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Neysluvatn ?

• Skilgreint skv. 
reglugerð nr.536/2001 
um Neysluvatn
– Heilnæmt og hreint !
– Forgangsvatn !



Neysluvatn – sjálfsögð vara ?

H2O H2O Na Cl Zn Si 
Ba B Cd Cr Hg Mn Mo P 
Pb Sr Se Sr Cn PHA Zn F 
K Fe Co Pb CN Pyren 
NO3 NO2 bens(a)pyren 
ofl,



Heilnæmt og hreint ?

• Rannsóknir
– Örverurannsóknir
– Efnarannsóknir
– Eðlisfræðilegar 

rannsóknir
– Manneldiskannanir



Áhrif örvera í neysluvatni

• Útlitsbreytingar (grugg, útfellingar, litur)
• Lykt- og bragðbreytingar 
• Sýkingar og eitranir hjá neytendum
• Ofnæmis- og óþolsviðbrögð hjá neytendum
• Útfellingar, tæring og stíflur í leiðslum



Hvernig er eftirliti háttað á Íslandi ?

• Sýni tekin í 
reglubundið eftirlit í 
örveru og 
efnamælingar

• 783 sýni tekin árið 
2002

• Áætlað að taka 1260 
sýni í ár

• Heildarúttektir hjá 
stærri vatnsveitum

Heilbrigðiseftirlit
Vestfjarða

Heilbrigðiseftirlit
Norðurlands eystra

Heilbrigðiseftirlit
Austfjarða

Heilbrigðiseftirlit
Vesturlands

Heilbrigðiseftirlit
Suðurlands

Heilbrigðiseftirlit
Kjósarsvæðis

Umhverfis- og
heilbrigðisstofa Reykjavíkur

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar-
og Kópavogssvæðis

Heilbrigðiseftirlit
Suðurnesja

Heilbrigðiseftirlit
Norðurlands vestra



Hlutfall neysluvatnssýna milli 
heilbrigðissvæða árið 2002
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Hlutfall sýna undir viðmiðunarmörkum

Hlutfall sýna undir viðmiðunarmörkum árið 2002
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Átak um hreint neysluvatn

• Markmið
– Fræða eigendur og 

eftirlitsaðila um gerð og 
frágang vatnsbóla

– Bæta vatnsból í landinu til 
að fá hreinna og öruggara 
neysluvatn

– Skrá öll starfsleyfisskyld 
vatnsból í landinu

– Einfalda allar skráningar og 
skýrslugerðir



Átak um hreint neysluvatn

• Styrktaraðilar
– Bændasamtökin, 

Samtök 
afurðarstöðva í 
mjólkuriðnaði og 
Umhverfisráðuneyti

• Samstarfsaðilar
– Orkustofnum, HES, 

Samorka



Átak um hreint neysluvatn
• Átakið er í fjórum hlutum

– 1.Gerð   
leiðbeiningabæklings um 
val og hönnun minni 
vatnsveitna

– 2. Námskeið sem fjallaði 
um val og hönnun minni 
vatnsveitna

– 3. Skráning allra 
eftirlitsskyldra vatnsveita

– 4. Skráning eftirlitsskyldra 
vatnsveitna í einn 
gagnagrunn



Örugg matvæli- Allra hagur !
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