
Umhverfisþættir Markmið Aðgerð

Áfram verði fylgst með heitavatnsnotkun á Suðurlandsbrautinni og brugðist við með 

viðeigandi hætti ef vart verður við aukningu.

Athuga hvort hægt verði að setja betri stýringu á ofna- í tengslum við endurbætur á 

húsnæði. Á við allar starfsstöðvar.

Starfsmenn verða hvattir til að lækka í ofnum fyrir sumarið, frá 1. maí til 1. september. 

Sett verði í verklag hjá stofnuninni að þegar skipta þarf um ljósaperur verði settar LED 

perur í staðinn eða umhverfisvænasti kostur, á við allar starfsstöðvar.

Gerður verður samanburður á orkunotkun hjá Umhverfisstofnun við aðrar 

umhverfisstofnanir eða sambærileg fyrirtæki á Norðurlöndum.

Starfsfólk stofnunarinnar verður áfram hvatt til að slökkva ljósin.

Farið verður í aðgerðir til að draga úr úrgangsmyndun hjá Umhverfisstofnun.

Gera stutt kennslumyndband/bönd um flokkun.

Flokkunarvideóin frá flokkunarfræðslunni verði birt.

Gerð verði greining á magni lífræns úrgangs.

Gerð verði könnun á niðurstöðum námskeiðs í visthæfum akstri.

Stæði fyrir framan S24 fyrir rafbíla og hjól.

Bætt aðstaða fyrir hjól í bílakjallaranum.

Vefmiðill fyrir starfsmenn um skutl á milli staða.

Skoðuð verði aukin nýting á rafbíl stofnunarinnar.

Athuga þörf á rafhljóli fyrir starfsstöð á Akureyri.

Eingöngu verða notaðar umhverfisvottaðar ræsti- og hreinlætisvörur hjá stofnuninni. 

Fulltrúi umhverfisráðs athugar í ræstikompum.

Innkaupum á handspritti á Suðurlandsbrautinni verði hætt sem lið í að draga úr óþarfa 

innkaupum.

PRENTUN
Prentun verði undir 5 kg á hvern 

starfsmann

Ársfjórðungslega verða sendar út upplýsingar innan sviða hjá stofnuninni um stöðu 

útprentunar í þeim tilgangi að hvetja til minni prentunar meðal starfsmanna.

Í útboði fyrir mötuneytið á Suðurlandsbrautinni verða sett inn umhverfisskilyrði sem snúa 

að því að draga úr matarsóun, notkun á lífrænum vörum og að viðkomandi fyrirtæki hafi 

umhverfisstjórnunarkerfi eða umhverfisstefnu í það minnsta.    

Matarsóun verður mæld á Suðurlandsbrautinni, útbúin verði mæliaðferð, sem inniheldur 

bæði matarsóun hjá ISS og afgöngum sem er hent hér. Árangrinum verður reglulega 

miðlað til starfsfólks stofnunarinnar.  

Athuga innkaupin á matvælum með tilliti til matarsóunar og hlutfalls lífrænna matvæla.

Boðið verður upp á fræðslu um  umhverfismál minnst sex sinnum á ári.                               

           

Skoðuð verði fræðsla fyrir landverði UST, mögulega að bætt verði við fræðslu um 

vistakstur eða annað.

Umhverfisráð mun standa fyrir einum viðburði á ári .

SAMGÖNGUR

Auka hlutfall starfsmanna sem nota 

vistvænar samgöngur og 

samgöngustyrki 

Draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda vegna ferða

FRÆÐSLA
Bjóða uppá fræðslu eða viðburð um 

umhverfismál minnst 6 sinnum á ári

RÆSTINGAR
Lágmarka alla efnanotkun og nota 

umhverfisvottaðar vörur

MÖTUNEYTI Dregið verði úr matarsóun

Aðgerðaráætlun umhverfisráðs Umhverfisstofnunar 2018

ORKA / HEITT VATN Draga úr heitavatnsnotkun

ORKA / RAFMAGN Draga úr rafmagnsnotkun

Námskeið í notkun á rafbílnum.

Gerð verði könnun á samgöngumáta starfsmanna.

Samgöngusamningar verði kynntir á starfsmannafundi.

Samgöngukönnun meðal starfsmanna verði rýnd og settar saman aðgerðir byggðar á 

niðurstöðunum ef þörf þykir.

ÚRGANGUR Flokkaður úrgangur verði yfir 90%

SAMGÖNGUR


