
 

 Vottaðir Vestfirðir        
Skref til framtíðar 

Lína Björg Tryggvadóttir  



Sveitafélögin 9 sem vinna að því að fá 

umhverfisvottun  



Forsendur umhverfisvottunar ferlisins 

 

 Ferðamálasamtök Vestfjarða, Sveitastjórnir, Fjórðungsþing – Almenningur.  

 12. júlí 2011- Samþykkt að hefjast handa við forvinnu við umhverfisvottun.  

 8. nóvember 2012 – ákveðið að gerast meðlimir hjá 

umhverfisvottunarsamtökum EarthCheck.  

 Nýr starfsmaður tekur við verkefni í september 2013. 

 Gögn lögð fram í desember 2013 fyrir árið 2012. 

 Starfsemi sveitafélagana á Vestfjörðum fá staðfestingu á                          

brons Benchmarking 14. janúar 2014. 

 

 

 

http://www.fjordungssamband.is/


Umhverfisvottunarsamtökin EarthCheck 

 Hét áður Green Globe en nafni breytt árið 2010 í EarthCheck.  

 Höfuðstöðvar í Ástralíu.  

 Staðardagskrá 21(Local Agenda 21) í samræmi við ályktanir 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó 1992. 

 Einu umhverfisvottunarsamtökin í heiminum sem votta samfélög.  

 Gerir kröfu um mælingar tiltekinna þátta og árlega skýrslugjöf 

(grænt bókhald). 
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Ferli vottunar 

 Farið í gegnum þrjú ferli til að öðlast vottun.                                            

• Skráning  og stefnumótun 

• Mælingar og gerð framkvæmdaráætlunar                                                                         

• EarthCheck vottun  

 



Hversvegna fóru sveitafélögin í þá vinnu 

að sækja um umhverfisvottun ? 

 Umhverfisþing haldið í október 2009 

 Ferðamálasamtök Vestfjarða  

 Endurskoða gildi og gjörðir  

 Vottað Ísland 

 Möguleiki á ákveðnum sveigjanleika 

 

Umhverfisvottun sveitarfélaga er raunhæf og sveigjanleg leið til að ná því 

markmiði að Ísland allt verði vottað sjálfbært samfélag. 

 



Hvers vegna umhverfisvottun 

EarthCheck? 

 Samfélagsleg ábyrgð- umhverfisvernd og sjálfbær þróun.  

 Hvatning til fyrirtækja og íbúa að feta sömu braut.  

 Matvælaframleiðsla og ferðaþjónusta  

 Jákvæð umfjöllun. 

 Stuðla að umhverfi þar sem auðvellt er að „blómstra“  

 Lækkun kostnaðar.  

 Kemur sér vel fyrir fyrirtæki á svæðinu.  

 Aðhald utanaðkomandi aðila með úttekt. 
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Ávinningur allra! 

 Markaðssetning og efling atvinnulífs. 

 Ferðaþjónusta- landkynning  

 Sjávarútflutningsfyrirtæki  

 Almenningur  

 „Ný atvinnutækifæri“ (?) 

 Sparnaður á rekstarkostnaði 

 



Sjálfbærnistefna sveitafélaga á 

Vestfjörðum  

 Einn af stöðlum EarthCheck sem þarf að standast.  

 Endurskoðuð árlega. 

 Sveitarfélögin á Vestfjörðum hafa einsett sér að: 

 Vinna að stöðum úrbótum í umhverfislegu,efnahagslegu og félagslegu tilliti.  

 Vinnuafl, vara og þjónusta af svæðinu njóti forgans að því marki sem mögulegt er.  

 Starfa í anda samfélagslegar ábyrgðar (Corporate social responsibility).  
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Hvað er skoðað ? 

 Losun gróðurhúsalofttegunda 

 Orkunýting, orkusparnaður og stjórnun. 

 Stjórnun ferskvatnsauðlinda. 

 Verndun og stjórn vistkerfa. 

 Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar. 

 Skipulag og þróun svæða undir ferðaþjónustu. 

 Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu. 

 Verndun loftgæða og stjórnun hávaða. 

 Stjórnun fráveitumála og ofanvatns. 

 Lágmörkun úrgangs, endurnýting og endurvinnsla. 

 Geymsla og notkun efna sem eru skaðleg umhverfinu. 

 Verndun menningarminja. 
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Áhrif umhverfisvottunar á  

ferðaþjónustufyrirtæki?  

 

 Ferðaþjónusta náttúrutengd 

 Fjárhagslegur hagur 

 Auglýsingagildi og jákvæða áhrif á markaðssetningu. 

 Jákvæð áhrif á nærumhverfið- stuðlar að betra starfsumhverfi.  

 Hvatning að stefnt sé að sjálfbærri þróun. 

 

 



Þeir liðir er féllu undir bestu línu 

EarthCheck 

 Tólf liðir af sextán er skoðaðir voru féllu yfir eða við bestu línu EarthCheck. 

 Fjórir liðið féllu undir bestu línu EarthCheck.  

 Vatnsnotkun  

 Vatnssparnaður  

 Náttúruverndarsvæði 

 Vottaðir aðilar í þjónustu 

 

Hvað þýðir þetta fyrir sveitafélögin ? 
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Úttekt og framkvæmdir í kjölfar 

Benchmarking 

 Skoða þarf þá þætti er fóru undir bestu línu EarthCheck! 

 Hvað á að laga og bæta? 

 Framkvæmdaráætlun til 5 ára endurskoðuð árlega.  

 Óháður úttektaraðili kemur árlega til að taka starfssemina út.  
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Spurningar ?  
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