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Athugasemdir við frumvarp til laga um loftslagsmál Þingskjal 1189 — 751. mál.

Náttúruverndarsamtök Íslands fagna frumvarpi þessu enda brýnt að sett verði samræmd 

löggjöf er færi málaflokkinn í heild til umhverfisráðuneytisins. Baráttan við að afstýra 

hættulegum loftslagsbreytingum er brýn og nauðsynlegt að stjórnvöld hafi nauðsynleg 

stjórntæki til að unnt sé að draga umtalsvert úr losun gróðurhúsalofttegunda og þá ekki 

síður að upplýsa almenning um nauðsyn róttækra aðgerða.

Náttúruverndarsamtök Íslands gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

I. Markmiðsgreinar frumvarpsins eru nú skýrari en var í drögum þar eð skilið er á 

milli þess markmiðs að „draga úr losun gróðurhúsalofttegunda” (ghl) annars vegar 

og hins vegar því að „auka bindingu kolefnis úr andrúmslofti”. 

Náttúruverndarsamtökin telja miklu brýnna að draga úr losun en binda kolefni 

enda felst vandinn í of mikilli losun ghl.

II. Í 5. gr. Aðgerðaáætlun er talað um „nettólosun”. Þessi framsetning gefur til kynna 

að markmiðið sé ekki að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda heldur geti Ísland
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aukið losun gróðurhúsalofttegunda svo fremi að skráð binding kolefnis aukist 

umfram losun. Bent skal á að losun gróðurhúsalofttegunda á Ísland er með því 

hæsta sem gerist meðal iðnríkja og markmið stjórnvalda hlýtur því að vera að 

draga umtalsvert úr þeirri losun. Binding kann að koma að gagni en slíkar 

aðgerðir geta ekki verið meginmarkmið aðgerða stjórnvalda.

III. Bent skal á að í umsögn fjármálaráðuneytisins (Fylgiskjal) segir: Iþessu  

sambandi má benda á að íslenska ríkið ver nú þegar háum fjárhæðum til 

loftslagsbætandi aðgerða, m.a. með landgræðslu, endurheimt votlendis og 

skógrækt. Ekki er getið neinna fjárframlaga til að draga úr losun ghl. Þetta er 

afleitur skilningur á þeim vanda sem við er að etja.

IV. Í 3. gr. Skilgreiningar, skýra verður hvernig binding kolefnis standist alþjóðlegar 

skuldbindingar Íslands um aðgerðir í loftslagsmálum. Í skjalinu er vísað til Kyoto- 

bókunarinnar en binding ekki hefur veið samið um bindingu kolefnis við 

fyrirhugaða endurskoðun Kyoto-bókunarinnar. Bent skal á að á bls. 38. Segir 

varðandi Skýrslu vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar 

(IPCC), að Nauðsynlegt er talið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda út í 

andrúmsloftið e f  mögulegt á að vera að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga á 

komandi árum. [undirstrikun Náttúruverndarsamtök Ísl.] Í þessu frumvarpi skortir 

verulega áherslu á aðgerðir til að draga úr losun á Íslandi.

V. Í 4. gr. skortir ákvæði um samráð við samtök almennings eða aðra hagsmunaðila. 

Kveða verður á um upplýsingaskyldu Umhverfisstofnunar- og ráðuneytis.

VI. 5. gr. frumvarpsins um Aðgerðaáætlun er óljós þar eð ekki er vitað við hvað átt er 

með nettólosun. Auðvelt er að ímynda sér að stjórnvöld sjái fyrir sér stóraukna 

losun ghl sem verði mætt með aukinni bindingu kolefnis og fjárfestingum í 

loftslagsvænni tækni í þriðja heiminum (sbr. Það sem segir um 1. gr. í 

athugasemdum við frumvarpið). Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum þarf að kveða 

skýrt á um að markmið slíkra áætlana sé að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Það ætti að vera lögbundið; að slík markmið séu skilgreind í tíma og magni.
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VII. Náttúruverndarsamtök Íslands nótera að ákvæði 5 gr. í drögum að 

frumvarpinu hefur fallið út ákvæði um að aðgerðaáætlun verði gerð á þriggja ára 

fresti. Loftslagsstefna Íslands þarf að vera í stöðugri endurskoðun og þróun.

VIII. Í 6. gr. frumvarpsins Losunarbókhald skortir ákvæði um hvaða stofnun á 

vegum umhverfisráðuneytisins hafi með höndum það hlutverk að leita lausna til 

að draga úr losun. Til dæmis þarf að efla almenningssamgöngur á Íslandi -  ekki 

síst á höfuðborgarsvæðinu. Engin stofnun á vegum umhverfisráðuneytisins hefur 

með höndum það hlutverk að efla almenningssamgöngur eða draga úr notkun 

einkabifreiða. Af lista yfir stofananir a. til i. má ætla að engin stofnun hafi það 

hlutverk að draga úr losun ghl.

IX. Náttúruverndarsamtök Íslands lýsa ánægju sinni með ákvæði frumvarpsins (IX. 

KAFLI) um stofnun Loftslagssjóðs. Slíkur sjóður -  líkt og kynntur er í 29. gr. -  

myndi tvímælalaust efla styrk umhverfisráðuneytisins til að takast á við það 

verkefni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Lengi hefur skort á að 

ráðuneytið hafi burði til að veita forustu í lausnarmiðaðri vinnu er stuðlar að 

samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. En enn og aftur segir ekkert um 

vandasamasta verkefni: Að draga úr losun ghl. Það sem segir í a. lið 29. Greinar, 

um loftslagsvæna tækniþróun og nýsköpun kann vissulega að lúta að tækni sem 

stuðlar að samdrætti í losun ghl en það verður að kalla hlutina réttum nöfnum. 

Verkefnið er brýnt!

Athugasemdir við frumvarpið

I. Í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins (1. gr.) segir að Markmið 

þetta er ekki eingöngu bundið við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á 

íslensku yfirráðasvæði. Skýristþað a f þv íað  loftslagsbreytingar a f völdum 

gróðurhúsalofttegunda eru hnattrænt viðfangsefni og hafa markmið um 

mótvægisaðgerðir þvífyrst og fremst orðið til á alþjóðlegum vettvangi. 

Náttúruverndarsamtök Íslands vekja athygli ráðuneytisins á að þetta er afar 

umdeilt atriði í ljósi þess að iðnríki á borð við Ísland -  þar sem losun á hvern íbúa 

er margfalt hærri en gerist í þróunarríkjunum -  ber að draga úr losun heima fyrir í
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stað þess að kaupa sig frá nauðsynlegum aðgerðum heima fyrir með ódýrum 

aðgerðum í ríkjum þriðja heimsins.

F.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands,

Árni Finnsson, formaður.
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