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Hvað er    ?
• Fyrirtæki í umhverfisráðgjöf með

áherslu á umhverfisstjórnun og
sjálfbæra þróun, þ.e. fremur á
stjórnunarlega og mannlega þætti, en
tæknilega

• Stofnað 29. febrúar 2000

• 3+ starfsmenn í Borgarnesi, Reykjavík, 
Kópavogi og Kaupmannahöfn

• Einkunnarorð: Umhyggja – vinsemd –
virðing

• Viðskiptavinir:
1. Ráðuneyti og stofnanir

2. Sveitarfélög og samtök þeirra

3. Fyrirtæki og samtök þeirra

• Helstu verkefni:
• Kolefnisspor

• Úrgangsáætlanir

• Umhverfisvottunarkerfi

• Álitsgerðir, fræðsluefni, kennsla...



Hugtök
• Kolefnisspor: Sú heildarlosun

gróðurhúsalofttegunda sem einstaklingur, 
viðburður, fyrirtæki eða framleiðsla tiltekinnar
vöru veldur á einu ári

• Kolefnisjöfnun: Þegar aðili hlutast til um aðgerðir
annars aðila til að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda og/eða binda kolefni úr
andrúmslofti og notar staðfestingu á slíkum
samdrætti eða bindingu til að jafna út sína eigin
losun að hluta eða öllu leyti (lög nr. 70/2012).

• Kolefnishlutleysi: Þegar losun og binding kolefnis
er í jafnvægi, þ.e. þegar losun koldíoxíðs
og annarra gróðurhúsalofttegunda er ekki meiri
en það magn kolefnis sem fjarlægt er úr
andrúmsloftinu



Hvað er í verkfærakistunni?

• Sniðmát fyrir loftslagsstefnu og 
aðgerðaáætlun 

• Losunarreiknir

• Aðgerðabanki

• Fræðslu- og kynningarefni



Loftslagsstefna.is



Ytri vefur
• Almennar upplýsingar um:

• Loftslagsstefnur sveitarfélaga
• Verkfærakistu sveitarfélaga í loftslagsmálum

• Hlekkir á loftslagsstefnur sveitarfélaga
• Tillögur að aðgerðum
• Fræðslu- og kynningarefni
• Upplýsingar um stærra samhengið

• Lög um loftslagsmál 
• Parísarsáttmálinn & Heimsmarkmið SÞ
• O.s.frv.



Loftslagsstefna.is

Samband íslenskra 
sveitarfélaga

Loftslagsstefnur sveitarfélaga       Aðgerðir        Fræðsluefni       Stærra samhengið   Verkfærakistan



Innri vefur – fyrir sveitarfélög og undirstofnanir þeirra

• Leiðbeiningar og sniðmát fyrir loftslagsstefnu og aðgerðaáætlun

• Losunarreiknir fyrir sveitarfélög:
• Sniðinn að fjölbreyttum rekstri sveitarfélaga 
• Notendavæn gagnagátt
• Sæmilega gagnsær

• Aðgerðabanki
• Tengdur við niðurstöður losunarreiknis
• Dæmisögur frá tilteknum rekstri, t.d. aðgerðir við rekstur sundlauga



Losunarreiknir

• Reiknar losun frá rekstri sveitarfélaga 
og undirstofnana þeirra

• Helstu losunarvaldar:
• Orkunotkun

• Samgöngur

• Matur (mötuneyti)

• Innkaup

• Úrgangur

• (Landnotkun)



Þarfagreining – hvað viljið þið?
• Hvaða upplýsingar og fræðslu þurfið þið og fyrir hverja? 
• Hvernig viljið þið skila inn gögnum fyrir losunarreikninn?

• Gagnagátt á innri vef? Excel skjal? Hverjir geta skilað inn gögnum?

• Hverju má deila frá ykkur? 
• T.d. loftslagstefnu, aðgerðaáætlun, losunarbókhaldi og dæmisögum?

• Hvernig nýtast þessar niðurstöður sem best? 
• Hvernig viljið þið að samráðinu sé háttað?

• Kommentakerfið? Stutt könnun? Á hverja? 

Must-have vs. Nice-to-have?Þarfagreining



Næstu skref

• Þarfagreining og samráð við sveitarfélögin

• Samstarf með Umhverfisstofnun, Landvernd og stýri- og ráðgjafahóp 
verkefnisins

• Fullmóta verkefnið 

• Finna vefhönnuð



Takk fyrir!
ingunn@environice.is
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