
Heiti verkefnisins Umhverfismál á Norðurlandi eystra 

Númer verkefnis 2021-3 

Markmið  

 

Ná yfirsýn í umhverfismálum, skapa vettvang samvinnu og móta 
aðgerðaráætlun í þessum málaflokki.  
 

Stutt verkefnalýsing  

(mikilvægt er að verk- og 

kostnaðaráætlanir séu 

gerðar fyrir öll verkefni) 

1. Ná yfirsýn þeirra aðgerða sem eru í gangi, áætlana og 
starfs/verkefnahópa og það verði til gagnagrunnur 
2. Tengja saman hagaðila, eitt skref er að búa til umhverfisnefnd SSNE 
3. Kortleggja aðgerðir SSNE/Eyþings í umhverfismálum 
4. Setja upp vettvang og stoð fyrir sveitarfélög varðandi umhverfismál og 
miðla áfram þeim verkefnum, tækjum og tólum sem eru víðsvegar til.  
5. Endurskoða mælikvarða og markmið í Sóknaráætlun SSNE 
6. Loftlagsmál. Aðstoð við sveitarfélög varðandi þau markmið sem sett 
eru varðandi loftlagsstefnur  
7. Meðferð úrgangs, skoða þörf á uppfærslu á skýrslu frá 2018 og hvað 
næsta skref er.  

Málaflokkur  
(tilgreinið málaflokk og 
undir hvaða ráðuneyti 
hann heyrir.) 

Umhverfismál, UAR 

Framkvæmdaaðili  SSNE 

Samstarfsaðilar Vistorka, Eimur, Landgræðslan og sveitarfélög á svæðinu. Leitað verður 
samstarfs við önnur landshlutasamtök eftir atvikum.  

Tengsl við 
sóknaráætlun  

Ein af þremur meginstoðum í Sóknaráætlun. Móta verður hvert hlutverk 
SSNE er í þeim málum á svæðinu og er þetta verkefni liður í því. 

Tengsl við heims-
markmið Sameinuðu 
þjóðanna 

11. Sjálfbærar borgir og samfélög – t.d. 11b 
12. Ábyrg neysla og framleiðsla – t.d. 12.4 og  12.5 
13. Aðgerðir í loftlagsmálum 

Árangursmælikvarðar  1. Gagnagrunnur verði til  
2. Umhverfisnefnd taki til starfa og aðgerðaráætlun SSNE verði til 
3. Kortlagning sé til staðar 
4. Að SSNE verði sá staður sem verkefni, stofnanir og sveitarfélög leiti til 
ef upplýsinga um þessi mál á svæðinu er þörf. Hægt að byrja að mæla 
vonandi eftir árið 2021  
5. Uppfærðir mælikvarðar og markmið  
6. Sveitarfélög öll komin með loftlagsstefnu í lok árs 
7. Að til verði aðgerðaráætlun fyrir svæðið sem þátttökuaðila í meðferð 
úrgangs í heild á landinu með fókus á lausnir á svæðinu 
 

Lokafurð 
(hver verður lokaafurð 
verkefnisins, hver verður 
ávinningur samfélagsins?) 

Hreinna land, hreinna loft og tækifæri tengd umhverfismálum. Sjá einnig 
árangurmælikvarða. 

Upphaf og lok 
verkefnis 

Jan – des 2021 

Heildarkostnaður  
(pr. ár á verkefnatíma) 

2. 1.120.000  

5. 3.000.000  

6. 1.000.000 



7. 1.000.000 

Samtals: 6.1200.000 

Framlag úr 
sóknaráætlun  
(árið 2021 og á hverju ári 
eftir það, ef við á) 

Kr. 6.120.000, -  

Mótframlag  
(ef við á) 

 

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir  
(ef við á) 

Aðgerðaráætlun í loftlagsmálum 2018-2030 
Loftlagsstefna stjórnarráðsins  
Mun tengjast inn í uppfærða landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 

 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b1bda08c-b4f6-11e8-942c-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/STJ_UAR_LoftslagsstefnaStjornarradsins_lokautgafa.pdf

