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1. Skilgreining og lýsing á vatnsveitu og vatnstöku  
Í þessum kafla eru upplýsingar um vatnsveituna frá vatnsverndarsvæði og til afhendingar 
vatnsins skráðar. Einnig er gerð áhættugreining.  

1.1 Lýsing á vatnsveitu 

Lýsa vatnsveitunni í nokkrum orðum, s.s. heiti hennar, hvenær stofnuð og í eigu hvaða 
aðila.  Rekja sögu hennar í stuttu máli og segja hver eru brýnustu verkefni hennar í nánustu 
framtíð.  

1.2 Starfsleyfi , skyldur og gæðamarkmið vatnsveitunnar 

Skilgreina markmið vatnsveitunnar um gæði, öryggi, þjónustu við neytendur og 
hagkvæman rekstur. Vísa í lög og reglugerðir sem veitan starfar eftir og lista yfir þau í 
viðauka 1. Vísa í starfsleyfi einnig í viðauka 1.  

1.3 Fjöldi notenda 

Í töflu 1 er skráður fjöldi einstaklinga sem fá vatn frá veitunni. Einnig fjöldi gjaldenda, 
inntaka og fjöldi notkunarmæla sem vatnsveitan hefur sett upp. 
 

Tafla 1 Fjöldi notenda 

Upplýsingar 
Árið 2003 

Fjöldi 
Árið 2004 

Fjöldi 
Árið 2005 

Fjöldi 

Íbúar sem fá vatn frá 
vatnsveitunni    

Gjaldendur    

Inntök    
Notkunargjaldsmælar    

 

1.4 Matvælafyrirtæki á veitusvæðinu 

Tilgreina þau matvælafyrirtæki sem eru á veitusvæði vatnsveitunnar og eru háð starfsleyfi 
frá viðkomandi heildbrigðiseftirliti. Þau er flokkuð eftir íslensku atvinnugreinaflokkuninni 
ISAT. Sjá nánar um flokkun á vefsíðunni: www.hagstofan.is.  Tafla 10 með lista yfir 
fyrirtækin er í viðauka 1.  
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1.5 Vatnsnotkun 

Skráð er vatnsnotkun, eins og upplýsingar eru til um, í töflu 2. Í fyrsta lagi dagleg notkun 
þ.e. hámarksálag, meðalnotkun á sólahring, næturrennsli og yfirfallsrennsli. Og í öðru lagi 
samantekt á árlegri vatnsnotkun.  Þar er tekin saman heildarnotkun yfir árið og síðan 
hversu stór hluti af heildarnotkuninni er seldur eftir mæli.  
 

Tafla 2 Upplýsingar um rennsli og vatnsnotkun 

Dagleg vatnsnotkun Árið 2003 
lítrar/sek 

Árið 2004 
lítrar/sek 

Hámarksálag    

Meðalnotkun á sólahring    

Næturrennsli   

Yfirfallsrennsli   

Árleg vatnsnotkun Ár 2003  
m3/ári 

Ár 2004  
m3/ári 

Heildarnotkun   

Þar af selt eftir mælum   
 

1.6 Gerð og fjöldi vatnsbóla 

Í þessum kafla eru talin upp vatnsból sem vatnsveitan hefur virkjað. Vatnsbólum og 
vatnsverndarsvæðum er lýst og hvort þau séu aðgengileg óviðkomandi umferð. Gerð er 
grein fyrir hvort brunnsvæðin séu afgirt og læst og búið sé að skilgreina vatnsverndar-
svæðið þ.e. brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði.  Í töflu 3 eru skráðar helstu upplýsingar 
um vatnsbólin.  
 
Ef vatnið er meðhöndlað s.s. geislað eða síað er það skráð í þennan kafla og bætt við töflu 
fyrir þær upplýsingar.  
 

Tafla 3 Gerð og fjöldi vatnsbóla 

Heiti vatnsbóls Virkjað 
árið 

Gerð 
vatns-
bóls 

Hnit 
 norður, 
vestur 

Hæð 
m y.s. 

Sjálfrennsli/
dæling 

S/D 

Áætluð 
afkastageta  

l/sek 

       

       

       

Samtals      ? 
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1.7 Kort af vatnsverndarsvæði 

Sýna kort af vatnsverndarsvæðinu og byggð. Merkja inn vatnsból, grannsvæði og fjarsvæði 
ef búið að skilgreina. Einnig aðveituæð, miðlunargeyma og helstu starfsemi, vegi og byggð 
á svæðinu. 

1.8 Miðlunargeymir  

Lýsa miðlunargeymi ef hann er fyrir hendi. Í töflu 4 eru skráðar helstu upplýsingar um 
tankinn.  

Tafla 4 Lýsing á miðlunartanki: 

Heiti 
/staðsetn-
ing 

Byggingar 
efni 

Stærð 
m3 

Bygg-
ingar-

ár 

Hæðar 
kóti 
m 

Er 
útloftun 
já/nei 

Er hæðar-
stýring í 

tanki 
já/nei 

       

       

1.9 Lagnir – gerð, stærð og lengd  

Gerð er grein fyrir gerð og lengd lagna sem eru í veitukerfi vatnsveitunnar og því skipt 
niður í aðveituæð og dreifikerfi. Í töflu 5 eru skráð röragerð, þvermál röra í millimetrum, 
lengdir lagna í metrum og árið sem lagnirnar eru lagðar. Síðan er tekin saman heildarlengd 
aðveituæða og dreifikerfis og að lokum heildarlengd lagnakerfis. 
 

Tafla 5 Röragerðir, þvermál, lengd og lagningarár 

Heiti lagna Röragerð 
 

Þvermál 
m.m 

Lengd í 
metrum 

Lagt  
árið 

Aðveituæð 

     

Heildarlengd aðveituæða   ?  

Dreifikerfi 

     

     

Heildarlengd lagna   ?  

Heildarlengd lagnakerfis   ?  
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1.10 Brunahanar – gerð, stærð og fjöldi 

Lýsing á brunahönum. Upplýsingar um brunahana er skráðar í töflu 6.  

Tafla 6 Brunahanar 

Gerð Þvermál 
tommur 

Úrtök 
tommur 

Fjöldi 

    

    

Samtals   ? 

1.11 Áhættuþættir á vatnsverndarsvæði og í veitukerfi 

Almenn lýsing á áhættu á vatnsverndarsvæðum, vatnsbólum og veitukerfi.    

1.11.1 Líkur og alvarleika 

Til að fá mat á nauðsyn þess að hafa reglulegt eftirlit með hinum ýmsu þáttum í starfsemi 
vatnsveitunnar er lagt mat á líkur og alvarleika. Fyrst er metið hversu miklar líkur eru á að 
atvikið geti átt sér stað og síðan hversu alvarlegt væri ef það kæmi fyrir. Síðan eru tölurnar 
lagðar saman og við gildi sem er 6 eða hærra er haft reglulegt eftirlit með eða gerðar 
verklagsreglur til að minnka áhættuna.  Ef gildið er 8 eða hærra eru gerðar sérstakar 
ráðstafanir og umbætur.  Þær umbætur eru skráðar í töflu 7. Eftirfarandi eru skilgreiningar 
á líkum: 
 

Líkur 1   Mjög litlar 
2   Litlar 
3   Meðal 
4   Miklar 
5   Mjög miklar 

Sjaldnar enn 1/100 ár 
1/10 - 1/100 ár 
1/1 - 1/10 ár 
1/1 viku - 1/1 ár 
Oftar en 1/1 viku 

 
Alvarleiki áhættuþáttar er mat á afleiðingum óhapps sem kynni að eiga sér stað ef 
áhættuþátturinn yrði að óhappi/slysi, með eftirfarandi skilgreiningu á vægi: 
 

Vægi 1  
2  
3  
4  
5  

Mjög lítill 
Lítill 
Meðal 

Mikill 

Mjög mikill 
 

1.11.2 Áhættugreining - gátlisti 

Áhættugreining er gerð fyrir fimm hluta vatnsveitukerfisins. Það er vatnsverndarsvæðið, 
brunnsvæðið, geymar, dæluhús og aðveituæð, dreifikerfi og heimæðar og að lokum 
brunahanar. Eftirfarandi er dæmi um gátlista yfir atriði sem meta má sem áhættuþætti: 
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I Vatnsverndarsvæði 
Nr. Áhættuatriði Líkur Vægi Samtals Eftirlit og fyrirbyggjandi ráðstafanir 
      
1 Vegir, umferð s.s. olíubílar     
2 Efnaflutningar     
3 Áburðarnotkun í Skógrækt     
4 Iðnaðarstarfsemi      
5 Landbúnaður, kindur og hestar     
6 Geymsla efna     
7 Ofaníburður í vegi     
8 Tankbílar sem tæma rotþrær      
9 Leysingar     
10 Flóð     
11 Aðflug     
12 Skemmdarverk     
      

 
II Brunnsvæði 
Nr. Áhættuatriði Líkur Vægi Samtals Eftirlit og fyrirbyggjandi ráðstafanir 
      
1 Dýr og meindýr t.d. kindur, hestar, mýs, fuglar     
2 Boranir     
3 Mótorolía     
4 Náttúruhamfarir     
5 Viðhald mannvirkja     
6 Frágangur á brunnum og borholutoppum      
7 Leysingar     
8 Snjósleðar      
9 Skemmdarverk     
      

 
III Geymar, dælustöðvar og aðveituæð  
Nr. Áhættuatriði Líkur Vægi Samtals Eftirlit og fyrirbyggjandi ráðsta fanir 
      
1 Hreinlæti við viðhald og lagningu röra     
2 Sandur og leir     
3 Lekar     
4 Loftinntök og yfirföll í geymum     
5 Þrif og hreinlæti geyma og dæluhúsa     
6 Jarðskjálftar     
7 Skemmdarverk     
      

 
IV  Dreifikerfi og heimæðar 
Nr. Áhættuatriði Líkur Vægi Samtals Eftirlit og fyrirbyggjandi ráðstafanir 
      
1 Lega lagna m.t.t. skolplagna     
2 Jarðvegur (mengun frá af olíu og leysiefnum)     
3 Efnisval og frágangur     
4 Hreinlæti við viðgerðir     
5 Lekar lagnir     
6 Verktakar     
7 Dauðar lagnir     
      

 
V  Brunahanar 
Nr. Áhættuatriði Líkur Vægi Samtals Eftirlit og fyrirbyggjandi ráðstafanir 
      
1 Ákeyrsla á brunahana     
2 Snjóruðningstæki     
3 Vatnstaka í brunahönum     
4 Holræsabílar stelast í brunahana     
5 Skemmdarverk t.d.krökkum     
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1.11.3 Mat á líkum og alvarleika 

Vægi / alvarleiki  
Mjög lítið 

1 
Lítið 

2 
Meðal 

3 
Mikið 

4 
Mjög mikið 

5 
Mjög miklar 5: 
Oftar 1/1 viku 

6 7 8 9 10 

Miklar 4: 1/1 
viku – 1/1 ári 5 6 7 8 9 

Meðal 3: 1/1 
viku – 1/10 ári 

4 5 6 7 8 

Litlar 2: 1/10-
1/100 ár 3 4 5 6 7 

L
ík

ur
 

Mjög litlar 1: 
< 1/100 ári 2 3 4 5 6 

 
 

1.12 Umbætur 

Við áhættugreiningu í kafla 1.11 kemur í ljós að nauðsynlegt er að gera umbætur og 
endurbætur á vatnsveitukerfinu t.d. girða af brunnsvæði, bæta frágang við vatnstöku, 
lagfæra lokahús eða setja upp meindýravarnir svo eitthvað sé nefnt.  Nauðsynlegt er að 
skrá þessar nauðsynlegu umbætur og síðan að skrá þegar þær eru framkvæmdar. 
Nauðsynlegar umbætur eru skráðar í töflu 7. Umbótum er lýst, hvenær áætlað er að 
framkvæma þær og síðan þegar þær eru framkvæmdar.  Þegar umbætur hafa verið gerðar 
er nauðsynlegt að skoða áhættugreininguna aftur og endurmeta þörf á eftirlit.  
 
 

Tafla 7 Nauðsynlegar umbætur skv. áhættugreiningu 

Nr. Nauðsynlegar umbætur - lýsing 
Áætlaður 
framkvæmdatími 
Dags.  

Framkvæmd 
Dags.  
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2 Fræðsla fyrir starfsfólk 

2.1 Starfsmenn 

Starfsmenn áhaldahúss annast viðhald og daglegt eftirlit veitunnar. Hver starfsmaður fær 
upplýsingar um sitt verkssvið og verklagsreglur innra eftirlits. Verktakar sem vinna fyrir 
veituna eru líka upplýstir um alla þætti vatnveitunnar, kröfur um hreinlæti og verklags-
reglur við vinnu við hana.  
 
Í starfslýsingum starfsmanna verður skilgreint að innra eftirlit sé hluti af starfi starfsmanna 
og þeir upplýstir um umgengnisreglur og mikilvægi hreinlætis við vatnsveituna.  Markmið 
veitunnar er að tryggja öryggi og góðan aðbúnað starfsmanna á vinnustað. Slysaskráning 
og öryggisreglur eru í samræmi við kröfur Vinnueftirlits ríkisins.  
 
Nafn starfsmanns Starfsheiti Starfshlutfall 

   
   

2.2 Fræðsla starfsmanna 

Stefna vatnsveitunnar er að allir starfsmenn vatnsveitunnar fái grunnfræðslu um innra 
eftirlit, mengunarhættur í vatni og mikilvægi hreinlætis. Einnig eru námskeið um viðhald 
og lekaleit mikilvæg. Í viðauka 2 töflu 11 eru skrá yfir námskeið og fræðslu sem 
starfsmenn sækja.  

2.3 Heilsufarsskýrslur 

Samningur er gerður við alla starfsmenn um að þeir tilkynni veikindi sem geta borist með 
vatni. Veikindi starfsmanna skal skrá inn í bók og dagsetja  til að hægt sé að rekja smit í 
vatni.   
 
Í reglugerð nr. 522/1994 (í viðauka 2 um almennt hreinlæti) um matvælaeftirlit og 
hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla segir um hreinlæti starfsfólks sem 
vinnur við matvælafyrirtæki að þeir sem vinna við matvæli, beint eða óbeint, skulu gæta 
fyllsta hreinlætis og klæðast hreinum og hentugum klæðnaði og hlífðarfatnaði þar sem það 
á við.  

Einnig að þeir sem vitað er eða grunur leikur á að sé smitberi eða með smitandi sjúkdóm 
sem gæti dreifst með matvælum, eða eru með opið sár, sýkingu í sári, smitandi húðsjúk-
dóm, fleiður, hálsbólgu eða niðurgang, mega ekki vinna þar sem matvæli eru meðhöndluð. 

Í viðauka 2 er staðlað eyðublað frá Umhverfisstofnun fyrir starfsfólk sem vinnur í 
matvælaiðnaði þar sem það skrifar undir að það muni tilkynna um veikindi sem gætu borist 
með matvælum, í þessu tilfelli vatni. Hver starfsmaður vatnsveitunnar hefur skrifað undir 
slíkt skjal sem geymt er í viðauka 2. Sjá töflu 12.  
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3 Hreinlætisáætlun  
Í þessum kafla er áætlun um þrif á mannvirkjum vatnsveitunnar og verklagsreglur. 
Mikilvægt er að verklagsreglurnar séu hengdar upp á viðkomandi stöðum sýnilegar 
starfsmönnum og öðrum sem eru í tengslum við vatnsveituna.  Í köflum 3.2 til 3.7 er dæmi 
um verklagsreglur til að tryggja hreinlæti sem hægt er að nýta þegar við á.  

3.1 Þrifaáætlun – hvað, hvernig og hvenær 

Gerð er áætlun um nauðsyn þess að þrífa mannvirki vatnsveitunnar. Í töflu 7 er tilgreindur 
nauðsynlegur þrifnaður á mannvirkjum til að tryggja hreinleika vatnsins. Í töflunni hér er 
sýnt dæmi um slíka áætlun.  Aðgerðir skal skrá í töflur 13- 16 í viðauka 3.  

Tafla 8 Þrifaáætlun á mannvirkjum vatnsveitunnar 

Mannvirki Tíðni Vélar/áhöld Athugasemdir 
Lokahús og 
dælubrunnar 

Árlega Kústar / klútar Gólf/vélbúnaður þrifið eins og aðstæður 
leyfa. Sjá verklagsreglur 3.3. 

Tankar 5ja ára fresti Háþrýsti-
dælur/kústar/fötur  

Sjá verklagsreglur 3.4 um þrif á tönkum.  

Lagnir Eftir þörfum Lágþrýsti dæla, 
kústar og klútar 

Lagnir eru þrifnar í tengslum við 
nýlagnir eða viðgerðir. Sjá 
verklagsreglur 3.5 

Viðgerðir Eftir þörfum Lágþrýsti 
dæla,kústar og 
klútar   

Lögnin þrifin að utan, sótthreinsuð ef 
ástæða þykir til.Gæta skal þess að 
óhreinindi berist ekki í lagnir. Sjá 3.5. 

Nýlagnir Eftir þörfum Lágþrýstidæla, 
kústar og klútar  

Lögn hreinsuð að innan, sótthreinsuð ef 
ástæða þykir til. Lögn skal skola vel út. 
Sjá verklagsreglur 3.5. 

Dauðar lagnir Árlega skolun 
brunahana 

Lykill að brunahana 
og slanga með 
slöngustút 

Til að losna við óhreinindi vegna dauðra 
lagna eru brunahanar skolaðir reglulega. 
Sjá verklagsreglur 3.6. Stefnt er að 
aftengingu/lokun dauðra lagna 

3.2 Almennar umgengnisreglur – gátlisti 

Umgengnisreglur við vinnu við vatnslagnir og vatnsból er varðar hreinlæti eru eftirfarandi:  

1. Persónulegt hreinlæti er viðhaft og vinnufatnaður er þrifinn reglulega. 

2. Hreinlæti er viðhaft við alla vinnu við lagnir og þess gætt að þrífa og sótthreinsa vel 

áhöld sem notuð hafa verið í frárennsli. Mælt er með að nota ekki sömu áhöld í 

neysluvatn og frárennsli. Sérstaklega er gætt að hreinlæti þegar vatns lagir eru í 

sama skurði og frárennsli.  

3. Vélar og tæki eru höfð hrein og í lagi og þess sérstaklega gætt að olíuleki sé ekki 

frá tækjum áður en farið er með þau inn á vatnsverndarsvæði. 



Leiðbeiningar um innra eftirlit 
 

Nóvember 2005                                                                                                    bls. 12 af 24 

4. Gæta þess að hafa lausn á frárennsli áður en farið er í útskolanir á brunnsvæði og 

skal vatni veitt út af svæðinu. 

5. Varúð er höfð við meðferð efna s.s. olíu og hreinsiefna. 

6. Lok er sett á lagnaefni til að koma í veg fyrir aðskotahluti og óhreinindi komist inn 

í rörin við geymslu. 

7. Forðast er eins og kostur er að valda spjöllum. 

8. Fólk sem er með smitsjúkdóma sem geta borist með vatni á ekki að vinna í beinni 

snertingu við vatnið á vatnsveitunni.  

Þessar verklagsreglur eiga við starfsfólk, verktaka og gesti sem heimsækja vatnsveituna.  

3.3 Verklagsreglur við hreinsun á lokahúsi og dælubrunnum 

1. Sópa gólfið eða ryksuga. 

2. Vélbúnaður þrifinn með rökum klút. 

3. Gólf þrifin með sápu. 

4. Hreinsað úr niðurföllum. 

5. Allt rusl fjarlægt. 

6. Skrá aðgerðir í töflu 13. 

3.4 Verklagsreglur við hreinsun á tönkum 

1. Tæma tankinn. 

2. Hleypa vatni framhjá á meðan hreinsun fer fram. 

3. Vera í hreinum klæðum og nota nýja kústa, fötur og slöngur. Auk þess að gæta 
hreinlætis í hvívetna við verkið. 

4. Tæma og skola út sand og jarðvegsset. 

5. Hliðar og botn háþrýsti þvegið og skrúbbað og allur þörungagróður hreinsaður burt. 

6. Sótthreinsa.  Einungis má nota leyfð efni skv. lista Umhverfisstofnunar (sjá lið 3.9). 
Á stærri tanka er oft best að nota hálffreyðandi yfirborðsvirk efni. Þessi efni loða 
þá við hliðar tanksins og hafa mikið yfirborð og leysa vel upp óhreinindi og eyða 
gerlum. Að lokinni hreinsun með þessum efnum er ágætt að sprauta veggina með 
þrívirkri sýru sem þá sótthreinsar enn frekar og fjarlægir t.d. steinútfellingar ef um 
steypta tanka er að ræða.  

7. Að lokinni hreinsun er skolað vel með hreinu vatni. 

8. Skrá aðgerðir í töflu 14. 
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3.5 Verklagsreglur við hreinsun lagna 

1. Aldrei vinna við neysluvatnslagnir þegar skolplagnir eru opnar í nágrenninu. 

2. Við þrýstifall skal stefnt að því að hafa brunahana opna til að koma í veg fyrir sog. 

3. Hreinsið lagnir að utan fyrir opnun og ef grunur um skolpmengun þá sótthreinsið 
lagnir að utan áður en opnað er.  

4. Meðan á viðgerð stendur haldið lögn lokaðri eins og hægt er til að koma í veg fyrir 
óhreinindi eða meindýr berist inn í lögnina. 

5. Skola með tvívirkum lágfreyðandi efnum sem t.d. bæði hreinsa og sótthreinsa og 
geta jafnvel innihaldið tæringarverjandi efni. Einungis nota leyfð efni skv. lista 
Umhverfisstofnunar (sjá lið 3.9). 

6. Láta vatn renna um lagnirnar í 1 til 2 klst.  

7. Skrá aðgerðir í töflu 15. 

3.6 Verklagsreglur við útskolun á brunahönum 

Brunahanar eru skolaðir út til að hreinsa út óhreinindi úr lögnum sérstaklega vegna dauðra 
lagnaenda. Verklagsreglur eru eftirfarandi: 

1. Athuga virkni, opnun, lokun og aftæming. 

2. Skola út. 

3. Eldri gerðir brunahana þarf að gera frostfría. 

4. Skrá aðgerðir í töflu 16.  

3.7 Verklagsreglur við aðgang að brunahönum vegna vatnstöku 

Einungis er heimilt með leyfi starfsmanna vatnsveitunnar að fara í skilgreindan brunahana 
með sérstökum búnaði sem fenginn er í áhaldahúsi. Fara skal eftir leiðbeiningum og þrífa 
skal búnaðinn að lokinni notkun. Búnaðinum skal skila aftur í áhaldahús strax að lokinni 
notkun. 

3.8 Leyfð hreinsiefni 

Upplýsingar um leyfð hreinsiefni og hvaða fyrirtæki selja þau er á 
heimasíðu Umhverfisstofnunar á slóðinni 
(http://www.ust.is/Matvaeli/grein/317).   
 
Mælt er með því að nota hreinsiefni sem eru með viðurkenndu 
umhverfismerki s.s. eins og Norræna Svaninum.  Það tryggir að efnin valdi sem minnstu 
skaða á umhverfinu. Upplýsingar um umhverfismerki er að finna á sama vef.  
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4 Eftirlit með gæðum 
Í þessum kafla er lýsing á eftirliti sem haft er með vatnsveitunni. Í fyrsta lagi eftirlit 
heilbrigðisfulltrúa með vatnsgæðum og í öðru lagi innra eftirlit vatnsveitunnar sem 
framkvæmt er af starfsmönnum veitunnar. Eftirlitið vatnsveitunnar byggir á áhættu-
greiningunni í kafla 1.11 og er áherslan á að fyrirbyggja það sem þar getur farið úrskeiðis. 
 
Niðurstöður efnagreininga og skráning á eftirlitinu er í viðauka 4.  

4.1 Heildarefnagreiningar 

Tíðni heildarefnagreining eru skv. neysluvatnsreglugerð og eru þær aðgengilegar fyrir 
notendur. Niðurstöður eru geymdar í viðauka 4. 
 

Taka skal sýni  ? sinni á ári í samræmi við neysluvatnsreglugerð 

4.2 Reglulegt eftirlit 

Reglulegt eftirlit heilbrigðisfulltrúa í samræmi við neysluvatnsreglugerð og niðurstöður eru 
aðgengilegar notendum. Niðurstöður eru geymdar í viðauka 4.  

 
Taka skal sýni  ? sinnum á ári í samræmi við neysluvatnsreglugerð 

4.3 Áætlun um reglulegt eftirlit með vatnstökusvæðum og 
vatnsbólum 

Út frá lið 1.11 um áhættuþætti hefur verið ákvarðað hvernig og hvað oft skuli hafa eftirlit 
með vatnstökusvæðum. Í töflu 9 er sýnt skipulag á innra eftirliti vatnsveitunnar á 
vatnsbólum og vatnsverndarsvæðum. Aðgerðir eru skráðar í töflu 17 í viðauka 4.  

Tafla 9 Skipulag á eftirliti með vatnsverndarsvæði 

Flokkur Eftirlit 

Brunn-
svæði 

A.m.k. árlega er athugað að mannvirki séu heil, hrein og í góðu ástandi,t.d. 
brunnar lok og læsingar. Gengið úr skugga um að ekkert óviðkomandi efni 
sé á brunnsvæði. Meindýravarnir eru athugaðar. Sérstaklega er haft í huga 
að eftirlitið fari fram að vorin eftir leysingar og einnig að hausti ef þörf er 
talin á.  

Grann-
svæði 

A.m.k. árlega er gengið úr skugga um að ekkert sem spillt geti vatnsbóli sé 
á grannsvæði. Sérstaklega athugað að dýrahræ og annað sem valdið geti 
mengun séu fjarlægð. Skoðað er meðfram vegum á vatnsverndarsvæðum. 

Fjar-
svæði 

Árlega metið hvort þörf sé á að skoða fjarsvæði til að ganga úr skugga um 
að þar sé ekkert sem spillt geti vatnsbóli. Sérstaklega hugað að því sem 
valdið getur mengun.   
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4.4 Eftirlit með geymi og lokahúsi 

Eftirlitið felst í að skoða og skrá ástand lagna, vatnshæð í tanki, hitastig inn á dreifikerfi og 
fylgjast með síum og hreinsa ef með þarf.   
 
Eftirlit með geymum er mánaðarlega og er það skráð í töflu 18 í viðauka 4.  

4.5 Eftirlit með meindýravörnum 

Eftirlit með meindýravörnum er einu sinni á ári á vatnsbólum og mánaðarlega í lokahúsi og 
við geymi. Þá eru öll net og annar búnaður yfir loftunaropum, mannopum og öðrum 
mannvirkjum veitunnar s.s. geymum og brunnum yfirfarin. Lagfært og skipt um það sem 
þarf.  
 
Eftirlitið er skráð í  töflur 17 og 18 í viðauka 4.   
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5 Viðbrögð við frávikum  
Öll frávik s.s. mengunartilvik og olíumengaður jarðvegur skal skrá í töflu 19 .  Kvartanir 
eru skráðar í töflu 20. 

5.1 Ábyrgðaskipting 

Eftirfarandi skipurit sýnir hver ábyrðarskipting er við vatnsveituna. Sveitarstjórn fer með 
stjórn vatnsveitunnar og ber ábyrgð á henni. Kvartanir og bilanir skal tilkynna til 
starfsmanna veitunnar í vaktsíma.  
 
Vaktsími vatnsveitunnar er ???.  
 
Eftirfarandi er dæmi um skipurit fyrir vatnsveitu 
 

Skipurit fyrir vatnsveituna

Starfsmenn
Áhaldahúss

Verktakar

Verkstjóri
Áhaldahús

Forstöðumaður
Tæknideildar

Sveitarstjóri

Byggðaráð
(veitustjórn)

Sveitarstjórn

 
 

5.2 Viðbragðsáætlun við neyðartilvikum - verklagsreglur   

Ákvarða þarf viðbrögð við frávikum hjá vatnsveitunni. En slíka áætlun verður að gera fyrir 
hverja vatnsveitu út frá aðstæðum á hverjum stað. Eftirfarandi er dæmi um viðbragðs-
áætlun fyrir vatnsveitu við vatnsskorti og við mengunarslysi. 
 
Viðbrögð og upplýsingar til neytenda við menguðu neysluvatni eru í samræmi við 14. gr. 
reglugerðar um neysluvatn.  Brunavarnir hafa forgangsafhendingu á vatni og þá er einnig 
hægt að nota sjó til að fullnægja vatnsþörf til slökkvistarfa. 
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Vatnsskortur verklagsreglur 
Við vatnsskort verður gripið til ráðstafana og verða þær í samræmi við alvarleika og hversu 
varanlegar vatnsskortur verður. Ráðstafanir eru eftirfarandi: 
 

1. Tilkynnt um bilun 
2. Vatn skammtað og hvatt til sparnaðar 
3. Fyrirtækjum gert að loka fyrir vatn 
4. Flytja vatn á tankbílum og setja inn á kerfið frá öðrum vatnstökusvæðum 
5. Skrá í töflu 19 í Viðauka 5.  

 
 
Mengunarslys 
Við mengunarslys verður gripið til eftirfarandi ráðstafana í samráði við heilbrigðisfulltrúa:  
 

1. Tilkynna neytendum í samræmi við neysluvatnsreglugerð gr. 14. 
2. Ef þörf er á er gerð krafa um að sjóða vatnið 
3. Ef vatnið er ónothæft verður farið eftir áætlun um vatnsskort. 
4. Skrá í töflu 19 í Viðauka 5. 

 

5.3 Verklagsreglur við hreinsun jarðvegs 

1. Mengaður jarðvegur fjarlægður. 
2. Jarðvegi fargað á löglegan hátt.  
3. Ómengaður jarðvegur settur í staðinn ef þörf krefur.  
4. Gengið frá á vettvangi eins vel og kostur er, sáð eða tyrft.  
5. Skrá í töflu 19 í Viðauka 5.  

 

5.4 Kvartanir 

Haldið er utan um allar kvartanir og þær nýttar til að fylgjast með veikleikum í kerfinu og 
til að bæta þjónustu við íbúana.  
 
Allar kvartanir og viðbrögð við þeim eru skráðar í töflu 20 í Viðauka 5. 
 

5.5 Bilanaskráning 

Haldið er utan um bilanir og til að geta fylgst með veikleikum í kerfinu. Einnig til að geta 
rakið ef frávika verður í vart í gæðum vatnsins.  
 
Allar bilanir skráðar í töflu 21 í Viðauka 5.  
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Viðaukar 1 - 5 
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Viðauki 1 Skilgreining og lýsing á vatnsveitu 
 
Lög og reglugerðir sem þarf að uppfylla 
 
Helstu reglugerðir sem þarf að uppfylla.  
 
Reglugerð nr. 522/1994 um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu 
matvæla 
Reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn 
Reglugerð nr. 796/1999 með breytingum nr. 533/2001 um varnir gegn mengun vatns 
Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns 
Reglugerð nr. 421/1991, nr. 175/1994 og nr. 614/1996 um vatnsveitur sveitarfélaga ath. ný 
reglugerð er í undirbúningi í samræmi við ný lög. 
Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 
 
 
Helstu lög sem gilda um vatnsveitur: 
 
Vatnalögin nr. 15/1923 
Lög nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga  
Lög nr. 93/1995 um matvæli 
Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir  
Lög nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu 
Lög nr. 75/2000 um brunavarnir 
Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 
Lög nr. 106/2001 um mat á umhverfisáhrifum 
 
Lögin er að finna á Alþingisvefnum  www.althingi.is  og reglugerðirnar á vef 
Stjórnarráðsins www.reglugerd.is .  Og þar eru einnig nýjustu breytingar á þessum 
reglugerðum og þær sem eru í gildi. Fylgjast þarf vel með breytingum og skoða lögin og 
reglugerðir með nýjustu breytingum.  
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Starfsleyfi 
Staður í möppunni fyrir útgefið starfsleyfi frá Heilbrigðisnefnd sveitarfélagsins.  
 
 
 
Matvælafyrirtæki 
 

Tafla 10 Matvælafyrirtæki sem hafa starfsleyfi – dagsetning upplýsinga 

Atvinnu-
greina-
flokkun  

skv. ISAT 95 

Fyrirtæki Heimilisfang Starfssemi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Viðauki 2 Starfsfólk – fræðsla og heilsufar 
 

Tafla 11 Námskeið sem starfsmenn hafa sótt 

Nafn starfsmanns  Fræðsla/námskeið Dags./kvittun 
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Tafla 12 Heilsufarsskýrsla 

Heilsufarsskýrsla starfsmanna í matvælafyrirtækjum 

Upplýsingar um starfsmann 

  

Nafn  Deild 

  

Kennitala Starfssvið 

Ég mun tilkynna verkstjóra/yfirmanni tafarlaust um veikindi, hálsbólgu eða sár á 
höndum. Ég er samkvæmt bestu vitund ekki með, né hef nýlega fengið smitandi sjúkdóm 
sem gæti dreifst með matvælum, eða með opið sár, sýkingu í sár, smitandi húðsjúkdóm, 
fleiður, hálsbólgu eða niðurgang.  
 

 

Dags. Undirskrift starfsmanns Dags. Undirskrift yfirmanns 
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Viðauki 3 Þrif á mannvirkjum vatnsveitunnar 
 

Tafla 13 Árlegt þrif á lokahúsi - sjá verklagsreglu 3.4 

Hreinsun 
dags. 

Efni notað Blöndunar-
hlutföll 

Athugasemdir Kvittun 
starfsmanns  

     

     
 

Tafla 14 Þrif á tanki a.m.k. fimm ára fresti  - sjá verklagsreglu 3.5 

Hreinsun 
dags. 

Efni notað Blöndunar-
hlutföll 

Athugasemdir Kvittun 
starfsmanns  

     

     
 

Tafla 15 Hreinsun lagna framkvæmd eftir þörfum – sjá verklagsreglu 3.6 

Hreinsun 
dags. 

Efni notað Blöndunar-
hlutföll 

Athugasemdir Kvittun 
starfsmanns  

     

     
 
 

Tafla 16 Árleg útskolun á brunahönum - sjá verklagsreglu 3.7 

Hreinsun 
dags. 

Fjöldi 
brunahana  

Ástand  
brunahana 

Athugasemdir Kvittun 
starfsmanns  
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Viðauki 4 Efnagreiningar og eftirlit með mannvirkjum vatnsveitunnar  
Hér eru geymdar niðurstöður efnagreininga bæði heildarefnagreininga og reglulegs 
eftirlits.  
 
Í töflu 16 og 17 er skráð eftirlit með mannvirkjum vatnsveitunnar í samræmi við það sem 
hefur verið ákveðið í kafla 4.  

Tafla 17 Árlegt eftirlit með vatntökusvæði  

Flokkur Eftirlit Athugasemdir Dags. og kvittun 
starfsmanns  

Brunn-
svæði 
 

Árlega athugað að mannvirki 
séu heil, hrein og í góðu 
ástandi,t.d. brunnar lok og 
læsingar.  
Gengið úr skugga um að ekkert 
óviðkomandi efni sé á 
brunnsvæði og meindýravarnir 
séu í lagi. 

  

Grann-
svæði 

Árlega Gengið úr skugga um 
að ekkert sem spillt geti 
vatnsbóli sé á grannsvæði. 
Sérstaklega athugað að dýrahræ 
og annað sem valdið geti 
mengun séu fjarlægð.Einnig 
gengið úr skugga um að ekkert 
sem valdið getur mengun sé við 
vegi. 

  

Fjar-
svæði 

Árlega metið hvort þörf sé á að 
skoða fjarsvæði til að ganga úr 
skugga um að þar sé ekkert sem 
spillt geti vatnsbóli. Sérstaklega 
hugað að því sem valdið getur 
mengun.   

  

 

Tafla 18 Mánaðarlegt eftirlit með geymi  

 

Dags. Lagnir Síur Meindýra-
varnir 

Hita-
stig °C 

Vatns-
hæð 

m 

Sýrustig 
pH 

Leiðni Athugasemdir Hver 
skoðaði 

          

          

          



Leiðbeiningar um innra eftirlit 
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Viðauka 5 Frávik , kvartanir og bilanaskráning  
 

Tafla 19 Skráning á fráviki 

Dags. Frávik - lýsing Aðgerðir til úrbóta  Hver 
framkvæmdi 

    

    

    

    
 
 
 

Tafla 20 Kvartanaskráning 

Dags. Nafn kvartanda Kvörtun um Staðsetning Úrbót, hver 
framkvæmdi  
og dagsetning 

     

     

     

     

 
 

Tafla 21 Bilanaskráning 

Dags. Staðsetning bilunar Lýsing á bilun: hvað, hvar og hvers 
vegna  

Viðgerð, hver 
framkvæmdi  
og dagsetning 

    

    

    

    

 
 


