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Umhverfisvottun Snæfellsness
Árið 2008 hlutu sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi, Eyja- og Miklaholtshreppur, Helgafellssveit,
Grundarfjarðarbær, Snæfellsbær og Stykkishólmsbær, ásamt Þjóðgarðinum Snæfellsjökli,
umhverfisvottun EarthCheck (þá Green Globe) samtakanna sem umhverfismeðvitað svæði sem ynni
markvisst að úrbótum í umhverfismálum í átt til sjálfbærari starfshátta. Höfðu sveitarfélögin unnið
umfangsmikla undirbúningsvinnu til fimm ára áður en vottun hlaust. Áfanginn vakti athygli innan
lands sem utan þar sem sveitarfélögin á Snæfellsnesi eru þau fyrstu í Evrópu til þess að hljóta slíka
vottun og fjórða svæðið í heiminum öllum.

EarthCheck
EarthCheck eru viðurkennd vottunarsamtök með öfluga ástralska háskóla sem bakhjarla. Þau eru einu
samtökin sem fram til þessa hafa umhverfisvottað starfsemi sveitarfélaga en þau votta einnig
starfsemi fyrirtækja. Samtökin byggja á hugmyndafræði Staðardagskrár 21 um ábyrga stjórnun og
sjálfbæra þróun. Sveitarfélög sem vinna samkvæmt Staðardagskrá 21 sjá sjálf um að setja sér
markmið og mæta þeim. Umhverfisvottun felur aftur á móti í sér úttekt óháðs þriðja aðila og því
fylgir mun meira aðhald og eftirfylgni. Þessi aðferð leiðir til betri árangurs í umhverfisvinnu á
svæðinu, auk þess sem það gerir vinnu sveitarfélaganna í átt að sjálfbærni trúverðugri.
Umhverfisvottun auðveldar einnig markaðssetningu á svæðinu og eykur þannig ávinning atvinnu- og
mannlífs.
Þegar leitað er eftir vottun frá EarthCheck þarf að ganga í gegnum þríþætt ferli:
a) Skráningu í EarthCheck samtökin. Stefnumótun fyrir svæðið.
b) Viðmiðum EarthCheck mætt. Mælingar á tölulegum vísum, markmiðssetning og
framkvæmdaáætlun.
c) Vottun EarthCheck. Viðurkenndur óháður vottunaraðili tekur út starfsemina og kannar hvort
viðkomandi uppfyllir staðla EarthCheck.
Í samræmi við staðal EarthCheck hafa sveitarfélögin á Snæfellsnesi komið sér saman um
sameiginlega stefnu um sjálfbæra þróun á svæðinu. Stefnan er endurskoðuð árlega, en árið 2013
hljóðaði hún svo:

3

Stefna Snæfellsness í sjálfbærri þróun

Stefna Snæfellsness í sjálfbærri þróun
Sameiginleg stefna sveitarfélaga á Snæfellsnesi
um sjálfbæra þróun í umhverfislegu og félagslegu tilliti
Snæfellsnes er þekkt fyrir náttúrufegurð sína og fjölbreytni, með Snæfellsjökul sem helsta kennileiti.
Á Snæfellsnesi búa um 4.000 manns. Byggðin er dreifð og helstu atvinnuvegirnir útgerð, fiskvinnsla,
ferðaþjónusta og landbúnaður.
Snæfellsnes hefur tekið forystu í starfinu í þágu sjálfbærrar þróunar á Íslandi. Í samræmi við þetta
hafa sveitarfélögin Stykkishólmsbær, Helgafellssveit, Grundarfjarðarbær, Snæfellsbær og Eyja- og
Miklaholtshreppur, svo og Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, sett sér þessa sameiginlegu stefnu um
sjálfbæra þróun með sérstaka áherslu á umhverfisvæna ferðaþjónustu á svæðinu.
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi leitast við að fylgja ákvæðum alþjóðlegra samþykkta og innlendra
áætlana, auk þess sem tekið er mið af öllum öðrum lögum, reglugerðum, samningum og öðrum
samþykktum sem varða þá þætti sem stefnan nær til, svo og af siðareglum
Alþjóðaferðamálastofnunarinnar (UNWTO).
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi beita fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir rýrnun náttúrulegra
og félagslegra auðlinda, og hvetja aðra aðila og einstaklinga til að fylgja því fordæmi og bæta
frammistöðu sína í málefnum sjálfbærrar þróunar, sérstaklega með tilliti til ferðaþjónustunnar.
Sveitarfélögin hafa einsett sér að:
1.
2.

Vinna að stöðugum úrbótum á eigin frammistöðu í umhverfislegu, efnahagslegu og félagslegu
tilliti, með hliðsjón af viðmiðunarskýrslum EarthCheck fyrir svæðið.
Láta vinnuafl, vörur og þjónustu af svæðinu njóta forgangs.

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi halda uppi samskiptum við alla hagsmunaaðila til að tryggja samræmdar
aðferðir við að ná framúrskarandi árangri í umhverfis- og félagsmálum. Skilvirk miðlun upplýsinga í
formi ársskýrslu er liður í þessum samskiptum, svo og opið samráð við alla hagsmunaaðila varðandi
starf sveitarfélaganna að sjálfbærri þróun.
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi vinna sameiginlega og hvert í sínu lagi að uppbyggingu og eftirfylgni
langtímaáætlunar um sjálfbæra þróun, Staðardagskrár 21, í samræmi við samþykktir Heimsráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó 1992.
Þessi stefna hefur verið formlega samþykkt af öllum hlutaðeigandi sveitarstjórnum og af
ráðgjafarnefnd þjóðgarðsins, og kynnt íbúum.
Samþykkt af ofangreindum aðilum í október 2012
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Framkvæmdaráð Snæfellsness
Umhverfisvottunarverkefninu á Snæfellsnesi er stýrt af Framkvæmdaráði Snæfellsness. Ráðið var
formlega stofnað í febrúar 2004. Það heyrir undir Hérðasnefnd Snæfellinga, sem er
samráðsvettvangur sveitarfélaganna fimm á Snæfellsnesi. Framkvæmdaráðinu er ætlað að fylgja eftir
þeirri stefnu sem mörkuð hefur verið af sveitarfélögunum í tengslum við vottunarferli EarthCheck.
Frá árinu 2010 hefur ráðið verið skipað bæjarstjórum og oddvitum sveitarfélaganna fimm sem aðild
eiga að vottuninni.
Fulltrúar Framkvæmdaráðs Snæfellsness árið 2013 voru:
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar
Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar
Björn Steinar Pálmason, bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar
Benedikt Benediktsson, oddviti Helgafelssveitar
Guðbjartur Gunnarsson, oddviti Eyja- og Miklaholtshrepps
Kristinn gegndi stöðu formanns fram til apríl 2013 en þá tók Gyða við sem formaður en hún hafði
áður verið varaformaður. Guðbjartur Gunnarsson var ritari.

Umhverfisfulltrúi
Dagleg störf verkefnisins eru unnin á Náttúrustofu Vesturlands, samkvæmt samningi við
Framkvæmdaráð Snæfellsness. Náttúrustofan hefur ráðið sérstakan starfsmann, sem ber starfsheitið
umhverfisfulltrúi Snæfellsness, til þess að sinna umhverfisvottuninni. Hann undirbýr og situr fundi
Framkvæmdaráðs, ásamt því að leiða framkvæmd verkefnisins. Theódóra Matthíasdóttir gegndi
stöðu umhverfisfulltrúa í fullu starfi fram til 1. apríl 2013, en þá fór hún í fæðingarorlof.
Afleysingarmanneskja hennar var Harpa Auðunsdóttir. Hún gegndi starfi umhverfisfulltrúa í 100%
stöðu til 30. júní 2013 en þá var starfshlutfall umhverfisfulltrúa minnkað niður í 80%. Harpa sagði
starfi sínu hjá Náttúrustofu Vesturlands lausu í september 2013 og hélt til annarra starfa.
Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands, Menja von Schmalensee,
sviðsstjóri Náttúrustofu Vesturlands, Theódóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi í fæðingarorlofi, og
Stefán Gíslason, umhverfisráðgjafi hjá Environice ehf., sinntu þeim verkefnum sem ljúka þurfti fyrir
lok árs 2013.

Fjármögnun
Árið 2013 var heildarkostnaður vegna umhverfisvottunarverkefnis Snæfellsness 8.769.471 krónur.
Verkefnið hlaut tveggja milljón króna rektrarstyrk frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, afgangur
rekstrarfjár skiptist á milli sveitarfélaganna fimm eftir höfðatölu. Eins og undanfarin ár var stærstur
hluti rekstrarfjár verkefnisins nýttur til þess að greiða laun umhverfisfulltrúa en annar kostnaður voru
meðal annars skráningargjöld hjá vottunarsamtökum EarthCheck, kostnaður við komu úttektaraðila á
svæðið og aðkeypt sérfræðivinna.
Framkvæmdaráð Snæfellsness hlaut einnig, eitt og sér og í samstarfi við aðra, smærri styrki í verkefni
á vegum umhverfisvottunar Snæfellsness, eins og fram kemur í kaflanum um verkefni ársins 2013.
Nánari útlistun á fjármálum verkefnisins fyrir árið 2013 er að finna í eftirfarandi töflu.
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1. tafla Taflan sýnir tekjur og útgjöld vegna umhverfisvottunarverkefnis Snæfellsness fyrir árið
2013.
Tekjur
Kostnaður
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti (UAR)
2.000.000
Sveitarfélög á Snæfellsnesi
5.404.000
Náttúrustofa Vesturlands - þjónustusamningur
6.465.232
EarthCheck - árgjald og úttekt
875.462
Bókhaldsþjónusta
100.000
Ýmis þjónusta
111.160
Prentun á EarthCheck fánum
217.617
Styrkur frá EBÍ vegna upplýsingaskiltis við Vatnaleið
300.000
300.000
Styrkur frá UAR vegna umhverfisvottaðra ferðaþjóna
500.000
500.000
Samtals 8.204.000 8.569.471

Samstarf
Árið 2013 átti Framkvæmdaráð Snæfellsness, eins og svo oft áður, mikilvægt samstarf við ýmiss
konar stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga á Snæfellsnesi og utan þess. Helstu aðilar sem áttu samstarf
við Framkvæmdaráð Snæfellsness á árinu í tengslum við umhverfisvottunarverkefnið voru:
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
Environice
Grænir hælar, Grænn apríl
Landvernd
Náttúrustofa Vesturlands
Norska húsið – Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla
Svæðisgarður Snæfellinga
Umhverfishópur Stykkishólms
Umhverfisstofnun
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Helstu verkefni
Tvíþætt starfsemi ellur undir vottunarverkefnið. Annars vegar er um að ræða verkefni sem
nauðsynlegt er að framkvæma árlega til þess að viðhalda vottun, svo sem gagnasöfnun, viðhald á
umhverfisstjórnunarhandbók, útgáfa ársskýrslu og endurskoðun á framkvæmdaáætlun. Hins vegar er
um að ræða ýmis tilfallandi verkefni sem styðja við vottunina og ýta undir hvers kyns úrbætur í
umhverfismálum á Snæfellsnesi. Helstu verkefnin á vegum umhverfisvottunar Snæfellsness árið 2013
voru eftirfarandi:

Gagnasöfnun og vöktun
Eitt af árlegum verkefnum í tengslum við umhverfisvottun sveitarfélaganna á Snæfellsnesi er
gagnasöfnun vegna mælinga á ýmsum umhverfisþáttum, svonefndum umhverfisvísum eða
sjálfbærnivísum, sem notaðir eru til að meta frammistöðu sveitarfélaganna í umhverfismálum og
sjálfbærri þróun. Þessum gögnum er skilað inn til vottunarsamtakanna sem meta hvort svæðið hefur
staðist viðmið. Annars vegar eru gerðar lágmarkskröfur varðandi hvern umhverfisvísi, hins vegar eru
sett önnur viðmið sem teljast vera framúrskarandi árangur. Samkvæmt venju fór fram árleg söfnum á
tölulegum gögnum fyrir árið 2012. Nánari upplýsingar um niðurstöður úr úrvinnslu þessara gagna er
að finna í kaflanum um umhverfisvísa aftar í ársskýrslunni.

Skoðanakannanir um stefnu verkefnisins
Til að endurnýjuð framkvæmdaáætlun sveitarfélaganna skilaði sem mestu til umhverfis- og samfélags
var lögð könnun fyrir sveitarstjórnir Snæfellsness annars vegar og íbúa svæðisins hins vegar. Þar voru
þátttakendur beðnir um að tilgreina þá þætti sem leggja skyldi áherslu á í
umhverfisvottunarverkefninu á næstu árum.

Innkaupaskráning
Til þess að gagnasöfnun og skráningar séu sem réttastar var fyrirkomulag varðandi skráningar á
innkaupum yfirfarið og innkaupastjórum leiðbeint um innkaup og skráningu þeirra.

Endurnýjun framkvæmdaáætlunar
Eitt af mikilvægustu verkefnum ársins 2013 var endurnýjun framkvæmdaáætlunar sveitarfélaganna á
Snæfellsnesi. Þar á að koma fram í hvaða verkefni sveitarfélögin muni ráðast til að bæta frammistöðu
sína með tilliti til sjálfbærnivísa. Við endurskoðunina var leitast við að byggja á reynslu fyrri ára.
Settur var fram verkefnalisti til ársins 2018 með það í huga að auðvelda yfirsýn og einfalda
umhverfisvinnu sveitarfélaganna með því að hafa ákveðin þemu eftir árum. Við forgangsröðun
verkefna var stuðst við vilja sveitarstjórna og íbúa sem fram kom í íbúakönnunum á vegum
verkefnisins. Við gerð áætlunarinnar var leitast við að hafa framsetningu einfalda og skipulega,
útfæra raunhæf verkefni, tilgreina tímamörk og skilgreina ábyrgðaraðila hvers verkefnis. Endurnýjun
framkvæmdaáætlunar komst vel á veg á árinu og mun henni ljúka í byrjun árs 2014.

Úttekt á framfylgd laga og reglugerða
Vottunarsamtökin gera kröfu um að lögum og reglugerðum sé fylgt á svæðinu sem vottað er. Stefán
Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur hjá Environice, var ráðinn til þess að gera úttekt á framfylgni
laga og reglugerða sem í gildi eru fyrir sveitarfélögin á Snæfellsnesi árið 2013.
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Viðbragðsáætlanir
Vottunarsamtökin gera kröfu um að á svæðinu séu til staðar viðeigandi viðbragðsáætlanir. Stefán
Gíslason var ráðinn til að yfirfara viðbragðsáætlanir varðandi almannavarnir- og umhverfisvernd sem
fyrir hendi eru og eiga við á Snæfellsnesi. Í kjölfarið verður skilgreint hvaða (ef einhverjar) áætlanir
vanti upp á til að tekið sé á helstu neyðartilfellum sem upp gætu komið. Stefnt var á verklok í janúar
2014.

Samskipti við vottunaraðila
Eins og undanfarin ár sá umhverfisfulltrúi um samskipti við EarthCheck vottunarsamtökin hvað varðar
ýmis hagnýt málefni, greiðslur, undirbúning úttektar og fleira tilfallandi.

Önnur samskipti
Árið 2013 var svipað fyrri árum hvað samskipti umhverfisfulltrúa við einstaklinga, fyrirtæki og
stofnanir varðar. Í verkahring umhverfisfulltrúa fellur m.a. svörun fyrirspurna, aðstoð við stofnanir
sveitarfélaganna hvað varðar umhverfismál, auk samskipta við Framkvæmdaráð.

Styrkumsóknir
Árlega sækir umhverfisfulltrúi um styrki vegna ýmissa verkefna, stundum í samvinnu við aðila innan
eða utan sveitarfélaganna. Verkefnin eru ýmist á vegum Framkvæmdaráðsins eða annarra.
Umhverfisfulltrúinn aðstoðar auk þess við umsóknir annarra aðila sé þess óskað og þær tengjast
framförum í umhverfismálum. Í þessari vinnu felst einnig samantekt á ráðstöfun fyrri styrkja.
Árið 2013 sótti umhverfisfulltrúi um styrk til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins til þess að útbúa
fræðslurit til almennrar dreifingar um umhverfisvottun á starfsemi sveitarfélaga. En áratugur er liðinn
frá því að umhverfisvottunarverkefnið hófst á Snæfellsnesi. Í ritinu verður tekið saman hvaða leiðir
sveitarfélög geta farið til þess að fá vottun á starfsemi sína ásamt kostum og göllum við mismunandi
leiðir í umhverfisvinnu sveitarfélaga almennt. Á Snæfellsnesi hefur skapast mikilvæg reynsla og
þekking á umhverfisvottun sveitarfélaga sem æskilegt er að miðla áfram til annarra sveitarfélaga
ásamt íbúa svæðisins.

Pistlaskrif
Eins og venja hefur verið skrifaði umhverfisfulltrúi pistla um umhverfismál í staðarblöðin á
Snæfellsnesi auk þess að miðla upplýsingum á heimasíðu verkefnisins og Facebook (sjá lista yfir pistla
ársins síðar í skýrslunni).

Fyrirlestrar og kynningar
Umhverfisfulltrúi sá um kynningu á verkefninu fyrir innlenda og erlenda hópa, sbr. fyrirlestraskrá
síðar í skýrslunni.
Meðal annars tók umhverfisfulltrúi á móti tveimur nemendahópum frá kanadískum háskólum, sem
báðir leggja stund á ferðamála- og sjálfbærnifræði. Fengu hóparnir kynningu á umhverfisvottun
Snæfellsness en hún var meginástæða heimsóknar þeirra á svæðið. Hóparnir dvöldu báðir á svæðinu í
nokkra daga og nýttu sér þá þjónustu sem hér er í boði.
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Heimasíða
Framkvæmdaráð Snæfellsness heldur úti heimasíðu á slóðinni www.nesvottun.is. Þar má finna
upplýsingar um verkefnið og Framkvæmdaráð Snæfellsnes og finna fréttir af því sem er að gerast í
tengslum við verkefnið. Þar er einnig að finna meðal annars fundargerðir og ársskýrslur fyrir
verkefnið, framkvæmdaáætlun sveitarfélaganna og niðurstöður fyrir útreikninga EarthCheck
samtakanna á tölulegum gögnum hvers árs.
Auk heimasíðunnar hefur Framkvæmdaráð Snæfellsness yfir að ráða Facebook-síðu fyrir verkefnið á
slóðinni www.facebook.com/umhverfisvottun. Þar eru settar inn fréttir af verkefninu og ýmiss konar
fróðleikur um umhverfismál.

Skilti og fánar
Framkvæmdaráð Snæfellsness hefur komið upp skiltum við innganginn á Snæfellsnes, í Álftafirði á
mörkum Dalabyggðar og Helgafellssveitar og við Haffjarðará á mörkum Borgarbyggðar og Eyja- og
Miklaholtshrepps. Skiltunum var upphaflega komið upp þegar vottun hlaust fyrst árið 2008.
Umhverfisfulltrúi sér um að endurnýja ártal á skiltunum tveimur þegar vottun hefur verið
endurnýjuð.
Árið 2013 voru prentaðir nýjir fánar fyrir sveitarfélögin með merki EarthCheck. Fánarnir voru
prentaðir á Íslandi, í samræmi við stefnu sveitarfélaganna.

Upplýsingaskilti
Árið 2013 var unnið að gerð upplýsingaskiltis til að setja upp við áningarstað á Vatnaleið. Í verkefninu
fólst textagerð, val ljósmynda, umbrot skiltis í samvinnu við hönnuð, samskipti við Vegagerð vegna
leyfa auk tilboðsleitar fyrir prentun og smíði skiltisins. Styrkur fékkst í verkefnið frá Styrktarsjóði EBÍ
(Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélagi Íslands). Skiltið var tilbúið síðla árs 2013 og uppsetning
fyrirhuguð á vormánuðum 2014.

(V)ertu græn(n)
Í samstarfi við Norska húsið, byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla, stóð Framkvæmdaráð
Snæfellsness fyrir grænni sýningu undir nafninu (V)ertu græn(n), sumarið 2013. Þar var lögð áhersla á
umhverfismál, sjálfbærni og menningararf og íbúar virkjaðir til þátttöku. Sýningin var styrkt af
Menningarráði Vesturlands.

Vottun ferðaþjónustuaðila
Einn af þeim umhverfisvísum sem vottunarsamtökin gera kröfu um að sé mældur snýr að hlutfalli
umhverfisvottaðra ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu. Til þessa hefur aðeins eitt fyrirtæki á
Snæfellsnesi hlotið umhverfisvottun og er hlutfallið því aðeins um 2,7%, sem er undir
viðmiðunarmörkum samkvæmt staðli EarthCheck samtakanna. Árið 2013 vann Framkvæmdaráð
Snæfellsness að fjölgun umhverfisvottaðra ferðaþjónustuaðila á Snæfellsnesi. Samband var haft við
alla ferðaþjónustuaðila á Snæfellsnesi og þeim boðinn fundur til að fara yfir mögulegar leiðir að
umhverfisvottun. Nokkrir aðilar óskuðu eftir fundi og sýndu staðfastan áhuga á að komast í
vottunarferli. Áfram verður stutt við þá viðleitni ferðaþjónustuaðila og þeir hvattir til dáða. Verkefnið
var styrkt af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.
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IPA-verkefni
Framkvæmdaráð Snæfellsness, í samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og fleiri, ætlaði á árinu
að hefja verkefni undir nafninu Watertrail. Verkefnið skyldi styrkt með IPA styrk Evrópusambandsins
en styrkurinn, og þar með verkefnið, féll niður vegna breyttra áherslna stjórnvalda í utanríkismálum.

Önnur tengd verkefni
Bláfáninn
Stykkishólmshöfn flaggaði Bláfánanum í ellefta skipti í röð árið 2013. Bláfáninn er alþjóðleg vottun
sem veitt er rekstraraðilum smábátahafna og baðstranda fyrir framúrskarandi vistvæna umgengni og
meðhöndlun úrgangs.
„Skólar á grænni grein“ – Grænfáninn
Árið 2013 voru allir skólar á Snæfellsnesi þátttakendur í umhverfisverkefni Landverndar, „Skólar á
grænni grein“. Um er að ræða alþjóðlegt verkefni til þess að auka umhverfismennt og styrkja
umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum leitast við að
uppfylla ákveðnar kröfur. Fulltrúi Landverndar metur svo hvort skólinn hafi náð því marki að fá leyfi
til þess að flagga umhverfismerkinu Grænfánanum. Fánann þarf að endurnýja á tveggja ára fresti
með áframhaldandi umhverfisstarfi.
Eftirtaldir skólar á Snæfellsnesi flögguðu Grænfána árið 2013:
Grunnskóli Snæfellsbæjar, Lýsuhólsskóli
Grunnskóli Snæfellsbæjar, Hellissandi
Grunnskóli Snæfellsbæjar, Ólafsvík
Eftirtaldir skólar á Snæfellsnesi voru á grænni grein árið 2013:
Grunnskóli Grundarfjarðar
Grunnskóli Stykkishólms
Leikskólinn í Stykkishólmi
Leikskólinn Kríuból, Hellissandi
Leikskólinn Krílakot, Ólafsvík
Leikskólinn Sólvellir, Grundarfirði
Grænn apríl – einn svartur ruslapoki
Stykkishólmur og Snæfellsbær tóku þátt í verkefninu „Einn svartur ruslapoki" sem var hluti af
„Grænum apríl“, átaksverkefni Grænna hæla. Voru íbúar hvattir til þess að fylla svartan ruslapoka af
rusli úr eigin garði, úr næsta nágrenni við heimilið og af víðavangi nálægt heimili eða vinnustað.
Svæðisskipulag Snæfellsness
Árið 2013 var unnið að gerð svæðisskipulags Snæfellsness en svæðisskipulag er áætlun heimamanna
um hvernig þeir vilja sjá svæðið sitt þróast og hvernig þeir vilja sækja fram. Áætlunin er mikilvægur
grunnur fyrir samstarf sveitarfélaga og aðila í atvinnulífi á svæðinu og myndar grunn að svæðisgarði.
Framkvæmd verkefnisins var í höndum ráðgjafarfyrirtækisins Alta ehf. og svæðisskipulagsnefndar,
sem sveitarfélögin skipuðu. Áætlað er að verkefninu ljúki í október 2014.
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Svæðisgarður Snæfellsness
„Svæðisgarður er fjölþætt samstarf fyrirtækja, sveitarfélaga og félagasamtaka á svæði sem myndar
samstæða landslags- og menningarlega heild. Samstarfið byggist á sameiginlegri sýn um sérstöðu
svæðisins og samtakamætti við að hagnýta sérstöðuna og vernda hana... Við mótun svæðisgarðs eru
sérstaða og gæði í náttúru og samfélagi dregin fram og skýrð. Afraksturinn er gerður aðgengilegur og
settur fram á notadrjúgan hátt. Þá geta fyrirtæki sótt þangað efnivið í hugmyndir, kynningargögn og
vöruþróun eða komið auga á tækifæri til samstarfs. Eftir að svæðisgarðurinn er tekinn til starfa
verður hann vettvangur margvíslegs samstarfs og miðlunar á forsendum heimamanna og á grundvelli
sérstöðu og landkosta. Með svæðisgarði verður þannig einn plús einn að þremur“
(http://www.svaedisgardur.is/svaedhisgardhur-i-hnotskurn).
Stefnt var að því að á Snæfellsnesi verði fyrsti svæðisgarður á Íslandi en hugmyndafræði svæðisgarða
samræmist mjög vel EarthCheck vottunarverkefninu. Sveitarfélögin fimm skrifuðu undir
samstarfssamning þann 7. mars 2012 og var unnið ötullega að verkefninu síðan, sérstaklega að
svæðisskipulaginu sem myndar grunn að svæðisgarðsverkefninu.
Átak gegn ágengum tegundum
Sumarið 2008 lét Stykkishólmsbær gera úttekt á útbreiðslu fjögurra ágengra eða mögulega ágengra
plöntutegunda í landi sveitarfélagsins. Kveikjan að verkefninu var erindi frá bæjarbúum þar sem lýst
var áhyggjum af útbreiðslu alaskalúpínu og óskað eftir aðgerðum gegn henni. Náttúrustofa
Vesturlands sá um kortlagninguna. Í kjölfarið var gerð áætlun um að öllum umræddum
plöntutegundum yrði útrýmt úr landi Stykkishólmsbæjar með markvissum aðgerðum. Árlegar
útrýmingaraðgerðir á vegum Stykkishólmsbæjar hófust vorið 2010 undir stjórn Náttúrustofunnar.
Þessar aðgerðir héldu áfram næstu ár og engin undantekning var gerð árið 2013. Þegar hefur árangur
náðst en ljóst er að um langtímaverkefni er að ræða.

Nefndir
Umhverfisfulltrúi var fulltrúi sveitarfélaganna á Snæfellsnesi í vatnasvæðanefnd Umhverfisstofnunar
fyrir vatnasvæði 1. Hlutverk nefndarinnar var að aðstoða við öflun upplýsinga vegna gerðar
stöðuskýrslu, vöktunaráætlunar, aðgerðaráætlunar og vatnaáætlunar fyrir viðkomandi vatnasvæði.
Umhverfisfulltrúi situr í Samráðshópi staðardagskrárfulltrúa sveitarfélaganna. Um er að ræða
óformlegan samráðsvettvang þar sem umhverfis- og samfélagsmál eru rædd á jafningjagrunni og
aðilar upplýsa hvern annan um allt það sem við kemur þessum málaflokki.
Theódóra Matthíasdóttir sat, fyrir hönd Stykkishólmsbæjar, í svæðisskipulagsnefnd vegna
fyrirhugaðrar stofnunar Svæðisgarðs Snæfellinga. Sú seta var þó ekki beinn hluti af starfi hennar fyrir
umhverfisvottunarverkefnið og tilheyrði því ekki vinnuskyldu þess verkefnis.
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Úttekt og vottun
Til þess að viðhalda vottuninni er krafist stöðugra úrbóta í umhverfis- og samfélagsmálum og árlega
er svæðið tekið út af óháðum aðila vegna endurnýjunar á vottun. Vottun hlaust síðast í janúar 2013
fyrir árið 2012. Stefnt var að úttekt svæðisins í árslok 2013 en henni var frestað fram í febrúar 2014.

Umhverfisvísar
Á hverju ári er upplýsingum um auðlindanotkun sveitarfélaganna safnað saman. Þetta verkefni er
unnið í samvinnu umhverfisfulltrúa, starfsfólks og íbúa sveitarfélaganna og stofnana sem starfa á
landsvísu. Unnið er úr upplýsingunum og þær sendar til EarthCheck í Ástralíu, sem vinnur þær enn
frekar og reiknar út frammistöðu sveitarfélaganna. Vottunarsamtökin gefa í kjölfarið út skýrslu um
niðurstöður hvers árs (Benchmarking assessment report) og er sú skýrsla birt á heimasíðu
Framkvæmdaráðs Snæfellsness, www.nesvottun.is.
Samkvæmt skýrslu EarthCheck fyrir tölur ársins 2012 (en þeim tölum er safnað í byrjun árs 2013)
stóðust sveitarfélögin á Snæfellsnesi viðmið samtakanna. Fjórtán af þeim umhverfisvísum sem metnir
eru voru við eða yfir lágmarksviðmið og níu af þeim voru yfir því sem samtökin telja framúrskarandi
árangur.
Tveir umhverfisvísar lentu fyrir neðan lámarksviðmið, annars vegar losun köfnunarefnisoxíða (NOx)
á hektara og hins vegar hlutfall umhverfisvottaðra ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu (sjá nánari
umfjöllun um hér á eftir). Vottunarsamtökin hverja sveitarfélögin til þess að gera endurbætur á
þessum sviðum og hafa þessi atriði í huga í áhættumati fyrir svæðið og þegar langtímaáætlanir eru
gerðar.
Vottunarsamtökin bentu á að endurbætur á sviði allra sjálfbærnivísanna væru ekki aðeins til góða
fyrir umhverfið, heldur gætu dregið úr rekstrarkostnaði sveitarfélaganna.
Hér á eftir verður fjallað um þá umhverfisvísa sem fylgst er með á Snæfellsnesi, hvernig gögnum er
safnað og niðurstöður fyrir árið 2012 skoðaðar. Myndirnar sem sýna niðurstöður útreikninganna eru
fengnar úr skýrlum EarthCheck.

Orkunotkun
Skipta má orkunotkun á Snæfellsnesi í tvennt, annars vegar raforku sem keypt er út dreifikerfi
rafveitnanna og hins vegar orku sem fengin er á svæðinu, hvort sem um er að ræða raforku sem
framleidd er á svæðinu, jarðhita eða eldsneyti fyrir bíla, landbúnaðartæki, bátaflota og annað.
Upplýsingar um orkunotkun eru misaðgengilegar eftir uppsprettum og að sama skapi er misjafnt að
hve miklu leyti sveitarstjórnirnar á Snæfellsnesi geta haft áhrif á nýtingu orkunnar. Rétt er þó að taka
fram, að olíunotkun fiskiskipaflotans er ekki innifalin í tölunum sem safnað er vegna vottunarinnar,
enda reyndist illmögulegt að fá upplýsingar um eldsneytisnotkun flotans. Auk heldur er erfitt að
draga markalínur varðandi það hvaða bátar og skip skulu talin með, þar sem fjöldi aðkomubáta er
gerður út frá höfnum svæðisins á sumum árstímum, og heimabátar eru með sama hætti staðsettir í
öðrum byggðarlögum lengri eða skemmri tíma á ári hverju.
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1. mynd Orkunotkun á mannár á Snæfellsnesi1. Græna línan sýnir framúrskarandi árangur og
sú bláa sýnir lágmarkskröfur EarthCheck. Orkunotkun á Snæfellsnesi árið 2012 var 176,6 GJ
eða 33,6% yfir viðmiðum EarthCheck um framúrskrarandi árangur.

Losun gróðuhúsalofttegunda
Öll raforka sem notuð er á Snæfellsnesi kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Sama gildir um alla
húshitun, sem er ýmist með raforku eða jarðvarma. Stærsti hluti gróðurhúsalofttegunda sem losna út
í andrúmslofið á Snæfellsnesi er því bundinn við umferð og notkun ökutækja og vinnuvéla, en einnig
losna gróðurhúsalofttegundir vegna olíuhitunar sundlaugarinnar Grundarfirði og íþróttamannvirkja í
Ólafsvík, og vegna olíunotkunar Breiðafjarðarferjunnar Baldurs og farþegabáta sem gerðir eru út frá
svæðinu. Engin tök eru á að mæla losun gróðurhúsalofttegunda beint, heldur er hún reiknuð út frá
upplýsingum um ökutæki á svæðinu og út frá upplýsingum frá rekstraraðilum sundlauga og
farþegabáta.
Vottunarsamtökin reikna einnig út magn gróðurhúsalofttegunda sem losna við urðun á úrgangi
(mynd 3).

1

Mannár er reiknað út frá íbúum á svæðinu og ferðamönnum. Fjöldi ferðamanna á svæðinu er reiknaður út frá
gistinóttum á svæðinu. Mannár á Snæfellsnesi árið 2012 voru 4.315.
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2. mynd Bein losun gróðurhúsalofttegunda á íbúa á Snæfellsnesi var 4,1 tonn af CO2 eða
31,7% yfir viðmiðum EarthCheck um framúrskrarandi árangur.

3. mynd Losun gróðurhúsalofttegunda vegna úrgangs sem urðaður var árið 2012 var reiknuð
sem 0,31 tonn af CO2 á mannár.
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Loftgæði
Engar mælingar hafa verið gerðar á loftgæðum á Snæfellsnesi, þ.e. mælingar á köfnunarefnisoxíðum
(NOx), brennisteinsdíoxíðum (SO2) og svifryki (e. particulate matter, PM). Þessar tölur voru áætlaðar
af EarthCheck út frá upplýsingum um farartækjaeign á svæðinu, tegund og umfangi iðnaðar o.fl. Vera
kann að þörf sé að huga að mengunarvörnum á stöku stað. Þó má ætla að loftgæði geta naumast
verið stór neikvæður þáttur í umhverfismálum Snæfellsness. Bæði er byggðin á svæðinu mjög dreifð
auk þess sem Snæfellsnes er með vindasömustu svæðum á Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá
Veðurstofu Íslands hafa mánaðarmeðaltöl vindhraða verið á bilinu 2,2 til 10,5 m/s síðustu 45 ár.
Loftgæði á Snæfellsnesi, eins og þau eru áætluð af EarthCheck, standa í beinu sambandi við
orkunotkun. Markmið og leiðir í þeim málaflokki gilda því í öllum aðalatriðum einnig um loftgæði.

4. mynd Framleiðsla NOx árið 2012 reyndist, samkvæmt útreikningum EarthCheck, 0,94 tonn á
hektara. Það er 1,1% fyrir neðan lámarksviðmið EarthCheck. Vottunarsamtökin hvöttu
sveitarfélögin til þess að gera úrbætur til þess að tryggja að loftgæði á svæðinu batni fyrir
næsta úttektartímabil.
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5. mynd Losun SO2 á mannár á Snæfellsnesi árið 2012 var 0,21 tonn á hektara, eða 66,7% yfir
viðmiðum EarthCheck um framúrskarandi árangur.

6. mynd Losun svifryks á mannár á Snæfellsnesi árið 2012 reiknaðist sem 0,02 tonn á hektara,
eða 71,4% yfir viðmiðum EarthCheck um framúrskarandi árangur.
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Neysluvatn
Upplýsingar um vatnsnotkun voru bæði byggðar á mældum og áætluðum tölum. Tölur um
vatnsnotkun í Stykkishólmi og Grundarfirði voru byggðar á raunverulegum tölum þar sem Orkuveita
Reykjavíkur sem er eigandi að vatnsveitunum þar er með nákvæma mæla fyrir sínar vatnsveitur.
Vatnsnotkun fyrir Snæfellsbæ var áætluð sú sama og fyrir Grundarfjörð. Fyrir dreifbýlið var notkunin
áætluð út frá meðaltalstölum svipaðra svæða á Íslandi (700 l /mann/dag (innifalið iðnaður, fiskvinnsla
og landbúnaður).

7. mynd Neysluvatnsnotkun á Snæfellsnesi árið 2012 var 874,7 kílólítrar á íbúa, eða 27,1% yfir
lágmarksviðmiðum EarthCheck.
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8. mynd Vottunarsamtökin gefa einkunn fyrir vatnssparnað en sú einkunn er metin út frá
gátlistum sem EarthCheck lætur í té. Þessir listar eru upphaflega sniðnir að þörfum fyrirtækja
og eiga aðeins að hluta til við um samfélög. Á árinu 2012 taldist árangur Snæfellsness í þessu
sambandi vera 50%, en sú einkunn er metin sem lágmarksviðmið fyrir íslenskar aðstæður af
EarthCheck samtökunum.
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Úrgangsmál

9. mynd Magn úrgangs sem sendur var til urðunar árið 2012 var 0,31 tonn á mannár, eða
44,6% yfir viðmiðum EarthCheck um framúrskarandi árangur. Toppurinn sem sést árið 2007
er byggður á röngum tölum.

10. mynd Urðaður úrgangur árið 2012 var 55,5% af heildarmagni á móti 44,5% af endurunnum
úrgangi.
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11. mynd Vottunarsamtökin gefa sveitarfélögunum einkunn fyrir endurvinnslu úrgangs.
Einkunnin er metin út frá gátlista sem EarthCheck lætur í té. Þessi listi tekur til endurvinnslu á
einstökum efnisflokkum, þ.e. gleri, pappír og pappa, járni og stáli, öðrum málmum, plasti,
gúmmíi og garðaúrgangi. Á árinu 2012 taldist árangur Snæfellsness í þessu sambandi vera
80%, sem telst framúrskarandi árangur. Í reynd hentar gátlistinn ekki vel við íslenskar
aðstæður, því að í fæstum tilvikum er úrgangur flokkaður á þann hátt sem þar er gefinn upp.

Innkaup
Sveitarfélögin hafa sett sér sameiginlega stefnu um að kaupa umhverfismerktan pappír og hreinsiefni
þar sem kostur gefst. Samkvæmt kröfum EarthCheck safna sveitarfélögin tölum yfir hlutfall
umhverfismerkts pappírs og hreinsiefna sem keypt eru á vegum sveitarfélaganna. Innkaupastjórar
stofnana sveitarfélaganna fylla út eyðublöð fyrir öll innkaup sem gerð eru, umhverfisfulltrúi vinnur úr
þeim tölum og sendir niðurstöðurnar inn til vottunarsamtakanna. Samtökin gefa sveitarfélögunum
einkunn fyrir umrædd innkaup (sjá myndir 12 og 13).
Vottunarsamtökin gera enn fremur kröfur um að fylgst sé með notkun varnarefna sem skaðleg eru
náttúrunni. Þetta eru efni sem brotna hægt niður í náttúrunni og valda ýmiss konar skaða, þar á
meðal með því að hafa hormónaverkun á ýmsar lífverur. Skráning sveitarfélaganna hefur ekki náð
nægilega vel utan um notkun umhverfisskaðlegra varnarefna gegn skordýrum, nagdýrum, sveppum
og gróðri. Notkunin er að líkindum fremur lítil en skortur á haldbærum upplýsingum skýrist einkum af
því að undirverktakar sjá oft um eitrun, t.d. gegn skaðvöldum á gróðri. Stefnt er að því að gera
bragarbót á utanumhaldi upplýsinga af þessu tagi á komandi ári.
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12. mynd Hlutfall af umhverfismerkts pappírs af heildarpappírsinnkaupum til sveitarfélaganna,
nánar tiltekið skipt í skrifstofupappír, servíettur, bréfþurrkur, salernispappír og handþurrkur.
Á árinu 2012 taldist árangur Snæfellsness í þessu sambandi vera 95,6%, sem telst vera
framúrskarandi árangur.

13. mynd Hlutfall umhverfismerktra hreinsiefna af heildarnotkun á Snæfellsnesi, nánar tiltekið
skipt í gólfsápur, teppahreinsiefni, alhliða hreinsiefni til innanhúss nota, hreinsiefni til
utanhúss nota, glerhreinsiefni, þvottaefni og sápur fyrir líkamsþvott. Á árinu 2012 taldist
árangur Snæfellsness í þessu sambandi vera 64,5% sem telst viðunandi.
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Aðrir skylduvísar

14. mynd Hlutfall umhverfisvottaðra ferðaþjónustuaðila á Snæfellsnesi. Frá upphafi vottunar
hefur aðeins eitt ferðaþjónustufyrirtæki á Snæfellsnesi, Hótel Hellnar, hlotið umhverfisvottun.
Hlutfall vottaðra ferðaþjónustufyrirtækja á Snæfellsnesi var því aðeins 1,2% árið 2012 sem er
undir mörkum samkvæmt staðli EarthCheck samtakanna. Svæðið hefur því fengið aðvörun
hvað þetta atriði varðar og vottunarsamtökin gert kröfur um úrbætur sem fyrst. Umrædd
fyrirtæki falla ekki beint undir starfsemi sveitarfélaganna en þó eru þær kröfur gerðar að
sveitarfélögin hvetji og aðstoði fyrirtæki innan svæðisins til þess að starfsemi sína vottaða.
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15. mynd Vatnssýni sem standast gæðakröfur, sem hlutfall að öllum vatnssýnum sem tekin eru.
Upplýsingar um vatnssýni árið 2012 voru fengnar frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Þar kom
fram að bæjarveitur og vatnsveitur sem þjóna ferðaþjónustu og mjólkurframleiðslu á
Snæfellsnesi stæðust gæðakröfur. Það eru því 100% þeirra vatnssýna sem tekin voru á
svæðinu vegna eftirlits.
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16. mynd Stærð verndaðra svæða, sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins. Í heild er svæðið
1.479 ferkílómetrar að flatarmáli, samkvæmt upplýsingum frá Landmælingum Íslands. Í heild
eru vernduð svæði um það bil 208 ferkílómetrar2, sem eru 14% af heildarflatarmáli svæðisins,
en það telst framúrskrarandi árangur.

2

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, Búðahraun og Búðir, strandlengjan frá Arnarstapa að Hellnum, Bárarlaug,
Melrakkaey út af Grundarfirði, aðrar eyjar út af Grundarfirði og Stykkishólmi, strandlengjan frá Vallabjargi í
Álftafjörð.
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17. mynd Stærð grænna svæða sem hlutfall af heildarstærð svæðisins. Með grænum svæðum
er átt við græn opin svæði í þéttbýli, svo sem almenningsgarða. Þessi sjálfbærnivísir er
skylduvísir EarthCheck en á í raun ekki við um dreifbýl svæði á borð við sveitarfélögin á
Snæfellsnesi. Sú túlkun sveitarfélaganna hefur verið samþykkt af EarthCheck, sem hefur sett
99% inn sem áætlaða tölu hvað þetta varðar.
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