Vatnaáætlun Íslands 2022-2027
Umsagnir og svör Umhverfisstofnunar

Formlegt ferli innleiðingar á lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála felur í sér útgáfu á
vatnaáætlun þar sem sett er fram stefna stjórnvalda í vatnamálum. Hluti vatnaáætlunar er
aðgerðaráætlun þar sem settar eru fram aðgerðir til að tryggja gott ástand vatns og
vöktunaráætlun þar sem markmiðið er m.a. að samræma vöktun vatns á landsvísu.
Vatnaáætlun, aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun gilda til sex ára í senn. Í þessari greinargerð
er farið yfir þær umsagnir sem bárust vegna opinberrar kynningar vatnaáætlunar, kynningartími
var í 6 mánuði eða frá 11. desember 2020 til og með 15. júní 2021.
Alls bárust sex umsagnir og einn tölvupóstur frá eftirtöldum aðilum:
•
•
•
•
•
•
•

Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur
Landmælingum Íslands
Landsvirkjun
Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélögum
Samorku
Sambandi íslenskra sveitarfélaga

Eftirfarandi eru viðbrögð Umhverfisstofnunar við þeim athugasemdum sem fram komu á
kynningartíma vatnaáætlunar.
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1. Umsögn Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
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Svör Umhverfisstofnunar
Kópavogssvæðis

við

umsögn

Heilbrigðiseftirlits

Hafnarfjarðar-

og

Heilbrigðisnefndir, fagnefndir, vatnasvæðanefndir og fagstofnanir eru lykilaðilar í innleiðingu
vatnaáætlunar. Mikið samráð er falið í lögum um stjórn vatnamála og bæði hefur
Umhverfisstofnun haft samráð við ýmsa aðila á mismunandi stigum málsins og aðilar haft tök
á að koma með ábendingar, upplýsingar og athugasemdir. Nánari lýsing á samráði er að finna
í kafla 1.4 í vatnaáætlun.
Umhverfisstofnun tekur athugasemdir HHK til greina og mun skoða hvernig hægt verður að
styrkja samráð og samstarf við hagsmunaaðila í næsta vatnahring.
Umhverfisstofnun getur ekki orðið við því að skilgreina nýjan flokk vatns, þ.e. vatnshlot í
þéttbýli. Við innleiðingu stjórnar vatnamála þarf að fylgja þeim ramma sem lög nr. 36/2011 um
stjórn vatnamála setja. Lög um stjórn vatnamála er þannig uppbyggð að einu flokkarnir í því
kerfi eru grunnvatn, stöðuvötn, straumvötn, ármynni og sjór. Aftur á móti gera lög um stjórn
vatnamála ráð fyrir því að í vissum tilvikum sé hægt að gefa undanþágur frá almennum kröfum
laganna um ástand vatns ef vatnshlot er undir slíku álagi að ógerlegt eða óhóflega dýrt sé að
uppfylla kröfur um umhverfismarkmið (gr. 16). Hægt er að veita fresti til að ná
umhverfismarkmiðum einstakra vatnshlota tvisvar sinnum í allt að 6 ár í senn að vissum
skilyrðum uppfylltum (15. gr.).
Fram kemur í umsögn HHK að umfjöllun um grunnvatn sé rýr í vatnaáætlun. Umhverfisstofnun
bendir á að við gerð fyrstu vatnaáætlunar Íslands var þörf á forgangsröðun verkefna og var
ákveðið að frekari vinna við grunnvatn myndi bíða til næstu vatnahringa. Þó nokkur vinna hefur
þó farið fram undanfarin ár hvað varðar grunnvatn og hafa verið unnar nokkrar skýrslur um
grunnvatn, sjá kafla 1.3. í vatnaáætlun. Umhverfisstofnun bendir einnig á að settar eru fram
nokkrar aðgerðir í aðgerðaáætlun er snúa að grunnvatni t.d. greining og afmörkun á heitu vatni,
mati á álagi og hugsanlegri afmörkun vegna þess ásamt greiningu á hlutverki aðila þegar kemur
að framkvæmd reglugerða um grunnvatn og neysluvatn.
Umhverfisstofnun hefur þegar tekið til greina athugasemd HHK varðandi núverandi afmörkun
vatnshlotsins Straumsvíkurstraums (104-265-G). Í aðgerðaáætlun er sérstök aðgerð (númer
A19) er snýr að endurskoðun á afmörkun grunnvatnshlota og þar á meðal á að skoða
sérstaklega Straumsvíkurstraum. Gert ráð fyrir að árið 2022 verði stofnaður vinnuhópur á
vegum ráðgjafanefndar fagstofnanna og eftirlitsaðila til að útfæra tillögu að slíkri skiptingu.
Einnig er gert ráð fyrir því í vöktunaráætlun að fram fari í Straumsvíkurstraumi vöktun skv.
starfsleyfum þeirrar starfsemi sem nýta vatn úr vatnshlotinu, þ.e. starfsemi sem annað hvort
tekur úr því vatn til neyslu eða notar vatnshlotið til losunar mengandi efna hvort sem er frá
punktlosun eða dreifðri losun.
Öllum grunnvatnshlotum voru gefin nöfn um leið og afmörkun þeirra fór fram. Sú verklagsregla
var notuð að gefa einkvæmt nafn eftir helstu kennileitum sem til staðar eru innan svæðisins.
Það má vera að í einhverjum tilvikum þykji þau nöfn sem gefin voru vatnshlotum vera
óheppileg. Sett hefur verið fram aðgerð (númer A17) sem snýr að endurskoðun nafngifta á
grunnvatns- og yfirborðsvatnshlotum á árinu 2024. Nafngift Straumsvíkurstraums verður hins
vegar endurskoðuð strax á næsta ári um leið og afmörkun grunnvatnshlotsins fer fram.
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2. Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur
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Svör Umhverfisstofnunar við umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur
Við innleiðingu vatnatilskipunar er unnið eftir þeim ramma sem regluverkið setur og stuðst er
við leiðbeiningarskjöl sérfræðingahópa sem hafa verið útbúin við innleiðingu tilskipunarinnar.
Ekki er gert ráð fyrir því að vatnshlot sem eru tengd þéttbýlum séu meðhöndluð á einhvern
hátt öðruvísi eða flokkuð á annan hátt, enda væri slíkt í andstöðu við markmið tilskipunarinnar
sem er að vernda vatn og bæta ástand þess ef það nær ekki umhverfismarkmiðum sínum.
Markmið laganna er ekki síður að vernda fólk með því að stuðla að heilnæmu umhverfi.
Í umsögn HER er bent á að umfjöllun um grunnvatn sé rýr í vatnaáætlun. Umhverfisstofnun
bendir á að við gerð fyrstu vatnaáætlunar Íslands var þörf á forgangsröðun verkefna og var
ákveðið að frekari vinna við grunnvatn myndi bíða til næstu vatnahringa. Þó nokkur vinna hefur
þó farið fram undanfarin ár hvað varðar grunnvatn og hafa verið unnar nokkrar skýrslur um
grunnvatn, sjá kafla 1.3. í vatnaáætlun. Umhverfisstofnun bendir einnig á að settar eru fram
nokkrar aðgerðir í aðgerðaáætlun er snúa að grunnvatni t.d. greining og afmörkun á heitu vatni,
mati á álagi og hugsanlegri afmörkun vegna þess ásamt greiningu á hlutverki aðila þegar kemur
að framkvæmd reglugerða um grunnvatn og neysluvatn.
Umhverfisstofnun bendir á varðandi skilgreiningu Tjarnarinnar sem vatnshlots þá er almenna
vinnureglan sú að afmarka eingöngu vatnshlot ≥0,5km2 til að draga mörkin. Það er jafnframt
vinnuregla að ef álag er á vatn undir þessum stærðarviðmiðum skal vatnið afmarkað sem
vatnshlot, eins og er tilfellið með Tjörnina í Reykjavík.
Ákveðin aðferðarfræði1 liggur að baki skilgreiningar á mikið breyttum og manngerðum
vatnshlotum og þurfa vatnshlot sem hafa verið tilnefnd í þennan hóp að uppfylla ákveðin
skilyrði um ástand og það ástand þarf að tengjast vatnsformfræðinni. Öll vatnshlot undir stjórn
vatnamála eiga að vera í að minnsta kosti góðu efnafræðilegu ástandi bæði náttúruleg og mikið
breytt og manngerð vatnshlot. Efnafræðilegt ástand Tjarnarinnar hefur verið staðfest slæmt
með mælingum og hefur vatnsformfræðilegt álag engin áhrif á túlkun þeirra niðurstaðna. Hvort
Tjörnin í Reykjavík verði hugsanlega á síðari stigum tilgreind sem mikið breytt vatnshlot mun
ekki breyta þeirri kröfu að vatnshlotið eigi að vera í góðu efnafræðilegu ástandi.
Í ljósi umsagnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er varðar mótvægisaðgerðir í tengslum við
hreinsun á botnseti þá bendir Umhverfisstofnun á að í aðgerðaáætlun vatnaáætlunar eru engar
aðgerðir settar fram. Umhverfisstofnun bendir hinsvegar á að Reykjavíkurborg þarf að gera
áætlun sem miðar að því að koma vatnshlotinu í gott ástand.

Ekki er hægt að verða við tillögu HER um að Tjörnin verði tekin út af vöktunar- og
aðgerðaráætlun og að hún verði ekki lengur flokkuð sem vatnshlot. Afmarka skal vatn sem er
undir álagi og í kjölfar þess hefur Tjörnin síðan verið staðfest í slæmu efnafræðilegu ástandi.
Hins vegar bendir Umhverfisstofnun á að hægt er að sækja um undanþágur samkvæmt
lögunum að vissum skilyrðum uppfylltum sjá umfjöllun í kafla 3.4 í vatnaáætlun.

1

Umhverfisstofnun 2020. Fyrstu skref við mat á manngerðum og mikið breyttum vatnshlotum. Bls. 45.
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3. Umsögn Landmælinga Íslands
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Svör Umhverfisstofnunar við umsögn Landmælinga Íslands
Umhverfisstofnun þiggur með ánægju boð Landmælinga um samstarf í því skyni að stuðla að
tilurð nákvæms vatnafarsgrunns. Ætlunin er að allar landupplýsingar verði opnar og
aðgengilegar öllum bæði til niðurhals og í vefþjónustum auk þess sem lýsigögn fylgi öllum
gögnum. Þetta á bæði við um opinber gögn, s.s. þau sem verða til við gerð vatnaáætlana og
mögulega gögn sem fengin eru frá einkaaðilum. Tryggja þarf þá vinnu í samvinnu við
Veðurstofu Íslands og Landmælingar Íslands. Einnig er stefnt að því að gögn vatnatilskipunar
verði unnin upp úr nákvæmum opinberum vatnafarssgrunni og að þau samræmist öðrum
opinberum gögnum.
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4. Umsögn Landsvirkjunar
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Svör Umhverfisstofnunar við umsögn Landsvirkjunar
Við gerð einstaka þátta vatnaáætlunar fylgir Umhverfisstofnun leiðbeiningum
Evrópusambandsins eins og við á hverju sinni. Umhverfisstofnun tekur undir með Landsvirkjun
að eðlilegt er að líta til útfærslu annarra ríkja á sömu leiðbeiningum. Við vinnu við gerð
vatnaáætlunar hefur m.a. sambærileg vinna í Noregi, Skotlandi og Írlandi í mismiklu mæli verið
höfð til hliðsjónar, sem og frá öðrum löndum. Umhverfisstofnun tekur einnig undir þá skoðun
Landsvirkjunar að æskilegt sé að styðja við sjálfbæra orkuvinnslu.
Í umsögn sinni bendir Landsvirkjun á að rangar tölur séu í vatnaáætlun fyrir uppsett afl sumra
virkjana fyrirtækisins. Umhverfisstofnun mun koma athugasemd Landsvirkjunar á framfæri við
skýrsluhöfunda skýrslu um Mat á manngerðum og mikið breyttum vatnshlotum og hefur
fjarlægt töfluna úr vatnaáætlun enda ekki efnislega mikilvægt fyrir áætlunina sjálfa að hún
innihaldi tölur um afl virkjana.
Umhverfisstofnun mun leita eftir samtali vegna ákvæða sem til greina kemur að taka upp í
starfsleyfiorkufyrirtækja, m.a. hvað varðar vöktunarkröfur. Bent er á í því tilliti að
starfsleyfisútgefandi er viðkomandi heilbrigðisnefnd en Umhverfisstofnun vinnur nú að
leiðbeiningum þar sem fram munu koma leiðbeiningar um þau atriði sem horfa þar til m.a. við
gerð vöktunaráætlana.
Umhverfisstofnun þakkar ábendingar varðandi Vatnavefsjá, en vefsjáin er enn í mótun og unnið
er að því að uppfæra hana reglulega. Gott er að fá ábendingar um það sem þar má betur fara.
Munu þessi atriði sem nefnd eru í umsögn Landsvirkjunar verða skoðuð og leiðrétt þar sem
það á við.
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5. Umsögn Orkuveitu Reykjavíkur
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Svör Umhverfisstofnunar við umsögn Orkuveitu Reykjavíkur
Umhverfisstofnun tekur undir mikilvægi samvinnu við alla þá hlutaðeigandi aðila sem búa yfir
þekkingu sem getur nýst við gerð vatnaáætlunar, vöktunaráætlunar og aðgerðaáætlunar. Þrátt
fyrir að löggjafinn hafi með ráðgjafarnefndunum tryggt stofnuninni aðgang að sérfræðingum
fagstofnana, eftirlitsaðila og hagsmunaaðila verður alltaf tilefni til frekara samstarfs að mati
Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun þakkar fyrir áhuga á auknu samstarfi og mun leita eftir
slíkri samvinnu m.a. varðandi frekari vinnu við grunnvatn (heitt og kalt) sem og vegna fráveitu
og hreinsun ofanvatns þegar þar að kemur. Unnið verður frekar með alla þessa þætti skv.
vatnaáætlun og er alveg ljóst að góð samvinna við OR er afar mikilvæg við að m.a. útfæra
aðferðir við vöktun og að tryggja að aðferðir t.d. vöktunar skv. stjórn vatnamála verði samþættar
starfsleyfum aðila er nýta vatn. Gögn og reynsla ykkar mun nýtast vel í þá vinnu.
Umhverfisstofnun bendir á að settar eru fram nokkrar aðgerðir í aðgerðaáætlun er snúa að
grunnvatni t.d. greining og afmörkun á heitu vatni, mati á álagi og hugsanlegri afmörkun vegna
þess ásamt greiningu á hlutverki aðila þegar kemur að framkvæmd reglugerða um grunnvatn
og neysluvatn. Þá eru einnig settar fram aðgerðir er snúa að úrbótum í hreinsun á fráveituvatni
og samþættingu á starfsleyfum fráveitna.
Umhverfisstofnun bendir á að það munu aðallega verða vöktunargögn sem færð verða
reglulega inn í gagnagrunn í tengslum við ástandsflokkun á vatnshlotum. Gert er ráð fyrir að
þeir sem annast vöktun skv. lögum um stjórn vatnamála skili gögnum í gagnagrunninn en ekki
er gert ráð fyrir að í hann fari önnur gögn en þau sem nauðsynleg eru vegna stjórnar vatnamála.
Útfærsla þessa gagnagrunns liggur ekki alveg fyrir á þessari stundu en það mun skýrast á
næstu misserum í tengslum við áframhaldandi innleiðingu. Engu að síður kann
Umhverfisstofnun í einhverjum tilvikum að hafa not fyrir upplýsingar á grundvelli eftirlitsgagna
fyrirtækisins og er gott að vita að þau séu til reiðu.
Umhverfisstofnun tekur undir það að skortur er á skýrum ákvæðum í lögum um hreinsun á
ofanvatni og á meðan svo er, er mikilvægt að vinna markvisst að því að tryggja gott samstarf
milli ólíkra aðila við verndun vatns og að vinna með vatn og álag á það í víðu samhengi. Í
tengslum við það er mikilvægt að finna uppsprettur mengunar óháð því hvaðan hún kemur.
Umhverfisstofnun verður með fræðslutengdar aðgerðir næstu sex árin t.d. varðandi notkun á
vörum til þvotta á bílum og plöntuverndarvörur auk möguleika á almennri fræðslu sem væri
ákjósanlegt að fá OR til samvinnu um.
Flóðatilskipunin hefur ekki verið tekin inn í EES- samninginn og því ekki innleidd á Íslandi. Þrátt
fyrir það væri hægt að horfa til ákvæða hennar þegar kemur að því að samþætta loftslagsáhrif
við vatnaáætlun og möguleg áhrif aðgerða á loftslag.
Umhverfisstofnun þakkar fyrir ábendingu OR varðandi upplýsingar og rannsóknir fyrir
Nesjahraun og hefur uppfært vatnaáætlun í samræmi við það.
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6. Umsögn Samorku
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Svör Umhverfisstofnunar við umsögn Samorku
Umhverfisstofnun tekur undir orð Samorku um mikilvægi auðlindarinnar og samvinnu aðila þar
að lútandi. Þá hefur Umhverfisstofnun átt gott samstarf við aðildarfélög Samorku við
vatnaáætlun og óskar eftir áframhaldandi góðu samstarfi. Eins og fram kemur í umsögninni er
mikil þekking innan aðildarfélaga Samorku sem mikilvægt er að nýta við áframhaldandi vinnu
og tryggja að ekki verði um tvíverknað að ræða þegar kemur að vinnu við þennan málaflokk.
Í umsögn Samorku er varðar orkuvinnslu, hitaveitu og raforkuvinnslu með jarðhita þá bendir
Umhverfisstofnun á að eitt af meginmarkmiðum vatnaáætlunar er að tryggja sjálfbærni
auðlindarinnar og þannig styðja við sjálfbæra orkuvinnslu. Mikilvægt er að auðlindin sé ekki nýtt
umfram endurnýjun og að gott samstarf sé milli aðila um vöktun og upplýsingaöflun.
Í tengslum við umfjöllun Samorku varðandi vatnsaflsvirkjanir bendir Umhverfisstofnun á að
vinnan við að tilnefna mikið breytt og manngerð vatnshlot er í eðli sínu álagsgreining á
vatnsformfræðilegum gæðaþáttum. Gefin var út skýrsla um Mat á manngerðum og mikið
breyttum vatnshlotum sem fjallar um vatnshlot sem eru undir vatnsformfræðilegu álagi vegna
stórra vatnsaflsvirkjanna. Við áframhaldandi vinnu mun Umhverfisstofnun vinna áfram með
viðeigandi samstarfs- og hagsmunaaðilum.
Hvað varðar loftslagsáhrif þá gerir Umhverfisstofnun ráð fyrir að á næstu árum verði frekar
unnið að því að gera áhrifum loftslagsbreytinga á vatnaáætlun ítarlegri skil, ekki síst þegar
kemur að mati á aðgerðum. Sú vinna á þó enn langt í land og gert er ráð fyrir samvinnu og
samráði við hagaðila þegar þar að kemur.
Varðandi forgangsröðun og eftirfylgni með úrbótum í fráveitu þá er aðgerðin hugsuð til að
auðvelda framkvæmd verkefnisins t.d. fyrir heilbrigðisnefndir, þannig að byrjað verði að vinna
með sveitarfélögum/þéttbýlum þar sem úrbóta er mest þörf. Slíka forgangsröðun þarf samt
sem áður að skipuleggja með tilliti til þess hvort sveitarfélög eru þegar búin að sækja um styrk
til fráveituframkvæmda hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu eins og Samorka bendir á.
Umhverfisstofnun hefur átt gott samstarf við sveitarfélög hvað varðar aðgerðir fyrir þau þéttbýli
sem eru að losa skólp út í vatnshlot sem skilgreind eru í óvissu. Þeirri samvinnu verður
framhaldið þar til aðgerðum verður lokið þennan vatnahring.
Umhverfisstofnun tekur undir að það er óheppilegt að dregist hefur að gefa út endurskoðaða
reglugerð um fráveitur og skólp. Reglugerðin verður ekki kynnt fyrr en eftir að hún kemur út
og tímasetning þeirrar aðgerðar hefur verið lagfærð og verður ekki fastsett í samræmi við
ábendingar Samorku.
Hvað varðar flokkun viðkvæmra og síður viðkvæmra viðtaka þá eru ákvæði reglugerðar nr.
798/1999 um fráveitur og skólp skýr hvað varðar að jökulár eru skilgreindar sem ferskvatn og
um ferskvatn gilda ákvæði í reglugerð um fráveitur og skólp um meiri hreinsun þ.e. tveggja
þrepa hreinsun, ekki er hægt að horfa framhjá þeim kröfum.
Umhverfisstofnun tekur undir mikilvægi neysluvatnsauðlindarinnar og þess að tryggja vernd
hennar og er það einmitt markmið vatnaáætlunar. Í aðgerðaáætlun eru settar fram nokkrar
aðgerðir sem snúa að t.d. greiningu á kröfum reglugerða um neysluvatn, grunnvatn og
vatnsvernd, ábyrgðarskiptingu mismunandi opinberra aðila sem koma að framfylgd og eftirliti
með neysluvatni og skilgreina verndarsvæði við vatnsból. Bent er á í umsögninni að vöktun á
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vatnsauðlindinni þurfi jöfnum höndum að fara fram af þeim sem nýtir auðlindina en einnig þeim
sem leggur álag á hana. Því er Umhverfisstofnun sammála en kerfi stjórnar vatnamála leggur
einmitt áherslu á mengunarbótaregluna að sá sem mengar/veldur álagi á vatn hann ber ábyrgð
á að draga úr því álagi og vakta vatnið.
Umhverfisstofnun tekur undir að mikilvægt er að samnýta þekkingu og gögn frá mismunandi
aðilum m.a. til að samræma vöktun skv. stjórn vatnamála þeim vöktunarkerfum sem fyrirtæki
nota við sinn daglega rekstur. Vonast Umhverfisstofnun eftir góðu samstarfi á því sviði.
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6. Viðbrögð Sambands íslenskra sveitarfélaga
Ekki barst eiginleg umsögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga aftur á móti bárust viðbrögð í
tölvupósti dags. 15. júní 2021. Í tölvupóstinum kom fram að tillagan bæri vitni um vönduð
vinnubrögð og gefi ekki tilefni til athugasemda af hálfu sambandsins, því var ekki gerð formleg
umsögn.
Umhverfisstofnun þakkar góð viðbrögð.
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