
Umhverfisþættir Markmið Aðgerð

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

Skoða notkun á snjóbræðslukerfinu

ORKA / RAFMAGN Við fylgjumst með rafmagnsnotkun
Hvaða mælar eru með rafmagn fyrir rafbílana? Gera sérstaklega grein fyrir þeim í grænu 

bókhaldi árið 2019

Fá Akureyri til að vigta úrganginn í tvær vikur og yfirfæra þá tölu yfir á hina mánuðina og 

aðrar minni starfsstöðvar.

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.    

Minna á flokkunina

Fá kynningu á flokkunarmálum frá Gámaþjónustunni

Bæta hjólaaðstöðu við starfsstöðvar þar sem þarf (mögulega bara Mývatn og 

Vestmannaeyjar).

Laga hjólaaðstöðuna í bílakjallaranum, mála/þrífa gólf. Mála vegginn í sama lit og gólfið 

sem rafhjólin myndu leggjast að. Texta á vegginn (rafhjólin hér...) Þarf að bæta lýsingu?  

Gera úttekt á ferðum erlendis og innanlands. Teymin taki saman ferðirnar og leggi mat á 

hvar hægt er að hafa áhrif á fundarsetu með því að senda bréf á samstarfsaðila og óska 

eftir fjarfundi.

Í framhaldi af efri punkti: þarf að hafa betri fjarfundarbúnað? eða annars konar búnað?

Samgöngusamningar verði kynntir á starfsmannafundi

Farið yfir samninginn við bílaleiguna, að gæta þess að stofnunin fái umhverfisvænni bíla 

fram yfir aðra.

 Í framhaldi af efri punkti: athuga hvort skerpa þurfi á beiðnum frá starfsmönnum um 

hvers konar bíl þarf. Er rafmagns bíll nægilegur t.d. fyrir snatt í RVK eða AK?

Gera úttekt á helstu útprentunum starfsmanna

Fara í aðgerðir við að draga úr útprentun - auka rafræna skjölun, þarft að breyta 

verklagi? senda bréf á samstarfsaðila t.d. Fjársýsluna? 

ANNAÐ

LOSUNARBÓKHALD

Sett verði saman losunarbókhald 

sem hluti af grænu bókhaldi og 

markmið um samdrátt

Farið yfir hvaða losunartölur hægt er að finna/nota í losunarbókhaldi fyrir UST

Í bið vegna framkvæmda

Í bið vegna framkvæmda

GRÆN SKREF Í 

RÍKISREKSTRI
Endurmat á verkefninu hjá UST og úttekt frá þriðja aðila

Starfsmannafélagið setji sér umhverfisstefnu sem taki á þáttum eins og viðskipti við 

þjónustuaðila (rútur, versli lífrænar/siðgæðisvottaðar veitingar, gæti að umbúðanotkun 

ofl.)

Kynning á niðurstöðum úr GB

Kynning á flokkun

Kynning á prentun og hvatning um að draga úr útprentun. Upplýsingar birtar á sex 

mánaða fresti. 

Kynna niðurstöður úr könnun um ferðalög erlendis og innanlands

Umhverfisskilaboð í tp

Við val á gistirými, bæði erlendis og innanlands, er lögð áhersla á að velja staði með 

umhverfisvottun á borð við Svaninn, Evrópublómið, Græna lykilinn (Green Key), 

gullmerki Vakans, ISO14001 eða sambærilega vottun. 

Boðið verði reglulega uppá fræðslu fyrir starfsmenn. 

Umhverfisráð mun standa fyrir einum viðburði á ári. 

Aðgerðaráætlun umhverfisráðs Umhverfisstofnunar 2019

PRENTUN
Við ætlum að minnka prentun í 5 kg 

á starfsmann

MÖTUNEYTI
Við ætlum að draga úr 

umhverfisáhrifum vegna mötuneytis 

FRÆÐSLA

Við ætlum að bjóða uppá 

áhugaverða fræðslu eða viðburði er 

varða umhverfismál

ORKA / HEITT VATN Við fylgjumst með heitavatnsnotkun

ÚRGANGUR Endurvinnsluhlutfall verði yfir 90%

SAMGÖNGUR
Við ætlum að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda


