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8. september 2020 

 

Norðurlandaráð 

 
 
 
 
Ríkisstjórn Danmerkur, sem gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni, 
sendir hér svar Danmerkur, Grænlands og Færeyja fyrir hönd ríkisstjórna Norður-
landanna við fyrirspurn frá Norðurlandaráði nr. E18_2020 dags. 25. maí 2020 
sem Thomas Jensen (S), Danmörku, lagði fram.  
 
Fyrirspurn: 
1) Hvaða rannsóknir hafa verið gerðar á vegum norrænu ríkisstjórnanna á 

vandanum við flutning þungmálma úr blöndunartækjum í drykkjarvatn og við 
snertingu við þau? 

2) Hvaða reglugerðir nota norrænu ríkisstjórnirnar til að draga úr þungmálma-
mengun frá blöndunartækjum í drykkjarvatni og frárennslisvatni? 

3) Hvernig tekur löggjöfin til efnisvals með tilliti til þess að draga úr smit-
dreifingu frá yfirborði blöndunartækja?  

4) Hvernig tekur löggjöfin til framleiðsluferlis blöndunartækja fyrir drykkjarvatn 
með tilliti til þess að forðast að bakteríur á borð við legíónella og járnbakteríur 
berist innan úr blöndunartækjum. 

 
Svar: 
1. spurning: Hvaða rannsóknir hafa verið gerðar á vegum norrænu ríkisstjórn-
anna á vandanum við flutning þungmálma úr blöndunartækjum í drykkjarvatn 
og við snertingu við þau? 

Fjögur Norðurlandanna, Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð, unnu saman á 
árunum 2014-2017 að norrænu verkefni undir heitinu Material and product 
innovation through knowledge based standardization in the drinking water 
sector (MaiD). Verkefnið fólst í að rannsaka norrænar samþykkiskröfur og staðla 
þar að lútandi og jafnframt að leggja til þætti í samnorrænt samþykkiskerfi. 
Verkefnið sendi frá sér þrjár lokaskýrslur en þær fjalla m.a. um hvernig 
þungmálmarnir blý og nikkel berast úr byggingavörum þegar þær komast í 
snertingu við neysluvatn í blöndunartækjum. 

Í Danmörku hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á losun efnasambanda úr 
byggingarvörum sem geta verið heilsuspillandi þegar þær komast í snertingu við 
neysluvatn. 

Á Grænlandi er ekki ástæða til að kanna þungmálma sem berast í neysluvatn úr 
blöndunartækjum eða við snertingu á þeim. Ástæðan er sú að grænlenskir 
byggingarverktakar fá vörur frá löndum þar sem reglugerðir eru í gildi á þessu 
sviði og þess vegna eru vatnslagnir og fráveitulagnir, þar á meðal blöndunartæki, 
þegar samþykktar til neysluvatnsveitu. 

2. spurning: Hvaða reglugerðir nota norrænu ríkisstjórnirnar til að draga úr 
þungmálmamengun frá blöndunartækjum í drykkjarvatni og frárennslisvatni? 

Neysluvatnstilskipunin1, sem hefur verið innleidd í öllum ESB-/EES-löndunum, 
tilgreinir hámarkstyrk efna, þar á meðal þungmálma, í neysluvatni. Viðmiðunar-
mörk fyrir þungmálma, t.a.m. kadmíum, kvikasilfur, blý, nikkel og króm eru í 
sömu röð 5, 1, 10, 20 og 50 μg (míkrógrömm) á lítrann. Í Danmörku hafa 
viðmiðunarmörk fyrir kadmíum og blý verið hert og eru nú 3 og 5 μg á lítrann. 

                                                             
1 Tilskipun ráðsins 98/83/EB dags. 3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns. 
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Neysluvatnslagnir mega ekki losa þungmálma í neysluvatn í það miklu magni að 
það fari yfir viðmiðunarmörk. Með því að vakta að viðmiðunarmörkin séu virt má 
koma í veg fyrir mengun af völdum þungmálma í neysluvatni. Þess skal getið að 
árið 2020 var ný útgáfa af Neysluvatnstilskipuninni samþykkt og nú er þar að 
finna nýja grein sem á að tryggja samræmingu á reglum um efni sem komast í 
snertingu við neysluvatn. Reglur um t.a.m. blöndunartæki verða því samræmdar í 
framtíðinni.  

Í Danmörku er jafnframt vísað í bekendtgørelse nr. 1007/2016 om markedsføring 
og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand (reglugerð nr. 1007/2016 um 
markaðssetningu og sölu á byggingavörum sem komast í snertingu við neyslu-
vatn). Reglugerðin á að tryggja að byggingarvörur sem komast í snertingu við 
neysluvatn losi ekki, að svo miklu leyti sem unnt er, heilsuspillandi efni í vatnið. Í 
Danmörku eru því krafist samþykkis á hollustuháttum byggingarvöru áður en hægt 
er að markaðssetja og selja byggingarvöru sem kemst í snertingu við neysluvatn.  

Í 15.5. gr. í Byggteknisk forskrift (Byggingartæknireglugerð [TEK17]) í Noregi er 
gerð krafa um að valdar skuli vörur í vatnslagnir sem losi ekki efni sem rýra gæði 
neysluvatnsins. Í 16. gr. í Drikkevannsforskrift (Neysluvatnsreglugerð) í Noregi er 
gerð grafa um að eigandi vatnsveitu og eigendur innri dreifingarkerfa tryggi að efni 
sem komast í snertingu við neysluvatn standist hollustukröfur. Efnin mega ekki 
losa nein efnasambönd í neysluvatn í heilsuspillandi magni eða magni sem veldur 
því að neysluvatnið verður gruggugt eða fær áberandi lykt, bragð eða lit.  
 
Í Svíþjóð er að finna reglur um efni sem komast í snertingu við neysluvatn í plan- 
och bygglagen (skipulags- og byggingalögum [2010:900]) sem innihalda kröfur 
um tæknilega eiginleika í byggingum. Ein krafan varðar hreinlæti, hollustu og 
umhverfisvernd. Í 3. kafla, 9. gr. í plan- och byggförordningen (skipulags- og 
byggingareglugerðar [2011:338]) er sú krafa skilgreind nánar. Reglurnar kveða á 
um að byggingu skuli móta og byggja á þann hátt að hreinlæti eða heilsu notenda 
sé ekki stefnt í hættu. Krafan er skilgreind nánar í Boverkets byggregler (2011:6) 
– föreskrifter och allmänna råd, BBR (Byggingareglur skipulagstofnunar – reglu-
gerðir og almenn ráð). 
 
Í Finnlandi er í förordning om markanvändnings- och bygglagen (reglugerð um 
landnýtingar- og byggingalög [1999/132]) gerð krafa um að byggingar séu áætlaðar 
og útfærðar á þann hátt að vatnslagnir standist kröfur um hollustuhætti. 
Samkvæmt lögunum mega byggingarvörur og -efni ekki valda óásættanlegri losun í 
neysluvatn. Í reglugerð finnska umhverfisráðuneytisins, förordning om 
byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (reglugerð um vatns- og fráveitu-
lagnir í byggingum [1047/2017]), segir að vatn úr vatnslögnum megi ekki vera 
heilsuspillandi eða hafa áberandi bragð eða lykt. Þá skuli vörur í vatnslögnum 
henta neysluvatni. Þar er m.a. átt við blöndunartæki, vatnslása og vélrænar 
tengingar.  
 
Þá eru EES-löndin skuldbundin til að draga úr mengun vatnsumhverfis í samræmi 
við Rammatilskipun um vatn2. Með því að vakta innihald t.a.m. þungmálma í 
fráveituvatni er komið í veg fyrir mengun vatnsumhverfis af þeirra völdum.  

3. spurning: Hvernig tekur löggjöfin til efnisvals með tilliti til þess að draga úr 
smitdreifingu frá yfirborði blöndunartækja? 

                                                             
2 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2000/60/EB dags. 23. október 2000 um 

aðgerðaramma Bandalagsins um stefnu í vatnsmálum. 
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Danska reglugerðin um markaðssetningu og sölu á byggingavörum sem komast í 
snertingu við neysluvatn fjallar um þá hluta byggingavöru sem komast í snertingu 
við vatn. Þ.e.a.s. byggingavörur sem eru hluti af eða tengjast föstum vatnslögnum 
og töppunarstað og sem geta haft áhrif á gæði neysluvatnsins. Í reglugerðinni eru 
ekki kröfur um að efni á yfirborði blöndunartækja dragi úr dreifingu smits af 
völdum t.a.m. baktería.  

Í byggteknisk forskrift (byggingatæknireglugerð [TEK17]) í Noregi er krafa um að 
lagnir eigi að áætla og útfæra á þann hátt að komið sé í veg fyrir bakteríuvöxt. Í 
17.3. gr. Drikkevannsforskriften (neysluvatnsreglugerðar) er krafa um að eigandi 
innra dreifingarkerfis tryggi að húskerfið sé í fullnægjandi ástandi og stuðli ekki að 
mengun neysluvatns í dreifingarkerfinu.  
 
Í kafla 3a í norsku forskrift om miljørettet helsevern (reglugerð um umhverfis-
miðaða heilsuvernd) er krafa um að koma í veg fyrir að legíónella dreifist með 
loftúða. Í 1. lið greinar 11b er krafa um að fyrirtæki tryggi að öll innrétting og allir 
ferlar sem að þeim lúta svo og bein og óbein áhrif þeirra við byggingu eða lagnir 
veiti fullnægjandi vernd gegn því að legíónella dreifist með loftúða. Í leið-
beiningum um eftirlit með legíónellu – Vandrapport 123 fra Folkehelseinstituttet 
(Vatnsskýrslu 123 frá Lýðheilsustofnun) – segir að efni sem komast í snertingu við 
vatn eigi að stuðla eins lítið og hægt er að örveruvexti og að þau séu aðlöguð vatns-
gæðum á þann hátt að komist verði sem mest hjá tæringu.  
 
Í sænsku reglugerðinni Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 
allmänna råd (Byggingarreglur skipulagsstofnunar (2011:6) – reglugerðir og 
almenn ráð) segir í kafla 6:62 að neysluvatnslagnir skuli mótaðar á þann hátt að 
neysluvatn úr töppunarstað sé hreint og standist gæðakröfur sem nefndar eru í 
Livsmedelsverkets foreskrifter for drikkevand (Reglugerð matvælastofnunar um 
neysluvatn). Þá er regla um að neysluvatnslagnir skuli útfærðar á þann hátt að 
magn skaðlegra efna geti ekki borist í lagnavatnið. Lagnirnar mega heldur ekki 
gefa frá sér lykt eða bragð í neysluvatnið. 
 
Á Íslandi eru ekki ákveðnar kröfur um efnisval í yfirborð blöndunartækja eða 
smithættu en í íslenskri byggingareglugerð (112/2012) segir að einungis skuli nota 
viðurkennd efni sem innihalda ekki skaðleg efni í neysluvatnslagnir bygginga og 
tryggja beri að vatnið standist almennar kröfur hvað varðar hollustu, bragð og lykt 
á hverjum töppunarstað. 
 
Í reglugerð finnska umhverfisráðuneytisins, förordning om väsentliga krav för 
byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten (reglugerð um 
grundvallarkröfur til byggingarvöru sem kemst í snertingu við neysluvatn), eru 
t.a.m. kröfur um eiginleika til meðhöndlunar á neysluvatni og upplausn 
þungmálma (Pb og Cd). Kröfur þessar eru nefndar í förordning om väsentliga 
tekniska krav för vattenarmaturer avsedda för vatteninstallationer i byggnader 
(reglugerð um helstu tæknikröfur til blöndunartækja fyrir vatnslagnir í byggingum 
[497/2019]). Samkvæmt þeirri reglugerð er ekki heimilt að heilsuspillandi efni 
berist úr blöndunartæki í neysluvatn og blöndunartækið má heldur ekki spilla 
gæðum neysluvatnsins.  
 
4. spurning: Hvernig tekur löggjöfin til framleiðsluferlis blöndunartækja fyrir 
drykkjarvatn með tilliti til þess að forðast að bakteríur á borð við legíónellu og 
járnbakteríur berist innan úr blöndunartækjum. 

Í Danmörku eru ekki gerðar kröfur um framleiðsluferli byggingarvöru sem kemst í 
snertingu við neysluvatn með það fyrir augum að draga úr gerlaskemmd, t.a.m. af 
völdum legíónellu og járnbaktería. Í byggingarlöggjöfinni eru þó gerðar aðrar 
kröfur sem eiga að lágmarka hættu á legíónelluvexti í hitavatnslögnum.  
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Í leiðbeiningum í norsku byggingatæknireglugerðinni er vísað í staðlana NS-EN-
817:2008 og NS-EN 1111:2017 um almennar tæknikröfur til hreinlætis- og 
blöndunartækja. 

Í íslenskri byggingareglugerð (112/2020) er krafa um að vatnslagnir komi í veg 
fyrir að bakteríugróður (legíónella) þrífist í vatnslögnum. Yfirvöld geta krafist 
innra eftirlits vegna leyfis til aðgerða þar sem hætt er við sýkingu eða þar sem 
krafist er sérstakra öryggisráðstafana, til að mynda varðandi hitastig á vatni og 
öryggi. Í íslenskri reglugerð um hollustuhætti (941/2002) er einni krafa um að 
koma í veg fyrir legíonellubakteríur í vatnslögnum. 

Í finnskri reglugerð, förordning om väsentliga krav för vattenarmaturer (reglu-
gerð um grundvallarkröfur um vatnsblöndunartæki) er krafa um að yfirborð 
vatnsblöndunartækja skuli vera slétt og án hvassra kanta. Markmiðið er að koma í 
veg fyrir örveruvöxt.  

Með góðri kveðju, 

 

Lea Wermelin 

 

 

 
 

 


