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Athugasemdir starfsmanna Vatnamælinga við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
87/2003, um Orkustofnun

Starfsmenn Vatnamælinga lýsa áhyggjum vegna þess skamma tíma sem veittur er til 
undirbúnings vegna flutnings á starfsemi Vatnamælinga frá Orkustofhun. Hér er um afar mikils 
verðan málaflokk að ræða og verður vart þolað að umfjöllun þar um sé óvönduð eða 
yfirborðskennd. Ekki var haft samráð við starfsmenn Vatnamælinga við undirbúning 
frumvarpsins.

í 2. kafla athugasemda við lagafrumvarpið segir að ítarlega hafi verið kannað hvort 
vatnafarsrannsóknum Vatnamælinga Orkustofnunar væri betur fyrirkomið með öðrum hætti. Ekki 
hefur verið sýnt að mikið hafi verið lagt upp úr því að kanna ávinning af sameiningu 
Vatnamælinga við ÍSOR áður en ákvörðun var tekin. Starfsemi Vatnamælinga stendur traustum 
fótum og er vel rekin fjárhagslega sjálfstæð eining í afar góðum tengslum við hagsmunaaðila og 
viðskiptavini.

Að því er starfsmönnum hefur verið tjáð þá er að því stefnt að gera ÍSOR að hlutafélagi og jafnvel 
setja á fijálsan markað innan skamms. Einkavæðing grunnmælakerfis Vatnamælinga gæti orkað 
tvímælis þar sem um náttúrulega einokunarstöðu er að ræða.

Starfsmenn Vatnamælinga telja að gengið sé í berhögg við álit nefiidar Sveinbjöms Bjömssonar 
um rannsóknir og vöktun á vatnafari þar sem leitað var álits mikilvægustu hagsmunaaðila. Þar er 
lagt til að ef sameining við Veðurstofu íslands á sviði veðurmælinga og veðurfars og/eða 
Veiðimálastofnun takist ekki verði Vatnamælingar gerðar að sjálfstæðri stofiiun eða sérstöku 
fyrirtæki undir iðnaðarráðuneyti.

Einnig kemur fram í því nefndaráliti að sameining við ÍSOR sé hvorki auðveld né skynsamleg. I 
nefndaráliti segir: „Þar er m.a. rétt að hafa í huga það markmið að blanda ekki einingu sem þjónar 
öðrum með gagnaöflun saman við einingu sem lifir á ráðgjöf og þeim rannsóknum sem slíkt 
kallar á“. Starfsmenn telja að með því að vista Vatnamælingar á íslenskum orkurannsóknum séu 
vatnafarsrannsóknir tengdar orkumálum um of og þar með minnki möguleikar á tengingu við 
aðrar stofnanir á sviði vatnafarsrannsókna, m.a. í samhengi við Vatnatilskipun 
Evrópusambandsins.

Starfsmenn Vatnamælinga Orkustofnunar telja að vatnafarsrannsóknum sé best komið á höndum 
óháðrar og sjálfstæðrar stofiiunar á sviði vatnafiæði.

Starfsmenn hafa gengið af heilindum og með opnum huga til sameiningar Vatnamælinga og 
ÍSOR og munu gera það áfram ef mál skipast svo.


