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Her meo sendist utskrift ur geroab6k umhverfis- og heilbrigoisraos fra 19. januar 2022 

varoandi eftirfarandi mal. 

Tillogur starfsh6ps um hringrasarhagkerfio i Reykjavik 

Lagt fram bref skrifstofu borgarstj6ra og borgarritara, f.h. borgarraos, dags. 7. januar 

2022, par sem 6skao er umsagnar umhverfis- og heilbrigoisraos um tillogu borgarstj6ra 
um malsmeofero fyrir tillogur starfsh6ps um hringrasarhagkerfio i Reykjavik asamt 

tillogu um eigendastefnu Reykjavikurborgar. Einnig er lagt fram bref borgarstj6ra dags. 4. 

jan(1ar 2022 og skyrsla starfsh6psins <lags. 2021 asamt umsogn umhverfis- og 

skipulagssvios <lags. 14. jan(iar 2022. 

Umhverjis- og heilbrigoisrao tekur undir umsdgn umhverfis- og skipulagssvios og gerir 
ao sinni. 

Fylgiskjol: Umsogn umhverfis- og skipulagssvios <lags. 14. januar 2022 



 
Reykjavík, 14. janúar 2022 
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Umhverfis- og heilbrigðisráð 
 
  
 
 
Umsögn um tillögur borgarstjóra um málsmeðferð fyrir tillögur starfshóps um 
hringrásarhagkerfið í Reykjavík 

Að beiðni formanns umhverfis- og heilbrigðisráðs Reykjavíkur hefur Umhverfis- og 
skipulagssvið, skrifstofa umhverfisgæða, rýnt tillögur borgarstjóra um málsmeðferð fyrir 
tillögur starfshóps um hringrásarhagkerfið í Reykjavík sem ráðinu var sent til umsagnar með 
bréfi dags. 7. janúar sl. 

Skrifstofan telur málsmeðferðina góða og vill koma eftirfarandi ábendingum á framfæri: 

• Tillögum um aðgerðir er vísað til viðeigandi aðila.  Æskilegt væri að einhver 
tenging/tengiliður væri á milli þeirra aðila/hópa sem fá aðgerðir til úrvinnslu og 
framkvæmda þar sem aðgerðirnar eru að einhverju leiti tengdar. 

• Þær tillögur sem lagðar eru til af starfshópnum eru mikilvægar í að koma á 
hringrásarhagkerfi og mikilvægt að þær komist í framkvæmd.  Æskilegt væri að 
skilgreina eftirfylgi við aðgerðirnar og eftir eðli þeirra skil á upplýsingum um 
framkvæmd og árangur til skrifstofu borgarstjóra eða starfshóps um Græna planið. 

• Lagt er til að aðgerð 8 verði vísað til meðferðar Umhverfis- og skipulagssviðs, 
skrifstofu framkvæmda og viðhalds, í samstarfi við Innkaupaskrifstofu í stað 
Innkaupaskrifstofu í samstarfi við Umhverfis- og skipulagssvið. 

• Reykjavíkurborg er aðili að Grænni byggð (Green Building Council Iceland). Þar liggur 
nokkur þekking og reynsla og lagt er til að haft verði samstarf við Grænni byggð um 
málefni hringrásarhugsunar í byggingariðnaði. 

 

 

Virðingarfyllst, 
 

Guðmundur B. Friðriksson 
Umhverfis- og skipulagssvið 
Skrifstofa umhverfisgæða 
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