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Framtíðarskipan úrgangsmála á Norðurlandi - greining á tækifærum
svæðisins til aukins samstarfs sveitarfélaga í málaflokknum

Markmið

Að leysa meðhöndlun og förgun úrgangs/sorps á Norðurlandi með
hagkvæmum og umhverfisvænum hætti.
Undirmarkmið:
Að greina mögulegar leiðir til aukins samstarfs sveitarfélaga á
Norðurlandi hvað varðar förgun sorps.
Stilla upp raunhæfum valkostum í þeim efnum með umhverfisvernd,
hagkvæmni og skynsamlega nýtingu núverandi grunnþátta í
sorpförgunar- og endurnýtingarferlum svæðisins að leiðarljósi.

Stutt verkefnislýsing

Fyrstu skref verkefnisins snúa að greiningu sérfræðinga á
úrgangsstraumum og valkostum í stöðunni er varða þætti í
úrgangslosunarferlum sem þarf að bæta. T.a.m. förgun lífræns úrgangs
og sóttmengaðs úrgangs á Norðurlandi. Eru til hagkvæmari,
umhverfisvænni leiðir en þær sem svæðið styðst við í dag? Lykilatriði er
að við upphaf vinnunnar verði horft heildrænt á svæðið óháð
sveitarfélagamörkum en þeim mun betur í landfræðilegar áskoranir og
enn betri nýtingu á grunninnviðum svæðisins í þessum málaflokka. Í því
ljósi má nefna tvo mögulega urðunarstaði (við Blönduós og Egilsstaði),
Moltu í Eyjafirði og fleiri umhverfisverkefni sem byggja á endurvinnslu
úrgangs.

Framkvæmdaaðili

Eyþing og SSNV auk ráðgjafarfyrirtækis

Samstarfsaðilar

Verkefnið tekur bæði yfir svæði Eyþings og SSNV og verður unnið skv.
samningi við ráðgjafarfyrirtæki.

Tengsl við
sóknaráætlun 20152019

Verkefnið fellur beint að markmiði 5.2 um að styðja við nýsköpun,
rannsóknir og þróun í orku-, umhverfis- og ferðamálum á
Norðausturlandi. Undir því markmiði er tilgreind sem aðgerð að vinna að
formlegum samstarfssamningi sveitarfélaga um úrgangsmál og vinna
framkvæmdaáætlun á grundvelli samþykktrar svæðisáætlunar.
Verkefnið getur orðið grunnur til að byggja á heildstæðari framkvæmd
úrgangsmála á öðrum landssvæðum og hefur ákveðna skírskotun til
markmiðs 11 um öfluga innviði undir Búseta og innviðir í Sóknaráætlun
Norðurlands eystra.
Loks skal nefnt að verkefnið fellur beint að áherslum sem fram koma í
kafla 4.4 (bls. 16) um samstarf og sameiginlega stefnumótun
sveitarfélaga.

Árangursmælikvarðar

•
•
•
•

•

Lokaafurð

Til verði greining á kostnaðarmetnum valkostum
umhverfisvænni meðhöndlunar lífræns og almenns úrgangs sem
fellur til á svæðinu.
Greining á kostum og göllum þess að koma upp brennslustöð á
Norðurlandi.
Greining á því hvernig hægkvæmast og umhverfisvænast sé að
meðhöndla úrgang sem fellur til á svæðinu, óháð
sveitarfélagamörkum.
Til verði afurð sem hægt verði að nota til stuðnings í samtali
sveitarfélaga á svæðinu og ríkisins um það sameiginlega
markmið að gera enn betur en gert er í dag hvað varðar
meðhöndlun úrgangs í landshlutanum.
Reikna út kolefnisspor miðað við núverandi lausnir og meta
hvaða árangri þarf að ná til að standast markmið Íslands
samkvæmt Parísarsamkomulaginu.

Skýrsla um niðurstöður og möguleg skref í átt að:
a) öflugu og skipulögðu samstarfi sveitarfélaga á svæði Eyþings og SSNV.
b) aukinni endurvinnslu á svæði Eyþings og SSNV
c) skýrri stefnu í átt að kolefnishlutleysi svæðisins og aukinni sjálfbærni.
d) sameiginlegri ákvörðun sveitarstjórna um framtíðarlausn.

Tímarammi

Tímarammi verkefnisins er áætlaður til ársloka 2018

Áætlaður kostnaður

8.000.000 kr. (heildarkostnaður fyrir Norðurland) fyrir 2018

Framlag úr
sóknaráætlun 2018

Áætlað er að samtals komi 8.000.000 kr. úr sóknaráætlun sem skiptist
þannig:
5,5 mkr. úr Sóknaráætlun Norðurlands eystra
2,5 mkr. úr Sóknaráætlun Norðurlands vestra

