagsmuna að gæta vegna vatnsverndar og vatnstöku.  Framkvæmdastjórn sem skipuð er 
framkvæmdastjórum heilbrigðiseftirlita á svæðinu er starfandi skv. samþykktinni til að gæta 
hámarkshollustu neysluvatns á svæðinu til framtíðar. 

Í umhverfisskýrslunni koma fram fjórir valkostir A-D er varða deiliskipulag fyrir  Heiðmörk 
og er ítarlegast fjallað um valkost A sem sagður er hafa minnst umhverfisáhrif.  
Að mati HER er of mikil áhersla lögð á aðgengi einkabílsins og ekki útfærðir aðrir valkostir 
sem auka vægi vistvænni ferðamáta um svæðið til framtíðar.  HER er sammála því að svæðið 
á að nýtast sem útivistarsvæði en það þarf að vera í sátt við vatnsvernd og að sjálfbærni sé 
tryggð.  Í þessu samhengi má skoða hvernig útfærsla á útivistarsvæðum í nágrannalöndunum 
er hugsuð t.d. “græni trefill” Oslóbúa en þar er meira og minna lokað fyrir bílaumferð en 
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áherslan lögð á að auðvelda umferð gangandi, hjólandi og fatlaðra þrátt fyrir að ekki sé um 
vatnsverndarsvæði er að ræða.
  
Tillaga A er jákvæð að því leiti að lagt er til að Strípsvegi sé lokað sitt hvoru megin við 
Strípshraun og þannig komið í veg fyrir gegnumakstur þar.  Eins er jákvætt að 
mengunarvörnum sé komið upp á Heiðmerkurvegi milli vatnstökusvæðanna við Myllulæk og 
Gvendarbrunna á um 2 km kafla.  HER gerir þó athugasemdir við að litlar mengunarvarnir og 
mótvægisaðgerðir aðrar koma fram í skipulagstillögunni.  
Að mati HER þarf að ganga mun lengra t.d. með lokun Hjallabrautar til að koma í veg fyrir 
gegnumakstur þar og að mengunarvörnum sé komið upp víðar s.s. almennt á bílastæðum og 
meðfram vegum.  
Lagfæring vega er jákvæð m.t.t hjólandi, gangandi og fatlaðra en getur verið tvíbend m.t.t 
hraðari umferðar bifreiða um svæðið.  Jákvætt er að bundið slitlag í sátt við mikilvægi 
svæðisins sem vatnsverndarsvæðis er hugsað á vegi/stíga þar sem rykuppþyrlun verður minni.  
Deiliskipulagstillagan ætti líka að eiga vísun í stefnumótun borgarinnar í vistvænum 
samgöngum, hjólreiðaáætlun o.s.frv.

HER vill einnig benda á að í gögnum með deiliskipulaginu er þess hvergi getið að allar 
framkvæmdir inni á svæðinu sem geta sett vatnsvernd í uppnám eru háðar starfsleyfum 
heilbrigðisnefndar og ströngum skilyrðum þar um vegna hættu á mengun grunnvatns. 

Markmiðið með deiliskipulagi fyrir Heiðmörk ætti að mati HER fyrst og fremst að vera að 
tryggja öryggi neysluvatnsins og styrkja vatnsverndina á svæðinu í sátt við aukið útivistargildi 
svæðisins og að mat á útivistarþoli verði gert sem tæpt er á í gögnum en hefur ekki farið fram.  
Gæði sem falin er í ástandi grunnvatns og neysluvatns frá Heiðmerkursvæðinu er óumdeild 
auðlind sem á að verja til allrar framtíðar.  Því ætti að mati HER að koma fram metnaðarfyllri 
valkostir í deiliskipulagstillögu fyrir Heiðmörk m.t.t framtíðarsýnar og sjálfbærni en hér eru 
til umsagnar og tekið í þeim tillit til stefnumótunar borgaryfirvalda t.d. varðandi 
samgöngumál og Reykjavíkur í mótun auk reglugerða og samþykkta um vatn og vatnsvernd.

Athugasemdir við meðfylgjandi gögn

Heiðmörk – deiliskipulag útivistarsvæðis.  Umhverfisskýrsla
Í umhverfisskýrslunni 3. kafla, er lýst fjórum valkostum A-D og þeir metnir m.t.t. samgangna 
ásamt því að lýst er uppbyggingu þjónustukjarna.  Í kafla 6 er gert umhverfismat annars vegar 
vegna samgangna og hins vegar vegna þjónustukjarna sbr. töflur 6.2 og 6.3 í skýrslunni.

Hvað varðar umhverfismat vegna samgangna er í skýrslunni fjallað ítarlega um valkost A sem 
sagður er hafa minnst áhrif á umhverfið.  HER hefði viljað sjá fleiri valkosti en fram koma í 
umhverfisskýrslu þar sem kostur A gengur ekki nógu langt að mati þess í tryggingu á 
vatnsvernd sem ætti að vera aðalatriði tillögunnar og koma skýrt fram.  Að mati HER er of 
mikil áhersla lögð á aðgengi einkabílsins og ekki útfærðir aðrir valkostir sem auka vægi 
vistvænni ferðamáta um svæðið m.t.t. verndargildis.  
Í umhverfismati vegna uppbyggingu þjónustukjarna kemur ekki nægilega skýrt fram hvað átt 
er við með þjónustukjarna í þessu samhengi og þarf að útskýra betur m.t.t. umfangs, fráveitu 
og annarra hugsanlegra framkvæmda. 
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Athugasemdir við valkosti sem gerðir voru m.t.t. samgangna:
Valkostur A gerir ráð fyrir að halda í núverandi skipulag en að gerðar verði fyrirbyggjandi 
ráðstafanir og aðgerðir sem snúa að mengunarvörnum á um 2. km kafla af 27 km vegakerfi 
Heiðmerkur og draga úr umferðarhraða með hraðahindrunum til að minnka hættu á mengun 
grunnvatns.  Í lýsingu á valkosti A kemur fram að í umhverfismatinu sé lagt mat á þennan 
valkost þar sem talið er að hann hafi minnst áhrif á umhverfið.  
Að mati HER felur kostur A í sér þær umbætur að lokað er fyrir umferð gegnum Heiðmörk 
um Strípsveg sitt hvoru megin við Strípshraun og gegnumakstur hindraður þar.  Kosturinn 
felur í sér að umferðarhraði eigi að minnka með því að settar verði hraðahindranir á 
ákveðnum stöðum og að vegir verða bættir með því að leggja þá bundnu slitlagi.  
HER lítur á þetta sem jákvæðar úrbætur m.t.t. umferðaröryggis og loftgæða.  Í skýrslunni 
kemur fram að kröfur eru gerðar um efnisval í slitlag vega vegna sérstöðu svæðisins.  Í 
kostinum koma fram mótvægisaðgerðir sem miða að úrbótum á allra viðkæmasta svæðinu við 
veginn sem liggur milli Gvendarbrunna og Myllulækjar að Hraunslóða, sem eru afgirt 
brunnsvæði og vatnstökusvæði.  
Mótvægisaðgerðir í skýrslunni eru sums staðar sagðar olígildrur en eru í raun möl og 
jarðvegsdúkur á stuttum kafla við veginn milli Gvendarbrunna og Myllulækjar. 
Í valkostinum vantar að útfæra hugmyndir um bundið slitlag á vegi og stíga miðað við 
vatnsverndasvæði eins og fjallað er um í greinargerð.
Heiðmörk er á mjög viðkvæmu svæði m.t.t. vatnsverndar sem grann- og brunnsvæði en ekki 
er gert ráð fyrir mótvægisaðgerðum varðandi lekaslys á vegum eða plönum að öðru leyti en á 
þeim stutta kafla sem hér hefur verið nefndur né að gert sé ráð fyrir lokunum á hring- og 
gegnumakstri s.s. að loka fyrir umferð á Heiðmerkurvegi (Rauðhólavegur, Hjallabraut) og á 
veginum sunnan Elliðavatns.  Mótvægisaðgerðir vegna mögulegarar mengunar á 
Suðurlandsvegni sem er innan fjarsvæðis og nýtur mun minni verndar en Heiðmerkursvæðið 
sem dæmi, ganga mun lengra en þessi tillaga tekur til.  HER vekur athygli á að í valkosti A 
sem á að hafa minnst umhverfisáhrif er ekki talað um lokun á akstursvegi suður með 
Elliðavatni sem í valkosti B er talinn hafa neikvæð umhverfisáhrif.   

Valkostur B gerir ráð fyrir aðalinnkomu inn á svæðið um Heiðmerkurveg og  akstursleið 
suður með Elliðavatni.  Vegurinn suður með Elliðavatni er ekki talinn koma til álita þar sem 
hann geti haft neikvæð áhrif á ýmsa umhverfisþætti og styður HER að þessi kostur verði ekki 
valinn.  Hinsvegar vill HER vekja athygli á því að í kosti A sem á að hafa minnst 
umhverfisáhrif er hins vegar ekki talað um lokun á akstursvegi suður með Elliðavatni sem í 
valkosti B er talinn hafa neikvæð umhverfisáhrif.   

Valkostur C gerir ráð fyrir opnun við Silungapoll þar sem er lokað í dag.  Lokunin kemur í 
veg fyrir gegnumakstur í Heiðmörk frá Suðurlandsvegi, ekki síst þungra bíla sem vilja stytta 
sér leið yfir í Garðabæ.  Þessi kostur kemur engan vegin til greina að mati HER.

Valkostur D sem er núllkostur tillögunnar eða óbreytt ástand, er sagður hafa tilheyrandi 
neikvæð áhrif á vatnsvernd.  HER tekur undir að óbreytt ástand er ótryggt þá m.t.t. 
vatnsverndar.  HER bendir hins vegar á að ekki er um stórvægilegar breytingar né 
framtíðarsýn/sjálfbærni frá skipulagi svæðisins eins og það er í dag samanborið við valkost A 
sem talinn er hafa minnst umhverfisáhrif á þessu viðkvæma svæði. 



4

Aðrar athugasemdir við umhverfisskýrslu
Í kafla 6.2 um áætlanir á landsvísu og alþjóðlegar samþykktir eru taldir upp nokkrir þættir, 
m.a. verkefni, lög o.fl.  Hins vegar er á engan hátt getið reglugerða um vatn, neysluvatn, 
samþykktar um vatnsvernarsvæðið, lög um hollustuhætti og mengunarvarnir né væntanlegrar 
vatnatilskipunar, sem er óeðlilegt í ljósi þess að um vatnsverndarsvæði er að ræða.

Í kafla 7. um niðurstöðu mats er HER ekki sammála því að þær mótvægisaðgerðir sem fram 
koma í umhverfisskýrslu tryggi vatnsvernd þar sem eftirlitið telur að mun lengra þurfi að 
ganga frá núllástandi og jafnframt tryggja að svæðið verði Reykjavík til sóma sem 
vatnsverndarsvæði í sátt við frábært útivistarsvæði.

Í skýrslunni er þess hvergi getið að allar framkvæmdir á svæðinu eru ógn við vatnsverndina 
þó að lokamarkmiðið sé styrking né að framkvæmdir eru háðar starfsleyfum 
heilbrigðisnefndar.
____________________________________________________________________

Heiðmörk deiliskipulag útivistarsvæðis:  Forsendur, landgreining, 
frumhugmynd og skilmálar.  Greinargerð
Markmið deiliskipulags fyrir Heiðmörk skv. geinargerðinni er að tryggja samræmingu 
landnotkunar innan svæðis til að forðast hagsmunaárekstra milli núverandi og framtíðar 
landnotkunar svæðsins sbr. kafla 1.3.  Uppsetningar í markmiðskafla  greinargerðar 
samanborið við umhverfisskýrsluna eru ólíkar.  Í kaflanum er sleppt út í upptalningu því er 
snýr að verndun vatns en er aftur á móti getið í texta.   
Eins og þegar hefur komið fram sem athugasemd við umhverfisskýrslu vantar að sama skapi 
tengingu við reglugerðir og samþykktir sem snúa að vatnsvernd í greinargerðinni.  
Umhverfisþættir sem tengjast umferð manna og notkunar svæða eru lítil skil gerð.  Vægi 
þátta  s.s. sorpsöfnunar og –losunar, frárennslismál frá mannvirkjum þarf að gera betri skil. 
Ekki er minnst á að öll uppbygging og framkvæmdir á svæðinu eru háð starfsleyfi 
heilbrigðisnefndar á framkvæmdartíma eða starfsleyfa vegna ýmiss reksturs.
Markmiðið með deiliskipulagi fyrir Heiðmörk ætti að mati HER fyrst og fremst að vera að 
tryggja öryggi neysluvatnsins og styrkja vatnsverndina á svæðinu í sátt við aukið útivistargildi 
svæðisins og að mat á útivistarþoli verði gert en það hefur ekki farið fram.  

Athugasemdir við einstaka kafla í greinargerð með deiliskipulagstillögu:
1.3. Markmið  
HER gerir athugasemd við að eitt helsta markmið deiliskipulagsins er að auðvelda samgöngur 
inn á svæðinu.  HER telur að markmiðið ætti fremur að vera að gera samgöngur að  svæðinu 
aðgengilegri og öruggari og síðan aðrar samgönguleiðir en á einkabílum veigameiri inni á  
svæðinu, til að tryggja sjálfbærni svæðisins þrátt fyrir að útivist fólks verði meiri í Heiðmörk.  
Markmiðið með deiliskipulagi fyrir Heiðmörk ætti að mati HER fyrst og fremst að vera að 
tryggja öryggi neysluvatnsins og styrkja vatnsverndina á svæðinu í sátt við aukið útivistargildi 
svæðisins og að mat á útivistarþoli verði gert en það hefur ekki farið fram.
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Að mati HER er grundvallarmisskilningur sem kemur fram í greinargerðinni að verið sé að 
bæta vatnsvernd með valkosti A.  Vissulega er um úrbætur að ræða varðandi lokun á 
Strípsvegi þannig að hringakstur þá leið er ekki mögulegur og settar mengunarvarnir á 
stuttum kafla Heiðmerkurvegar.  Mun lengra þarf að ganga að mati HER og hafa skýra 
framtíðarsýn m.t.t. sérstöðu svæðisins aðallega sem vatnsverndarsvæðis.  
Í kaflanum er fjallað um að svæðið verði vaktað sérstaklega með tilliti til vatnsverndar og 
náttúru svæðisins og að virkt eftirlit skuli haft með notkun þess til útivistar og áhrif hennar á 
vatnabúskap svæðisins rannsökuð með reglulegu millibili.  Ekki er útskýrt hvernig þetta skuli 
framkvæmt.  
HER vill benda á að eftirlit kemur ekki í veg fyrir mengunaróhöpp nema upp að vissu marki.  
Skipulag og aðkoma þeirra sem nýta svæðið verður að vera í lagi og í samræmi við það sem 
þar er leyft sbr. samþykkt nr. 636/1997 um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.  Umferð bíla 
inni á svæðinu eru helsta mengunarhættan að mati HER.

2.3. Jarðfræði
Í kaflanum kemur fram að það sé mikið um bergsprungur á svæðinu.  Hinsvegar er ekki talað 
um landsvæðið sé að miklu leyti gljúpt hraun og tengsl þess við aukna hættu á 
grunnvatnsmengun. 

2.6. Skógrækt  
Í kaflanum eru ekki nefndar reglur um takmörkun áburðarnotkunar o.fl. því tengdu sbr. 
samþykkt nr. 636/1997 um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.  Skógrækt og gróðurþekja á 
svæðinu er mótvægi við gljúpan jarðveg sbr. jarðfræðikaflann og minnkar hraða á að 
mengandi efni berist í grunnvatnið við möguleg slys.

2.9 Vatnsvernd.  
HER vill benda á að hér er sýnt vatnsverndarkort frá 1997 sem ekki er lengur í gildi.  Árið 
2007 var vatnstökusvæðið í Vatnsendakrika stækkað en sú stækkun sést ekki á kortinu og inni 
vatnsverndarsvæðið í Dýjakrókum sem hefur verið fellt niður.
Í kaflanum er talað um að stór hluti Heiðmerkur sé skilgreindur sem vatnsverndarsvæði en 
réttara er að tala um að nánast öll Heiðmörk er skilgreind sem vatnsverndarsvæði, þar af að 
stærstum hluta brunn- og grannsvæði. 
Í setningunni þar sem sagt er að Heiðmörk falli að öðru leyti undir grannsvæði vatnsverndar 
þarf að bæta við að svæðið er að litlum hluta á fjarsvæði.
Í kaflanum mætti líka fjalla um lekt jarðvegs- og ákomusvæði vatns. Einnig má nefna 
jarðfræðieinkenni svæðisins og þ.a.l. aukna hættu á að mengun geti borist í grunnvatn.  

2.12. Eignarhald, lagnir og efnistökusvæði 
Athugasemd er gerð við staðhæfingu um að allt land Heiðmerkur sé í eigu Reykjavíkurborgar 
og OR.  Hluti svæðisins er í eigu Garðabæjar þó að ákveðið hafi verið að deiliskipuleggja 
svæðið í tvennu lagi sem HER gerir athugasemd við þar sem nýting svæða á eða nálægt 
vatnsverndarsvæðum getur haft áhrif yfir landamæri.  Einnig er bent á að Vatnsendi er í landi 
Kópavogs auk þess sem Vatnsendi er ekki innan Heiðmerkur.
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Í kaflanum er rætt um Hamraneslínur 1 og 2 sem munu þvera Heiðmörk og sagt að þær hafi 
ekki nein áhrif á skipulag svæðisins þar sem við lagningu Suðvesturlína standi til að fjarlægja 
þær.  Ekki er minnst í því sambandi á mengunarhættu á framkvæmdatíma við niðurrif 
línanna, en þær eru að hluta innan brunnsvæðis.  Vatnsvernd er ógnað í hvert skipti sem farið 
er í framkvæmdir inni á slíkum svæðum.  

2.14. Umferð
Markmið deiliskipulagstillögunnar er m.a. að auka gildi svæðisins sem útivistarsvæðis og má 
ætla að við það muni umferð aukast að og á svæðinu.  Í kaflanum kemur fram að umferð hafi 
stigvaxið ár frá ári og HER lýsir áhyggjum yfir því að með valkosti A sé aðgengi einkabílsins 
auðveldað um of inni á svæðinu en sjálfbærni og framtíðarsýn um aðrar leiðir í samgöngum, 
þ.e. vistvænni samgöngur sé ekki gerð næg skil né tillögur gerðar þar um.  Í greinargerð er 
sagt frá að á árunum 2000 til 2009 hafi bílum að meðaltali fjölgað úr 207 á dag í 370 bíla á 
dag.  Hér vantar upplýsingar um  hvað búist er við að umferð aukist mikið, dreifingu o.fl.  
Líklegt er að með því að leggja bundið slitlag án frekari lokanna á gegnumakstri en valkostur 
A gerir ráð fyrir og aukinni þjónustu á svæðinu orsaki aukningu á umferð inni á svæðinu.  

3. Landgreining og samantekt 
Í þessum kafla er að mati HER ýmislegt sem mætti færa til betri vegar.  
-Svæði B Elliðavatn.  Í umræðu um landnotkun gleymist að nefna að frístundahús eru einnig 
meðfram vatninu milli Elliðavatnsbæjar og Þingness, m.a.  að brunnsvæðinu við Myllulæk. 
-Svæði C Myllulækjartjörn.  Hrauntúnstjarnir eru allar innan brunnsvæðis og það sama á við 
um Kirkjuhólmatjörn.  Þegar rætt er um landnotkun er talað um að brunnsvæði OR og 
skógrækt einkenni svæðið en nefnt að grann- og fjarsvæði hafi áhrif á vatnið á brunnsvæðinu.  
HER vill benda á að þar sem talað er um deilissvæði C3 kemur fram  að skógræktarsvæði sé 
að stærstum hluta innan brunnsvæðis en skv. samþykkt nr. 636/1997 er  öll starfsemi innan 
brunnsvæða háð ströngum takmörkunum þ.á.m. skógrækt.
-Svæði D Hólmur.  Hér þarf að nefna að hluti þessa svæðis er á grannsvæði vatnsverndar.  Í 
lýsingu á landnotkun á svæðinu er talað um að svæðið sé m.a. beitarland.  Heiðmörk er og 
mun ekki verða leyfð til beitar búfjár.
-Svæði E Hraun.  Hér þarf að koma fram að svæðið er að mestu á grannsvæði vatnsverndar. 
-Svæði F Elliðavatnsheiði.  Hér er ekki nefnt að hluti af F4 er á brunnsvæði  Vatnsendakrika 
sem afmarkast af Strípsvegi, Skógarhlíðum og Svartakrika miðað við fyrirliggjandi gögn. 
-Svæði G Hjallar.  Á korti virðist sem svæðið fari inn á brunnsvæði Vatnsendakrika og ef svo 
er þarf það að koma fram. 
-Svæði H Strípshraun.  Geta þarf að H3 er einnig á brunnsvæði Vatnsendakrika. 

3.2. Gildismat
Hér þarf að koma mjög skýrt fram að Heiðmörk er matarkista þar sem neysluvatn er flokkað 
sem matvæli.  Hér saknar HER þess að ekki er horft til vatnsverndar sem umhverfisþáttar.  
Grunnvatn er umhverfisþáttur.
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4. Skipulagshugmynd
Hér kemur fram að Heiðmörk sé fyrst og fremst hugsuð sem vatnsverndarsvæði fyrir 
Reykjavík og útivistar- og náttúrusvæði.  Heiðmörk er að stærstum hluta vatnsverndarsvæði.  
HER vill benda á að svæðið er nýtt af fjölmörgum öðrum en Reykvíkingum og er innan 
vatnsverndarsvæðis sem þjónustar meirihluta höfuðborgarbúa um neysluvatn.  
Í kaflanum kemur fram um að landnotkun í Heiðmörk sé hægt að skipta upp í fjóra flokka 
eftir útivistarþoli.  Í gögnum koma hins vegar ekki fram útreikningar á útivistarþoli sem HER 
telur nauðsynlegt að gera vegna sérstöðu svæðisins.  

4.1. Verndarsvæði
Í lok kaflans kemur fram að ekki séu fyrirhugaðar breytingar á vatnsverndarmörkum. Þetta er 
rétt hvað varðar vatnsvernd innan Reykjavíkur en hins vegar hefur Kópavogsbær um árabil 
reynt að fá fram skerðingu á grannsvæði og að fá því breytt í fjarsvæði vegna fyrirhugaðrar 
íbúðabyggðar á svæðinu í landi Vatnsenda.  Umrætt grannsvæði er í næsta nágrenni 
Myllulækjar sem er eitt aðalvatnsból Reykvíkinga. 

4.2. Útivistarsvæði 
Í kaflanum þar sem fram kemur að á almennu útivistarsvæðunum sé gert ráð fyrir 
uppbyggingu, m.a. með nýjum þjónustukjörnum o.fl. er í mótsögn við það sem kemur fram í 
kafla 2.13 þar sem viðhorfskannanir sýna fram á að ekki virðist mikill vilji fyrir verulegar 
viðbætur við núverandi aðstöðu, nema helst þá upplýsingamiðstöð og kaffihús, heldur virðast 
flestir frekar vilja laga og auka við þá aðstöðu sem fyrir er. 

4.3. Áningarstaðir og –svæði 
Þjóðhátíðarlundur er í um 100 metra fjarlægð frá brunnsvæðinu í Vatnsendakrika, en þar er 
fyrirhuguð frekari uppbygging frá því sem nú er, m.a. með uppsetningu hestagerðis.  Með 
slíkri uppbyggingu er ætlunin að beina enn meiri umferð inn á  svæðið en er í dag.  HER vill 
benda á að íhuga þarf þol svæðisins áður en ákvarðanir eru teknar um að byggja enn frekar 
upp þar og ætti uppbygging hestagerðis t.d.  heima fjær brunnsvæðum. 

4.4. Ný áningasvæði og staðir 
Hér þarf að koma fram að öll uppbygging í Heiðmörk er háð leyfi heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur.  Í kaflanum virðist ekki ígrundað hvenær farið er fram á mengunarvarnir eða 
ekki.  Hér á eftir verða nefndir helstu staðir sem nefndir eru í kaflanum. 
Heykriki.  Tveir staðir á korti sem fylgir með gögnum heita Heykriki.  Væntanlega er hér 
verið að tala um staðinn neðan Hjallabrautar.  Í Heykrika er fyrirhugað að setja m.a. niður 
bílastæði og rútustæði.  Ekki er minnst á mengunarvarnir á stæðunum.
Veislulundur.  Staðsetning hans sést ekki á korti sem fylgir með gögnum.  Ólíkt því sem fram 
kemur um Heykrika er á því svæði talað um að vera með malarborin bílastæði og viðeigandi 
mengunarvarnir sem mótvægisaðgerð. 
Guðmundarhlíð.  Að mati HER þyrfti að koma fram hvort þessi staðsetning hafi verið skoðuð 
með tilliti til grunnsvatnsstraumakorts hvað varðar bílastæði og nauðsynlegar 
mengunarvarnir.

HER vill benda á að í kaflanum er almennt verið að ræða um frekari uppbyggingu á þeim 
svæðum sem fyrir eru eða ný svæði.  Gera verður grein fyrir því í deiliskipulagi að öll 
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bílastæði uppfylli þær kröfur um mengunarvarnir sem HER setur. 

4.5 Ræktunarsvæði.
Talað er um svæði þar sem takmörkun er á skógrækt séu svæði sem njóta hverfisverndar.  Hér 
vantar að nefna brunnsvæði og takmarkanir sem gilda um starfsemi á grannsvæði 
vatnsverndar. 
Öll starfsemi á grann- og brunnsvæði vatnsverndarsvæðis er háð leyfi heilbrigðisnefndar. 

4.6. Byggingarsvæði. 
Hér er ekki minnst á fyrirhugaða lagningu Suðvesturlína um Heiðmörk.  Skoða þarf það sem 
fram hefur komið í umsögnum heilbrigðisnefnda og Framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á 
höfuðborgarsvæðinu hvað varðar lagningu línanna á  svæðinu.  
HER áréttar það sem áður hefur komið fram að öll starfsemi á grann- og brunnsvæði 
vatnsverndar er háð leyfi heilbrigðisnefndar. 

4.7. Samgöngur. 
Að mati HER ætti að koma skýrt fram um samgöngur á svæðinu tillögur varðandi sjálfbærni 
og vistvænar samgöngur um svæðið t.d. að stefnt yrði á að draga úr bílaumferð en auka hlut 
gangandi og hjólandi, auk þess sem fötluðum væri um leið gert auðveldara að fara um.  
Í kaflanum er talað um að þar sem vegur liggur á milli brunnsvæðis við Myllulækjartjörn og 
meðfram Hraunslóða sé gert ráð fyrir mengunarvörnum s.s. jarðvegsdúk og möl þannig að 
hægt verði að bregðast við mengunarslysum á skjótan hátt.  Þetta hefði þurft að sýna á korti 
og gera betur grein fyrir því hvaða vegarbút er um að ræða og hvernig útfærsla 
mengunarvarnanna er háttað.    
Að mati HER er jákvætt að í samræmi við valkost A í umhverfisskýrslu yrði Strípsvegi lokað 
á þeim kafla sem liggur um Strípshraun. 
Í umræðu um Heiðmerkurveg vill HER leggja áherslu á að farin verði sú leið í 
deiliskipulaginu að loka þeim vegi miðsvæðis á sama hátt og fyrirhugað er með Strípsveg.  Í 
þessu samhengi má skoða hvernig útfærsla á útivistarsvæðum í nágrannalöndunum er hugsuð 
t.d. “græni trefill” Oslóbúa en þar er meira og minna lokað fyrir bílaumferð um  en tryggt gott 
aðgengi að  svæðinu og áhersla lögð á greiða umferð gangandi, hjólandi og fatlaðra.  
HER leggur ríka áherslu á að í deiliskipulagsstillögu fyrir Heiðmörk sé komið í veg fyrir 
akstursleið á milli Garðabæjar og Suðurlandsvegar.  Á þeim tíma þegar lokað var leiðinni 
milli Suðurlandsvegar, við Silungapoll, yfir í Garðabæ var það gert til að takmarka umferð 
bíla, ekki síst þyngri bíla sem væru að stytta sér leið og ætti það sama að eiga við um þessa 
akstursleið.  
Jákvætt er að sett verði bundið slitlag með efni sem samþykkt væri á vatnsverndarsvæði.  
Bæði minnkar rykmengun inni á svæðinu og í nánasta umhverfi Heiðmerkur.
Í kaflanum virðist skilgreining á hugtakinu stígar bæði eiga við um vegi og göngustíga.  Þetta 
getur valdið misskilningi og bendir HER á að betra færi að fjalla um göngustíga í sérstökum 
kafla.
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5. Heimildir.
Bæta þarf heimildakafla.  Hér er ekki vísað í neinar heimildir sem snúa að grunnvatni og 
vatnsvernd, heimildaskráin tekur að mestu á skógrækt á svæðinu en svæðið er fyrst og síðast 
vatnsverndarsvæði.  Til eru samantektir á ýmsum umhverfis- og umgegnismálum er varða 
Heiðmörk að öðru leiti.  Auk þess er ekki getið í kaflanum stefnumótunar borgarinnar í 
málum s.s. samgöngumálum, Reykjavíkur í mótun (SD21) o.s.frv.

Viðauki 6.  
Hér vantar að tiltaka grunnvatn sem einn af umhverfisþáttum.  

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Árný Sigurðardóttir               Kristín L. Ólafsdóttir
framkvæmdastjóri                     heilbrigðisfulltrúi


