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Vatnamælingar Orkustofnunar- Veðurstofa Islands 
Minnisblað Veðurstofunnar til Vatnamælinganefndar iðnaðarráðherra

Inngangur
Að undanfömu hefur farið fram umræða um hvort til greina komi að sameina Veðurstofu 
íslands og Vatnamælingar að hluta eða öllu leyti og þá á hvaða forsendum. Hafa nokkrir 
fundir verið haldnir bæði milli stofnananna og innan þeirra. Sömuleiðis hefur 
“Vatnamælinganefnd” iðnaðarráðherra undir forystu Sveinbjöms Bjömssonar átt fundi 
með fulltrúum Veðurstofunnar um þessi mál. Hafa einkum verið ræddir tveir möguleikar:

1. Að sameina stofnanimar í eina ríkisstofnun, Veður- og vatnafræðistofan
2. Að stofna ríkisstofnun sem tæki að sér allan rekstur mælikerfa og söfnun gagna 

beggja stofnananna, hugsanlega ásamt hliðstæðum kerfum Vegagerðar og fleiri 
opinberra aðila.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir afstöðu Veðurstofii íslands til þessara möguleika og 
skoðaðir kostir og gallar við hvom þeirra eins og þeir blasa við frá sjónarhóli Veður- 
stofunnar.

Faglegur skyldleiki -  ólíkt rekstrarumhverfi
Almennt telur Veðurstofan, að svo margt sé líkt með starfsemi veðurstofa og 
vatnastofnana að sterk rök séu fyrir því að þessi starfsemi sé að verulegu eða öllu leyti 
undir sama hatti. Slíkt hefur einnig allvíða verið gert með góðum árangri, s.s. í Svíþjóð, 
og svo tengdar eru þessar greinar alþjóðlega, að þær eru undir sömu stofnun hinna 
Sameinuðu þjóða, þ.e. WMO Alþjóðaveðurfræðistofnunin. Hefur alþjóðlegur styrkleiki 
þeirrar stöðu komið vel í ljós nú nýlega við rannsóknir og þekkingaröflun á 
veðurfarsbreytingum.. Hafa bæði Veðurstofan og Vatnamælingar lagt nokkuð til í þeim 
efnum, Veðurstofan m.a. með meira en 180 ára gömlum mæliröðum á veðri hér á landi.
Hafa verður í huga að allt frá stofnun Vatnamælinga Orkustofnunar hefur starfsemi 
stofnunarinnar verið að mestu leyti á forsendum orkunýtingar á vatni. Áherslur og 
rekstrarumhverfi Vatnamælinga hefur mótast verulega af þessari staðreynd. Veðurstofan 
hefur á hinn bóginn verið þjónustuaðili við almenning í landinu og þannig ekki 
rekstrarlega tengd ákveðnum fyrirtækjum eða einni starfsgrein sérstaklega. Mælakerfi 
Veðurstofunnar eru aðallega rekin á forsendum rauntímavöktunar og eftirlits með 
náttúruvá hvers konar enda þótt stór hluti þeirra gagna sem þau skila sé einnig nýttur sem 
langtímagögn. Mælakerfí Vatnamælinga hafa hins vegar verið rekin fyrst og fremst til að



afla langtímagagna um vatnafar (rennsli áa, vatnsbúskapur vatnasviða, grunnvatnshæð, 
leiðni, aurburður o.fl.) með orkunýtingu að leiðarljósi. Mestur hluti kostnaðar við rekstur 
mælingakerfa Yeðurstofunnar er greiddur af fjárlögum, og gegna þau hlutverki grunnneta 
á fagsviðum stofnunarinnar. Nokkuð er þó um að stofnunin annist mælingar fyrir eða í 
samvinnu við aðra aðila gegn greiðslu. Á fjárlögum er ekki gert ráð fyrir öðru en að 
stofnunin ákveði sjálf hvaða grunnkerfi eru rekin fyrir opinbert fé og hversu 
umfangsmikil þau eru. Þessu er öðru vísi háttað hjá Vatnamælingum Orkustofiiunar. 
Rekstrartekjur hennar koma að ca 70% hluta frá orkufyrirtækjum o.fl. skv. sérstökum 
samningum meðan um 30% kemur af fjárlögum með samningum við auðlindadeild OS. 
Skyldur Vatnamælinga gagnvart ríkinu eru því talsvert aðrar og minni en Veðurstofunnar. 
Loks er rétt að vekja athygli á verulegum mun sem er á núverandi rekstri Veðurstofunnar 
og Vatnamælinga þegar um rannsóknir og ráðgjöf er að ræða. Veðurstofan á lögum 
samkvæmt að sinna þeim þáttum meðan stefna Vatnamælinga hefur verið sú að slík 
starfsemi fari að mestu fram á markaði og á forsendum þeirra sem kaupa og eiga gögnin.

Sameining í eina ríkisstofnun, Veður- og vatnafræðistofu
Þetta er sá kostur sem Veðurstofan telur vera bestan og skila mestum ávinningi, bæði 
faglega og rekstrarlega, auk þess sem slík sameining fellur að þeirri meginstefnu 
stjómvalda að fækka ríkisstofnunum. Hugsanlegt er að reka Vatnamælingar sem 
sjálfstæða deild innan Veðurstofunnar en fýsilegra er að setja upp nýtt skipurit samein- 
aðrar stofnunar með það að markmiði að samþætta rekstur stöðvakerfanna og frum- 
úrvinnsluna annars vegar og markaðsstarfsemi stofnananna hins vegar. Með öðrum 
orðum að endurskoða skipulag nýrrar stofnunar frá grunni. Búast má við að markaðs- 
starfsemin taki breytingum, bæði vegna samkeppnissjónarmiða en einnig vegna þess að 
líklegt er að orkufyrirtækin verði einkavædd á næstu árum. Allt eins gæti verið 
nauðsynlegt að skilja markaðsstarfsemina frá ríkisrekna hluta hinnar sameinuðu stofnunar 
og jafnvel einkavæða hana. Hin nýja Veður- og vatnafræðistofnun yrði þá einungis rekin 
sem ríkisstofnun á fjárlögum. Þetta gerist þó líklega ekki fyrr en almenn stefnubreyting 
hefur orðið hér á landi hvað varðar gagnastefnu og kröfur stjórnvalda um sértekjuöflun 
ríkisstofnana á markaði.

Opinber mælingastofnun
Hér er gert ráð fyrir að ný stofnun verði sett á laggimar þar sem starfsemi Vatnamælinga 
og mælingastarfsemi Veðurstofunnar (veður, jarðskjálftar, ofanflóð o.fl.), ásamt veður- 
mælingastarfsemi Vegagerðarinnar o.fl. yrðu sameinaðar. Slík stofnun yrði rekin sem 
ríkisstofnun með blandaðan rekstrargrunn (fjármögnun), þar sem Veðurstofan, Orku- 
stofnun, Vegagerðin, orkufyrirtækin o.fl. væru viðskiptavinir og keyptu þjónustu og gögn 
af hinni nýju stofnun á grundvelli árlegra samninga.



Veðurstofunni þykir þessi kostur falla illa að þeim faglegu skyldum og rekstrarskilyrðum 
sem stofnunin býr við. Með þessu væri líka verið að minnka rekstur Veðurstofunnar og 
því ekki um að ræða jákvæð samlegðaráhrif í rekstri eða að því verður séð auka 
hagkvæmni í rekstri. Faglega eru helstu gallar að mati Veðurstofunnar þeir, að “langt” 
yrði milli gagnaöflunarinnar og notkunar gagnanna, hvort sem er í rauntíma eða á öðrum 
tímakvarða. Þekking á gögnum, styrkleika þeirra og veikleika er öllum, sem vinna að 
vöktun, eftirliti og spágerð sem og þeirra sem stunda rannsóknir og ráðgjöf, nauðsynleg. 
Þessi mælingastofnun yrði að standa að öllu leyti undir sér (helst að hafa arð, sbr. 
Vatnamælingar nú), en á sama tíma er ljóst að aðstaða Veðurstofunnar yrði allt önnur 
með skömmtun fjármagns á fjárlögum og árlegri hagræðingarkröfu. Ekkert bendir til að 
þetta fyrirkomulag mundi verða Veðurstofiinni hagkvæmara. Stöðugleiki í mælinga- 
kerfunum yrði trúlega minni en væri fjármunum skipt á starfsemina innan 
Veðurstofunnar á grundvelli fjárlaga hverju sinni eins og nú er. T.d. yrði langtíma- 
gagnasöfnun ótryggari en í núverandi rekstrarumhverfí Veðurstofunnar.

Niðurstaða
Veðurstofan telur því að öllu samanlögðu að ná megi bæði verulegri hagræðingu og 
faglegum ávinningi með því að sameina Veðurstofuna og Vatnamælingar Orkustofnunar í 
eina ríkisstofnun. Margt mælir með því að skilgreina hlutverk Vatnamælinga út frá 
grunnverkefnum (greiddum úr ríkissjóði) annars vegar og verkefhum sem unnin eru á 
markaði hins vegar með svipuðum hætti og gert hefur verið með veðurþjónustuna. Ljóst 
er að komi til sameiningar þarf að vinna skipurit frá grunni fyrir hina nýju stofnun, því 
hvorki skipurit Veðurstofunnar né Vatnamælinga myndi falla að starfsemi hinna nýju 
stofnunar. Er Veðurstofan reiðubúin að ræða áfram við Vatnamælinganefndina á þessum 
forsendum.
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