
 

 

 

FUNDARGERÐ 

KYNNINGARFUNDUR UMHVERFISSTOFNUNAR FYRIR VATNASVÆÐIS-

NEFND Á VATNASVÆÐI 3 

 

 

Dags. fundar 

2.10.12 
13:00 – 16:00 Staður 

Hvolsvöllur, Hvolur 

Nr. fundar 

3 

Fundarstjóri: Jóhanna B. Weisshappel Fundarritari: Jóhanna  

Fundarmenn:  Birgir Þórðarson, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Hannibal Kjartansson, Hrunamannahreppi, Jón Tryggvi Guðmundsson, sveitarfél. Árborg 
og Flóahreppi, Sigurður Jónsson, Sveitarf. Ölfus, Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson, sveitarfélagið Hornarfirði, Kristinn J. Gíslason, Bláskógabyggð, Magnús 
Jóhannson, Ráðgjafanefnd fagstofnana og eftirlitsaðila, Ragnhildur Sigurðardóttir, Ráðgjafanefnd hagsmunaaðila, Jóhanna Björk Weisshappel, UST. 

Afrit sent til: Vatnasvæðisnefndar á svæði 3 

Markmið fundar: Fara yfir inngangskafla og kafla um beina losun í fyrstu frumdrögum að stöðuskýrslu.  

Atriði 
nr. Lýsing Ábyrgð  

1 Opnun vinnufundar: Jóhanna fór yfir það hvað ætti að vera í stöðuskýrslu og á 
hvern hátt álagsgreining væri sett fram í skýrslunni. Einnig hvernig stöðuskýrslan 
mun síðan renna inn í vatnaáætlun og verður þar mun ítarlegri umfjöllun um 
ýmsa þætti. 

JBW  

2 Helstu ákvarðanir, ábendingar og athugasemdir á vinnufundi:  

Setja inn í inngangskafla að ákveðin mengunarhætta (staðbundin og 
tímabundin) fylgi yfirfallsútrásum. 

He. Suðurlands: Birgir mun senda niðurstöður saurgerlamælinga í 
Laugarvatni. Hella: Núv. mengunarstaða óþekkt, Birgir getur tekið sýni 
fljótlega. Hvolsvöllur: Birgir tekur sýni síðar í dag.  

Ölfusá, Jón Tryggvi: Gögn lögn fram um mengunarflokkun árinnar (skýrsla 
Tryggva Þórðarsonar). Kvartanir frá veiðimönnum vegna blóðlitaðs vatns frá 
SS. Ákveðið að hafa áhættumatið fyrir Ölfusá „mögulega undir álagi“ því að 
krafa er um meiri hreinsun á skólpi skv. reglug. 

Jóhanna mun senda Ragnhildi lista yfir stöðuvatnshlot á vatnsvæði 3. 

Næstu skref:  

Jóhanna mun senda uppfærð drög að stöðuskýrslu (inngangskaflan og kaflan um 
beina losun) á næstu vikum til fulltrúana með ósk um að þeir lesi þau vandlega 
yfir og afli upplýsinga/gagna sem enn vantar. Síðan mun hún senda aðra kafla 
síðar með tölvupósti til fulltrúana með ósk um að þeir lesi þá vandlega yfir og láti 
vita ef þeir hafa athugasemdir, viðbætur eða upplýsingar/gögn sem hægt er að 
nýta í þá kafla. Stefnt er að því að drög að stöðuskýrslu fari í kynningu í nóv. 2012 í 
sex mánuði. 

JBW  

  Næsti fundur: Óákveðið.    


