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Umsögn Leyningsáss ses. um frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn 

snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997.

Leyningsás ses., sjálfseignarstofnun í eigu Fjallabyggðar og Rauðku ehf., er m.a. eigandi húsa 

og annarra mannvirkja á skíðasvæðinu í Skarðsdal Siglufirði. Fyrirtækið Valló ehf. rekur 

skíðasvæðið samkvæmt leigusamningi enda annast sjálfseignarstofnunin ekki rekstur samkvæmt 

stofnskrá þess.

Athugasemdir Leyningsáss ses við frumvarpið beinast einkum að tveimur breytingartillögum en 

félagið leggst eindregið gegn þeim. Annars vegar breytingatillögu þess efnis að Veðurstofan sinni 

ekki snjóflóðaeftirliti á skipulögðum skíðasvæðum. Hins vegar að þrengdar séu heimildir 

Ofanflóðasjóðs til að kosta eða styrkja uppkaup og flutning eigna af hættusvæðum.

A
[ frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 er lagt til að 3. mgr. 3. gr. laganna verði 

breytt.

Verði breytingartillagan að lögum verður ákvæði 3. mgr. 3. gr. svohljóðandi: „Veðurstofan skal 

ráða sérstaka eftirlitsmenn til að kanna og fylgjast með landfræðilegum og veðurfarslegum 

aðstæðum með tilliti til hættu af ofanflóðum /' þéttbýli í þeim sveitarfélögum þar sem þörf er á 

slíkum athugunum að teknu tilliti til markmiðs laganna, eins og nánarskal kveðið á um í reglugerð. 

Eftirlit meó hættu á ofahfíóðum á skipulögðum skíðasvæðum er á ábyrgð rekstraraðila þeirra.



ofanflóða eftirþví hvort um sé að ræða íbúabyggð eða skipulagt skíðasvæði. Hér fyrr hefur þvert 

á móti verið bent á að löggjafinn hafi tekið afstöðu til þess við þinglega meðferð málsins að fella 

ætti skipulögð skíðasvæði undir sama eftirlit og á að fara fram í þéttbýli með þeim rökum að mikill 

fjöldi fólks safnist þar saman og mikilvægt sé að tryggja öryggi þeirra sem sækja slík skíðasvæði.

Fyrirhuguðum lagabreytingum er ætlað að bregðast við áliti umboðsmanns á þann veg að 

greinarmunur verði framvegis gerður á eftirliti eftir því hvort um sé að ræða íbúðabyggð eða 

skipulagt skíðasvæði. Ekki vegna þess að það tryggi betur öryggi þeirra sem sækja slík 

skíðasvæði eða vegna þess að slíkur greinarmunum þjóni almannahagsmunum heldur vegna 

óljósra hagsmuna Veðurstofu íslands sem hvergi eru nefndir í frumvarpsdrögunum.

Þess má geta að samkvæmt upplýsingum rekstraraðila skíðasvæðisins í Skarðsdal hafa 

snjóflóðaeftirlitsmenn Veðurstofunnar sinnt eftirliti á skíðasvæðinu í Oddsskarði, Tindastóli, 

ísafirði og Stafdal í Seyðisfirði án þess að rekstraraðilar þeirra svæði hafi þurft að greiða kostnað 

vegna eftirlitsins. Aðeins á skíðasvæðinu í Skarðsdal á Siglufirði er rekstraraðila því gert að greiða 

kostnað vegna eftirlitsmanns Veðurstofunnar en sá aðili leitaði álits umboðsmanns sem vísað 

hefur verið til. Skíðasvæðið í Bláfjöllum og á Akureyri hafa hins vegar ráðið starfsmenn til þess að 

sinna eftirlitshlutverkinu. Það er því rangt sem haldið er fram í athugasemdum við frumvarpið að 

rekstraraðila skíðasvæða hafi í áranna tíð sinnt ofanflóðaeftirliti.

B. ■     -
Samkvæmt hættumati Veðurstofu íslands frá 2011 er neðsta skíðalyftan, bílastæði, skíðaskálinn 

sem og upphafsstöð næstneðstu lyftu (T-lyftu) á skíðasvæðinu í Skarðsdal á hættusvæði C sem 

er hæsta hættustig skv. reglugerð nr. 636/2009 um hættumat vegna snjóflóða á skíðasvæðum. 

Er því óheimilt að hafa þessi mannvirki lengur þar sem þau eru nú sbr. 12. gr. reglugerðarinnar. í 

febrúar 2012 tók gildi deiliskipulag fyrir svæðið sem sem tók mið af breyttum kröfum. Þar var gert 

ráð fyrir nýju svæði ofar í fjallinu, neðsta lyftan verði færð og T-lyftan stytt. Þá verði bílastæði, 

aðstöðuhús og barnasvæði staðsett á nýjum stað. Á grundvelli þessara nýju aðstæðna hefur 

Vegagerðin unnið undanfarin að lagningu vegar að nýjum upphafsstað skíðasvæðisins og mun 

þeirri vegagerð Ijúka næsta haust. í tölvupósti frá Vegagerðinni til mín 30. nóvember sl. var þetta 

staðfest en þar sagði m.a: Mikilvægt erað Ijúka verkinu næsta sumarog til þess að það geti orðið 

þarfað færa skíðaskálann og lyfturnar ekki seinna en næsta vor. Óska eftir að þið upplýsið okkur 

um áætlanir Leyningsáss varðandi flutningana.



Nánar skal kveðið á um eftirlitsskyldur rekstraraðila skipulagðra skíðasvæða í 

reglugerð. “(Leturbreyting)

Lagst er gegn því að þessi breytingartillaga nái fram að ganga og eru færð fyrir því eftirfarandi 

rök. Með breytingatillögunni er lagt til að starfsmenn Veðurstofunnar sinni ekki eftirliti utan 

þéttbýlis og með skipulögðum skíðasvæðum. Það gengur þvert gegn markmiði laganna sem er 

að tryggja varnir gegn tjóni og slysum af völdum snjóflóða og skriðufalla. ( samræmi við það 

markmið ber samkvæmt 4. gr. laganna að framkvæma hættumat á skipulögðum skíðasvæðum.

í breytingartillögunni felst mikilvæg efnisbreyting á lögunum án þess að færð séu efnisleg rök fyrir 

því að rekstraraðilár skíðasvæða sinni eftirliti í stað Veðurstofu Islands. Aðeins er vísað til 

framkvæmdar erlendis án þess að skýra það nánar eða færa fyrir því frekari rök. Helsta markmið 

breytinganna virðist vera að skjóta lagastoð undir ákvæði reglugerðar 635/2009 þar sem eftirlitið 

er falið rekstraraðilum: Ef ákvæði reglugerðar er í ósamræmi við ákvæði laga ber að breyta 

reglugerðinni, ekki lögunum.

Gjalda verður varhuga við því að eftirlit með ofanflóðum á skíðasvæðum verði „einkavætt“, þ.e. 

fært í hendur rekstraraðila skíðasvæða sem hafa afkomu af því að skíðasvæði séu sem mest opin 

almenningi. Þá er fullkomlega óeðlilegt að rekstraraðilar skíðasvæða greiði Veðurstofunni fyrir 

það að eftirlit sé haft með ofanflóðum á skíðasvæðum. Fyrirhuguð lagabreyting er því í fullkomnu 

ósamræmi við markmið laganna, sem er að tryggja öryggi almennings gegn ofanflóðum á 

svæðum þar sem búast má við að fjöldi fólks komi saman í lengri eða skemmri tíma, þ.e. í þéttbýli 

eða á skipulögðum skíðasvæðum en skylda til hættumats samkvæmt lögunum nær til þessara 

svæða.

í áliti.umboðsmanns.Alþingis í máli nr. 9911/2018 vartekið á því álitaefni hvort lagastoð væri fyrir 

þvi að rekstraraðilar skíðasvæða bæri að greiða kostnað af snjóflóðaeftirliti á skíðasvæðum. í 

álitinu áréttar umboðsmaður að markmið laga nr. 49/1997 sé að aftra því að manntjón hljótist af 

ofanflóðum, jafnt snjóflóðum sem skriðuföllum. Þau verkefni sem lögin hljóði um séu liður í eftirliti 

og vörnum vegna almannavarna. Undir rekstri málsins hjá umboðsmanni Alþingis hélt umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið því fram að markmið laganna stæði til þess að Veðurstofan sinnti einungis 

eftirliti í þéttbýli en ekki á skíðasvæðum. í áliti umboðsmanns segir eftirfarandi um þau rök:

I samræmi við það sem að framan er rakið er það álit mitt að þær skýringar sem umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið hefur vísað tilmáli sínu til stuðnings, m.a. um markmið laga nr. 49/1997, styðji 

ekki að löggjafinn hafi gengið út frá því að gera átti greinarmun á eftirliti á hættusvæðum vegna



í öllum viðræðum við fjárveitingavaldið frá 2012 hefur legið fyrir að kostnaður við flutning 

skíðasvæðisins í Skarðsdal einskorðast ekki við að leggja nýjan veg að svæðinu heldur einnig 

flutning á umræddum lyftum og skíðaskála og öðrum mannvirkjum.

Skíðasvæði á Siglufirði er talið með betri skíðasvæðum á landinu og með tilkomu 

Héðinsfjarðaganga og almennri uppbyggingu ferðamennsku á staðnum hefur fjöldi gesta þar 

aukist mikið. Rekstraraðili skíðasvæðisins upplýsti í bréfi til Leyningsáss ses., dags. 26. febrúar 

sl. að markaðsstarf félagsins hafi verið að skila sér síðustu 4-5 ár og að jafnt innlendum sem 

erlendum gestum hafi fjölgað en á síðasta ári hafi komið erlendir gestir frá 24 þjóðlöndum. 

Skíðasvæðið er nú opið alla daga vikunnar. Eðlilega hefur rekstur skíðasvæðisins mikla 

samfélagslega þýðingu fyrir byggðarlagið í heild.

Leyningsás ses hefur tvívegis leitað til Ofanflóðasjóðs þar sem farið er fram á að sjóðurinn greiði 

kostnað vegna flutnings fasteigna á nýtt byrjunarsvæði í síðara skiptið með bréfi dags. 23. júlí 

2019 þar sem þessi sjónarmið eru rakin ítarlega en í niðurlagi bréfsins segir:

Skíðaskálinn og þær lyftur, sem þarf að færa, fullnægðu öllum reglum þegar mannvirkin 

voru reist en árið 1988 var gefið út byggingarleyfi og byggðar undirstöður fyrir umræddar tvær 

lyftur. Tilgangur laga um varnirgegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 er samkvæmt 1. gr. 

laganna að vinna gegn tjóni og slysum vegna snjóflóða og skriðufalla. Veðurstofan hefur á 

grundvelli laganna kveðið á um að óheimilt sé að umrædd mannvirki verði áfram staðsett á 

núverandi stað og Vegagerðin vinnur nú að lagningu vegar að hinu nýja byrjunarsvæði.

Eigandi skíðasvæðisins og rekstraraðili þess eru eðlilega uggandi yfir stöðu mála og óttast 

mikið tjón verði ekki þegar í stað brugðist við. i  lögum nr. 49/1997 er gert ráð fyrir að beita 

eignarnámi eða greiða bætur vegna flutnings fasteigna sem nauðsynlegt er að rýma eða flytja 

vegna hættu á ofanflóði eða skriðuföllum, sbr. 4. mgr. 11. gr. ...

í svari Ofanflóðsjóðs er á það bent að kostnaður sem leiði af færslu skíðasvæðis falli ekki undir 

þá þætti sem tilgreindir séu í 1. mgr. 13. gr. laga nr. 49/1997.

Bæjarráð Fjallabyggðar fór þess á leit við Ofanflóðasjóð að sjóðurinn tæki þátt í kostnaði við 

flutning fasteigna af hættusvæði skíðasvæðisins. Á fundi bæjarráðs Fjallabyggðar, dags. 15. mars 

2016, var svar sjóðsins frá 4. júlí 2015 kynnt, þar sem erindinu var hafnað með vísan til þess að 

lagaheimild til greiðslunnar skorti. í bókun segir að bæjarráð harmi afgreiðslu stjórnar sjóðsins en 

að ráðast þurfi í miklar framkvæmdir til að mæta hættumati Veðurstofu íslands. Ljóst sé að 

sveitarfélagið hafi ekki burði til að standa undir slíku.



Svör Ofanflóðasjóðs til Leyningsáss ses og Fjallabyggðar eru röng enda segir í 5. tl. 1. mgr. 13. 

gr. laga nr. 49/1997 að greiða megi allt að 90% af kostnaði við kaup eða eignarnám á húseignum, 

lóðum eða öðrum fasteignum, svo og af kostnaði við flutning húseigna, skv. 1., 2. og 4. mgr. 11. 

gr. eftir því sem nánar erfyrir mælt í 14. gr. Engum vafa er undirorpið að bæði skíðaskáli sem og 

lyftur teljast fasteignir sem falla þar undir. Þá er það skoðun Leyningsás ses að eftir að 

umhverfisnefnd lagði til breytingu á 1. mgr. 4. gr. á frumvarpi því sem varð að lögunum þá ná þau 

til skipulagðra skíðasvæða.

í 7. gr. frumvarpsins er nú lagt til að 11. gr. laganna verði breytt og heimildir Ofanflóðasjóðs til 

aðkomu að kostnaði vegna uppkaupa eða flutnings á eignum, sem ekki fá að standa lengur, verði 

þrengdar verulega þannig að sjóðurinn geti aðeins fjármagnað kostnað við uppkaup eða flutning 

á íbúðarhúsnæði á hættusvæði í þéttbýli. Þessi breyting miðar að því eins og hin fyrri sem hér er 

um fjallað að þrengja gildissvið laga nr. 49/1997 frá því sem verið hefur og umboðsmaður Alþingis 

benti svo rækilega á. Gjalda ber varhug við því að þetta sé gert og er því eindregið lagst gegn 

þessari breytingu.

Undirritaður er tilbúinn til að mæta á fund nefndarinnar og gera ítarlegri grein fyrir afstöðu 

Leyningsáss ses, ef þess er óskað.

Fyrir hönd stjórnar Leyningsáss ses


