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SAMÞYKKT
um verndarsvæði vatnsbóla í Ísafjarðarbæ.
I. KAFLI
Gildissvið og almenn ákvæði.
1. gr.
Samþykkt þessi gildir um verndarsvæði vatnsbóla innan Ísafjarðarbæjar eins og þau eru ákveðin
af heilbrigðisnefnd í samræmi við reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.
2. gr.
Markmið samþykktarinnar er að stuðla að hámarkshollustu neysluvatns í Ísafjarðarbæ til framtíðar með því að koma í veg fyrir óæskileg áhrif af völdum athafna, starfsemi og umsvifa á vatnsverndarsvæðum vatnsbóla á svæðinu.
3. gr.
Samþykktin tekur til framkvæmda, ræktunarstarfa, umgengni, nýrra bygginga, breytinga, viðhalds og frágangs mannvirkja, umferðar vélknúinna farartækja, meðferðar efna sem valdið geta
mengun, atvinnurekstrar, húsdýrahalds og útivistar. Samþykktin tekur mið af ákvæðum laga nr.
36/2011 um stjórn vatnamála og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Jafnframt skulu uppfyllt
ákvæði reglugerðar um neysluvatn nr. 536/2001, reglugerðar nr. 796/1999 um varnir gegn mengun
vatns, reglugerðar nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns, reglugerðar nr. 35/1994 um
varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi, reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun og reglugerðar nr. 786/1999 um
mengunarvarnaeftirlit. Vísast til skilgreininga hugtaka í framangreindum lögum og reglugerðum eftir
því sem við á.
Skrá yfir vernduð og viðkvæm svæði þar sem tilgreind eru vatnsverndarsvæði, vatnavistkerfi,
svo og vistkerfi sem tengjast þeim að vatnabúskap, ásamt svæðum sem njóta heildstæðrar verndar
samkvæmt lögum eða eru friðlýst vegna sérstöðu vatns, sbr. 25. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn
vatnamála, skal vera aðgengileg almenningi á verndarsvæði vatnsbóla innan Ísafjarðarbæjar og uppfærð reglulega.
4. gr.
Um eftirlit með samþykkt þessari fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir.
5. gr.
Heilbrigðisnefnd Vestfjarða skipuleggur eftirlit á brunnsvæðum, grannsvæðum og fjarsvæðum
samkvæmt samþykkt þessari og skv. reglurgerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns og reglugerð nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit og hefur umsjón með að viðbragðsáætlanir vegna mengunaróhappa séu gerðar.
II. KAFLI
Vatnsverndarsvæði.
A. Brunnsvæði.
6. gr.
Brunnsvæði skal vera algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en
þeim sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Heilbrigðisnefnd skal, þar sem þörf krefur,
krefjast þess að svæðið skuli girt gripa- og mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 metra frá vatnsbóli.
Salerni og þvottaaðstaða við brunnsvæði eru háð leyfi heilbrigðisnefndar. Óheimilt er að hafa
slíkan búnað nær vatnsbóli en 5 metra. Skólpi frá slíkum búnaði skal veitt í geymi sem tæmdur skal
reglulega. Utan um geymi og leiðslur skal vera viðurkennd lekavörn með góðri aðstöðu til eftirlits.
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Ennfremur skal flutningsaðili sem annast tæmingu slíks geymis hafa starfsleyfi og samþykktar
verklagsreglur fyrir þá vinnu.
7. gr.
Um girðingar, mannvirki, búnað, framkvæmd vinnu, meðferð varasamra efna, viðbragðsáætlanir vegna mengunaróhappa og umhirðu og frágang mannvirkja skal fjallað nánar í starfsleyfi
viðkomandi vatnsveitu og samþykktu innra eftirliti samkvæmt reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti er varða matvæli.
B. Grannsvæði.
Almenn umgengni.
8. gr.
Við alla starfsemi, viðhald bygginga, girðinga, raflína o.þ.h. ber að gæta þess að uppfyllt séu
ákvæði laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og reglugerða settra samkvæmt þeim og laga nr.
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerða settra samkvæmt þeim. Heilbrigðinefnd
er heimilt að láta hreinsa upp, á kostnað hlutaðeigandi aðila, efni og önnur óhreinindi, sem farið hafa
niður og minnsti grunur leikur á að geti valdið grunnvatnsmengun eða annarri mengun vatns.
9. gr.
Allar framkvæmdir og ræktun á svæðinu skulu miðast við að sem minnst breyting verði á hripi
regns og yfirborðsvatns niður í grunnvatn.
Geymsla varasamra efna.
10. gr.
Geymsla á olíu, bensíni eða varasömum efnum er óheimil nema á vegum vatnsveitna og er háð
leyfi heilbrigðisnefnda Vestfjarðasvæðis. Flutningsaðili slíkra efna skal hafa fullnægjandi viðbragðsáætlun vegna óhappa og leyfi heilbrigðisnefndar til flutninganna.
Vegir og verklegar framkvæmdir.
11. gr.
Vegagerð og aðrar verklegar framkvæmdir á svæðinu eru háðar leyfi heilbrigðisnefndar sem
setur nánari skilyrði um mengunarvarnir vegna framkvæmdanna. Vegi skal ekki leggja á grannsvæði
nema mikilvægar ástæður séu fyrir hendi. Þá skal að jafnaði ekki leggja bundnu slitlagi, en sé það
gert skal nota steinsteypu eða malbik. Við allar framkvæmdir þar sem notaðar eru bifreiðar,
vinnuvélar eða önnur tæki sem nota olíu af einhverju tagi, skal gætt fullkominna mengunarvarna.
Notkun á vegsalti og öðrum hálkuhamlandi eða rykbindandi efnum er háð samþykki heilbrigðisnefndar.
12. gr.
Þar sem almennir vegir liggja inn á grannsvæði vatnsbóla skal eigandi vegarins láta koma fyrir
skilti með nauðsynlegum upplýsingum fyrir vegfarendur um viðkvæmni svæðisins fyrir mengun.
Óheimilt er að aka bifreiðum, vélsleðum, vélknúnum farartækjum eða vinnuvélum utan skipulagðra
vega eða slóða, nema þegar ekki verður hjá því komist vegna verklegra framkvæmda samkvæmt 11.
gr., og í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 528/2005 um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands.
Salerni og rotþrær.
13. gr.
Afla skal leyfis heilbrigðisnefndar fyrir náðhúsum, salernum, fráveitum og rotþróm. Í leyfi
nefndarinnar skal kveðið á um gerð, viðhald, hreinsun og eftirlit með búnaðinum. Þar sem rotþró
með viðeigandi siturlögn er ekki nægjanleg mengunarvörn að mati heilbrigðisnefndar skal koma
fyrir safntanki á fráveitulögn eða hafa þurrsalerni. Förgun á seyru og úrgangi úr þurrsalernum eða
náðhúsum er óheimil á svæðinu. Að öðru leyti gilda ákvæði reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur
og skólp og laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna.
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14. gr.
Allar fráveitulagnir skulu vera þéttar og þar sem hætta er á að mengandi efni geti borist í
regnvatnslagnir er heilbrigðisnefnd heimilt að krefjast hreinsibúnaðar.
Sorp og annar úrgangur.
15. gr.
Óheimilt er að flytja úrgang inn á svæðið til geymslu eða förgunar. Sorp og annan úrgang sem
þar myndast skal geyma samkvæmt viðurkenndum aðferðum og ber að flytja hann út af svæðinu til
endurnýtingar eða förgunar eftir því sem við á. Venjulegan garðaúrgang og lífrænan heimilisúrgang
er heimilt að jarðgera og nota þar sem hann myndast. Hlíta skal fyrirmælum heilbrigðisnefndar um
búnað og framkvæmd jarðgerðar.
Mengandi atvinnurekstur eða starfsemi.
16. gr.
Á grannsvæði er óheimilt að hefja nýjan mengandi atvinnurekstur eða starfsemi.
Heilbrigðisnefnd er þó heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði þegar tryggt er að engin hætta sé
á mengun grunnvatns af völdum starfseminnar. Atvinnurekstur eða starfsemi sem skilgreind eru í
reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, er
óheimill á grannsvæði nema annað sé ákveðið í samþykkt þessari.
Viðhald bygginga o.fl.
17. gr.
Varðandi viðhald bygginga, girðinga, raflína o.þ.h. skal gætt sérstakrar varúðar við notkun
varasamra efna, s.s. fúavarnarefna, olíu o.þ.h. Geymsla varasamra efna er óheimil og skulu slík efni
tekin með ef svæðið er yfirgefið. Óheimilt er að stækka byggingar sem fyrir eru.
Búfjárhald.
18. gr.
Óheimilt er að auka eða hefja nýtt búfjárhald á svæðinu. Búfjárhald á grannsvæðum skal
uppfylla ákvæði samþykktar Ísafjarðarbæjar um búfjárhald. Samþykki heilbrigðisnefndar skal liggja
fyrir á staðsetningu, gerð og fyrirkomulagi fráveitu taðþróa og haughúsa. Búfjáráburð sem verður til
á svæðinu og er ekki nýttur jafnóðum í samræmi við ákvæði 21. gr. skal flytja reglulega út af
svæðinu. Þeir sem stunda búfjárhald á grannsvæðum skulu leggja fram áætlun um á hvern hátt
mykju, taði, skít og skemmdu heyi er fargað og staðfestingu á afdrifum ef förgun er á annars vegum.
Dýrahræ skulu flutt út af svæðinu og fargað á viðurkenndan hátt. Við búfjárhald skal gætt góðrar
umgengni.
Ræktunarstörf.
19. gr.
Ræktun og uppgræðsla á grannsvæði er háð leyfi heilbrigðisnefndar. Þegar sótt er um slíkt leyfi
skal leggja fram áætlun um framkvæmdina. Heilbrigðisnefnd Vestfjarðarsvæðis setur þau skilyrði
fyrir leyfinu sem hún telur eiga við hverju sinni og skal leyfið bundið við tiltekið svæði, árafjölda og
framkvæmdaraðila. Í leyfinu skal tilgreina magn og meðferð áburðar sem heimilt er að dreifa og á
hvaða tíma ársins dreifing er heimil. Notkun tilbúins áburðar er eingöngu heimil í
undantekningartilvikum.
20. gr.
Ef fram kemur rökstuddur grunur um óæskileg áhrif ræktunar og uppgræðslu á grunnvatn er
heilbrigðisnefnd heimilt að takmarka eða banna frekari ræktun.
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21. gr.
Á svæðinu skal aðeins geyma áburð til skamms tíma í senn og skal gætt mengunarvarna sem eru
fullnægjandi að mati heilbrigðisnefndar. Notkun plöntulyfja, örgresisefna, stýriefna, útrýmingarefna
og annarra eiturefna er einungis heimil til heimilisnota.
Útivist.
22. gr.
Við skipulag útivistar og umferðar skal þess gætt að mengunarhætta verði sem minnst.
Umráðaaðili útivistarsvæðis skal sjá um að komið verði fyrir ílátum fyrir rusl þar sem það á við og
að fram fari reglubundin tæming þeirra. Sveitarstjórn ber ábyrgð á að fram fari reglubundin hreinsun
á og við stíga eða staði þar sem fólk er oft á ferli.
C. Fjarsvæði.
Neyslugeymar fyrir eldsneyti.
24. gr.
Afla skal leyfis heilbrigðisnefndar fyrir byggingu og notkun olíugeyma á svæðinu. Geymarnir
skulu vera samkvæmt fullnægjandi mengunarvarnakröfum og skal frágangur miðaður við að mæta
óhöppum við áfyllingu. Í leyfi skal tiltekið um eftirlit með lekavarnabúnaði og viðbrögð við
óhöppum.
Á fjarsvæði er óheimilt að nota olíu til húshitunar eða annarrar notkunar þegar rafmagn og/eða
gas getur komið í staðinn.
Framkvæmdir og vélavinna.
25. gr.
Við allar framkvæmdir þar sem notaðar eru bifreiðar, vinnuvélar eða önnur tæki sem nota olíu
af einhverju tagi, skal gætt fullkominna mengunarvarna. Áður en vegir eru gerðir eða lagðir bundnu
slitlagi skal afla samþykkis heilbrigðisnefndar fyrir framkvæmdinni og þeim efnum sem nota á í
vegastæði og slitlag.
Á fjarsvæði skal einungis nota steinsteypu eða malbik í bundið slitlag.
Skólp og úrgangur.
26. gr.
Afla skal leyfis heilbrigðisnefndar fyrir náðhúsum, fráveitum og rotþróm. Gætt skal ákvæða
varðandi mengunarvarnir, sbr. 13. og 14. gr. eftir því sem við á.
27. gr.
Óheimilt er að flytja úrgang inn á fjarsvæði til geymslu eða förgunar. Sorp og annan úrgang sem
þar myndast skal geyma samkvæmt viðurkenndum aðferðum og flytja reglulega út af svæðinu til
endurnýtingar eða förgunar eftir því sem við á. Þó er heimilt að jarðgera venjulegan garðaúrgang og
lífrænan heimilisúrgang og nota þar sem hann verður til.
Atvinnurekstur.
28. gr.
Á fjarsvæðum er óheimilt að staðsetja nýja mengandi starfsemi án samþykkis heilbrigðisnefndar.
Á fjarsvæði skal aðeins veita leyfi fyrir atvinnurekstur og starfsemi að tryggt sé að grunnvatn
mengist ekki. Um starfsleyfi fyrir mengandi atvinnurekstur fer samkvæmt reglugerð nr. 785/1999
um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.
Búfjárhald.
29. gr.
Búfjárhald á fjarsvæðum skal uppfylla ákvæði samþykktar Ísafjarðarbæjar um búfjárhald.
Samþykki heilbrigðisnefndar skal liggja fyrir á staðsetningu, gerð og fyrirkomulagi fráveitu, taðþróa
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og haughúsa, áður en byggingaryfirvöld samþykkja ný mannvirki vegna búfjárhalds. Búfjáráburð
sem verður til á svæðinu og er ekki nýttur þar í samræmi við ákvæði 30. gr. skal flytja reglulega út af
svæðinu. Þeir sem stunda búfjárhald á fjarsvæðum skulu leggja fram áætlun um á hvern hátt mykju,
taði, skít og skemmdu heyi er fargað og staðfestingu á afdrifum ef förgun er á annars vegum.
Dýrahræ skulu flutt út af svæðinu og fargað á viðurkenndan hátt. Við búrekstur skal gætt góðrar
umgengni.
Á fjarsvæði er óheimilt að auka eða hefja búfjárhald.
Uppgræðsla og ræktun.
30. gr.
Áður en ræktun eða uppgræðsla hefst á fjarsvæði skal leggja fyrir heilbrigðisnefnd til
samþykktar áætlun um framkvæmdina. Óheimilt er að geyma búfjáráburð eða annan áburð í miklu
magni á svæðinu nema komið hafi verið fyrir viðurkenndum mengunarvörnum. Halda skal yfirborði
svæðisins sem upprunalegustu og stilla skal áburðarnotkun þar í hóf.
III. KAFLI
Gildistaka.
31. gr.
Samþykkt þessi sem samin er af heilbrigðisnefnd Vestfjarða og samþykkt af umhverfisnefnd
Ísafjarðarbæjar og bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998
um hollustuhætti og mengunarvarnir til þess að öðlast þegar gildi.
Umhverfisráðuneytinu, 2. júlí 2012.
F. h. r.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir.
Íris Bjargmundsdóttir.
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