STÖRF ÁN
STAÐSETNINGAR
66% kolefnislosunar á Íslandi kemur frá landi
og landnotkun – skattlaus aðgerð
Sparnaður uppá hundruðir milljarða

Verkefnið er kolefnislosun (CO2)
14,2 milljónum tonna á ári á Íslandi
◦ Kolefnishlutlaust Ísland fyrir 2040.
◦ Parísarsamkomulagið og aðrir loftslagssamningar sem stjórnvöld hafa skrifað undir verðum
við að standa við.
◦ Orka t.d. fiskiskip, allar vegasamgöngur eins og sendiferðabílar, rútur, trukkar og fólksbílar,
innanlandsflug, strandsiglingar, vélar og tæki losa um 1,85m/t af CO2
◦ Iðnaður t.d. steinefnaiðnaður, efnaiðnaður, málmiðnaður og öll stóriðja losar um 2m/t af
CO2 á ári.
◦ Landbúnaður losar um 0,6 m/t af CO2 á ári.
◦ Úrgangur losar um 0,25 m/t af CO2 á ári.
◦ Frá landi (landnotkun) skóglendi, ræktunarland, graslendi, votlendi og byggð losar um 9,5
m/t af CO2 á ári.

Störf án staðsetningar
◦ 66% af allri kolefnislosun kemur frá landi eða 9,5 m/t á ári af heildarlosun sem er 14,2 m/t á
ári.
◦ Losun gróðurhúsalofttegunda kemur frá landnotkun, framræstu votlendi og landrofi.
◦ Framlag hinna flokkana á þingi er skattlagning upp á 20 milljarða á ári til að losna við
hausverkinn.
◦ Nýir skattar t.d. grænir skattar, losunarskattar, urðunarskattar, umhverfisskattar,
loftlagsskattar, plastpokakattar, kolefnisskattar o.s.frv. sjá dagsljósið.
◦ Framlag Frjálslynda lýðræðisflokksins kostar ekki neitt, engir nýir skattar, bara ein ákvörðun
sem leysir mörg mál.
◦ Störf án staðsetningar kolefnisjafnar og minnkar losun á hættulegum
gróðurhúsalofttegundum.

Störf án staðsetningar
◦ Öll störf ríkis án staðsetningar.
◦ Allir fundir á vegum ríkisstofnana ættu aðgengilegir með fjarfundabúnaði.
◦ Dreifð byggð verði treyst um land allt með háhraðaneti.
◦ Snúum við straumi íbúa til höfuðborgarinnar.
◦ Betri nýting húsnæðis.
◦ Breifð byggð er betri en þétting byggðar þó hún sé góð líka, en aðallega þó fyrir
Reykjavíkurborg og verktakafyrirtæki.
◦ Gerir Borgarlínuna óþarfa.
◦ Sparnaður uppá hundruðir milljarða.

Störf án staðsetningar - Kostir
◦ Raunverulegur valkostur fyrir ungt fólk sem vill búa utan höfuðborgarsvæðisins.
◦ Meiri tími með fjölskyldunni, svegjanlegur vinnutími.
◦ Aukin afköst, meira frelsi.
◦ Minni útblástur hættulegra gróðurhúsalofttegunda.
◦ Betri nýting allra innviða.
◦ Viðráðanlegra húsnæðisverð.
◦ Meiri ræktun, betri landgæði.
◦ Rafræn stjórnsýsla.

Störf án staðsetningar - Kostir
◦ Minni bensín- og bílrekstrarkostnaður.
◦ Lægri skattar og sparar gjaldeyrir.
◦ Minni umferð og þörf fyrir bílastæði.
◦ Höldum Íslandi ómengaðasta landi í heimi.
◦ Skynsamlegt framlag Íslendinga til loftslagsmála.
◦ Dreifð byggð er mikilvægur hlekkur landgræðslu og bindingu kolefnis.
◦ Standa við þau loftslagsmarkmið sem við höfum samþykkt vegna
Parísarsamkomulagsins.
◦ Covid19 sannar að starfsmenn opinberra stofnana geta vel unnið
störf sín heiman frá sér.

