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Skrifleg fyrirspurn um losun fráveituvatns um yfirfall í Kaupmannahöfn 
Eftir að danska sjónvarpsstöðin TV2 sagði frá því að til stæði að losa 290 milljónir lítra 

af óhreinsuðu fráveituvatni frá Kaupmannahöfn út í Eyrarsund kom upp umræða og 

hneykslun beggja vegna sundsins. Síðar kom í ljós að Kaupmannahöfn losar reglulega 

álíka magn og að samtals er um að ræða allt að 35 milljarða lítra af óhreinsuðu 

fráveituvatni á fimm árum.  

 

Í Svíþjóð er talað um losun um yfirfall fráveitukerfanna, en það á sér stað þegar mikil 

úrkoma veldur stórauknu álagi á fráveitukerfin.  Á tímabilinu 2015-2019 var við slíkar 

aðstæður losað sem svarar 1,4 milljónum lítra af óhreinsuðu fráveituvatni frá Malmö, 

Landskrona og Helsingborg. Í samanburði við þetta virðist losun frá Kaupmannahöfn 

vera gríðarleg. Losun um yfirfall ætti að vera aðgerð sem heyrir til algerra 

undantekninga þegar öfgakenndar aðstæður koma upp.  

 

Danskir embættismenn vísa til loftslagsbreytinga sem valdi aukinni úrkomu. Á 

fyrrnefndu tímabili rigndi mikið í Kaupmannahöfn, árið 2015 rigndi þar meira en gert 

hafði í hundrað ár. Það útskýrir þetta þó ekki fyllilega. Líklega ætti frekar að spyrja 

hvort Kaupmannahöfn hafi aðlagað fráveitukerfi sitt að útþenslu borgarinnar. Á 

grundvelli samanburðar við fyrrnefndar borgir í Svíþjóð má einnig segja að hægt 

hefði verið að takast á við slíka úrkomu án þess að til mikillar yfirfallslosunar þyrfti að 

koma.  

 

Umfangsmikil yfirfallslosun á þátt í mikilli losun köfnunarefnis og fosfórs sem eykur 

ofauðgun í hafinu.  Efnin sem eru losuð eru súrefniskrefjandi sem leiðir til 

súrefnisskorts og lífvana hafsbotns.  
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Vegna umræðunnar hefur áætlaðri losun nú verið frestað fram á haust með þeim 

fyrirvara að hægt verði að breyta þeirri ákvörðun hvenær sem er ef þörf krefur.  

 

Vegna tiltölulega umfangsmikillar yfirfallslosunar frá Kaupmannahöfn á því tímabili 

sem skoðað var, og þeirra afleiðinga sem losunin hefur fyrir sameiginlegt hafsvæði, 

spyr ég danska samstarfsráðherrann hvað verið sé að gera til að auka afkastagetu 

fráveitukerfa í Danmörku svo þau valdi ekki skaða á sameiginlegum hafsvæðum? 

 

 

Svíþjóð, 29. maí 2020 

Kjell-Arne Ottosson (KD)  

 


