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ÁHERSLUVERKEFNI Höfuðborgarsvæðisins 2020 (til 2024)1

Tillögur sendar stýrihópi Stjórnarráðsins um byggðamál, 6. apríl 2020

Heiti verkefnisins Frumdrög að loftlagsstefnu hbsv. 

Markmið Minnka kolefnisspor höfuðborgarsvæðisins

Stutt verkefnalýsing 
(mikilvægt er að verk- og 
kostnaðaráætlanir séu 
gerðar fyrir öll verkefni)

Mæling á kolefnisfótspori höfuðborgarsvæðisins og mótun aðgerða til 
að ná fram settu markmiði um minnkun kolefnisfótspors

Verkefnið er þríþætt:
1. Mæling á kolefnisspori
Eitt af mælanlegum markmiðum sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 
2020 – 2024 er að minnka kolefnisspor höfuðborgarsvæðisins. Til að svo 
geti orðið þarf að mæla núverandi kolefnisfótspor svæðisins. Mælingin 
verður gerð eftir viðurkenndri, alþjóðlegri aðferð, GHL-leiðarvísi fyrir 
samfélög (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission 
Inventories (GPC)) sem World Resources Institute gaf út árið 2014 í 
samvinnu við ICLEI og C40 Cities.  Þessi leiðarvísir er notaður fyrir 
losunarbókhald borga og bæja um allan heim og er hægt að mæla 
reglulega. Afmörkun mælingar miðast við afmörkun 
höfuðborgarsvæðisins sbr. svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. 

2. Ráðgjöf við mótun markmiða og aðgerða
Sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins hyggjast stefna að sameiginlegri 
loftlagsstefnu m.t.t. minnkunar útblásturs gróðurhúsalofttegunda svo 
Ísland geti staðið við skuldbindingar Parísarsáttmála 2040. 

Eftir að kolefnisfótspor svæðisins hefur verið mælt munu sveitarfélögin 
leita ráðgjafar sérfræðinga um mótun markmiðs (%) um samdráttur í 
losun gróðurhúsalofttegunda fyrir tímabilið 2020 – 2024 sem er 
nauðsynlegur svo skuldbindingar fyrir árið 2040 nái fram að ganga. Hluti 
ráðgjafavinnu verður að rýna viðurkenndar aðgerðir sem stuðla að 
minnkun útblástur gróðurhúsalofttegunda, áætla kostnað við 
framkvæmd þeirra og útdeila ábyrgð.

3. Árleg mæling kolefnisfótspors
Framkvæmd árlegrar mælingar á kolefnisfótspori höfuðborgarsvæðisins 
til að meta stöðu á framkvæmd markmiðs. 

Framkvæmdaaðili SSH
Ráðgjafar á sviði loftlagsmála

Samstarfsaðilar Sérfræðingar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í loftlagsmálum
Samband íslenskra sveitarfélaga. 
Umhverfisstofnun

1 Landshlutunum er í sjálfsvald sett til hvers langs tíma áhersluverkefni ná. Nái þau til lengri tíma en eins árs þá 
eru settir fram fyrirvarar um samþykkt fjárlaga hvers árs.
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Tengsl við 
sóknaráætlun 

Verkefnið er hluti af framfylgd sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 
2020 – 2024 og fellur undir meginflokkinn „umhverfis- og samgöngumál“ 
og meginmarkmið „minnka kolefnisfótspor“

Tengsl við heims-
markmið Sameinuðu 
þjóðanna

03 – Heilsa og vellíðan
07 – Sjálfbær orka
09 – Nýsköpun og uppbygging 
11 – Sjálfbærar borgir og samfélag
12 – Ábyrg neysla og framleiðsla
13 – Aðgerðir í loftlagsmálum
14 – Líf í vatni
15 – Líf á landi

Árangursmælikvarðar Árleg mæling á kolefnisfótspori höfuðborgarsvæðisins
Lokafurð
(hver verður lokaafurð 
verkefnisins, hver verður 
ávinningur samfélagsins?)

Lokaafurð verkefnis verða:
1. Mæling á kolefnisfótspori höfuðborgarsvæðisins
2. Markmið um samdrátt í útblæstri gróðurhúsalofttegunda
3. Aðgerðir til að ná fram samdrætti í útblástri, kostnaðargreining 

aðgerða og ábyrgð á framfylgd þeirra. 
4. Árleg mæling á kolefnisfótspori
Ávinningur samfélags verður minni útblástur vegna 
gróðurhúsalofttegunda. 

Upphaf og lok 
verkefnis

Afurðir 1 til 3: apríl 2020 til október 2020 
Afurð 4: 2021 til 2024

Heildarkostnaður 
(pr. ár á verkefnatíma)

2020: 5.500.000 kr.

1. Mæling á kolefnisspori
3.500.000 kr. 

2. Ráðgjöf við setningu markmiða og aðgerða
2.000.000 kr. 

Framlag úr 
sóknaráætlun 
(árið 2020 og á hverju ári 
eftir það, ef við á)

2020: 4.500.000

Mótframlag 
(ef við á)

2020: 1.000.000

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir 
(ef við á)

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030
Áætlun um loftgæði á Íslandi 2018-2029
Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2040
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Heiti verkefnisins Nýsköpunarverkefni: samstarfsverkefni með ferðaþjónustunni á 
höfuðborgarsvæðinu

Markmið Greina stöðu ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu
Auka stuðning við nýsköpun og nýsköpunarverkefni

Stutt verkefnalýsing 
(mikilvægt er að verk- og 
kostnaðaráætlanir séu 
gerðar fyrir öll verkefni)

Verkefnið er tvíþætt: 

1. Vinna stöðumat á ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og þróun 
þess á yfirstandandi áratug. Stöðumatið myndi nýtast aðilum við að 
þróa frekar stefnu fyrir höfuðborgarsvæðið. Sérstaklega verður 
skoðað hvort ástæða og þörf er fyrir Áfangastofu 
höfuðborgarsvæðisins.

2. Stofna sjóð til að styðja við nýsköpunarverkefni á sviði ferðaþjónustu 
og sjálfbærni. Sjóðurinn myndi styrkja verkefni upp að ákveðinni 
upphæð á hverju ári. Áhersla verður lögð á verkefni sem samþætta 
ferðaþjónustu og leiðir til að bæta sjálfbærni atvinnugreinarinnar og 
umhverfisáhrif. 

Framkvæmdaaðili Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu; Ráðgjafi og/eða 
utanaðkomandi verkefnastjóri

Samstarfsaðilar Ferðamálasamtök höfuðborgarsvæðisins, Samtök ferðaþjónustunnar 
menningar og ferðamálasvið sveitarfélaganna-og markaðsstofur, 
ferðamálastofa.

Tengsl við 
sóknaráætlun 

Verkefnið er hluti af framfylgd sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 
2020 – 2024 og fellur undir meginflokkinn „atvinna og nýsköpun“ og 
meginmarkmið „nýsköpun“

Tengsl við heims-
markmið Sameinuðu 
þjóðanna

08 – Góð atvinna og hagkvöxtur
09 – Nýsköpun og uppbygging
11 – Sjálfbærar borgir og samfélög
13 – Aðgerðir í loftlagsmálum

Árangursmælikvarðar Fjöldi nýsköpunarfyrirtækja
Lokafurð
(hver verður lokaafurð 
verkefnisins, hver verður 
ávinningur samfélagsins?)

1. Skýrsla með stöðumati á stöðu ferðaþjónustunnar á 
höfuðborgarsvæðinu og þróun atvinnugreinarinnar síðasta áratug. 

2. Sjóður til að styrkja nýsköpunarverkefni á sviðið ferðaþjónustu og 
sjálfbærni. 

Upphaf og lok 
verkefnis

Apríl 2020 til desember 2024

Heildarkostnaður 
(pr. ár á verkefnatíma)

2020: 10.000.000 kr.-
5 milljónir í stöðumat og 5 milljónir í sjóð

Framlag úr 
sóknaráætlun 
(árið 2020 og á hverju ári 
eftir það, ef við á)

2020: 9.000.000 kr.- 

Mótframlag 
(ef við á)

2020: 1.000.000 kr.- 

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir 
(ef við á)

Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu til 2030
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Heiti verkefnisins Úrgangsmál og meðhöndlun úrgangs

Markmið Sveitarfélögin skoði frekari samræmingu á úrgangsflokkun á 
höfuðborgarsvæðinu

Stutt verkefnalýsing 
(mikilvægt er að verk- og 
kostnaðaráætlanir séu 
gerðar fyrir öll verkefni)

Verkefni er tvíþætt

1. Halda ráðstefnu/hugarflugsfund með lykilstarfsfólki og kjörnum 
fulltrúum sveitarfélaga, sérfræðinga á vettvangi endurvinnslu og 
úrgangsmála til að ræða fýsileika þess að samræma úrgangsflokkun á 
höfuðborgarsvæðinu. 

2. Kortleggja núverandi stöðu endurvinnslu- og úrgangsmála hjá 
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu; mat á fýsileika þess að 
samræma úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu; leggja fram 
tillögur að aðgerðum til að samræma flokkun, áætla kostnað og 
fasaskiptingu

Vinnan mun falla að loftlagsstefnuvinnu fyrir höfuðborgarsvæðið þegar 
henni er lokið. 

Framkvæmdaaðili SSH, ráðgjafar á sviði endurvinnslu og úrgangsmála 
Samstarfsaðilar Sorpa

Samband Íslenskra sveitarfélaga
Umhverfisstofnun
Hagsmunasamtök heimilanna
Festa miðstöð um samfélagsábyrgð

Tengsl við 
sóknaráætlun 

Verkefnið er hluti af framfylgd sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 
2020 – 2024 og fellur undir meginflokkinn „umhverfis- og samgöngumál“ 
og meginmarkmið „úrgangsmál og meðhöndlun úrgangs“

Tengsl við heims-
markmið Sameinuðu 
þjóðanna

03 – Heilsa og vellíðan
07 – Sjálfbær orka
09 – Nýsköpun og uppbygging 
11 – Sjálfbærar borgir og samfélag
12 – Ábyrg neysla og framleiðsla
13 – Aðgerðir í loftlagsmálum
14 – Líf í vatni
15 – Líf á landi

Árangursmælikvarðar  Minnka urðun um 25%
 Endurnýtingarhlutfall úrgangs frá heimilum verði 95%

Lokafurð
(hver verður lokaafurð 
verkefnisins, hver verður 
ávinningur samfélagsins?)

Lokaafurð verkefnis verða:
1. Ráðstefna/hugarflugsfundur með tillögum og ábendum frá 

lykilstarfsfólki og kjörnum fulltrúm sveitarfélaga. 
2. Skýrsla með yfirliti yfir stöðu mála í endurvinnslu og úrgangsmálum, 

tillögur að úrbótum m.t.t. samhæfingu endurvinnslu, 
kostnaðaráætlun og aðgerðum. 

Ávinningur samfélags verður einfaldara umfang endurvinnslu. 
Upphaf og lok 
verkefnis

Afurðir 1. Haust/vetur 2020. 
Afurð 2. Nóvember 2020

Heildarkostnaður 
(pr. ár á verkefnatíma)

2020: 5.500.000 kr.- 
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3. Ráðstefna/hugaflugsfundur: 1.500.000 kr.-

4. Ráðgjafavinna/ráðning verkefnastjóra fyrir utanumhald, 
úrvinnsla gagna, mat á fýsileika, ráðgjöf og gerð skýrslu: 
4.000.000 kr.- 

Framlag úr 
sóknaráætlun 
(árið 2020 og á hverju ári 
eftir það, ef við á)

2020: 4.500.000 kr.- 

Mótframlag 
(ef við á)

2020: 1.000.000 kr.- 

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir 
(ef við á)

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030
Áætlun um loftgæði á Íslandi 2018-2029
Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2040
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Heiti verkefnisins Forvarnir á tímum covid - 19
Markmið Að upplýsa og aðstoða ungmenni á tímum farsóttar

Stutt verkefnalýsing 
(mikilvægt er að verk- og 
kostnaðaráætlanir séu 
gerðar fyrir öll verkefni)

Verkefnið miðar að því að lóðsa ungmenni í gegnum öldurótt farsóttar og 
styrkja vitund þeirra um heilbrigt líferni með öflugri upplýsingagjöf, 
aðstoð og utanumhaldi. Verkefnið er verður mótað í samstarfi við þá sem 
verkefnið er miðað á og með aðkomu fagfólks í forvörnum.

Framkvæmdaaðili SSH, Félagsmiðstöðvar sveitarfélaganna
Samstarfsaðilar Félag framhaldsskólanemenda, félagsmiðstöðvar sveitarfélaganna, 

velferðarsvið sveitarfélaganna ofl.
Tengsl við 
sóknaráætlun 

Verkefnið er hluti af framfylgd sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 
2020 – 2024 og fellur undir meginflokkinn „Velferð og samfélag“ og 
meginmarkmið „Auka heilsueflingu og forvarnir“

Tengsl við heims-
markmið Sameinuðu 
þjóðanna

01 – engin fátækt
03 – heilsa og vellíðan
04 – menntun fyrir alla
05 – jafnrétti kynjanna

Árangursmælikvarðar Hlutfall ungmenna/unglinga meta andlega og líkamlega heilsu sína 
góða/mjög góða sbr. mælikvarða í Sóknaráætlun

Lokafurð
(hver verður lokaafurð 
verkefnisins, hver verður 
ávinningur samfélagsins?)

Skýrsla um aðgerðir og ávinning verkefnisins

Upphaf og lok 
verkefnis

Apríl 2020 til nóvember 2020

Heildarkostnaður 
(pr. ár á verkefnatíma)

4.000.000 kr.

Framlag úr 
sóknaráætlun 
(árið 2020 og á hverju ári 
eftir það, ef við á)

3.500.000 kr.-

Mótframlag 
(ef við á)

500.000 kr.-

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir 
(ef við á)

Heilsueflandi samfélag
Lýðheilsustefna 2016
Stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytis í íþróttamálum
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Heiti verkefnisins Stafræn þjónusta
Markmið Auka vægi stafrænnar stjórnsýslu og hagnýtingar stafrænnar tækni

Stutt verkefnalýsing 
(mikilvægt er að verk- og 
kostnaðaráætlanir séu 
gerðar fyrir öll verkefni)

Verkefnið felur í sér að kortleggja stöðu og framtíðaráform við þróun 
stafrænnar stjórnsýslu hjá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. 
Niðurstöður þeirrar kortlagningar mun nýtast við mótun verkefnisins til 
ársins 2024

Framkvæmdaaðili Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Ráðgjafar á sviði stafrænnar þjónustu

Samstarfsaðilar Sérfræðingar frá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. 
Samband íslenskra sveitarfélaga

Tengsl við 
sóknaráætlun 

Verkefnið er hluti af framfylgd sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 
2020 – 2024 og fellur undir meginflokkinn „atvinna og nýsköpun“ og 
meginmarkmið „stafræn stjórnsýsla“

Tengsl við heims-
markmið Sameinuðu 
þjóðanna

08 – Góð atvinna og hagvöxtur
09 – Nýsköpun og uppbygging
10 – aukinn jöfnuður 
11 – Sjálfbærar borgir og samfélag
12 – Ábyrg neysla og framleiðsla

Árangursmælikvarðar -
Lokafurð
(hver verður lokaafurð 
verkefnisins, hver verður 
ávinningur samfélagsins?)

Lokaafurðir  verkefnis verða:

Skýrsla um stöðu stafrænnar stjórnsýslu og kortlagning 
framtíðaráforma um stafræna stjórnsýslu hjá sveitarfélögum á 
höfuðborgarsvæðinu 2020.

Upphaf og lok 
verkefnis

Apríl 2020 til nóvember 2020

Heildarkostnaður 
(pr. ár á verkefnatíma)

2020: 3.000.000 kr.-

Tímagjald tekur mið af verðlagi hvers árs (launavísitölu)
Framlag úr 
sóknaráætlun 
(árið 2020 og á hverju ári 
eftir það, ef við á)

2020: 2.500.000 kr.-

Mótframlag 
(ef við á)

2020: 500.000 kr.-

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir 
(ef við á)

Stafrænt Ísland



Sóknaráætlanir landshluta - áhersluverkefni

8  9

Heiti verkefnisins Höfuðborgarsvæðið sem staðarvalkostur
Markaðssetning höfuðborgarsvæðisins (Location Reykjavik Capital 
Area)

Markmið Vinnsla og miðlun upplýsinga um höfuðborgarsvæðið sem staðarvalkost 
og að á hverjum tíma séu til staðar uppfærðar sannreyndar upplýsingar 
til að laða stúdenta, fólk og fyrirtæki til höfuðborgarsvæðisins. Leitað 
verður áfram til erlendra fyrirmynda og “best practice“ um útfærslu á 
verkefninu

Stutt verkefnalýsing 
(mikilvægt er að verk- og 
kostnaðaráætlanir séu 
gerðar fyrir öll verkefni)

Verkefnið felur í sér stöðuga miðlun uppfærðra upplýsinga frá 
aðildarsveitarfélögum SSH með sérstaka áherslu á eftirfarandi 
málaflokka:

 The Capital Area – með undirflokkum
 Living and working – með undirflokkum
 Study – með undirflokkum
 Setting up a business – með undirflokkum
 Invest – með undirflokkum
 Reykjavik loves – með undirflokkum 
 Fact and figures – með undirflokkum

Megin áhersla er á til staðar séu uppfærðar og hagnýtar upplýsingar um 
frumkvöðlaumhverfið, fyrirtæki, menntunarmöguleika, menningu, 
búsetu, tölfræði, lýðfræði og þjónustu sveitarfélaga, ásamt öðrum 
upplýsingum sem draga fram samkeppnishæfni og búsetukosti 
svæðisins. 

Þá felur verkefnið í sér að taka að sér kynningu á höfuðborgarsvæðinu 
sem staðarvalkost í verkefnum, til að fullgera myndina af svæðinu í huga 
erlendra aðila. 

Framkvæmdaaðili Verkefnið verður vistað hjá SSH. Verkefnastjóri fylgir verkefninu og leiðir 
samstarf þeirra aðila sem koma að því. 

Samstarfsaðilar Reykjavíkurborg, markaðsstofur aðildarsveitarfélaga SSH, ´háskólar, 
Rannís, Íslandsstofa, Þjóðskrá, Hagstofan, Samtök Iðnaðarins, Samtök 
atvinnulífsins, ON, fjármálastofnanir og fl. sem koma að 
samkeppnishæfni landsins. 

Tengsl við 
sóknaráætlun 

Verkefnið er hluti af framfylgd sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 
2020 – 2024 og fellur undir meginflokkinn „atvinna og nýsköpun“ og 
meginmarkmið „nýsköpun“

Tengsl við heims-
markmið Sameinuðu 
þjóðanna

08 – Góð atvinna og hagkvöxtur
09 – Nýsköpun og uppbygging
11 – Sjálfbærar borgir og samfélög
13 – Aðgerðir í loftlagsmálum

Árangursmælikvarðar Mæling árangurs af verkefninu er erfiður en helst ber að nefna vefsíðu 
verkefnisins og þau gögn sem þar munu birtast. 

Lokafurð
(hver verður lokaafurð 
verkefnisins, hver verður 
ávinningur samfélagsins?)

3. Framtíðarvistun verkefnis
4. Heimasíða
5. Innihald heimasíðu 

Upphaf og lok 
verkefnis

Apríl 2020 til desember 2020

Heildarkostnaður 
(pr. ár á verkefnatíma)

2020: 2.000.000 kr.-
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Framlag úr 
sóknaráætlun 
(árið 2020 og á hverju ári 
eftir það, ef við á)

2020: 1.000.000 kr.- 

Mótframlag 
(ef við á)

2020: 1.000.000 kr.- 

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir 
(ef við á)

-


