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Hlutverk samráðsvettvangs sveitarfélaga um 
Heimsmarkmiðin og loftlagsmál

1. Miðla þekkingu og reynslu á milli sveitarfélaga
• Sveitarfélögin hafa misjafnar áherslur og eru komin mislangt í vinnu við loftslagsmál og heimsmarkmiðin. 

Samstarfsvettvanginum er ætlað að miðla þeirri þekkingu og reynslu sem hefur byggst upp hjá sveitarfélögunum um þessa 
málaflokka. og þessi vettvangur þarf ekki að hafa áhrif á þá sem eru komnir af stað. Þau sveitarfélög sem eru komin skemmra á
veg geta hefðu mikið gagn af því að nýta þá reynslu og þekkingu sem hefur safnast hjá þeim sveitarfélögum sem hafa verið að 
vinna að heimsmarkmiðunum og loftslagsmálum undanfarin ár.

2. Greina og grípa tækifæri til samstarfs
• Aukið samtal um loftslagsmál og heimsmarkmiðin býður upp á að kannaðir verði samstarfsfletir. Samstarf sveitarfélaga um 

þessa málaflokka getur skilað auknum árangri og aukið hagræði. Um sömu eða samskonar áskoranir er að ræða í mörgum 
tilfellum og krafa íbúa sveitarfélaganna um lausnir í ýmsum málum krefst oft á tíðum aukins samstarfs.

3. Kanna tækifæri til sameiginlegrar þróunar á aðferðum til að mæla árangur
• Mikilvægt er fyrir sveitarfélögin að geta metið hvort áætlanir og stefnumörkun hafi skilað tilætluðum árangri í að vinna að 

Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og uppfylla Parísarsamninginn og aðlaga íslenskt samfélag að þeim breytingum sem 
þegar hafa átt sér stað og fyrirséðar eru vegna loftslagsbreytinga. Með kolefnisbókhaldi getur sveitarfélög skoðað hverjar 
helstu losunaruppsprettur gróðurhúsalofttegunda eru og einbeitt sér að þeim. Með innleiðingu árangursmælikvarða fyrir 
heimsmarkmiðin er hægt að meta hvort aðgerðir í nafni markmiðanna hafi skilað tilætluðum árangri.



Hlutverk samráðsvettvangs sveitarfélaga um 
Heimsmarkmiðin og loftlagsmál

4. Leita leiða til að greiða fyrir aðgengi sveitarfélaga að fjármagni
• Aðgengi sveitarfélaga að fjármagni til að ráðast í framkvæmdir og aðgerðir sem skipta raunverulegu máli í að vinna að 

Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og uppfylla Parísarsamninginn og aðlaga íslenskt samfélag að þeim breytingum sem 
þegar hafa átt sér stað og fyrirséðar eru vegna loftslagsbreytinga er oft takmarkað. Vettvangnum er ætlað að skoðað þær 
leiðir sem sveitarfélögin hafa til fjármögnunar.

5. Tryggja aðkomu sveitarfélaga að setningu, framfylgd og framþróun reglna og áætlana á þessu sviði
• Sveitarfélögin eiga fulltrúa í loftslagsráði, í verkefnisstjórn um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og í verkefnisstjórn 

heimsmarkmiða. Mikilvægt er fyrir þessa fulltrúa að hafa greitt aðgengi að grasrótinni og gæti vettvangurinn orðið gott fóður 
inn í samstarf af ýmsum toga.

1. Samstarfsvettvangnum er ætlað að efla og styrkja sveitarfélögin til samstöðu og samtals um þessa málaflokka.

2. Sveitarstjórnir skulu samþykkja loftslagsstefnu fyrir lok árs 2021 samkvæmt breytingu á lögum um loftslagsmál 14. júní 2019. 
Samstarfsvettvangnum er meðal annars ætlað að aðstoða við gerð loftslagsáætlana sveitarfélaga.*



Tvær leiðir sveitarfélag að innleiðingu HM

1. Heildræn nálgun (holistic approach)
1. Heimsmarkmiðin notuð til að samhæfa nálgun allra stefnumarkandi skjala sveitarfélagsins

1. „Some local authorities use the SDGs to mainstream a sustainability perspective across all administrative levels and activities. This is done for instance by 
linking core steering documents such as Local Plans or Strategies (Hurdal, Bergen, Copenhagen, Kópavogur, Gladsaxe), local goals (Kristiansund, 
Örebro, Uppsala) or Sustainability and Quality of Life Programmes (Åtvidaberg, Växjö, Helsingborg, Odense) to the 2030 Agenda, by adapting 
management systems (Kemi, Malmö), or by using the SDGs to guide a merger of municipalities (New Asker).“

• Dæmi: Kópavogur

1. Sérhæfð nálgun (targeted approach)
1. Heimsmarkmiðin nýtt inn í sérhæfðar stefnur og verkefni

1. „ When local authorities work with the 2030 Agenda and the SDGs in specific projects or policy areas or for specific purposes.“
• Dæmi: Mosfellsbær

• Tenglar:
• http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251563/FULLTEXT03.pdf
• https://www.local2030.org/

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251563/FULLTEXT03.pdf
https://www.local2030.org/


Lög um ársreikninga

• 66. gr. d. Ófjárhagsleg upplýsingagjöf. 

Félag sem fellur undir 9. tölul. og d-lið 11. tölul. 2. gr. og móðurfélög stórra samstæðna skulu láta fylgja í yfirliti með 
skýrslu stjórnar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif félagsins í tengslum 
við umhverfis-, félags- og starfsmannamál. Jafnframt skal gera grein fyrir stefnu félagsins í mannréttindamálum og 
hvernig félagið spornar við spillingar- og mútumálum. Yfirlitið skal enn fremur innihalda eftirfarandi: 

a. stutta lýsingu á viðskiptalíkani félagsins, 
b. lýsingu á stefnu félagsins í tengslum við mál samkvæmt þessari grein, ásamt lýsingu á því hvaða 

áreiðanleikakönnunarferli félagið framfylgir, 
c. yfirlit yfir árangur af stefnu félagsins í málum samkvæmt þessari grein, 
d. lýsingu á megináhættum sem tengjast þessum málum í rekstri félagsins, þ.m.t., eftir því sem við á og í réttu 

hlutfalli, um viðskiptatengsl þess, vörur eða þjónustu, sem líkleg eru til að hafa skaðleg áhrif á þessum sviðum, og 
hvernig félagið tekst á við þá áhættu og 

e. ófjárhagslega lykilmælikvarða sem eru viðeigandi fyrir viðkomandi fyrirtæki. 



Ófjárhagslegar upplýsingar
Meðalhóf eða ofgnót upplýsinga



Umhverfið
• Loftlagsbreytingar
• Hagnýting auðlinda
• Flokkun sorps
• Mengun
• Náttúruvernd

Samfélagið
• Lífskjarasamningar
• Mannréttindi
• Erlent vinnuafl
• Vinnuaðstaða
• Öroroka

Stjórnarhættir
• Peningaþvætti
• Starfskjarastefnur
• Tilnefninganefndir
• Jafnlaunavottun
• Skattasniðganga

Nokkur dæmi af UFS (EGS) umræðu





Sjálfbær þróun
Að tengja sig á ábyrgan hátt við markmið SÞ

• Reglur Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar 
fjárfestingar (e. Principles for Responsible 
Investment). 

• Árið 2015 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar 17 
markmið um sjálfbæra þróun fyrir árin 2015 – 2030. 
Að mati Sameinuðu þjóðanna eiga ábyrgar 
fjárfestinga að stuðla að sjálfbærri þróun þar sem 
nútíma þörf er mætt án þess að skerða möguleika 
komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.

• Markmiðin byggja á þremur meginstoðum; 
vistfræðilegri, félagslegri og efnahagslegri, sem eru 
óaðskiljanlegar og háðar hverri annarri. 









LANDSHLUTAR











Sóknar
áætlun

Sóknar
áætlun

Sóknar
áætlun

Sóknar
áætlun

Sóknar
áætlun

Sóknar
áætlun

Sóknar
áætlun

Sóknar
áætlun

36 forgangsmarkmið

49 mælikvarðar

9 mælikvarðar?



Hvernig tileinka sveitarfélög sér HM og innleiða og mæla áhrif sín –
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36 forgangsmarkmið sóknaráætlana
2.4 Eigi síðar en árið 2030 verði sjálfbærni í matvælaframleiðslu tryggð og teknir upp starfshættir sem auka framleiðni og framleiðslu í landbúnaði, sem viðheldur vistkerfunum, dregur úr hættu af völdum loftslagsbreytinga, veðurofsa, 
þurrka, flóða og annarra hamfara og bætir land og jarðveg til lengri tíma litið.

3.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað að geðheilbrigði og vellíðan. 

3.5 Efldar verði forvarnir og meðferð vegna misnotkunar vímuefna, þar á meðal fíkniefna og áfengis. 

3.6 Eigi síðar en árið 2020 verði búið að ná fjölda dauðsfalla og alvarlega slasaðra vegna umferðarslysa niður um helming á heimsvísu.

4.3 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum konum og körlum tryggður jafn aðgangur að góðu tækni-, starfs- og framhaldsnámi, þar á meðal á háskólastigi, á viðráðanlegu verði.

4.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ungmennum og fullorðnum með hagnýta kunnáttu fjölgað umtalsvert, þar á meðal á sviði tækniog starfsmenntunar, til þess að geta gegnt viðeigandi störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað 
frumkvöðlastarfsemi.

4.7 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess að ýta undir sjálfbæra þróun, meðal annars með menntun sem er ætlað að efla sjálfbæra þróun og sjálfbæran lífsstíl, með því að hlúa að 
friðsamlegri menningu, með mannréttindum, kynjajafnrétti, alheimsvitund, viðurkenndri menningarlegri fjölbreytni og framlagi menningar til sjálfbærrar þróunar.

6.3 Eigi síðar en árið 2030 verði vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka óæskilega sorplosun og lágmarka losun hættulegra efna og efnablandna. Hlutfall óunnins skólps og frárennslisvatns verði minnkað um helming og 
endurvinnsla og örugg endurnýting aukin til muna um heim allan. 

6.6 Eigi síðar en árið 2020 verði unnið að úrræðum til að vernda og endurheimta vatnstengd vistkerfi, þ.m.t. fjalllendi, skóga, votlendi, ár, grunnvatnsból og vötn. 

7.1 Eigi síðar en árið 2030 verði nútímaleg og áreiðanleg orkuþjónusta í boði alls staðar í heiminum á viðráðanlegu verði.

7.2 Eigi síðar en árið 2030 hafi hlutfall endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum heimsins aukist verulega.

8.2 Aukinni framleiðni í atvinnulífinu verði náð með fjölbreytni, tækninýjungum og nýsköpun, meðal annars með því að beina athygli að vinnuaflsfrekum geirum sem fela í sér mikinn virðisauka. 

8.4 Fram til ársins 2030 verði nýting auðlinda til neyslu og framleiðslu bætt jafnt og þétt og leitast við að draga úr hagvexti sem gengur á náttúruna í samræmi við tíu ára rammaáætlun um sjálfbæra neyslu og framleiðslu, með hátekjuríkin í 
fararbroddi. 

8.5 Eigi síðar en árið 2030 verði full vinna og mannsæmandi störf í boði fyrir allar konur og karla, þar á meðal ungt fólk og fatlað fólk, og sömu laun greidd fyrir jafnverðmæt störf. 

8.9 Eigi síðar en árið 2030 hafi verið mótuð og innleidd stefna í því skyni að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á staðbundna menningu og framleiðsluvörur. 
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9.1 Þróaðir verði traustir innviðir, sjálfbærir og sveigjanlegir, hvort sem er staðbundnir eða yfir landamæri, í því skyni að styðja við efnahagsþróun og velmegun þar sem lögð verði áhersla á jafnt aðgengi á 
viðráðanlegu verði fyrir alla. 

9.4 Eigi síðar en árið 2030 verði innviðir styrktir og atvinnugreinar endurskipulagðar til að gera þær sjálfbærar, nýting auðlinda verði skilvirkari og í auknum mæli innleiði hvert og eitt land tækni og umhverfisvæna 
verkferla eftir getu.

9.5 Vísindarannsóknir verði efldar og tæknigeta atvinnugreina í öllum löndum endurbætt, þar á meðal í þróunarlöndum. Eigi síðar en árið 2030 verði ýtt undir nýsköpun og fjölgað störfum við rannsóknir og þróun 
fyrir hverja milljón íbúa, auk þess sem útgjöld til rannsókna og þróunar hins opinbera og einkageirans verði aukin. 

10.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum gert kleift að taka þátt í félagslífi og hafa afskipti af efnahagsmálum og stjórnmálum, án tillits til aldurs, kyns, fötlunar, kynþáttar, þjóðernis, uppruna, trúarbragða, efnahags 
eða annarrar stöðu. 

10.3 Tryggð verði jöfn tækifæri og dregið úr ójöfnuði, meðal annars með afnámi laga, breyttri stefnumótun og starfsháttum sem ala á mismunun, samhliða því að þrýsta á lagasetningu, stefnumótun og starfshætti 
sem styðja við markmiðið.

11.2 Eigi síðar en árið 2030 geti allir ferðast með öruggum sjálfbærum samgöngutækjum á viðráðanlegu verði á bættu vegakerfi. Lögð verði áhersla á betri almenningssamgöngur sem taka mið af fólki í viðkvæmri 
stöðu, konum, börnum, fötluðu fólki og öldruðum. 

11.4 Blásið til sóknar til þess að vernda og tryggja náttúru- og menningararfleifð heimsins. 

11.6 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr skaðlegum umhverfisáhrifum í borgum, meðal annars með því að bæta loftgæði og meðhöndlun úrgangs. 

11.A Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg tengsl milli þéttbýlis, þéttbýlla svæða í borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að styrkja áætlanir um byggðaþróun á landsvísu og innan svæða. 

12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra og skilvirka nýtingu náttúruauðlinda náð. 

12.7 Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup í samræmi við innlenda stefnu og forgangsröðun. 

13.2 Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, stefnumótunum og skipulagi. 
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14.3 Unnið gegn súrnun sjávar og skaðlegum áhrifum haldið í skefjum, t.d. með því að efla vísindasamstarf á því sviði.

15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð og stuðlað að sjálfbærri nýtingu þeirra og endurheimt, einkum skóga, votlendis, fjalllendis og þurrkasvæða, í samræmi við skuldbindingar 
samkvæmt alþjóðasamningum. 

15.2 Eigi síðar en árið 2020 hafi tekist að efla sjálfbærni skóga af öllu tagi, stöðva skógareyðingu, endurheimta hnignandi skóga og auka verulega nýskógrækt og endurrækta skóga um allan heim. 

15.5 Gripið verði til brýnna og nauðsynlegra aðgerða til að sporna við hnignun náttúrulegra búsvæða og líffræðilegrar fjölbreytni. Eigi síðar en árið 2020 verði gripið til aðgerða til að vernda tegundir í bráðri hættu 
og koma í veg fyrir útrýmingu þeirra. 

15.8 Gripið verði til ráðstafana eigi síðar en árið 2020 til að koma í veg fyrir aðflutning ágengra, framandi tegunda og dregið verulega úr áhrifum þeirra á vistkerfi á landi og í vatni. Tegundunum efst á lista verði 
útrýmt eða útbreiðslu þeirra eða fjölgun stýrt. 

15.9 Eigi síðar en árið 2020 verði tekið tillit til gildis vistkerfis og líffræðilegrar fjölbreytni við gerð lands- og svæðisáætlana og í öllu þróunarferli, skýrslugerðum og aðgerðum til að draga úr fátækt.

16.1 Dregið verði verulega úr hvers kyns ofbeldi og dauðsföllum sem rekja má til þess. 

16.10  Almenningur hafi aðgengi að upplýsingum og grundvallarréttindi verði tryggð í samræmi við landslöggjöf og alþjóðasamninga.

17.17 Hvetja til skilvirkra samstarfsverkefna hjá hinu opinbera, milli opinbera geirans og einkaaðila og á meðal borgaranna og styðja við slík verkefni. Við framkvæmd þeirra verði byggt á reynslu af 
samstarfsverkefnum almennt og útsjónarsemi höfð í fyrirrúmi.



Kópavogur



Kópavogur 36 

1.2 Eigi síðar en árið 2030 búi a.m.k. helmingi færri karlar, konur og börn, óháð aldri, við fátækt eins og hún er skilgreind í hverju landi.

3.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað 
að geðheilbrigði og vellíðan.

3.6 Eigi síðar en árið 2020 verði búið að ná fjölda dauðsfalla og alvarlega slasaðra vegna umferðarslysa niður um helming á heimsvísu.

4.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ungmennum og fullorðnum með hagnýta kunnáttu fjölgað umtalsvert, þar á meðal á sviði tækni- og starfsmenntunar, til þess að geta gegnt viðeigandi 
störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað frumkvöðlastarfsemi.

4.7 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess að ýta undir sjálfbæra þróun, meðal annars með menntun sem er ætlað að efla 
sjálfbæra þróun og sjálfbæran lífsstíl, með því að hlúa að friðsamlegri menningu, með mannréttindum, kynjajafnrétti, alheimsvitund, viðurkenndri menningarlegri fjölbreytni og framlagi 
menningar til sjálfbærrar þróunar.

5.2 Hvers kyns ofbeldi gagnvart konum og stúlkum á opinberum vettvangi sem og í einkalífi, þ.m.t. mansal, kynferðisleg misneyting og misneyting af öðru tagi, verði ekki liðið og 
regluverk sem styður við ofbeldi afnumið.

6.3 Eigi síðar en árið 2030 verði vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka óæskilega sorplosun og lágmarka losun hættulegra efna og efnablandna. Hlutfall óunnins skólps og 
frárennslisvatns verði minnkað um helming og endurvinnsla og örugg endurnýting aukin til muna um heim allan.

6.5 Eigi síðar en árið 2030 verði stjórnun vatnsauðlinda samþætt á öllum sviðum, meðal annars með samstarfi yfir landamæri eftir því sem við á.

6.6 Eigi síðar en árið 2020 verði unnið að úrræðum til að vernda og endurheimta vatnstengd vistkerfi, þ.m.t. fjalllendi, skóga, votlendi, ár, grunnvatnsból og vötn.

8.5 Eigi síðar en árið 2030 verði full vinna og mannsæmandi störf í boði fyrir allar konur og karla, þar á meðal ungt fólk og fatlað fólk, og sömu laun greidd fyrir jafnverðmæt störf.

8.9 Eigi síðar en árið 2030 hafi verið mótuð og innleidd stefna í því skyni að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á staðbundna menningu og 
framleiðsluvörur.
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9.1 Þróaðir verði traustir innviðir, sjálfbærir og sveigjanlegir, hvort sem er staðbundnir eða yfir landamæri, í því skyni að styðja við efnahagsþróun og velmegun þar sem lögð verði 
áhersla á jafnt aðgengi á viðráðanlegu verði fyrir alla.

9.C Aðgengi að upplýsinga- og fjarskiptatækni verði aukið verulega og lagt kapp á að almenningur hafi aðgang að netinu á viðráðanlegu verði í þeim þróunarlöndum sem eru skemmst á 
veg komin.

10.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum gert kleift að taka þátt í félagslífi og hafa afskipti af efnahagsmálum og stjórnmálum, án tillits til aldurs, kyns, fötlunar, kynþáttar, þjóðernis, 
uppruna, trúarbragða, efnahags eða annarrar stöðu.

10.3 Tryggð verði jöfn tækifæri og dregið úr ójöfnuði, meðal annars með afnámi laga, breyttri stefnumótun og starfsháttum sem ala á mismunun, samhliða því að þrýsta á lagasetningu, 
stefnumótun og starfshætti sem styðja við markmiðið.

11.1 Eigi síðar en árið 2030 geti allir orðið sér úti um fullnægjandi og öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, fátækrahverfi verði endurbætt og grunnþjónusta standi öllum til boða.

11.2 Eigi síðar en árið 2030 geti allir ferðast með öruggum sjálfbærum samgöngutækjum á viðráðanlegu verði á bættu vegakerfi. Lögð verði áhersla á betri almenningssamgöngur sem 
taka mið af fólki í viðkvæmri stöðu, konum, börnum, fötluðu fólki og öldruðum.

11.3 Eigi síðar en árið 2030 verði fjölgun í þéttbýli sjálfbær og íbúar alls staðar í heiminum taki meiri þátt í skipulagsmálum og samkomulagi um sjálfbærni.

11.4 Blásið til sóknar til þess að vernda og tryggja náttúru- og menningararfleifð heimsins.

11.6 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr skaðlegum umhverfisáhrifum í borgum, meðal annars með því að bæta loftgæði og meðhöndlun úrgangs.

11.7 Eigi síðar en árið 2030 verði græn svæði gerð örugg og aðgengileg fyrir almenning, einkum konur og börn, aldraða og fatlað fólk.

11.A Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg tengsl milli þéttbýlis, þéttbýlla svæða í borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að styrkja áætlanir um byggðaþróun á 
landsvísu og innan svæða.

12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra og skilvirka nýtingu náttúruauðlinda náð.

12.7 Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup í samræmi við innlenda stefnu og forgangsröðun.



Kópavogur 36

13.1 Auka viðbragðsáætlanir og forvarnir við vá af völdum loftslagsbreytinga og náttúruhamfara alls staðar í heiminum.

13.2 Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, stefnumótunum og skipulagi.

14.2 Eigi síðar en árið 2020 verði gengið vel um vistkerfi sjávar og stranda og þau vernduð á sjálfbæran hátt til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif, þar á meðal með því að grípa til aðgerða 
til að endurheimta og hlúa að vistkerfunum og njóta ábatans.

15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð og stuðlað að sjálfbærri nýtingu þeirra og endurheimt, einkum skóga, votlendis, fjalllendis og þurrkasvæða, í 
samræmi við skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningum.

15.2 Eigi síðar en árið 2020 hafi tekist að efla sjálfbærni skóga af öllu tagi, stöðva skógareyðingu, endurheimta hnignandi skóga og auka verulega nýskógrækt og endurrækta skóga um 
allan heim.

15.5 Gripið verði til brýnna og nauðsynlegra aðgerða til að sporna við hnignun náttúrulegra búsvæða og líffræðilegrar fjölbreytni. Eigi síðar en árið 2020 verði gripið til aðgerða til að 
vernda tegundir í bráðri hættu og koma í veg fyrir útrýmingu þeirra.

15.9 Eigi síðar en árið 2020 verði tekið tillit til gildis vistkerfis og líffræðilegrar fjölbreytni við gerð lands- og svæðisáætlana og í öllu þróunarferli, skýrslugerðum og aðgerðum til að draga 
úr fátækt.

16.1 Dregið verði verulega úr hvers kyns ofbeldi og dauðsföllum sem rekja má til þess.

16.2 Tekið verði fyrir misnotkun, misneytingu, mansal og hvers kyns ofbeldi gegn börnum og pyntingar verði upprættar.

16.6 Byggðar verði upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir á öllum sviðum sem hafa gagnsæi að leiðarljósi.

16.7 Teknar verði ákvarðanir á öllum sviðum þar sem brugðist er við aðstæðum og víðtæk þátttaka tryggð.

17.17 Hvetja til skilvirkra samstarfsverkefna hjá hinu opinbera, milli opinbera geirans og einkaaðila og á meðal borgaranna og styðja við slík verkefni. Við framkvæmd þeirra verði byggt á 
reynslu af samstarfsverkefnum almennt og útsjónarsemi höfð í fyrirrúmi.



Mælikvarðar
2.4 Eigi síðar en árið 2030 verði sjálfbærni í matvælaframleiðslu tryggð og teknir upp 
starfshættir sem auka framleiðni og framleiðslu í landbúnaði, sem viðheldur vistkerfunum, 
dregur úr hættu af völdum loftslagsbreytinga, veðurofsa, þurrka, flóða og annarra hamfara og 
bætir land og jarðveg til lengri tíma litið.



Mælikvarðar
3.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en 
smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað 
að geðheilbrigði og vellíðan. 

3.5 Efldar verði forvarnir og meðferð vegna misnotkunar vímuefna, þar á meðal fíkniefna og 
áfengis. 

3.6 Eigi síðar en árið 2020 verði búið að ná fjölda dauðsfalla og alvarlega slasaðra vegna 
umferðarslysa niður um helming á heimsvísu.



Mælikvarðar
4.3 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum konum og körlum tryggður jafn aðgangur að góðu tækni-, 
starfs- og framhaldsnámi, þar á meðal á háskólastigi, á viðráðanlegu verði.

4.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ungmennum og fullorðnum með hagnýta kunnáttu fjölgað 
umtalsvert, þar á meðal á sviði tækniog starfsmenntunar, til þess að geta gegnt viðeigandi 
störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað frumkvöðlastarfsemi.

4.7 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni 
til þess að ýta undir sjálfbæra þróun, meðal annars með menntun sem er ætlað að efla 
sjálfbæra þróun og sjálfbæran lífsstíl, með því að hlúa að friðsamlegri menningu, með 
mannréttindum, kynjajafnrétti, alheimsvitund, viðurkenndri menningarlegri fjölbreytni og 
framlagi menningar til sjálfbærrar þróunar.



Mælikvarðar
6.3 Eigi síðar en árið 2030 verði vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka óæskilega sorplosun og 
lágmarka losun hættulegra efna og efnablandna. Hlutfall óunnins skólps og frárennslisvatns verði minnkað um 
helming og endurvinnsla og örugg endurnýting aukin til muna um heim allan. 

6.6 Eigi síðar en árið 2020 verði unnið að úrræðum til að vernda og endurheimta vatnstengd vistkerfi, þ.m.t. 
fjalllendi, skóga, votlendi, ár, grunnvatnsból og vötn. 



Mælikvarðar
7.1 Eigi síðar en árið 2030 verði nútímaleg og áreiðanleg orkuþjónusta í boði alls staðar í 
heiminum á viðráðanlegu verði.

7.2 Eigi síðar en árið 2030 hafi hlutfall endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum heimsins aukist 
verulega.



Mælikvarðar
8.2 Aukinni framleiðni í atvinnulífinu verði náð með fjölbreytni, tækninýjungum og nýsköpun, 
meðal annars með því að beina athygli að vinnuaflsfrekum geirum sem fela í sér mikinn 
virðisauka.

8.4 Fram til ársins 2030 verði nýting auðlinda til neyslu og framleiðslu bætt jafnt og þétt og 
leitast við að draga úr hagvexti sem gengur á náttúruna í samræmi við tíu ára rammaáætlun um 
sjálfbæra neyslu og framleiðslu, með hátekjuríkin í fararbroddi. 

8.5 Eigi síðar en árið 2030 verði full vinna og mannsæmandi störf í boði fyrir allar konur og 
karla, þar á meðal ungt fólk og fatlað fólk, og sömu laun greidd fyrir jafnverðmæt störf.

8.9 Eigi síðar en árið 2030 hafi verið mótuð og innleidd stefna í því skyni að stuðla að sjálfbærri 
ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á staðbundna menningu og framleiðsluvörur. 



Mælikvarðar
9.1 Þróaðir verði traustir innviðir, sjálfbærir og sveigjanlegir, hvort sem er staðbundnir eða yfir landamæri, í því skyni að
styðja við efnahagsþróun og velmegun þar sem lögð verði áhersla á jafnt aðgengi á viðráðanlegu verði fyrir alla.

9.4 Eigi síðar en árið 2030 verði innviðir styrktir og atvinnugreinar endurskipulagðar til að gera þær sjálfbærar, nýting 
auðlinda verði skilvirkari og í auknum mæli innleiði hvert og eitt land tækni og umhverfisvæna verkferla eftir getu.

9.5 Vísindarannsóknir verði efldar og tæknigeta atvinnugreina í öllum löndum endurbætt, þar á meðal í þróunarlöndum. Eigi 
síðar en árið 2030 verði ýtt undir nýsköpun og fjölgað störfum við rannsóknir og þróun fyrir hverja milljón íbúa, auk þess 
sem útgjöld til rannsókna og þróunar hins opinbera og einkageirans verði aukin.



Mælikvarðar
10.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum gert kleift að taka þátt í félagslífi og hafa afskipti af 
efnahagsmálum og stjórnmálum, án tillits til aldurs, kyns, fötlunar, kynþáttar, þjóðernis, 
uppruna, trúarbragða, efnahags eða annarrar stöðu. 

10.3 Tryggð verði jöfn tækifæri og dregið úr ójöfnuði, meðal annars með afnámi laga, breyttri 
stefnumótun og starfsháttum sem ala á mismunun, samhliða því að þrýsta á lagasetningu, 
stefnumótun og starfshætti sem styðja við markmiðið.



Mælikvarðar
11.2 Eigi síðar en árið 2030 geti allir ferðast með öruggum sjálfbærum samgöngutækjum á 
viðráðanlegu verði á bættu vegakerfi. Lögð verði áhersla á betri almenningssamgöngur sem 
taka mið af fólki í viðkvæmri stöðu, konum, börnum, fötluðu fólki og öldruðum.

11.4 Blásið til sóknar til þess að vernda og tryggja náttúru- og menningararfleifð heimsins.

11.6 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr skaðlegum umhverfisáhrifum í borgum, meðal 
annars með því að bæta loftgæði og meðhöndlun úrgangs. 

11.A Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg tengsl milli þéttbýlis, þéttbýlla 
svæða í borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að styrkja áætlanir um byggðaþróun á landsvísu 
og innan svæða. 



Mælikvarðar
12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra og skilvirka nýtingu náttúruauðlinda náð.

12.7 Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup í samræmi við innlenda stefnu og 
forgangsröðun. 



Mælikvarðar
13.2 Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, stefnumótunum og skipulagi. 



Mælikvarðar
14.3 Unnið gegn súrnun sjávar og skaðlegum áhrifum haldið í skefjum, t.d. með því að efla vísindasamstarf á því sviði.



Mælikvarðar
15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð og stuðlað að sjálfbærri nýtingu þeirra og endurheimt, einkum skóga, 
votlendis, fjalllendis og þurrkasvæða, í samræmi við skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningum. 

15.2 Eigi síðar en árið 2020 hafi tekist að efla sjálfbærni skóga af öllu tagi, stöðva skógareyðingu, endurheimta hnignandi skóga og auka verulega 
nýskógrækt og endurrækta skóga um allan heim.

15.5 Gripið verði til brýnna og nauðsynlegra aðgerða til að sporna við hnignun náttúrulegra búsvæða og líffræðilegrar fjölbreytni. Eigi síðar en árið 
2020 verði gripið til aðgerða til að vernda tegundir í bráðri hættu og koma í veg fyrir útrýmingu þeirra. 

15.8 Gripið verði til ráðstafana eigi síðar en árið 2020 til að koma í veg fyrir aðflutning ágengra, framandi tegunda og dregið verulega úr áhrifum 
þeirra á vistkerfi á landi og í vatni. Tegundunum efst á lista verði útrýmt eða útbreiðslu þeirra eða fjölgun stýrt. 

15.9 Eigi síðar en árið 2020 verði tekið tillit til gildis vistkerfis og líffræðilegrar fjölbreytni við gerð lands- og svæðisáætlana og í öllu þróunarferli, 
skýrslugerðum og aðgerðum til að draga úr fátækt.



Mælikvarðar
16.1 Dregið verði verulega úr hvers kyns ofbeldi og dauðsföllum sem rekja má til þess.

16.10  Almenningur hafi aðgengi að upplýsingum og grundvallarréttindi verði tryggð í samræmi 
við landslöggjöf og alþjóðasamninga.



Mælikvarðar
17.17 Hvetja til skilvirkra samstarfsverkefna hjá hinu opinbera, milli opinbera geirans og einkaaðila og á meðal borgaranna og styðja 
við slík verkefni. Við framkvæmd þeirra verði byggt á reynslu af samstarfsverkefnum almennt og útsjónarsemi höfð í fyrirrúmi.



Mælikvarðar Alls

49 Mælikvaðar

25 Til staðar – Birtir

24 Gögnaöflun í gangi



9 skynsamlegir mælikvarðar fyrir sveitarfélög Íslands?
2.4.1 – Hlutfall landbúnaðarsvæðis til framleiðslu og sjáfbærs landbúnaðar  (R)

3.5.2 – Skaðleg notkun áfengis, skilgreint út frá innlendu samhengi sem áfengisnotkun á mann(15 ára og eldri) innan almanaksárs, í lítrum af hreinu 
áfengi  (G)

4.3.1 – Þátttökuhlutfall ungmenna og fullorðinna í formlegu og óformlegu námi og þjálfun á síðasliðnum 12 mánuðum, eftir kyni.  (R)

4.4.1 – Hlutfall ungmenna og fullorðinna sem búa yfir upplýsinga- og fjarskiptatækniþekkingu, eftir tegund þekkingar (G)

6.3.1 – Hlutfall skolps sem fær örugga meðhöndlun (G)

7.1.2 – Hlutfall endurnýjanlegrar orku í heildarnotkun (G)

8.9.2 – Hlutfall starfa í sjálfbærri ferðaþjónustu af heildarfjölda í ferðaþjónustunni (R)

9.4.1 – Koltvísýringslosun á viðrisaukaeiningu (G)

15.1.1 – Skógi vaxin svæði sem hlutfall af heildarsvæði (G)



Tillaga að heimsmarkmiðum fyrir sveitarfélög byggt á forgangsröðun úr sóknaráætlun og „skynsamlegu“ vali 
mælikvarða

• 2.4 Eigi síðar en árið 2030 verði sjálfbærni í matvælaframleiðslu tryggð og teknir upp starfshættir sem auka framleiðni og framleiðslu í landbúnaði, 
sem viðheldur vistkerfunum, dregur úr hættu af völdum loftslagsbreytinga, veðurofsa, þurrka, flóða og annarra hamfara og bætir land og jarðveg til 
lengri tíma litið.

• 3.5 Efldar verði forvarnir og meðferð vegna misnotkunar vímuefna, þar á meðal fíkniefna og áfengis. 

• 4.3 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum konum og körlum tryggður jafn aðgangur að góðu tækni-, starfs- og framhaldsnámi, þar á meðal á 

háskólastigi, á viðráðanlegu verði.

• 4.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ungmennum og fullorðnum með hagnýta kunnáttu fjölgað umtalsvert, þar á meðal á sviði tækniog starfsmenntunar, 

til þess að geta gegnt viðeigandi störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað frumkvöðlastarfsemi.

• 6.3 Eigi síðar en árið 2030 verði vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka óæskilega sorplosun og lágmarka losun hættulegra efna og 

efnablandna. Hlutfall óunnins skólps og frárennslisvatns verði minnkað um helming og endurvinnsla og örugg endurnýting aukin til muna um heim 

allan. 

• 7.1 Eigi síðar en árið 2030 verði nútímaleg og áreiðanleg orkuþjónusta í boði alls staðar í heiminum á viðráðanlegu verði.

• 8.9 Eigi síðar en árið 2030 hafi verið mótuð og innleidd stefna í því skyni að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á 

staðbundna menningu og framleiðsluvörur. 

• 9.4 Eigi síðar en árið 2030 verði innviðir styrktir og atvinnugreinar endurskipulagðar til að gera þær sjálfbærar, nýting auðlinda verði skilvirkari og í 

auknum mæli innleiði hvert og eitt land tækni og umhverfisvæna verkferla eftir getu.

• 15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð og stuðlað að sjálfbærri nýtingu þeirra og endurheimt, einkum skóga, 

votlendis, fjalllendis og þurrkasvæða, í samræmi við skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningum. 



„Sjónlína sveitarfélaga“

Heimsmarkmiðin (17)

Stefna sveitarfélags

Málflokkar - Markmið

Verkefni - Aðgerðir



Markmið Sóknaráætlana Forgangs-Heims-markmið Sveitarfélaga



Heildarmynd

Stefna Fjármunir Árangur



Samantekt NV í Loftlagsmálum  



• Allar skipulagsheildir vilja nú:

• búa við skilvirka stefnu

• tengja fjármagn-stefnuþætti og árangur

• standa skila á samfélagslegri ábyrgð

• birta hlutlægan árangur í mælaborði

• auka gagnsæi með aukinni hlutlægni

• tengja sig við Heimsmarkmiðin

Lokaorð



• Hvernig:

• Sammælast um hvað aðferð er beitt í nálgun að 

tengingu við Heimsmarkmið

• Samvinna um hver mælir hvað

• Sammælast um mælikvarða

• Vinna þvert á skipulag

• Beita salami taktík

• Útfæra hlutverk samstarfsvettvangsins á 

skilvirkan hátt

Lokaorð





Héðinn Unnsteinsson
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