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Fjárlaganefnd Alþingis 

Efni: Fráveituframkvæmdir í Mývatnssveit.

Skútustaðahreppur þarf að ráðast í umfangsmiklar úrbætur á frárennslismálum í 
Reykjahlíð m.a að kröfu Umhverfisstofunar með vísan til verndunarlaga Mývatns og 
Laxár nr 97/2004.
Verkfræðistofan EFLA hefur unnið forhönnun og kostnaðarmat á fráveitukerfi er 
uppfyllir kröfur um þriggja þrepa hreinsun.

Hefðbundin kostnaðaráætlun við hreinsistöðina og lagna- og dælukerfið hljóðar upp á 
200 milljónir króna. Að teknu tilliti til reynslu frá mjög svo sambærilegum verkefnum 
hér á landi er það þó mat ráðgjafa að rétt sé að miða við að kostnaður við verkefnið 
endi á bilinu 250-325 milljónir króna. Áfangaskipta má framkvæmdum þannig að 
kostnaður dreifist á 5-10 ár en byggingu hreinsistöðvarinnar sjálfrar er ekki hægt að 
áfangaskipta nema að litlu leyti svo meirihluti kostnaðarins fellur til í upphafi.

Rekstrarkostnaður kerfisins er fólginn í orkukostnaði, viðhaldskostnaði, launakostnaði 
og aðkeyptri þjónustu. Hann er metinn vera 5-8 milljónir króna á ári fyrstu 10 árin eða 
svo en aukist síðan í um 7-10 milljónir á ári þegar endurnýjun búnaðar byrjar að 
einhverju ráði.

Gerð er tillaga að áfangaskiptingu þar sem framkvæmdum er skipt niður á árin 2017 
til 2022 en unnið er að öllum undirbúningi árið 2016. Þar er byrjað á að gera 
hreinsistöðina tilbúna og tengja bæði hótelin en byggðinni allri bætt inn í 5 öðrum 
áföngum. Rúmlega helmingur kostnaðarins fellur til fyrsta árið.
Samkvæmt tillögu EFLU er lagt til að verkinu verði skipt í 6 áfanga. Sjá skýrslu bls 
12. Áætlaður kostnaður við 1. og 2. áfanga er 120 milljónir.

Ljóst er að Skútustaðahreppur einn og sér hefur vart fjárhagslegt bolmagn til að 
standa fyrir þessum framkvæmdum óstuddur. Íbúar sveitarfélagsins eru í dag rúmlega 
400. Heldartekjur sveitarfélagsins (samstæðunnar) eru um 390 milljónir og 
skuldahlutfallið í dag er um 60%.
Til þess að koma til móts við sveitarfélagið og stuðla að verndun viðkvæms 
lífríkis Mývatns er þess óskað að fjárlaganefnd veiti 120 milljónum króna 
verkefnisins á árinu 2016. Jafnframt er þess óskað að fjárlaganefnd beiti sér 
fyrir að sveitarfélögum verði endurgreiddur VSK af fráveituframkvæmdum 
enda óeðlilegt að fáveituframkvæmdir sveitarfélaga myndi skattstofn fyrir ríkið.
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Samantekt

Til að hægt sé að uppfylla kröfur um hreinsun frárennslis á vatnasviði Mývatns er nauðsynlegt 
að byggja öfluga þriðja stigs hreinsistöð. Mælt er með að öllu frárennsli verði safnað saman 
með lagningu sjálfrennslis- og dælulagna ásamt dælubrunnum og það leitt að hreinsistöð sem 
staðsett yrði neðan þjóðvegar á milli hótelanna.

Til eru ódýrari aðferðir við hreinsun skólps er hér er fjallað um en virkni þeirra er ekki eins örugg 
og getur verið mjög árstíðabundin. Vegna þeirra ströngu krafna sem settar hafa verið á 
svæðinu er ekki fjallað um slíkar lausnir hér.

Hefðbundin kostnaðaráætlun við hreinsistöðina og lagna- og dælukerfið hljóðar upp á 200 
m illjónir króna. Að teknu tilliti til reynslu frá mjög svo sambærilegum verkefnum hér á landi er 
það þó mat ráðgjafa að rétt sé að miða við að kostnaður við verkefnið endi á bilinu 250-325 
milljónir króna. Áfangaskipta má framkvæmdum þannig að kostnaður dreifist á 5-10 ár en 
byggingu hreinsistöðvarinnar sjálfrar er ekki hægt að áfangaskipta nema að litlu leyti svo 
meirihluti kostnaðarins fellur til í upphafi.

Rekstrarkostnaður kerfisins er fólginn í orkukostnaði, viðhaldskostnaði, launakostnaði og 
aðkeyptri þjónustu. Hann er metinn vera 5-8 m illjónir króna á ári fyrstu 10 árin eða svo en 
aukist síðan í um 7-10 milljónir á ári þegar endurnýjun búnaðar byrjar að einhverju ráði.

Gerð er tillaga að áfangaskiptingu þar sem framkvæmdum er skipt niður á árin 2017 til 2022 
en unnið er að öllum undirbúningi árið 2016. Þar er byrjað á að gera hreinsistöðina tilbúna og 
tengja bæði hótelin en byggðinni allri bætt inn í 5 öðrum áföngum. Rúmlega helmingur 
kostnaðarins fellur til fyrsta árið.
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Inngangur
Fráveitukerfi þéttbýlis í Reykjahlíð í Skútustaðahreppi samanstendur í dag af lagnakerfi sem 
tengt er níu rotþróm sem taka við skólpi frá byggðinni, og eru sumar af þessum rotþróm tengdar 
siturlögnum. Samkvæmt reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur og skólp telst rotþró með siturlögn 
eða sandsíu vera tveggja þrepa hreinsun, og því fer fram hreinsun á því stigi í vissum tilfellum 
í Reykjahlíð. Hins vegar þarf að hreinsa skólp betur en svo á þessu svæði samkvæmt 
reglugerð nr. 665/2012 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, en þar kemur 
fram að skólp á vatnasviði Mývatns skuli hreinsað með ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa í 
samræmi við ákvæði 2. málsgreinar 7. greinar reglugerðar um fráveitur og skólp. Jafnframt 
kemur fram í deiliskipulagi Reykjahlíðar, að krafist sé hreinsistöðvar innan skipulagssvæðis 
Reykjahlíðar. T ilgangur þessarar greinargerðar er því að lýsa hönnunartillögu að nýju 
fráveitukerfi og hreinsistöð fyrir þéttbýli Reykjahlíðar, sem einnig tæki við skólpi frá 
byggðakjarna í Reynihlíð og hótelunum tveimur, Hótel Reykjahlíð og Hótel Reynihlíð.

A fm örkun  gre inargerðar

Við vinnu þessarar greinargerðar hafa verið gerðar ákveðnar afmarkanir. Þær eru eftirfarandi:

1. Hönnunartillögur einskorðast við þéttbýli Reykjahlíðar ásamt hótel Reynihlíð og 
byggingum þar í kring og hótel Reykjahlíð með fyrirhugaðri stækkun.

2. Ekki hafa verið gerðar rennslis- eða styrkleikamæ lingar á skólpi í Reykjahlíð

3. Skólpmagn er áætlað (samanber atriði 2) út frá stöðluðum gildum fyrir skólpmagn pr. 
einstakling.

4. Ekki hafa verið lagðar fram tillögur að hreinsun fyrir bakskolsvatn sundlaugar þar sem 
ekki hafa farið fram eiginlegar mælingar eða greiningar á því rennsli.

5. Nákvæmar útfærslur varðandi hreinsun skólps og lækkun köfnunarefni (N) og fosfórs 
(P) þarfnast nánari skoðunar. Þó hefur verið lögð fram tillaga að hreinsistöð sem 
uppfyllir kröfur um ítarlegri skólphreinsun en tveggja þrepa í samræmi við gildandi 
reglugerðir, líkt og á við innan vatnsverndarsvæðis Mývatns.

6. Í dag er seyru úr rotþróm frá svæðinu fargað á Litluströnd. Aðrar leiðir væru mögulegar 
til meðhöndlunar seyru, svo sem jarðgerð, en um þessa möguleika er ekki fjallað í 
greinargerð þessari enda krefjast slíkar tillögur nánari athugunar.

Staðhæ ttir í Skútustaðahreppi, Reykjahlíð og Reynihlíð
Skútustaðahreppur er um 6200 km2 að flatarmáli. Landssvæði hreppsins nær frá Gæsfjöllum 
í norðri inn á Vatnajökul í suðri. Eftir austurmörkunum rennur Jökulsá á Fjöllum en til vesturs 
afmarkast sveitarfélagið af Þingeyjarsveit og af Norðurþingi til norðurs. Aðliggjandi eru 
sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Norðurþing og Þingeyjarsveit, og mörk við sveitarfélagið 
Hornafjörð eru á Vatnajökli (sjá hreppsmörk á Mynd 1.). Skútustaðahreppur er hálendasti 
hreppur landsins og allir bæ ir í sveitinni eru í meira en 260 m hæð yfir sjávarmáli (hys). Auk 
þéttbýlisins í Reykjahlíð er einnig nokkuð þéttbýlt á Skútustöðum og í Vogum, þó ekki sé um 
eiginlega þorpsmyndun að ræða.
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Mynd 1. Mörk Skútustaðahrepps (Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2011-2023)

Fram á miðja 20. öld var Mývatnssveit hefðbundið landbúnaðarsamfélag en þar að auki hafa 
veiðihlunnindi alla tíð haft mikil áhrif á afkomu íbúa. Með tilkomu Kísiliðjunnar árið 1966 
myndaðist þéttbýliskjarni í landi Reykjahlíðar sem óx enn frekar með byggingu Kröfluvirkjunar 
á áttunda áratugnum. Á sama tíma efldist mjög iðnaður og hvers kyns ferðaþjónusta, og margir 
íbúar hófu störf innan nýrra atvinnugreina og þar með lagðist búskapur af á mörgum býlum. 
Íbúafjölgun varð mikil í hreppnum og í byrjun níunda áratugs 20. aldar voru íbúar sveitarinnar 
um 550, þar af um helm ingur í Reykjahlíð. Lokun Kísiliðjunnar 2004 hafði mikil áhrif á atvinnulíf 
hreppsins þótt störf í þjónustugreinum hafi að einhverju leyti komið í stað horfinna starfa. Innan 
þjónustugreina hefur störfum tengdum ferðaþjónustu fjölgað hvað mest. Í hreppnum eru 22 
bújarðir á 57 lögbýlum (upplýsingar frá 2009), og hefur búseta haldist á flestum jörðum 
undanfarin ár þrátt fyrir mikinn samdrátt í landbúnaði (Aðalskipulag Skútustaðahrepps, 2011- 
2023). Þann 1. janúar 2014 voru íbúar 371 talsins í Skútustaðahreppi, þar af 144 í Reykjahlíð 
samkvæmt Hagstofu Íslands.

Mývatn, sem er fjórða stærsta vatn landsins (36,5 km2), er höfuðeinkenni sveitarinnar. Vatnið 
liggur í 277 m hys og er grunnt, með meðaldýpt um 3 m og mesta dýpi um 5 m. Nytjar af 
Mývatni hafa alltaf verið m ikilvægur þáttur í afkomu íbúa; áður fyrr var það aðallega silungsveiði 
og eggjataka en í seinni tíð, fram til ársins 2004, einnig kísilgúrnám. Úr Mývatni rennur Laxá 
sem er ein eftirsóttasta og jafnfram t ein gjöfulasta veiðiá landsins. Eina yfirborðsvatnið sem 
rennur í Mývatn er Grænilækur sem rennur úr Grænavatni en mest allt það vatn sem í Mývatn 
rennur fellur til neðanjarðar, bæði heitt og kalt. Þrátt fyrir staðsetningu Mývatns á hálendi þar 
sem frost getur orðið mikið er vatnið alltaf íslaust vegna innstreymis uppsprettuvatns. 
(Aðalskipulag Skútustaðahrepps, 2011-2023).

Á skipulagsuppdrætti fyrir Skútustaðahrepp er dregin þéttbýlismörk sem eru skipulagsmörk 
þéttbýliskjarna hreppsins. Svæðið innan þéttbýlismarka í Reykjahlíð er 64,8 ha. Á 
íbúðarsvæðum í Reykjahlíð er rými fyrir um 40 nýjar íbúðir miðað við áætlaðan þéttleika 
byggðar. Auk þess kemur fram í aðalskipulagi hreppsins að líta megi til svæðis austan 
Múlavegar til síðari nota með u.þ.b. 36 íbúðalóðum. Skipulagssvæðið kemur fram á Mynd 2 
(efri mynd), með bláum byggingum á þeim svæðum sem ætluð eru til framtíðar byggðar. 
Staðsetning rotþróa (R) og leiksvæða (L) kemur einnig fram á Mynd 2 (efri mynd) þar sem 
núverandi rotþrær eru merktar með appelsínugulu en áætluð rotþró í kjölfar nýjar byggðar með 
bláu. Í suðaustur horni skipulagssvæðisins er iðnaðar- og athafnasvæði (iðnaðarsvæði er grátt 
en athafnasvæðið hvítt). Samkvæ mt Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 skal á athafnasvæðum 
fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á mengun, t.d. léttum iðnaði,
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vörugeymslum, og heildverslunum. Á iðnaðarsvæðum er aftur á móti fyrst og fremst gert ráð 
fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem talin er geta haft mengun í för með sér, 
t.d. skólpdælu- og hreinsistöðvum.

Í Reynihlíð er að finna um það bil 15 húsa kjarna með íbúðum, verslun og annarri þjónustu, 
svo sem ferðaþjónustu. Einnig er að finna tvö hótel á svæðinu; Hótel Reykjahlíð og Hótel 
Reynihlíð (sjá mynd 2, neðri mynd). Á Hótel Reykjahlíð eru 9 herbergi en 41 herbergi á Hótel 
Reynihlíð.

Mynd 2. Að ofan: Deiliskipulag þéttbýlis í Reykjahlíð, Skútustaðahreppi (útgefið í júní, 2014). 
Að neðan: Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2011-2023 (útgefið íjún í 2015), þar sem staðsetning Hótels 
Reykjahlíðar og Hótels Reynihlíðar er sýnd.
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Núverandi fráve itukerfi í Reykjahlíð og Reynihlíð

Fráveitukerfi þéttbýlis í Reykjahlíð samanstendur í dag af lagnakerfi sem tengt er þeim níu 
rotþróm sem taka við skólpi frá byggðinni (sjá Mynd 2), og eru sumar þeirra tengdar 
siturlögnum. Um ástand rotþróa og siturlagna í Reykjahlíð og Reynihlíð er ekki vitað með vissu 
en hluti þeirra er þó kominn til ára sinna. Við hótelin tvö, Hótel Reykjahlíð og Hótel Reynihlíð, 
er einnig notast við rotþrær og siturlagnir. Vatnsveita Reykjahlíðar er með vatnsból í 
Austraselslindum austan við Námaskarð. Hitaveitan er úr sömu lind og er kalda vatnið hitað 
upp í túrbínu vestan við Námaskarð. Reynt hefur verið að leiða ofanvatn og bakrás hitaveitu 
framhjá rotþróm og siturbeðum til draga úr vatnsmagni og auka hreinsivirkni, en vitað er um 
einhverja misbresti á þessu sem þarfnast lagfæringa. Losun seyru úr rotþróm fer fram á 
Litluströnd en svæðið er ekki skilgreint í aðalskipulagi (Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2011- 
2023).

Samkvæmt reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur og skólp telst rotþró með siturlögn eða sandsíu 
vera tveggja þrepa hreinsun en hins vegar kemur fram í reglugerð nr. 665/2012 um verndun 
Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, að skólp á vatnasviði Mývatns skuli hreinsað með 
ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa í samræmi við ákvæði 2. málsgreinar 7. greinar reglugerðar 
um fráveitur og skólp. Landfræðileg afmörkun vatnsverndarsvæðis Mývatns er skilgreint í 
lögum nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (sjá Mynd 3).

Mynd 3. Vatnsverndarsvæði og verndarsvæði Mývatns og Laxár (samþykkt á Alþingi 28. maí 2004).
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Samkvæmt ofangreindum ákvæðum úr lögum og reglugerðum er lúta að vernd Mývatns og 
vatnasvæðis þess er farið fram á þriggja þrepa skólphreinsun sem uppfylla skal hreinsikröfur 
varðandi köfnunarefni (N) og fosfór (P) samanber töflu í viðauka I (reglugerð nr. 450/2009 um 
breytingu á reglugerð um fráveitur og skólp, nr. 789/1999).

Streymi grunnvatns í átt að Mývatni eru sýndir á Mynd 4 þar sem staðsetning Reykjahlíðar 
kemur einnig fram. Stærð og fjöldi örva sýnir magn grunnvatns, og af því má lesa að 
grunnvatnsstreymi er töluvert austanvert við vatnið þar sem Reykjahlíð er staðsett. Við vinnu 
greinargerðar þessarar hafa ekki verið gerðar rannsóknir á undirliggjandi jarðlögum við 
Reykjahlíð og út að lokaviðtaka skólpsins, Mývatni, en vitað er að Reykjahlíð stendur á gljúpu 
hrauni (Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2011-2023). Ef rotþrær eru orðnar slitnar og siturlagnir 
ekki til staðar, eins og sums staðar er í Reykjahlíð, er hætta á mengun grunnvatns, og í gljúpum 
jarðlögum er hættan jafnvel enn meiri. Mengun af völdum óhreinsaðs skólps getur einnig borist 
til viðtakans, Mývatns. Eins ber að hafa í huga að jarðlög sem þessi setja vissar skorður 
varðandi notkun náttúrulegra skólphreinsiaðferða, t.d. síun í gegnum náttúruleg jarðlög.

0 2 4 km

Mynd 4. Grunnvatnsstreymi í átt að Mývatni. Fjöldi og stærð örva endurspeglar magn 
grunnvatnsstreymis. Reykjahlíð (þéttbýli) er merkt með rauðum hring.

Skólpmagn í Reykjahlíð og Reynihlíð

Við útreikning á rennsli skólps í hverja rotþró í þéttbýlinu Reykjahlíð voru teknar saman 
upplýsingar um fjölda íbúða sem tengdar eru hverri rotþró í dag. Skólpmagn frá stofnunum og 
þjónustu var einnig tekið með í reikninginn. Tengingar mismunandi eininga (íbúðar, verslana, 
skóla, o.s.frv.) við núverandi rotþrær má sjá í töflu 1. Í Reykjahlíð er einnig að finna sundlaug 
sem ekki er tilgreind í töflu 1, og er ástæðan sú að hún er ekki tengd rotþró þar sem vatn úr 
bakskolunarkerfi laugarinnar er tæmt beint í nærliggjandi jarðlög (jarðsprungu).
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Tafla 1. Núverandi rotþrær í  þéttbýli Reykjahlíðar og tengingar við þær.

Eining Númer rotþróar
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10R11

Íbúðir x x x x x
Verslunar- og miðsvæði x x
Leikskóli x
Iðnaðar- og athafnasvæði x
Ferðaþjónusta x
WC aðstaða x
Skóli/sundlaug x

Hótel Reykjahlíð x
Hótel Reynihlíð m.m. x

Við útfærslu hönnunartillaga þarf að taka tillit til aukins íbúafjölda/þjónustu í framtíðinni. Fjöldi 
íbúða í þéttbýlinu Reykjahlíð er í dag 59 en reiknað er með að 36 íbúðir til viðbótar verði 
byggðar auk ýmis konar þjónustu. Með þessari viðbót er gert ráð fyrir að íbúafjöldi fari úr um 
200 í um 300. Aukinn fjöldi íbúa endurspeglast sömuleiðis í auknum fjölda nemenda við leik- 
og grunnskóla, og þar af leiðandi meira skólprennslis frá þessum einingum á komandi árum. Í 
Reynihlíð er reiknað með að íbúðum fjölgi úr fimm í tíu í framtíðinni, og það sama á við um 
verslanir.

Þar sem reiknað er með mikilli aukningu ferðamanna hefur verið reiknað með að 
ferðaþjónustuíbúðum fjölgi úr fimm í 20 í Reynihlíð. Fyrir eru tvæ r ferðaþjónustuíbúðir í 
Reykjahlíð, svo samanlagður fjöldi þeirra fer úr sjö í 22. A f sömu ástæðu er fyrir fyrirhugað að 
að fjölga herbergjum á Hótel Reykjahlíð og Hótel Reynihlíð um samtals allt að 180 ásamt 
veitingaaðstöðu (Deiliskipulag Reykjahlíðar, 29.5.2014).Einnig er gert ráð fyrir fleiri 
almenningssalernum á svæðinu

Meðalrennsli er áætlað miðað við ákveðinn fjölda persónueininga í hverjum flokki (íbúðir, skóli, 
ferðaþjónusta, o.s.frv.) og hönnunargildi fyrir hverja tegund starfsemi. Niðurstöður þessara 
útreikninga fyrir Reykjahlíð og Reynihlíð er að finna í töflu Tafla 2, bæði fyrir núverandi sem og 
áætlað fram tíðar ástand.

Tafla 2. Áætlað núverandi og komandi meðalrennsli (Q) skólps frá mismunandi einingum í Reykjahlíð 
(þéttbýli) og Reynihlíð.

Eining Núverandi 
Fjöldi Q (m3/sólarhr.)

Komandi 
Fjöldi Q (m3/sólarhr.)

Íbúðir 64 52,8 105 86,6

Verslunar- og miðsvæði 8 1,6 18 3,4

Leikskóli 1 0,6 1 1

Iðnaðar- og athafnasvæði 4 7,7 6 11,6
Ferðaþjónusta 7 1,6 22 21,2

Hótel, fjö ld i herbergja 50 15 230 69

Salernisaðstaða fy rir ferðamenn 1 1,5 1 5,0

Skóli 1 1,5 1 2,4

Samtals 82,3 200,2
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Tillögur að lausnum

Í þessum kafla verður fjallað um tillögu að lagnakerfi og hreinsistöð. Það magn skólprennslis 
sem reiknað er með á komandi árum (sjá töflu 2) er það sem miðað er við í hönnunartillögunni.

Brunnar og lagnaleið

Lagt er til að núverandi rotþrær í þéttbýlinu Reykjahlíð verði teknar úr notkun og í staðinn verði 
lagðir sjálfrennslisbrunnar og dælubrunnar. Gerð er krafa um að byggð verði hreinsistöð fyrir 
svæðið, þ.e.a.s. Reykjahlíð, Reynihlíð og hótelin tvö, og samkvæmt tillögu að deiluskipulagi 
Reykjahlíðar (útgefin í júní 2014) er óskað eftir að slík hreinsistöð verði staðsett innan 
skipulagssvæðisins. Það er mat ráðgjafa að ekki sé raunhæft að staðsetja hreinsistöð innan 
deiliskipulagssvæðisns bæði af hagkvæmniástæðum og einnig vegna þess að mikil nálægð 
við íbúðarhús kallar á mikla lofthreinsun. Tillaga að staðsetningu hreinsistöðvar neðan við 
þjóðveginn á móts við hótel Reynihlíð kemur fram á Mynd 5. Þessi staðsetning var valin með 
það í huga að vera sem lengst frá byggð og að lágmarka dælingu á skólpi.

Í eftirfarandi hönnunartillögu að nýju lagnakerfi er gert ráð fyrir átta dælubrunnum, hver með 
einni til tveimur dælum og stæstu dæ lurnar við hótelin. Brunnar (sjálfrennslisbrunnar) verða 
settir á þá staði þar sem halli í landslaginu leyfir sjálfrennsli skólps í átt að brunnum en í öðrum 
tilfellum þarf að nota dæ lubrunna- og lagnir til að dæla skólpinu áfram í lagnakerfinu.

Lagt er til að lagnaleiðir verði valdar með tilliti til þess að lágmarka rask, t.d. með því að 
staðsetja lagnir í stígstæðum. Einnig mætti nýta tækifærið og leggja nýja stíga eða endurnýja 
yfirborð lands þar sem þess gerist þörf. Huga þarf vel að framkvæmdum í nágrenni Sauðahellis 
og eins gætu skútar og sprungur komið víða í ljós á framkvæmdatíma.

Vert er að taka fram að erfitt er að áætla hæðarlegu lagna miðað við loftmælt kort. Því þyrfti 
að hæðarmæla land og lagnir/rotþrær við endanlega hönnun eða við hönnun tengda nýja 
skipulagsáfangaum. Einnig er nauðsynlegt að nálgast teikningar af lögnum og rotþróm til 
innmælinga, það er að segja til að sannreyna staðsetningar þeirra.
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Mynd 5. Tillaga að hönnun lagnakerfis í Reykjahlíð (þéttbýli). Bs=Brunnar, DBs=Dælubrunnar, 
R=Núverandi rotþrær, HS=Hreinsistöð. Sjálfrennslislagnir eru merktar með appelsínugulum línum en 
dælulagnir með rauðum línum. Ath að lagnir eru innan veghelguanrsvæðis neðan þjóðvegar.

Frá sundlauginni er vatn úr bakskolskerfinu leitt beint í nærliggjandi jarðlög í dag. Þar sem ekki 
hefur farið fram efna- og örverugreining á bakskolsvatninu er ekki hægt að meta hvaða 
hreinsiaðferðir myndu henta slíku skólpi best. Ef styrkur klórs í bakskolsvatni sundlaugarinnar 
er undir ákveðnum viðmiðunarmörkum mætti leiða það til hreinsistöðvarinnar, án mikils auka 
tilkostnaðar miðað við þá kostnaðaráætlun sem lögð er fram í greinargerð þessari. Þó er ekki 
hægt að útiloka að hár klórstyrkur haft neikvæð áhrif á hreinsivirkni hreinsistöðvar. Því gæti 
þurft að hreinsa bakskolsvatn frá sundlauginni með öðrum leiðum, t.d. með notkun virks 
kolefnis (e. active carbon filter) sem nota má til að fjarlægja klórsambönd úr skólpi.

O fanvatn og affallsvatn h itaveitu

Í hönnunartillögu þessari er miðað við að affallsvatn frá hitaveitu verði ekki leitt í sömu lagnir 
og skólp, heldur verði því veitt beint ofan í jarðlög. Það sama á við um ofanvatn sem lagt er til 
að veitt verði í græna geira, en með þeim hætti er miðað að því að líkja eftir náttúrulegu rennsli 
vatns í jarðlögum í átt að endanlegum viðtaka. Slíkar lausnir ýta undir að náttúrulegt jafnvægi 
haldist í vatnabúskapi svæðisins. Ókostur þess að leiða ofanvatn og affallsvatn hitaveitu til 
hreinsistöðvar er aukið rennsli í gegnum stöðina, sem hækkar rekstrarkostnað og flýtir að auki 
leið ofanvatns óeðlilega mikið í átt að viðtakanum. Þessi aðskilnaður affallsvatns hitaveitu og 
ofanvatns frá almennu skólpkerfi er ekki til staðar í öllum hverfum Reykjahlíðar í dag, en miða 
ætti að því að koma þessum aðskilnaði á í öllum húsum, einnig eldri byggingum, sem og í 
Reynihlíð og hótelunum tveimur.
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Hreinsistöð

Árið 2009 tók Orkuveita Reykjavíkur fjórar líffræðilegar hreinsistöðvar frá þýska 
framleiðandanum System S&P í gagnið á Bifröst, Varmalandi, Reykholti og Hvanneyri í 
Borgarfirði. Góð reynsla hefur verið af þessum hreinsistöðvum hér á landi en um er að ræða 
hreinsistöðvar sem hægt er að kaupa fullútbúnar með þeim tækjabúnaði sem nauðsynlegur er 
til að uppfylla þær skólphreinsikröfur sem í gildi eru á viðkomandi stað. Á ofangreindum 
stöðum; Bifröst, Varmalandi, Reykholti og Hvanneyri; eru ekki gerðar sömu skólphreinsikröfur 
og á vatnasviði Mývatns, og hreinsunin því ekki eins ítarleg og krafist er í Reykjahlíð. Þó er 
hægt að sníða hönnun hreinsistöðvanna að þeim kröfum sem gildandi eru, og því ætti þetta 
kerfi að geta hreinsað skólp frá Reykjahlíð í samræmi við gildandi kröfur (sjá Viðauka I). Stærð 
hreinsistöðvarinnar fer eftir þeim fjölda persónueininga sem áætlað er að hún þurfi að anna. 
Hreinsunin fe r þannig fram að skólpið rennur að stöðinni inn í forþró þar sem fast efni fellur til 
botns. Í þessari þró jafnast rennslissveiflur einnig út. Afrennslið úr forþrónni fer eftir þetta inn í 
sjálft hreinsikerfið sem er byggt upp af skífum sem er raðað þétt upp á láréttan snúningsöxul 
og myndar nokkurs konar kefli. Örverufilma myndast á skífunum en þessar örverur sjá um að 
brjóta niður uppleyst mengunarefna í skólpinu. Sífelldur snúningur skífanna tryggir 
súrefnisflæði til örverufilmunnar, og vegna hreyfinga vatnsins fellur seyra af skífunum ekki til 
botns heldur berst hún áfram í seyrufellingarbúnað. Þegar bakteríuþekjan verður of þykk, fellur 
hún til botns og er henni þá dælt yfir í forþrónna. Hægt er að bæta við þriðja þrepi hreinsunar 
til að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til hreinsunar á vatnasviði Mývatns. Á þann hátt má 
ná fram mikilli lækkun á styrkleika BOD (biological oxygen demand, eining fyrir styrkleika 
lífræns efnis í skólpi) og köfnunarefnis, og í lokaþrepi hreinsibúnaðarins fer fram lækkun á 
fosfórstyrk. Rétt er að taka fram, að til eru ódýrari aðferðir til skólphreinsunar en þar er vissan 
fyrir nægum árangri minni og því hefur ekki verið fjallað um slíkar aðferðir í hönnunartillögu 
þessari. Það er nauðsynlegt til að tryggja virkni hreinsunar og lagna að áður en hótel og 
ferðaþjónusta leiði skólp inn í kerfið hafi það farið í gegnum öflugar fituskiljur.

Um áfangaskiptingu fram kvæ m da

Eðlilegast væri að byrja á að reisa hreinsistöð og tengja hótel Reynihlíð og Reykjahlíð ásamt 
byggðinni í Reynihlíð, en flest hús virðast tengd sömu rotþró vestan við hótelið sem er tengd 
siturbeði vestan þjóðvegar. Rotþró við gamla hótelið neðan þjóðvegar er talin ónýt eða mjög 
léleg. Framkvæmdum við hreinsistöð er ekki hægt að áfangaskipta, en möguleikar eru til staðar 
að ljúka uppbyggingu lagnakerfisins í Reykjahlíðarhverfinu í nokkrum áföngum eftir því hvað 
hentar hverju sinni.

Á æ tlaðu r kostnaður

Þar sem þessari uppbyggingu fráveitu svipar mjög til þeirra fjögurra verkefna í Borgarfirði sem 
minnst var á framar má segja að mat á kostnaði sé byggt á nokkuð öruggum upplýsingum.

Kerfin í Borgarfirði voru hönnuð fyrir samtals 1630 íbúajafngildi á meðan hér er miðað við um 
500 íbúajafngildi, reiknað með sambærilegum hætti.

Heildarkostnaður við fráveituppbygginguna í þessum fjórum byggðakjörnum í Borgarfirði 
endaði í um 1.000 milljónum króna á verðlagi ársins 2010. Síðan þá hefur byggingavísitala 
hækkað um 20% en athuga þarf að búnaður erlendis frá var líklega greiddur á gengi Evru um 
180 kr/€ sem er um 30% hærra en núna. Miðað við þessar leiðréttingar nam kostnaðurinn um 
660 þúsund/íbúajafngildi. Það er mat ráðgjafa að ná megi kostnaði nokkuð niður af fenginni 
reynslu en á móti kemur að búnaðurinn þarf hér að vera nokkuð dýrari vegna frekari
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hreinsunar. Því sé eðlilegt að miða við að heildarkostnaður muni lenda á bílinu 500-650 
þúsund/íbúajafngildi sem gerir 250-325 milljónir króna.

Það skal ítrekað að þessar tölur eru fengnar út af reynslu frá mjög sambærilegum verkefnum 
og innifela því alla óvissu, allan undirbúning og slíkt.

Hefðbundin kostnaðaráætlun fyrir þetta verkefni byggð á einingarverðum og magntölum ásamt 
25% óvissuálagi og kostnaði við allan undirbúning hljóðar upp á 200 milljónir króna.

Hvað rekstrarkostnað varðar hefur verið haft samráð við Orkuveitu Reykjavíkur varðandi þeirra 
reynslu af rekstri sinna hreinistöðva. Niðurstaðan er að raunhæft sé að ætla að 
heildarkostnaður liggi á bilinu 5-8 m illjónir fyrstu árin en aukist síðan í 7-10 milljónir eftir 10 ár 
eða svo, þegar búnaður hefur náð þeim aldri að endurnýjun hans fer að byrja að einhverju ráði.

Tillaga að á föngum

Lagt er til að í 1. áfanga yrði hreinsistöðin byggð með öllu og afrennsli frá hótel Reynihlíð og 
tengdum húsum ásamt afrennsli frá hótel Reykjahlíð tengt stöðinni (dæ lubrunnar 7 og 8 teknir 
í gagnið). Í 2. áfanga yrðu dæ lubrunnar 1 og 2 settir niður og tengdir dælubrunni 7. Í 3. áfanga 
bættust við dæ lubrunnar 3 og 4 og tengt að brunni Bs3. Í 4. áfanga bættist dæ lubrunnur 5 við, 
og í 5. áfanga dæ lubrunnur 6 og kerfið við iðnaðarsvæðið. Í 6. áfanga kæmi loks sundlaugin 
inn á kerfið.

Kostnaður gæti fallið til samkvæ mt töflu 3 hér að neðan. Byggt er á kostnaðaráætlun.

Tafla 3: Tillaga að tímasettum áföngum og kostnaðarskipting þeirra.

Áfangi Kostnaður (kr) Hlutfall af heild / 
uppsafnað

Tímasetning

Undirbúningur 20.000.000 10% / 10% 2016

1. áfangi 100.000.000 50% / 60% 2017

2. áfangi 15.000.000 7,5% / 67,5% 2018

3. áfangi 15.000.000 7,5% / 75% 2019

4. áfangi 10.000.000 5% / 80% 2020

5. áfangi 20.000.000 10% / 90% 2021

6. áfangi 20.000.000 10% / 90% 2022

Samtals 200.000.000 100% / 100%
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Viðauki I: H re insikröfur skólps á vatnasvæði Mývatns

Eftirfarandi eru hreinsikröfur sem gilda um hreinsun skólps á vatnasvæði Mývatns í samræmi 
við reglugerð um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 665/2012 og reglugerð 
nr. 450/2009 um breytingu á reglugerð um fráveitur og skólp, nr. 798/1999.

Færibreytur Styrkur Lágmarkslækkun 
miðað við 

hundraðshluta1)

Tilvísunaraðferð

Heildarstyrkur
fosfórs

2 mg/l P 
frá og með 50 

pe.

80 Sameindargleypnilitrófsmæling

Heildarstyrkur
köfnunarefnis2)

15 mg/l N 
frá og með 50 

pe.3)

70-80 Sameindargleypnilitrófsmæling

1) Lækkun miðað við styrk aðveituskólps.

2) Heildarstyrkur köfnunarefnis merkir: heildarsumma Kjeldahl-köfnunarefnis (lífrænt N + NH3  - N), nítrat-
köfnunarefni (NO3 - N) og nítrat-köfnunarefni (NO2 - N).

3) Annar kostur er sá að sólarhringsmeðaltal fari ekki yfir 20 mg/1 N. Miðað er við 12°C vatnshita eða hærri
meðan líffræðilegur hvarfvaki skólphreinsistöðvarinnar starfar. Í  stað kröfunnar um hitastig má starfrækja
hreinsistöð tímabundið e f tillit er tekið til veðurskilyrða á staðnum. Nýta má þennan möguleika e f hægt er að 
færa sönnur á að ákvæðum 1. mgr. D-hluta, I. viðauka sé fullnægt.
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