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Vestmannaeyjakaupstaður bjó við vatnsskort til ársins 1968



Séra Jón Austmann, prestur í Eyjum 1827-1858, ritaði 
“Úrskýringatilraun yfir Vestmannaeyjar” að beiðni 
Bókmenntafélagsins í Kaupmannahöfn.  Jón mat kosti 
og galla Eyjanna.

Kostir: Fiski- og fuglaveiði og fjárbeitin.
Ókostir: Barnadauði (Ginklofinn),skortur á Ókostir: Barnadauði (Ginklofinn),skortur á 
landvörum,eldivið,torfskurði og einangrun.  Loks klykkir 
klerkur út með þessum orðum: “ Hér við bætist sá 

ókostur, sem stundum ríður af allan baggamuninn. 

En það er vatnskorturinn”



Brunnar voru byggðir við flest hús í bænum, og 

rigningavatn látið renna í þá.  Þannig var vatnsbúskapur 

Eyjamanna til ársins 1968.  Eina húsið sem enn er með, 

og notar rigningavatn, er Stórhöfðaviti.



1966-1968 voru virkjaðar  tvær vatnslindir í landi Syðstu 

Merkur.  Lindirnar eru í 220 metra hæð yfir sjávarmáli.

VatnsbólVatnsból



Aðveita landi – 10” asbestlögn 22 km löng



Dælustöð HS Veitna hf. Landeyjasandi.





8“ Neðansjávarvatnsleiðsla – 12.560 metrar



ESSO Kobenhavn byggt árið 1930.  1963 átti skipið að fara í brotajárn.  NKT  tók um 1/6 af 

skipinu og breytti í útlagningaskip fyrir kapla og leiðslur.  

Skipið hefur ekki vélar, það er dregið af dráttabátum.  Heitir nú Henry P. Lading.  

Skip þetta lagði út allar neðansjávarvatnsleiðslurnar sem lagðar hafa verið milli lands og Eyja 

1968, 1971 og 2008. 

Leiðslan ( 12.560 metrar) sem kom 2008, var hringuð upp í heilu lagi, engar samsetningar.







• Í Vestmannaeyjum er vatnsnotkun á íbúa: 46 m3/ári eða 
120 l/dag.  

• Í vatnsveitu handbók Samorku er talið að vatnsnotkun á 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu sé á bilinu 64 – 91 m3/ári eða 
175 – 215 l/dag.



Hvers vegna nota Eyjamenn minna vatn en aðrir ?

• Að hluta til söguleg skýring.

• Allt vatn selt í gegn um rennslismæla.

• Lesið af mælum á 3-4 mánaða fresti hjá heimilum.

• Hjá stærri fyrirtækjum einu sinni í mánuði.• Hjá stærri fyrirtækjum einu sinni í mánuði.

• Fólk er meðvitað um notkun sína.

• Margir hverjir skrá reglulega notkun sína og bera 
saman við reikninginn um hver mánaðarmót.



Hvað kostar Eyjafjallasopinn ?

• Notkunargjald heimili (VV1) 87,26 kr./m3
• Notkunargjald höfnin (VV2) 61,04 kr./m3
• Notkunargjöld fyrirtæki (VV3) 87,26 kr./m3

• Mælaleiga fyrir heimili  4.762.- krónur/ári• Mælaleiga fyrir heimili  4.762.- krónur/ári
• Mælaleiga stórir mælar 5.627 – 24.138.- krónur/ári

• Vatnsskattur er um 25.000.- kr./ári á heimili

• Að meðaltali er vísitölufjölskyldan  að borga um 
50.000.-kr./ári fyrir kalt vatn.
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Rennsli til Eyja 2011

• Til Eyja rann/dælt  1.130.143 m3

• Raforkunotkun á dælur var 174.038 kWh

• Sjálfrennsli 31 l/sek – 308 daga• Sjálfrennsli 31 l/sek – 308 daga

• Dæling 45 l/sek – 31 dag

• Dæling 52 l/sek – 26 daga





Rennslismælingar
• Magnmæling er framkvæmd svona í 

Eyjum.  

• Inntaksloki, sía ( hjá stærri notendum), 
rennslismælir,einstefnuloki,loki og 
þrýstimælir.þrýstimælir.

• Efniskostnaður um 20.000.- krónur.

• Efniskostnaður og mannalaun er því á 
bilinu 30 – 40.000.- krónur.



Notkunargjöld - kostir

• Neytandinn er meðvitaður um vatnsnotkun sína.

• Neytandinn fær rukkun mánaðarlega fyrir sannarlega vatnsnotkun.

• Neytandinn getur fylgst með vatnsnotkun sinni hvenær sem er.

• Neytandinn kemur í veg fyrir sóun á vatni, því hann þarf að borga 
fyrir það.fyrir það.

• Álestur rennslismæla hafa leitt til þess, að leyndir lekar hafa fundist.

• Það er umhverfisvænt að fara vel með vatn.

• Magnmæling og notkunargjöld er sanngjörn aðferð m.t.t 
neytendaverndar.

• Lægri raforkukostnaður á dælur vatnsveitunnar. 



Magnmæling og notkunargjöld - ókostir

• Kostnaður við uppsetningu á rennslismæli.

• Kostnaður við mælaskipti samkvæmt reglugerð.

• Kostnaður við mæla álestur og reikningagerð.


