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Nýr gátlisti

• Þekking þróast hratt
• Við þurfum að bregðast hratt og örugglega við 

loftslagsbreytingum og annarri umhverfisvá
• Reynslan sýnir hvað virkar og hvað ekki
• Í takt við áætlanir stjórnvalda



Skuldbindingar stjórnvalda í loftslagsmálum

Parísarsáttmálinn
❖ 29% samdráttur í losun árið 2030 m.v. árið 2005 
❖ Sjá hér

Aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum
❖ A.m.k 40% samdráttur í losun árið 2030 m.v. árið 2005
❖ Kolefnishlutleysi Íslands árið 2040
❖ Sjá hér

https://ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/skuldbindingar-islands/
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Adgerdaaetlun%20i%20loftslagsmalum%20onnur%20utgafa.pdf


Loftslagsstefna
❖ Stjórnarráð Íslands, stofnanir ríkisins, fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins og 

sveitarfélög skulu setja sér loftslagsstefnu. Stefnan skal innihalda skilgreind markmið 
um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun starfseminnar ásamt 
aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð (lög um loftslagsmál nr. 70/2012, 
5.gr.c)

❖ Sjá leiðbeiningar hér

Skyldur ríkisstofnana og fyrirtækja í meirihlutaeigu 
ríkis í umhverfis- og loftslagsmálum

https://graenskref.is/loftslagsstefna/




Áherslur í nýjum gátlista

Nýr flokkur – eldhús og kaffistofur
Loftslagsmál
Loftslagsstefna (umhverfis- og loftslagsstefna)
5. skref gert skýrara



Fjöldi aðgerða

1. skref 34 aðgerðir – áður 37
2. skref 40 aðgerðir – áður 34
3. skref 37 aðgerðir – áður 31
4. skref 36 aðgerðir – áður 21
5. skref 26 aðgerðir – áður 24

Fórum úr 147 aðgerðum í 173



Samgöngur
• Við bjóðum starfsfólki okkar upp á fjarvinnu að minnsta kosti einu sinni í viku sé þess kostur.

• Við bjóðum starfsfólki okkar upp á sveigjanlegan vinnutíma sé þess kostur, t.d. að mæta til
vinnu utan háannatíma.

• Fyrsta val okkar er alltaf að sækja fundi innanlands og utanlands í gegnum fjarbúnað. Ef við
ferðumst á staðinn er það vegna þess að við eigum brýnt erindi sem ekki er hægt að sinna í 
gegnum fjarfund. Við höfum útbúið verklag sem auðveldar starfsmönnum að meta hvort að
hægt sé að fara á fund erlendis í gegnum fjarfund eða hvort að nauðsynlegt sé að mæta í 
persónu.  

• Ferðavenjukönnun er framkvæmd árlega.



Eldhús og kaffistofur
• Við höfum innleitt a.m.k. eina af eftirfarandi aðgerðum til að minnka matarsóun:

1) Diskar minnkaðir, 
2) Bakkar fjarlægðir, 
3) Þar sem fólki er skammtaður matur er boðið upp á mismunandi 
skammtastærðir eða borgað eftir vigt.

• Við höfum aukið hlutfall grænmetis og plöntupróteina í kjötréttum.

• Í matsal er einungis tunna fyrir lífrænan úrgang þar sem fólk skafar af diskum.

• Við höfum hagað uppröðun í mötuneyti þannig að fremsti valkosturinn er alltaf 
umhverfisvænasti kosturinn, og svo er farið koll af kolli.





Hvernig skiptum við yfir í 
nýja gátlistann?

• Ekki þarf að vinna þau skref sem nú þegar 
eru í höfn skv nýjum gátlista

• Best er að byrja strax að vinna í núverandi 
skrefi eftir nýjum gátlista

• Gefum þó svigrúm til 1.mars til að klára 
núverandi skref skv gamla gátlista

• Endurmat – nýr gátlisti


