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Markmið með ráðstefnunni

Staðan- ná saman helstu sérfræðingum og stofnunum um vatnamál, 

þurfum að setja kraft í vinnuna

Yfirlit- þurfum að kortleggja stöðuna eins og hún er í dag, hvaða gögn 

eru til, greiða úr flækjunni

Samstaða – ná saman hópnum og mynda tengsl. Tilskipunin krefst 

samvinnu, milli stofnana, sveitarfélaga, ráðuneyta, félagasamtaka og 

almennings

Áhugi – Vekja áhuga á vatnatilskipuninni, skylda að hafa virka þáttöku 

hagsmunaaðila, verðum að breiða út boðskapin



Tilgangur með vatnatilskipun

Almenn verndarsjónarmið- þ.e. vernda vatn t.d. gegn mengun, 

verndun vistkerfa í vatni og vistkerfi sem háð eru vatni og tryggja 

sjálfbæra nýtingu vatns.

-Vatn er ekki eins og hver önnur verslunarvara heldur arfleið

-Umhverfismarkmið lagalega bindandi, bann við að 

vatnsgæðum hraki nema....

-Mikill sveigjanleiki í leiðum/tækjum að markmiðum

-Ísland er ekki “sérstakt”  ætlað að ná yfir alla Evrópu

Ísland stendur vel- mikið og gott grunnvatn og almennt lítil mengun

en því fylgir ábyrgð og við getum bætt okkur

Vatnatilskipunin er verkfæri- skipulagning, sambærileiki milli landa, 



Tilgangur með vatnatilskipun

Stjórnsýslan- taka verður heildstætt á málefnum er varða vatn. 

-Er rammatilskipun, tengir margar tilskipanir saman t.d. 

tilskipun um fráveitur og skólp, tilskipun um grunnvatn, 

haftilskipun, baðstrandatilskipun

-Vatn virðir ekki stjórnsýslumörk, nauðsynlegt að samræma 

innan náttúrulegra vatnasvæða

-stjórnsýslan  á að nýta vísindalega þekkingu til að taka 

upplýsta ákvörðun

-setning skýrra og mælanlegra markmiða

Samráð við hagsmunaaðila og almenning– grunnurinn, skylda að 

tryggja þáttöku almennings, almenningur þarf upplýsingar til að geta 

tekið þátt



Byggja á því sem til er

Sérfræðingahópur um rammatilskipun um vatn, 

-skilaði tillögum 12. mars 2007, greining á helstu kostnaðarliðum. 

Kostnaðargreining

- búið að greina marga þætti, reynsla annarra þjóða að innleiðing sé 

dýrari en upphaflega gert ráð fyrir m.a. vegna þess að ástand vatns var 

verra en gert ráð fyrir í upphafi 

Mikil þekking til

– þurfum að safna henni saman, greina hvar vantar gögn, greining á 

helstu áhættuþáttunum, vera örugg um til hvaða aðgerða eigi að grípa



Lagarammin í dag

Ábyrgðarskipting- Fjölmargir aðilar koma að ákvörðunum er snerta 

vatn, td.

-Ráðuneyti, nýtingarleyfi, leyfi til vatnstöku

-Ríkisstofnanir, vöktun, starfsleyfisútgáfa, vegagerð, holræsi

-Sveitarfélög, starfsleyfisútgáfa, framkvæmdarleyfi, skipulag.

Engin krafa um samræmingu



Stórt svið, samræming ólíkra hagsmuna 

landbúnaður

mengandi atvinnurekstur

vegagerð
orkuvinnsla

náttúruvernd

fiskveiðar

matvælaframleiðsla

hafnargerð

fiskeldi

heilbrigði almennings

vistkerfi



Áframhaldið

Eftir að taka margar stórar ákvarðanir- stjórnsýslan, áhersluatriði, 

dreifing kostnaðar “mengunarbótareglan”, áhrif loftslagsbreytinga, 

grunnástand, 

Er langhlaup, ekki spretthlaup- fá yfirlit yfir hver staðan er í dag, á 

hvað eigum við að leggja áherslu, skipulagning og raunhæfar 

væntingar

Stofnun faglegra samráðshópa- Umhverfisstofnun mun óska eftir 

tilnefningum frá sérfræðistofnunum, er samvinnuverkefni

Og – vinna í samráðshópum, sérfræðingar um vöktun verða kallaðir 

saman, umhverfisráðuneyti með frumvarp, samræming í gagnamálum 

o.s.frv.



Njótum umhverfisins og 

stöndum vörð um það saman


