
SAMORKA
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Innan 
samtakanna starfa fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, 
raforkuframleiðendur, raforkusalar og flutnings- og
dreifingaraðilar raforku

Alþingi
Umhverfis- og samgöngunefnd

19. maí 2020

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

Með vísan í umsagnarbeiðni umhverfis- og samgöngunefndar frá 12. maí síðastliðnum, þar sem óskað 
var eftir umsögn Samorku um frumvarp til laga um breytingu á lögum um uppbyggingu og rekstur 
fráveitna, þá veitir Samorka hér umsögn sína.

Samorka, sem samtök íslenskra fráveitna, styður frumvarpið og hvetur þingmenn til þess að 
frumvarpið fái fljóta afgreiðslu og verði að lögum. Fráveitumál eru eitt mikilvægasta umhverfismál 
samtímans og fagna samtökin þeirri viðleitni sem kemur fram í frumvarpinu, að setja þau í forgang og 
gera sveitarfélögum og fráveitum mögulegt að fara í nauðsynleg úrbóta- og uppbyggingarverkefni. 
Samorka vill koma á framfæri sérstökum þökkum til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og 
stjórnvalda almennt, fyrir vel unnin undirbúning og þann metnað sem þau sýna í verki í fráveitumálum 
með þessu frumvarpi.

Samorka hefur lengi kallað eftir því að ríkið styðji við fráveituframkvæmdir, t.d með því að endurgreiða 
ígildi virðisaukaskatts vegna framkvæmdanna. Þar hafa samtökin bent á þann mikla árangur sem náðist 
í uppbyggingu fráveitukerfa á Íslandi þegar það kerfi var við lýði á árunum 1995-2008. Eins og sjá má á 
eftirfylgjandi mynd, sem sýnir hlutfall Íslendinga sem tengdir eru skólphreinistöðvum, þá byggðist 
meginhluti skólphreinsistöðva hérlendis upp á þessum árum.

Hlutfall landsmanna sem búa við skólphreinsun
100%

80%

60%

40%

61% 61% 61%
68% 68% 68% 66% 66% 72% 72% 72% 72% 74% 74% 74% 77% 79%

39% 39%

20% 10% 10% 10% 14%
22%

0%

0% 10% 10%

I I I I

Mynd 1 - Hlutfall Íslendinga sem tengdir eru við skólphreinsun

Það sem vantar upp á, til að Ísland komist sem næst 100%, er að mörg fámenn og meðalstór 
sveitarfélög eiga eftir að fara í framkvæmdir. Til þess að það sé mögulegt er mikilvægt að sami 
stuðningur og gerði það mögulegt að ná þeim árangri sem náðst hefur -  standi þeim líka til boða.
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Að mati Samorku mun frumvarp þetta verða þess valdandi að nauðsynlegar fráveituframkvæmdir geta 
farið í gang, hringinn í kringum landið. Það mun fela í sér bæði stórt framfaraskref í umhverfismálum 
og stuðning við efnahag og atvinnulíf fjölmargra sveitarfélaga.

Samorka styður frumvarpið heils hugar, en bendir á nokkur eftirfylgjandi atriði sem mikilvægt er að 
fjalla um í nefndinni.

Tímarammi

Í greinargerðinni með lögunum kemur fram, í umfjöllun um tilefni og nauðsyn lagasetningar, að í 
fjáraukalögum hafi verið veitt 200 milljónum í uppbyggingu fráveitna hjá sveitarfélögum sem hluta af 
framlögum „í sérstakt tímabundið fjárfestingarátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu með 
arðbærum fjárfestingum sem auka eftirspurn eftir vinnuafli". Samkvæmt fjáraukalögunum er „skilyrði 
framlaga til verkefnis að það hefjist eigi síðar en 1. september 2020 og sé að fullu lokið eigi síðar en 1. 
apríl 2021." Samorka bendir á að flestar stærri fráveituframkvæmdir séu af þeim skala að þær nái út 
fyrir þennan tímaramma -  þó að þær hefjist innan hans. Því leggja samtökin til að við frumvarpið verði 
bætt við tímabundnu ákvæði sem eigi einungis við um úthlutun þessa árs. Þar væri mikilvægt að það 
komi fram að nægilegt sé að fráveituframkvæmdirnar hafi átt sér stað eða hafist á árinu 2020.

Samorka vekur einnig athygli á því að hafnar eru umfangsmiklar fráveituframkvæmdir, t.d hjá 
Norðurorku. Mikilvægt er að styrkir vegna fráveituframkvæmda nái einnig til þeirra sem þegar hafa 
lagt af stað, svo að ekki sé mismunað þeim sem lögðu af stað, þrátt fyrir að ekki væri komin niðurstaða 
í vinnu á vettvangi ríkisvaldsins um kostnaðarþátttöku þess í fráveituframkvæmdum.

Styrkhlutfall

Í greinargerðinni kemur fram í umfjöllun um 1. gr. að „almennt er gengið út frá því að stuðningur ríkisins 
geti numið allt að 20% af heildarkostnaði framkvæmda sveitarfélaga". Samorka vekur athygli á því að 
það hlutfall gæti verið of lágt hjá mörgum sveitarfélögum. Það á sérstaklega við sveitarfélög sem eiga 
við fjárhagsvanda vegna Covid-19 og svo þau sveitarfélög þar sem kostnaður við framkvæmdir er 
sérstaklega hár miðað við íbúafjölda. Samorka hvetur til þess að fjallað verði um hærra styrkhlutfall í 
frumvarpinu, eða í komandi vinnu við reglugerð um úthlutun styrkja.

Samþykktar áætlanir

Í 1. gr. frumvarpsins kemur fram að „Skilyrði fyrir fjárstuðningi er að framkvæmdin sé áfangi í 
heildarlausn á fráveitumálum sveitarfélags í samræmi við samþykkta áætlun". Samorka leggur áherslu 
á að við útfærslu þessa ákvæðis í komandi reglugerðarvinnu, verði ekki gerðar of ítarlegar kröfur um 
hvað felist í „heildarlausn" og „samþykktri áætlun". Þetta á sérstaklega við um framkvæmdir sem fara 
af stað á þessu ári og ætlaðar eru sem hluti af efnahagslegri viðspyrnu hringinn í kringum landið. Ef að 
framkvæmdir raunverulega þjóna þeim tilgangi að hækka hlutfall íbúa landsins sem búa við 
fullnægjandi skólphreinsun, og hægt er að fara í þær með litlum fyrirvara, þá er það mat Samorku að 
formkröfur eigi ekki að hindra framgang þeirra.

Fjárframlag til efnahagslegrar viðspyrnu

Í greinargerðinni með lögunum er fjallað um að í fjáraukalögum hafi verið veitt 200 milljónum í 
uppbyggingu fráveitna hjá sveitarfélögum sem hluta af framlögum „í sérstakt tímabundið 
fjárfestingarátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu með arðbærum fjárfestingum sem auka 
eftirspurn eftir vinnuafli". Í umsögn Samorku um fjárfestingaátakið kom fram að 200 milljónir væru 
ekki nægilega há upphæð til að ná utan um þær framkvæmdir sem gætu farið af stað á þessu ári, og 
þannig verið öflugur hluti af efnahagslegri viðspyrnu þjóðarinnar. Greiningar Samorku sýna að a.m.k 
500 milljónir þurfi á þessu ári, til að styðja við allar þær framkvæmdir sem gætu farið af stað. Samtökin 
hvetja því stjórnvöld til að veita aukna fjármuni í stuðning við fráveituframkvæmdir á þessu ári, sem 
hluta af frekari aðgerðum til efnahagslegrar viðspyrnu.
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Forgangsröðun

Eins og kemur fram í mynd 1 hér að ofan, þá er hlutfall íbúa landsins sem búa við fullnægjandi 
skólphreinsun 79%. Því er mikilvægt að ekki verði settar nýjar kröfur á fráveitur sem gera það erfiðara 
fyrir fráveitur landsins að komast upp í 100% - forgangsmálið er að mati Samorku að klára það verkefni. 
Þar minnir Samorka á að ítarlegar rannsóknir unnar af utanaðkomandi aðilum hafa sýnt fram á gott 
ástand viðtaka þar sem er 1. stigs hreinsun hérlendis.

Að lokum þá vill Samorka ítreka hversu jákvætt er að stjórnvöld leggi áherslu á fráveitumálin og hyggist 
koma aftur á stuðningi við eitt af stærstu umhverfismálum samtímans.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst, f.h Samorku

Páll Erland, framkvæmdastjóri.

Samorka Borgartúni 35, 105 Reykjavík samorka@samorka.is s. 588 4430

mailto:samorka@samorka.is

