
Viðfangsefni innan málaflokka loftgæðamála og ábyrgð þeirra. 
Viðfang Lagatilvísun Rekstur Fjármögnun Ábyrgðaraðili Ráðuneyti Staða 

Rekstur mælistöðva opinberra aðila 
3. mgr. 36. gr. laga nr. 

7/1998 

Umhverfisstofnun og 
heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga 

Ríkissjóður og 
sveitarfélög 

Umhverfisstofnun, 
Veðurstofan, sveitarfélög og 

heilbrigðisnefndir 
sveitarfélaganna 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Nú þegar framfylgt 

Aðrir rekstraraðilar mælistöðva skili rafrænni 
ársskýslu til Umhverfisstofnunar um rekstur 
stöðvanna og niðurstöður mælinga fyrir 1. 
maí ár hvert 

8. mgr. 9. gr. reglug. nr. 
920/2016 

Rekstraraðilar 
mælistöðva loftgæða Rekstraraðilar Rekstraraðilar - Nú þegar framfylgt 

Tilkynningarskylda þegar loftmengun fer yfir 
tilskilin mörk 

7. mgr. 36. gr. laga nr. 
7/1998 , 19. gr. reglug. nr. 
787/1999, 13. gr. reglug. 

Nr. 920/2016 

Hlutaðeigandi 
heilbrigðisnefnd 

Sveitarfélög Sveitarfélög Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Hefur verið framfylgt 
hjá Heilbrigðis-eftirliti 

Reykjavíkur 

Almenn upplýsingagjöf um gæði 
andrúmslofts, ákvarðanir um frestun og 
undanþágur og áætlanir um loftgæði til 
almennings og hagsmunasamtaka  

7. og 8. mgr. 36. gr. laga 
nr. 7/1998, 13. gr. reglug. 

nr. 920/2016 

Umhverfisstofnun og 
heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga 
Ríkissjóður Umhverfisstofnun 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Nú þegar framfylgt 

Gerð leiðbeininga (handbókar) fyrir 
sveitarfélög um viðbragðsáætlun 
(aðgerðaráætlun) og framkvæmd þeirra 

20. gr. reglug. nr. 
787/1999 

Umhverfisstofnun Ríkissjóður Umhverfisstofnun 
Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 
Lok árs 2019 

Gerð viðbragðsáætlana um 
skammtímaráðstafanir ef hætta er á að farið 
verði yfir umhverfismörk og/eða 
viðvörunarmörk loftmengunarefna  

7. mgr. 36. gr. laga nr. 
7/1998 , 1. tl. 15. gr. 

reglug. nr. 787/1999, 15. 
gr. reglug. nr. 920/2016 

Heilbrigðisnefndir 
sveitarfélaga 

Sveitarfélög 
Heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga 
Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 

Lok árs 2020 (hefur 
verið framfylgt af 
Heilbrigðis-eftirliti 

Reykjavíkur) 

Áætlun um loftgæði innan sveitarfélaga 
7. mgr. 36. gr. laga nr. 

7/1998 
Heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga 
Sveitarfélög 

Heilbrigðisnefndir 
sveitarfélaga 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Hefur verið framfylgt af 
Heilbrigðis-eftirliti 

Reykjavíkur og 
Reykjavíkur-borg 

Gerð samþættrar áætlunar ef styrkur eins eða 
fleiri loftmengunarefna fara yfir gildandi 
umhverfismörk 

17. gr. reglug. nr. 
787/1999 

Umhverfisstofnun Ríkissjóður Umhverfisstofnun 
Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 
Hefur ekki verið gert 

Framfylgd viðbragðsáætlana til að draga úr 
loftmengun fari hún yfir umhverfismörk 

1. tl. 6. gr. reglug. nr. 
787/1999 

Umhverfisstofnun eða 
heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga 

Ríkissjóður eða 
sveitarfélög 

Umhverfisstofnun eða 
viðkomandi heilbrigðisnefnd 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Hefur verið framfylgt en 
ábyrgð og rekstur óskýr 

Takmörkun á umferð og annarri starfsemi á 
ákveðnum svæðum um skemmri tíma fari 
mengun verulega yfir gildandi umhverfismörk 

2. tl. 6. gr. reglug. nr. 
787/1999 

Heilbrigðisnefndir 
sveitarfélaga 

Sveitarfélög Heilbrigðisnefndir 
sveitarfélaga 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Nú þegar framfylgt 

Gerð skráar yfir svæði (hluta svæða) þar sem 
styrkur eins eða fleiri mengunarefna fer yfir 
umhverfismörk 

5. mgr. 36. gr. laga nr. 
7/1998 , 1. tl. 16. gr. 
reglug. nr. 787/1999 

Umhverfisstofnun Ríkissjóður Umhverfisstofnun 
Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti Nú þegar framfylgt 

  



Viðfang Lagatilvísun Rekstur Fjármögnun Ábyrgðaraðili Ráðuneyti Staða 

Athuganir á að vöktun á loftgæðum sé framfylgt 
1. og 2. tl. 23. gr. 

reglug. nr. 787/1999 Umhverfisstofnun Ríkissjóður 
Umhverfisstofnun og 

heilbrigðisnefndir 
sveitarfélaga 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Nú þegar 
framfylgt 

Samræming mælinga og vöktunar á loftgæðum 
3. tl. 23. gr. reglug. 

nr. 787/1999 
Umhverfisstofnun Ríkissjóður Umhverfisstofnun 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Fyrir lok 
árs 2018 

Skila upplýsingum um niðurstöður mengunarvarnaeftirlits og 
mælinga á umhverfisgæðum hvað varðar loftgæði 

4. tl. 23. gr. reglug. 
nr. 787/1999, 14. gr. 
reglug. nr. 920/2016 

Heilbrigðisnefndir sveitafélaga Sveitafélög 
Heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga 
Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 
Nú þegar 
framfylgt 

Greining á uppruna loftmengunar þegar efnin fara yfir 
viðmiðunarmörk (t.d. hvort mengunin er vegna umferðar eða 
náttúruhamfara) 

16. gr., sbr. IV. 
viðauka reglug. nr. 

787/1999 
Umhverfisstofnun Ríkissjóður Umhverfisstofnun 

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Nú þegar 
framfylgt 

Skipulagning og samræming sóttvarna* um allt land, m.a. 
með útgáfu leiðbeininga um viðbrögð við farsóttum (sem 
hafa alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar vegna eiturefna**) 

1. tl. 1. mgr. 5. gr. 
laga nr. 19/1997 

Sóttvarnalæknir Ríkissjóður Embætti landlæknis Velferðar-ráðuneyti Í vinnslu 

Tilkynningarskylda til sóttvarnalæknis eða yfirlæknis 
heilsugæslu um hættu vegna eiturefna eða geislavirkra efna 

1. málsl. 1. mgr. 11. 
gr. laga nr. 19/1997 

Heilbrigðisfulltrúar, dýralæknar, 
Matvælastofnun, Umhverfisstofnun 

og Geislavarna ríkisins 
Ríkissjóður Embætti landlæknis Velferðar-ráðuneyti 

Nú þegar 
framfylgt 

Tilkynningarskylda til viðkomandi heilbrigðisnefndar, 
dýralæknis, Matvælastofnunar, Umhverfisstofnunar eða 
Geislavarna ríkisins um hættu af völdum eiturefna eða 
geislavirkra efna 

2. málsl. 1. mgr. 11. 
gr. laga nr. 19/1997 

Sóttvarnalæknir eða yfirlæknir 
heilsugæslu Ríkissjóður Embætti landlæknis Velferðar-ráðuneyti 

Nú þegar 
framfylgt 

Upplýsingagjöf og ráðleggingar til heilbrigðisnefnda og eftirlit 
með því að viðeigandi ráðstafanir séu teknar vegna hættu af 
völdum eiturefna eða geislavirkra efna 

3. málsl. 1. mgr. 11. 
gr. laga nr. 19/1997 Sóttvarnalæknir Ríkissjóður Embætti landlæknis Velferðar-ráðuneyti 

Nú þegar 
framfylgt 

Skipun sérstakrar samstarfsnefndar til að afla nauðsynlegra 
gagna og hafa yfirumsjón með nauðsynlegum aðgerðum til 
að meta og uppræta hættu sem stafar af eiturefnum eða 
geislavirkum efnum sem ógna heilsu manna 

2. mgr. 11. gr. laga 
nr. 19/1997 Sóttvarnalæknir Ríkissjóður Velferðarráðherra Velferðar-ráðuneyti Í vinnslu 

Skipulagning fyrirhugaðra viðbragða og aðgerða samkvæmt 
viðbragðsáætlunum 

1. mgr. 15. gr. laga 
nr. 82/2008 

Hlutaðeigandi ráðuneyti og 
undirstofnanir þeirra 

Ríkissjóður 
Hlutaðeigandi ráðuneyti 
og undirstofnanir þeirra 

Hlutaðeigandi 
ráðuneyti 

Nú þegar 
framfylgt 

Gerð viðbragðsáætlana í samræmi við hættumat í hverju 
umdæmi 

1. mgr. 16. gr. laga 
n.r 82/2008 

Almannavarnanefndir*** Ríkissjóður Sveitarfélög Ríkislögreglustjóri 
Í undir-
búningi 

*Sóttvarnir taka til smitsjúkdóma, eiturefna, geislavirkra efna og óvæntra atburða. 
**10. tl. 1. mgr. 3. gr. efnalaga nr. 61/2016: Eiturefni: Efni eða efnablanda sem í litlu magni veldur dauða, bráðum eða langvarandi skaða á heilsu við innöndun, inntöku eða í snertingu við húð 
og flokkast sem slík í reglugerð (eiturhrif: skaðleg verkun efna á menn, dýr eða annað í lífríkinu). 
***Í hverju sveitarfélagi starfar almannavarnanefnd sem sveitarstjórn skipar og ákveður sveitarstjórnin fjölda nefndarmanna. Almannavarnanefnd skal skipuð lögreglustjóra þess umdæmis 
sem  sveitarfélagið er í, fulltrúum úr sveitarstjórn og þeim fulltrúum sveitarstjórna sem í starfi sínu sinna verkefnum í þágu öryggis hins almenna borgara.  


