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REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.
1. gr.
Í stað orðanna „Hollustuverndar ríkisins“ í 4. mgr. 3. gr. og sömu orða hvarvetna annars staðar í
reglugerðinni kemur (í viðeigandi beygingarfalli): Umhverfisstofnun.
2. gr.
1. gr. orðast svo:
Markmið reglugerðar þessarar er:
- að koma í veg fyrir og draga úr mengun vatns og umhverfis þess af mannavöldum,
- takmarka afleiðingar mengunar sem þegar hefur orðið á vatni og að flokkun vatns lúti
tilteknum reglum, sbr. ákvæði reglugerðarinnar,
- tryggja að losun forgangsefna í vatn verði hætt og að styrkur þeirra í vatni hækki ekki frá
því sem verið hefur og
- að stuðla að almennri verndun vatns.
3. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:
a. 7. mgr. 3. gr. orðast svo:
Grunnvatn er vatn, kalt eða heitt, sem er neðan jarðar í samfelldu lagi, kyrrstætt eða rennandi,
og fyllir að jafnaði allt samtengt holrúm í viðkomandi jarðlagi.
b. 14. mgr. 3. gr. orðast svo:
Strandsjór er yfirborðsvatn landmegin við línu sem dregin er einni sjómílu utan grunnlínu
landhelginnar og nær inn að ytri mörkum árósavatns.
c. 22. mgr. 3. gr. orðast svo:
Yfirborðsvatn er kyrrstætt eða rennandi vatn, straumvötn, stöðuvötn, lón, árósavatn og strandsjór, auk jökla.
d. Við 3. gr. bætast eftirfarandi skilgreiningar:
1. Árósavatn er vatn í nágrenni ármynnis, ísalt vegna nálægðar við strandsjó en undir verulegum
áhrifum af aðstreymi ferskvatns.
2. Forgangsefni eru hættuleg og þrávirk efni sem valda alvarlegri mengun eða eitrun í vatni eða
út frá því og raðað er í forgangsröð eftir hættu sem af þeim stafar.
3. Vatnasvæði er landsvæði með einu eða fleiri vatnasviðum.
4. Vatnaumdæmi er stjórnsýslueining sem nær til íslenskra vatnasvæða ásamt árósavatni og
strandsjó sem þeim tengjast.
5. Yfirlitsvöktun er vöktun kerfisbundinna og síendurtekinna breytilegra þátta í umhverfinu og
skráning þeirra.
4. gr.
5. gr. orðast svo:
5.1 Mengun vatns er óheimil. Losun efna og úrgangs í vatn, þ.m.t. efni á listum I, II og III og IV
í viðauka með reglugerðinni, er óheimil nema í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, viðaukum
með henni og starfsleyfa.
5.2 Aðilum í atvinnurekstri sem hafa undir höndum, meðhöndla eða nota efni sem getið er á
lista I, II eða III og IV í viðauka með reglugerð þessari eða eru á lista I eða II í viðauka með
reglugerð um grunnvatn, ber einnig að fara eftir skilyrðum sem Umhverfisstofnun setur um
rannsóknir og mat á áhrifum losunar og miða að því að draga úr mengun af völdum þessara efna í
vatni.
5.3 Sérstakar reglur gilda um losun í grunnvatn, sbr. reglugerð þar að lútandi.
5.4 Miða skal við umhverfismörk sem sett eru í lista III í viðauka með reglugerðinni við mat á
ástandi yfirborðsvatns og strandsjávar með tilliti til styrks mengunarefna.
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5.5 Miða skal við umhverfismörk sem sett eru í lista IV í viðauka með reglugerðinni við mat á
ástandi sets og lífríkis í vatni með tilliti til styrks mengunarefna.
5. gr.
Við 17. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Fyrirtækjum sem fengið hafa starfsleyfi á grundvelli reglugerðar um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, hvort sem starfsleyfi er gefið út af Umhverfisstofnun
eða heilbrigðisnefnd, ber að skila til Umhverfisstofnunar yfirliti um losun efna af lista III og IV í
viðauka með reglugerðinni í viðkomandi vatnaumdæmi. Fyrirtæki mega skila þessum upplýsingum
sem hluta af upplýsingagjöf sem fellur undir reglugerð um útstreymisbókhald ef við á.
6. gr.
Við 20. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Umhverfisstofnun skal sjá til þess að yfirlitsvöktun fari fram á eftirfarandi efnum í samræmi við
ákvæði reglugerðar um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun:
A. Á styrk þeirra efna í vatni sem losuð eru í yfirborðsvatn eða strandsjó og talin eru upp í lista
III í viðauka með reglugerðinni og hafa verið losuð út í vatn á síðustu þremur árum.
B. Á styrk þeirra efna í lífríki eða seti sem losuð eru í yfirborðsvatn eða strandsjó og talin eru
upp í lista IV í viðauka með reglugerðinni og hafa verið losuð út í vatn á síðustu þremur
árum og krafist hefur verið vöktunar á vegna losunar í vatn. Önnur efni í viðaukanum skal
vakta á sama hátt á a.m.k. þriggja ára fresti.
7. gr.
Við VII. kafla bætist ný grein nr. 22 sem ber titilinn „Söfnun upplýsinga og skrá yfir losun efna í
vatn“ og orðast svo:
22.1 Umhverfisstofnun skal safna upplýsingum um starfsleyfi þar sem fram koma losunarmörk
fyrir efni sem talin eru upp í reglugerð þessari.
22.2 Umhverfisstofnun skal halda skrá um losun þeirra efna sem talin eru upp í reglugerð
þessari svo og niðurstöður mælinga sem gerðar hafa verið af eftirlitsaðilum til ákvörðunar á magni
viðkomandi efna.
22.3 Taka skal mið af skráðri losun sbr. 2. mgr. við ákvörðun á efnum sem vakta skal samkvæmt reglugerð um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun.
22.4 Við mat á losun efna skal miða við eins árs tímabil milli áranna 2011 og 2013. Ef um er að
ræða efni sem fellur undir reglugerð um notkun eiturefna og hættulegra efna í landbúnaði og
garðyrkju og til útrýmingar meindýra má miða við þriggja ára tímabil frá árinu 2011 til ársins 2013.
22.5 Umhverfisstofnun skal með reglubundnum hætti leggja fram og birta endurskoðaðan lista
yfir efni á vöktunaráætlun skv. reglugerð um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og
vöktun. Endurskoðunin skal taka mið af listum yfir forgangsefni.
8. gr.
Við viðauka bætast nýir listar nr. III og IV sbr. viðauka I og II við reglugerð þessa.
9. gr.
B-liður I. viðauka og B-liður í hverju sérákvæði fyrir sig í II. viðauka falla úr gildi.
I. og II. viðauki falla úr gildi 22. desember 2012.
10. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í b-lið 29. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála, 5. gr. laga
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og n-lið 1. mgr. 6. gr. laga nr. 33/2004 um varnir
gegn mengun hafs og stranda að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Reglugerðin er sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB frá 16.
desember 2008 um umhverfisgæðastaðla á sviði vatnastjórnunar, sem breytir og fellir úr gildi
tilskipanir ráðsins 82/176/EBE, 83/513/EBE, 84/156/EBE, 84/491/EBE, 86/280/EBE og breytir
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tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB, sem vísað er til í tölulið 13cad, XX. viðauka
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar, nr. 57/2011, frá 21. maí 2011.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Umhverfisráðuneytinu, 17. október 2011.
Svandís Svavarsdóttir.
Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.
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VIÐAUKI I

LISTI III
Umhverfismörk í vatni:
Efnaheiti (CAS nr.)

Umhverfisgæðamörk * (µg/l)
(í yfirborðsferskvatni/í
árósavatni og strandsjó)

Alaklór (15972-60-8)
Antrasen (120-12-7)
Atrasín (1912-24-9)
Bensen (71-43-2)
Bis(2-etýlhexýl)þalat (117-81-7)
Blý (7439-97-6) og blýsambönd
****
Brómaðir dífenýleterar (PBDE)
(32534-81-9)
DDT samtals
para-para-DDT (50-29-3)
1,2-Díklóretan (107-06-2)
Díklórmetan (75-09-2)
Díúron (330-54-1)
Endósúlfan (115-29-7)
Fjölarómatísk vetniskolefni (PAH)
Bensó(a)pýren (50-32-8)
Bensó(b)flúoranten (205-99-2)
Bensó(k)flúoranten (207-08-9)
Bensó(g,h,i)-perýlen (191-24-2)
Indenó(1,2,3-cd)-pýren (193-39-5)
Flúoranten (206-44-0)
Hexaklórbensen (118-74-1)
Hexaklórbútadíen (87-68-3)
Hexaklórsýklóhexan (608-73-1)
Ísóprótúron (34123-59-6)
Kadmíum (7440-43-9) og
kadmíumsambönd ****

Klóralkanar (C10-13, SCCP)
(85535-84-8)
Klórfenvinfos (470-90-6)
Klóróform (67-66-3)
Klórpýrifos (klórpýrifos-etýl)
(2921-88-2)
Koltetraklóríð (56-23-5)
Kvikasilfur (7439-97-6) og
kvikasilfurssambönd ****
Naftalen (91-20-3)
Nikkel (7440-02-0) og
nikkelsambönd ****
Nónýlfenól (4-nónýlfenól) (10440-5)
Oktýlfenól (4-(1,1´,3,3´tetrametýlbútýl)fenól) (140-66-9)
Pentaklórbensen (608-93-5)
Pentaklórfenól (87-86-5)
Simasín (122-34-9)

0,3/0,3
0,1/0,1
0,6/0,6
10/8
1,3/1,3
7,2/7,2

Umhverfisgæðamörk **
(µg/l)
(í yfirborðsferskvatni/í
árósavatni og strandsjó)
0,7/0,7
0,4/0,4
2,0/2,0
50/50
-

Yfirlitsvöktunar
krafist ***
+

0,0005/0,0002

-

+

0,025/0,025
0,01/0,01
10/10
20/20
0,2/0,2
0,005/0,0005
0,05/0,05
∑ = 0,03/0,03

1,8/1,8
0,01/0,004
0,1/0,1
-

+
+

∑ = 0,002/0,002

-

+

0,1/0,1
0,01/0,01
0,1/0,1
0,02/0,002
0,3/0,3
≤ 0,08 (flokkur 1)
0,08 (flokkur 2)
0,09 (flokkur 3)
0,15 (flokkur 4)
0,25 (flokkur 5)
/0,2 *****
0,4/0,4

1,0/1,0
0,05/0,05
0,6/0,6
0,04/0,02
1,0/1,0
≤ 0,45/0,45 (flokkur 1)
0,45/0,45 (flokkur 2)
0,6/0,6 (flokkur 3)
0,9/0,9 (flokkur 4)
1,5/1,5 (flokkur 5)
*****
1,4/1,4

-

0,1/0,1
2,5/2,5
0,03/0,03

0,3/0,3
0,1/0,1

+
+

12/12
0,05/0,05

0,07/0,07

-

2,4/1,2
20/20

-

-

0,3/0,3

2,0/2,0

-

0,1/0,01

-

-

0,007/0,0007
0,4/0,4
1/1

1/1
4/4

-

-
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Sýklódíen varnarefni:
Aldrin (309-00-2)
Díeldrin (60-57-1)
Endrin (72-20-8)
Ísódrin (465-73-6)
Tetraklóretýlen (127-18-4)
Tríklóretýlen (79-01-6)
Tríbútýltin sambönd (katjón)
(36643-28-4)
Tríklórbensen (12002-48-1)
Tríflúralín (1582-09-8)
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∑ = 0,01/0,005

-

-

10/10
10/10
0,0002/0,0002

0,0015/0,0015

+
+

0,4/0,4
0,03/0,03

-

-

* Meðaltal yfir eitt ár.
** Hæsti leyfilegi styrkur.
*** Samkvæmt kröfum í reglugerð um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun.
**** Gildir um uppleyst efni í vatnsfasa eftir að vatnssýni hefur verið síað í gegnum 0,45 µm síu eða formeðhöndlað með
hliðstæðri aðferð.
***** Flokkar segja til um hörku vatns á viðkomandi sýnatökustað, flokkur 1: < 40 mg CaCO3/l, flokkur 2: < 50 mg
CaCO3/l, flokkur 3: < 100 mg CaCO3/l, flokkur 4: < 200 mg CaCO3/l, flokkur 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

__________
B-deild – Útgáfud.: 21. október 2011

