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1 
Ríkharður: Athuga þarf hvort athugasemdir heilbrigðiseftirlits Suðurnesja 
við drög stöðuskýrslu sé getið í skýrslunni. JBW skoðar og bætir við.  

 

2 
Fá skýringu á því af hverju miðað er við 0.8 millj. ár fyrir berggrunninn 
(tafla 5.1 ?) Segulstefna?  

 

3 
Athuga hvort mögulegt sé að breyta nöfnum vatnshlota í vefsjánni þar 
sem það er vitlaust áður en skýrslan er gefin út.  

 

4 
Straumsvíkurstraumur: Segja að álagið sé neðst, svo allur straumurinn sé 
ekki undir.  

 

5 

Mönnum gefinn kostur á að koma að athugasemdum næsta hálfa mánuð. 
PS og Dagur ætla að skoða Straumsvíkurstrauminn. 
Straumsvíkurstraumur er óheppilegt nafn því það er notað um 
grunnvatnsstraum.  

 

6 
Afmarka verður lítið vatnshlot umhverfis Reykjanesvirkjun til að halda 
utan um hugsanlega mengun.  

 

7 

Endurskoða þarf afmörkun grunnvatnshlota á Suðurnesjum og í tengslum 
við verndarsvæði vatnsbóla, m.a. á höfuðborgarsvæðinu. Þ.e. að 
vatnstökusvæði verði ekki innan vatnshlota sem flokkuð eru í óvissu. 
Athugað verður hvort hægt sé að afmarka minni vatnshlot á S-nesjum.  

 

8 

PS og DJ vilja árétta að afmörkun grunnvatnshlota á vatnsverndarsvæði 
4, suðurhluta, markast af samræmdri aðferðarfræði í bland við stöðu 
þekkingar og rannsókna. Staða þekkingar á einstökum 
grunnvatnsdeildum getur leitt til þess að heilu grunnvatnshlotin fái stöðu 
sem að ekki endurspegla nákvæmlega þann veruleika sem stefnt var að 
draga fram með vatnatilskipuninni. Gæta þarf að því að oftúlka ekki 
niðurstöður.  

 

9 

Endurskoða þarf öll grunnvatnshlot á SV-horni (í óvissu og í hættu). Taka 
út óvissu fyrir Reykjanes og Straumsvíkurstraum. Skoða Rosmhvalanes í 
heild, minnka það þannig að það nái ekki út fyrir Njarðvíkur.  

 

10 

Bent á að í áhættumatinu ætti að taka tillit til gamalla olíubirgðastöðva og 
mengun í jarðvegi á þeim svæðum. Til kort í skýrslu hjá Olíudreifingu um 
olíumengaðar lóðir frá 2011. Hefur ekki fengist afhent. JBW: Þesskonar 
álag verður skoðað síðar, í „næsta hring“.  

 

11 

Eskifjörður: Þar átti sér stað sull með olíu blandaðri sem blandað var 
þrávirkum efnum (Magnús Guðjónsson). 
Aska frá sorpbrennslu er ekki geymd í Helguvík heldur á gamla staðnum 
þar sem brennslan var áður, við Hafnarveg. Þetta verður lagfært í 
stöðuskýrslunni.  

 

12 Sleppa Bakkatjörn í heildar áhættumatstöflu.   

 
 


