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Hvers vegna umhverfis- 
og loftslagsstefna?





Ráð fyrir 
punkta:
1) Velja “line 
spacing”
2) Velja “add 
space after 
paragraph”

Þá verður 
fallegra bil á 
milli punkta

Tillaga fyrir 
stærð á mynd.

Til að breyta 
mynd: 
hægrismella 
og velja 
replace image!

Pössum að 
hafa ekki of 
mikinn texta 
á hverri 
glæru - 
frekar hafa 
fleiri glærur

Fjarðabyggð er sveitarfélag, þar sem 
virðing er borin fyrir náttúru, umhverfi, 
samfélagi og menningarminjum. 

Stefna sveitarfélagsins í 
umhverfismálum er að vera til 
fyrirmyndar í hverju því sem tengist 
verndun og viðhalds náttúru og 
umhverfi, velferð íbúa og varðveislu 
menningarminja.

Stefna kynnt…!
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spacing”
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space after 
paragraph”

Þá verður 
fallegra bil á 
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hægrismella 
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á hverri 
glæru - 
frekar hafa 
fleiri glærur

Ísland er aðili að Loftslagssamningi Sameinuðu 
þjóðanna, Kyoto-bókuninni og Parísar- samkomulaginu. 

Markmið Parísarsamningsins er að halda hækkun 
hitastigs jarðar undir 2°C miðað við meðalhitastig við 
upphaf iðnvæðingarinnar, en jafnframt skuli leitast við 

að halda hækkuninni undir 1,5°C.



Kolefnishlutlaus rekstur árið 2040
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Umhverfis- og lofslagsstefna



Fjarðabyggð

Fjarðabyggð sem stjórnsýsluvald 
hefur möguleika til þess að vera 
leiðandi afl í umgengni við 
náttúruauðlindir í sveitarfélaginu: 

• Í gegnum aðalskipulag

• Við útgáfu framkvæmdaleyfa

• Starfsemi sveitarfélagsins

Ráð fyrir 
punkta:
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spacing”
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paragraph”
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hafa ekki of 
mikinn texta 
á hverri 
glæru - 
frekar hafa 
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Sveitarfélagið vill leggja sitt af mörkum 
í að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og bregðast 
við loftslagsvá.

Fjarðabyggð mun standa vörð um 
náttúru- og menningarminjar í 
sveitarfélaginu og vernda 
líffræðilegan fjölbreytileika vistkerfa, 
náttúru og landslag.

Í Fjarðabyggð eiga allir íbúar að njóta 
heilbrigðs umhverfis og ríkulegra 
tækifæra til að stunda heilbrigðan 
lífsstíl.

Í daglegu starfi stjórnsýslu og stofnana 
sveitarfélagsins sýna starfsmenn það 
í verki að borin er umhyggja fyrir 
náttúru og umhverfi.

Þekking og vitund um mikilvægi 
umhverfisverndar er órjúfanlegur 
þáttur í öflugu samfélagi.

5 Leiðarljós



3 Umhverfisþættir



6 Áhrifaþættir

Loftslag

Landslag

Lýðheilsa

Landnotkun og 
landbúnaður

Iðnaður Vega- 
samgöngur Úrgangur

Mann- 
virkjagerð

Rekstur 
sveitarfélagsins



Umhverfisþættir

Áhrifaþættir Loftslag Landslag Lýðheilsa

Landnotkun og 
landbúnaður

Verndun votlendis og gróðurs. 
Forðast verður að fara í uppbyggingu 
á ósnortnu landi. Kolefnisbinding 
með endurheimt votlendis og 
skógrækt. Dregið úr losun 
gróðurhúsalofttegunda frá 
landbúnaði.

Verndun náttúrulegs umhverfis, 
menningar- og búsetulandslags. 
Öruggar og skýrt afmarkaðar 
aðkomuleiðir til að koma í veg fyrir 
átroðning. Mannvirkjagerð taki mið af 
landslagi og þeirri byggð sem fyrir er.

Auðvelda aðgengi að ósnortinni 
náttúru og útivist sem bætir 
andlega og líkamlega heilsu. Verndun 
lífríkis styður líffræðilegan 
fjölbreytileika. Áhersla á 
matjurtarækt, sem hefur jákvæð áhrif 
á heilsu.

Iðnaður Dregið úr losun 
gróðurhúsalofttegunda með 
rafvæðingu verksmiðja og hafna.

Vönduð hönnun mannvirkja til þess 
að draga úr sjónrænum áhrifum.

Minni loftmengun, sem hefur 
jákvæð áhrif á heilsu.

Vegasamgöngur Dregið úr losun 
gróðurhúsalofttegunda með því að  
minnka ferðaþörf, breyttum 
ferðavenjum og orkuskiptum.

Jákvæð áhrif á byggðarmynstur og 
almenningsrými í þéttbýli þar sem 
lögð er áhersla á virka ferðamáta.

Minni loft- og hljóðmengun og 
aukin hreyfing með virkum 
ferðamátum og orkuskiptum.

Úrgangur Dregið úr losun 
gróðurhúsalofttegunda með 
aukinni flokkun, endurvinnslu og 
endurnýtingu úrgangs.

Minna land tekið undir 
landfyllingar með tilheyrandi 
sjónrænum áhrifum.

Hreinna og fallegra umhverfi, sem 
bætir andlega og líkamlega heilsu.

Mannvirkjagerð Dregið úr losun með minni 
efnisflutningum vegna minni 
efnisnotkunar, styttum 
flutningsleiðum og vistvænu 
byggingarefni.

Verndun byggðarmynsturs og 
hönnun vistvænna mannvirkja sem 
hafa jákvæð sjónræn áhrif.

Verndun eldra húsnæðis og 
áhersla á vistvæna og vandaða 
hönnun sem að hefur jákvæð áhrif á 
staðaranda og andlega heilsu. 
Umhverfisvæn efnisnotkun er síður 
heilsuspillandi. 



Markmið



Ráð fyrir 
punkta:
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á hverri 
glæru - 
frekar hafa 
fleiri glærur

Með leiðarljósin og áhrifaþættina í farteskinu 
höfum við sett okkur markmið sem leiða 

til umhverfisvænni lífstíl.
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Markmiðin stuðla að og styðja við að það 
náist að minnka losun, vernda náttúru og 

umhverfi. 

Markmið sem jafnframt taka mið af því að við 
höldum áfram að vera til og byggja upp



Landbúnaður og landnotkun
1.1. – Draga úr losun koltvísýrings og auka 
bindingu 

➔ rekstur Fjarðabyggðar verði kolefnishlutlaus 2040

1.2. – Koma í veg fyrir skemmdir á viðkvæmu 
landi, menningarminjum og vistkerfum

1.3. – Styðja við vistvænan landbúnað og 
fjölbreytta matvælaframleiðslu í 
sveitarfélaginu



Iðnaður
2.1. – Styðja við framsækna og öfluga 
iðnaðarstarfsemi 

•  með sjálfbærni að leiðarljósi

2.2. – Styðja við orkuskipti í 
iðnaðarstarfsemi



Vegasamgöngur
3.1. – Styðja við orkuskipti í 
samgöngum og vistvænan ferðamáta 

3.2. – Skapa góð skilyrði fyrir virkan 
ferðamáta innan þéttbýliskjarna



Úrgangur
4.1. – Endurnýting og endurvinnsla 
verði eðlilegur hluti af hversdagslífi 
íbúa

4.2. – Stuðla að jarðgerð og nýtingu 
lífræns úrgangs



Mannvirkjagerð
5.1. – Stuðla að vistvænni 
uppbyggingu

5.2. – Nýta náttúruna á 
sjálfbæran hátt



Rekstur sveitarfélagsins
6.1. – Rekstur sveitarfélagsins verði 
kolefnishlutlaus fyrir árið 2040

6.2. – Stuðla að vitundarvakningu um 
umhverfismál



Að lokum……
Hugmyndir okkar um umhverfis- og 
loftlagsmál fer eftir því úr hvaða átt við 
lítum til slíkra mála. 

Stefna Fjarðabyggðar í umhverfis- og 
loftlagsmálum mun hafa áhrif á okkur öll 

➔ Áhrif sem munu verða til góðs fyrir okkur og 
komandi kynslóðir



Hvernig náum við 
markmiðum okkar?



Hvað finnst þér?
Senda skal inn ábendingar netfangið 
fjardabyggd@fjardabyggd.is, merkt 

“Umhverfis- og loftlagsstefna”. 


