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Skipun nefndar
• Verkefnið að endurskoða reglugerð nr. 798/1999

• Nær yfir aðrar reglugerðir um fráveitur líka
• Innleiddi tilskipun 91/271/EBE um hreinsun skólps frá þéttbýli  
• Ráðherra skipar nefndina 8. ágúst 2013
• Fulltrúar: 

– Stefán Einarsson & Kjartan Ingvarsson, Umhverfisráðuneytinu
– Áður Laufey Hannesdóttir

– Lúðvík Gústafsson, Sambandi íslenskra sveitarfélaga
– Bryndís Skúladóttir, Samtökum atvinnulífsins
– Guðbergur Rúnarsson, SA / Samtök fiskvinnslustöðva - Fulltrúi án 

atkvæðisréttar
– Sigurjón Þórðarson, Samtökum heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi
– Tryggvi Þórðarson, Umhverfisstofnun
– Sigurjón Norberg Kjærnested, Samorku

• Upphaflega áætluð skil á nýrri reglugerð á fyrri hluta árs 2014
• Tafir fyrst vegna niðurskurðar í ráðuneytinu, svo vegna veikinda



Markmið með endurskoðun
• Einfalda ákvæði reglugerðarinnar
• Gera reglugerðina almennt skýrari
• Bæta skráningu upplýsinga um fráveitur
• Áhersla á að fá greinargott yfirlit yfir stöðu fráveitumála á 

Íslandi
• Setja viðmiðunargildi um efnainnihalds skólps sem losað er frá 

iðnaðarstarfsemi í fráveitur
• Skerpa á ábyrgð leyfishafa starfsleyfa fyrir iðnaðarstarfsemi 

um hreinsun frárennslis
• Skerpa tengsl við reglugerð um starfsemi fyrir atvinnurekstur 

sem getur haft mengun í för með sér
• Stefnt er að því að endurskoðuð reglugerð verði öflugt tæki til 

að vernda vatnsgæði og lífríki á losunarsvæðum fráveitna, 
auka líftíma fráveitna og heilsufar íbúa



Markmið með endurskoðun - Framhald
• Áhersla á að fá greinargott yfirlit yfir stöðu fráveitumála á 

Íslandi
• Áhersla á að regluverk verðir ekki flókið og að ekki megi setja 

kröfur sem ekki er hægt að standa við
• Leitast átti eftir að nefndin skili í sátt drögum að nýrri 

reglugerð
• Nefndin átti að leita til allra þeirra sem eiga hagsmuna að 

gæta í málinu
• Auk þess hefur Samorka haft ýmis áhersluatriði í starfi 

nefndarinnar
• Fagráð fráveitna hefur starfað náið með fulltrúa Samorku í 

nefndinni, lagt línurnar og farið yfir allar hugmyndir sem 
fram hafa komið í nefndinni



Starf nefndarinnar
• Umhverfis- og auðlindaráðherra hitti nefndina og fór yfir sínar 

hugmyndir um starf nefndarinnar
• Farið var ítarlega yfir ástand fráveitumála á Íslandi

– Stöðuskýrsla UST 
– Samantekt á mælingum á hreinsigetu hreinsistöðva
– Önnur gögn

• Farið var yfir mun á íslensku reglugerðinni og evróputilskipuninni –
Sérstök íslensk ákvæði með harðari kröfum?

• Unnið var að því að samræma skilgreiningar við skilgreiningar í öðrum 
nýlegum reglugerðum og lögum

• Farið var yfir samsvarandi norska reglugerð – Samanburður við þá 
íslensku

• Nefndin fékk kynningu á lífrænum aðferðum til hreinsunar fráveituvatns og 
fór yfir hvernig reglugerðin tengist þeim



Starf nefndarinnar
• Nefndin fékk kynningu á hreinsun fráveituvatns hjá Orkuveitu 

Reykjavíkur
• Efnislegar umræður um ýmis atriði reglugerðarinnar
• Vinna komin í gott gang og ýmsar góðar tillögur að breytingum 

á borði nefndarinnar
• Vinna stöðvast á versta tíma fyrrihluta 2014
• Vinna hefst aftur haustið 2014, nýjar áherslur ráðuneytis og  

mun markvissari vinna – áhersla á aðalatriðin
• T.d byrjað að fara yfir ákvæði um saurgerla, 

viðtakaskilgreiningar, viðmiðunarskilyrði fyrir losun úr iðnaði og 
fleira

• Mikil vinna á vettvangi fagráðs
• Mikill styrkleiki að geta leitað í þá miklu reynslu og þekkingu 

sem er þar innanborðs



Dæmi um atriði til umræðu
• Hlutverk heilbrigðisnefnda, sveitarfélaga og 

Umhverfisstofununnar
• Skilgreiningar á viðtökum – Mögulegar breytingar?
• Viðmið fyrir saurgerla
• Fráveitur atvinnureksturs
• Viðmiðunargildi fyrir efnainnihald skólps frá 

iðnaðarstarfsemi sem losað er í sameiginlegar fráveitur
• Hönnun fráveitukerfa – Miða við hvað hver viðtaki þolir 

og ástand viðtaka?
• Stærð þynningarsvæða
• Ákvæði er varða hönnun fráveitukerfa
• Mývatn og Þingvallavatn
• Margt fleira 



Takk fyrir

Sigurjón Norberg Kjærnested
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