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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um uppbyggingu og 
rekstur fráveitna, nr. 9/2009, með síðari breytingum (átak í fráveitumálum)

Vísað er til tölvupósts dags. 13. maí 2020, þar sem umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis sendir Umhverfisstofnun til umsagnar, frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um uppbyggingu og rekstur fráveitna, nx. 9/2009, með síðari breytingum (átak í 
fráveitumálum).

Umhverfrsstofnun fagnar framangreindu frumvarpi umhverfis- og auðlindaráðherra sem 
ætlað er til fjármögnunar á átaki í fráveitumálum. Frumvarpið er afmarkað við framlag úr 
ríkissjóði til að leitast við að hraða fráveituframkvæmdum á landsvísu, en ljóst er að frestir 
til að uppfylla reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp runnu út árið 2005 og því 
löngu tímabært að ráðist verði í átak í fráveitumálum. Umhverfisstofnun bendir á 
mikilvægi samræmingar þegar kemur að vinnslu aðgerðaráætlunar undir lögum nr. 
36/2011 um stjóm vatnamála en þar fer fram vinna um forgangsröðun 
fráveituframkvæmda sveitarfélaga sem ekki uppfylla hreinsikröfur reglugerðar um 
fráveitur og skólp.

Umhverfisstofnun hefur verið í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðuneyti, Samorku 
og Samband íslenskra sveitarfélaga um þær útfærslur og er sú vinna nú í gangi. 
Umhverfisstofnun leggur því til að 4. málsliður 1. greinar fmmvarpsins hljóði svo:

Ráðherra setur nánari ákvæði um framkvæmdina í reglugerð, að höfðu samráði við 
Samband íslenskra sveitarfélaga, Samorku og Umhverfísstofnun þar á meðal um 
tímafresti, forgangsröðun framkvæmda og nánar um gögn sem þurfa að fylgja umsóknum 
og uppgjöri.

Með vísan til framangreinds lýsir Umhverfisstofnun yfir ánægju sinni með frumvarpið. 
Fulltrúar stofnunarinnar eru reiðbúnir að koma á fund umhverfis- og samgöngunefndar 
og fara nánar yfir efni umsagnarinnar.
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