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Umsögn um frumvarp til laga um Þjóðarsjóð (434. mál)

Útdráttur: Lagt er til að lög um Þjóðarsjóð verði samþykkt með þeim breytingum að Þjóðarsjóðnum 
verði varið til aðgerða til að draga úr loftslagsáhrifum íslensks samfélags og að Landsvirkjun verði falin 
umsjón með sjóðnum.

Heimsbyggðinni hefur mistekist að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og það mun bitna illa á 
lífsgæðum núlifandi Íslendinga, sér í lagi þeirra sem eru á barnsaldri. Forsætisráðherra hefur sagt að 
loftslagsbreytingar séu stærsta verkefni alþjóðasamfélagsins um þessar mundir og að viðbrögð við 
þeim skipti öllu um hvernig framtíð mannkynsins verði. Vísindamenn hafa áréttað mikilvægi skjótra 
aðgerða og fullyrða að mannkynið hafi nokkur ár til að koma í veg fyrir stjórnlausa hlýnun og 
hörmuleg áhrif á samfélög og lífríki jarðar -  hrun siðmenningar eins og David Attenborough orðaði 
það á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Póllandi 2018.

Samkvæmt Parísarsamningnum frá 2015 hafa ríki heims sett sér það markmið að halda hækkun 
hitastigs Jarðar vel undir 2°C miðað við meðalhitastig jarðar fyrir iðnvæðingu og helst takmarka 
hækkunina við 1,5°C til að koma í veg fyrir meiri háttar röskun á helstu lífkerfum. Hlýnun frá 
iðnvæðingu er nú þegar orðin 1,1°C og að mati Vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna (IPCC) mun 
hitastig Jarðar að óbreyttu hlýna um 3°C til 4°C fyrir lok þessarar aldar. Rétt er að geta þess að fjöldi 
vísindamanna telja spár IPCC of varfærnar, þar á meðal Mario Malina, handhafi Nóbelsverðlauna í 
efnafræði 1995, sem segir nefndina vanmeta áhrif magnandi víxlverkunar (self-reinforcing feedback 
loops) á hlýnun loftslagsins.

Í skýrslu IPCC segir að ætli ríki heims að halda hlýnun jarðar innan 1,5°C þurfi að gjörbylta hegðun 
mannkyns á fjórum meginsviðum -  orkunotkun, landnotkun, borgarskipulagi og iðnaði -  og draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda um 45% fyrir árið 2030. Hingað til hefur Íslenskum stjórnvöldum ekki 
tekist að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Samkvæmt nýjustu tölum er losun á 
hvern Íslending sú mesta í allri Evrópu og hefur tvöfaldast á tuttugu árum, þvert á þau markmið sem 
hafa verið sett með undirritun alþjóðlegra samninga frá 1992 og gerð loftslagsáætlana frá 2009. Árið 
1995 var losun koltvísýrings hér á landi 2.817 kílótonn en hafði aukist í 5.698 kílótonn árið 2016 og 
hefur aldrei mælst meiri. Bráðabirgðatölur Umhverfisstofnunar fyrir losun 2017 benda til að losunin 
haldi áfram að aukast.



Vanfjármagnaðar loftslagsaðgerðir

Íslensk stjórnvöld hafa brugðist við aðvörunum vísindamanna með því að setja sér Aðgerðastefnu í 
loftslagsmálum 2018-2030 með 34 aðgerðum sem eiga að stuðla að aukinni kolefnisbindingu. 
Áætlunin er hugsuð sem helsta tæki stjórnvalda til að tryggja að „Ísland nái markmiðum 
Parísarsamningsins til 2030 og metnaðarfullu markmiði ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi árið 
2040". Samkvæmt aðgerðastefnunni verður 6,8 milljörðum varið til loftslagsverkefna á tímabilinu, 
eða um 1,4 milljörðum á ári.

Eins og áður segir hefur reynslan sýnt að stjórnvöld hafa ekki náð háleitum markmiðum sínum í 
loftslagsmálum og af lestri umsagna um Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018-2030 má álykta að 
það muni ekki breytast vegna augljósrar vanfjármögnunar:

• Úr umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar: „Aðeins er gert ráð fyrir 1,5 milljarði írafvæðingu í  
samgöngum. Að mati samtakanna nær upphæðin engan veginn að styðja við þá 
uppbyggingu sem þarf til að ráðast í  að mæta skuldbindingum Íslands."

• Úr umsögn Festu -  miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja: „Festa hefur efasemdir 
um að nægjanlegt fjármagn hafi verið eyrnamerkt sjóðnum  [Loftslagssjóðnum] til að hann 
nái að framfylgja hlutverki sínu og skila tilætluðum árangri."

• Úr umsögn Reykjavíkurborgar: „Sú svarta mynd sem ný skýrsla loftslagsnefndar Sameinuðu 
Þjóðanna dregur upp og það ákall eftir alvöru viðbrögðum sem þörf er á, hlýtur að kalla eftir 
því að enn meira fjármagni sé varið í  málaflokkinn og á það við hjá öllum helstu opinberu 
aðilum, bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum."

• Úr umsögn Grænni byggðar: „Grænni byggð vill að ríkisfjármögnun í  Borgarlínuna verði 
tryggð í  aðgerðaráætlun í  loftslagsmálum. Í samgönguáætlun til næstu fimm ára er staðan sú 
að ríkisfjármögnun í  Borgarlínu er heldur ekki tryggð. Fjármögnun í  Borgarlínu þarf að vera 
tryggð og íforgangi íloftslags- og samgöngumálum."

• Úr umsögn Strætó bs.: „Spýta þarf ílófana og leggja mun meira fjármagn en gert er í  dag í  
uppbyggingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu."

• Úr umsögn Umhverfisstofnunar: „Að auka hlut umhverfisvænni samgöngumáta ætti þ vía lltaf 
að vera ífyrirrúm i og mikilvægt að stjórnvöld leggi fjármagn til þessa samgöngumáta sem 
fyrst."

Krafa um róttækari aðgerðir í loftslagsmálum

Samkvæmt umhverfiskönnun Gallup 2018 fjölgar þeim Íslendingum sem hafa áhyggjur af áhrifum 
loftslagsbreytinga á eigið líf og sinna nánustu úr 60% í 67%. Þá segja 63% aðspurðra að íslenskir 
stjórnmálamenn geri of lítið til að takmarka losun og 69% fólks á aldrinum 18-29 ára er þeirrar 
skoðunar. Á undanförnum vikum hefur ungt fólk um allan heim krafist róttækari aðgerða í 
loftslagsmálum með svonefndu loftslagsverkfalli. Í bréfi rituðu af leiðtogum loftslagsmótmælenda, 
þar á meðal hinnar sænsku Gretu Thunberg sem tilnefnd hefur verið til friðarverðlauna Nóbels fyrir 
framlag sitt til loftslagsmála, eru færð veigamikil rök fyrir því að ungt fólk fái aukið vægi í ákvörðunum 
um loftslagsaðgerðir:

„Við, unga fólkið, höfum miklar áhyggjur a f fram tíð okkar. Mannkynið er nú valdur að sjöttu 
útrýmingu lífs á jörðinni og loftslagið er á barmi skelfilegrar kreppu. Milljónir manna finna nú



þegar fyrir hörmulegum afleiðingum þessa um heim allan. Samt erum við svo fjarri því að ná 
markmiðum Parísarsamningsins.

Ungt fólk telur meira en helming mannkyns. Okkar kynslóð hefur alist upp við loftslagsógnina 
og við munum þurfa að takast á við hana alla okkar ævidaga. Samt er okkur haldið fjarri þeim 
vettvangi þar sem ákvarðanir eru teknar fyrir nærumhverfi okkar og heiminn allan. Framtíð 
mannskyns er raddlaus.

Í yfirlýsingu forystufólks þessarar hreyfingar ungs fólks hér á landi segir að núverandi aðgerðaáætlun 
stjórnvalda sé ekki í samræmi við markmið um að halda hlýnun innan 1,5°C á heimsvísu og því er þess 
krafist að fjárframlög til loftslagsaðgerða verði stóraukin: „Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um 
loftslagsmál (IPCC) reiknast til að verja þurfi 2,5% a f heimsframleiðslu til loftslagsmála á ári til ársins 
2035 til að halda hlýnun innan við 1,5 gráður. Núverandi áætlun [Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 
2018-2030] er upp á 0,05% a f þjóðarframleiðslu á ári næstu fimm árin. Við krefjumst þess að Ísland 
taki a f skarið, hlusti á vísindamenn, lýsi yfir neyðarástandi og láti hið minnsta 2,5% af 
þjóðarframleiðslu renna beint til loftslagsaðgerða."

Í ljósi þess að 2,5% af landsframleiðslu eru um 70 milljarðar á ári má gera ráð fyrir að það reynist 
stjórnvöldum þungt í vöfum að að koma til móts við þessa kröfu. Vissulega er fjárveitingavaldinu 
þröngt skorinn stakkur þegar kemur að breytingum á ríkisútgjöldum, ekki síst með tilkomu 
ríkisfjármálaáætlunar til fimm ára, auk þess sem fjölmargir hagsmunir og hópar takast á um það fé 
sem er til skiptanna ár hvert. En með tilkomu Þjóðarsjóðs gefst hins vegar kærkomið tækifæri til að 
svara þessu ákalli um brýnar aðgerðir í loftslagsmálum. Landsvirkjun hefur lýst því yfir að fyrirtækið 
geti greitt 10-20 milljarða árlegan arð til Þjóðarsjóðsins, eða sem nemur 0,35%-0,7% af 
landsframleiðslu. Það er u.þ.b. tífalt hærri upphæð en stjórnvöld áætla nú að verja til 
loftslagsaðgerða. Þá mætti auka tekjur Þjóðarsjóðs með því að láta mengandi starfsemi greiða til 
hans í anda megunarbótareglunnar. Þannig mætti sjá fyrir sér að kolefnisgjald, sem áætlað er að 
nemi sex milljörðum á þessu ári, renni í sjóðinn. Auk þess verður að teljast eðlilegt að einum stærsta 
losunarvaldi gróðurhúsalofttegunda hér á landi, Isavia ohf., yrði gert að greiða gjald til Þjóðarsjóðsins. 
Með þessum hætti gætu tekjur sjóðsins mögulega náð 1% af landsframleiðslu, eða um 28 milljörðum 
króna.

Til að setja þá upphæð í samhengi þá hefur verið nefnt að bættar almenningssamgöngur á 
höfuðborgarsvæðinu gæti kostað um 80 milljarða króna og endurheimt votlendis, sem endurheimta 
má með góðu móti, kunni að kosta 5 til 6 milljarða. Að minnsta kosti er ljóst að af nægum verkefnum 
er að taka til að nýta þetta fé, t.d. við rafvæðingu samgangna, eflingu almenningssamgangna, 
nýsköpun, landgræðslu, skógrækt, endurheimt votlendis og eflingu innlendrar matvælaframleiðslu.

Hvernig gætir Þjóðarsjóður best hagsmuna Íslendinga?

Í því frumvarpi sem hér er til umræðu segir í 1. gr. að markmið Þjóðarsjóðs verði að treysta 
fjárhagslegan styrk ríkissjóðs til að mæta afleiðingum af meiri háttar ófyrirséðum áföllum sem 
þjóðarbúið verður fyrir. Það er samt margt sem mælir gegn því að stofna slíkan sjóð. Fram kemur í 
áliti Seðlabanka Íslands um frumvarpið að gjaldeyrisforða bankans sé m.a. ætlað samskonar hlutverk 
og fyrirhugaður Þjóðarsjóður og í umsögn Náttúruhamfaratrygginga Íslands segir að hlutverk 
Þjóðarsjóðs sé náskylt hlutverki Náttúruhamfaratrygging. Þá vekur Frosti Sigurjónsson athygli á því í 
umsögn sinni um frumvarpið að Seðlabankinn eigi 670 milljarða hreina erlenda eign og 
lífeyrissjóðirnir eigi nálægt 1.000 milljarða kr. í erlendum eignum og áformi að auka enn við. Það



virðist því engin raunveruleg knýjandi þörf fyrir nýjan sjóð sem gæti veitt ríkissjóði aðgang að hámarki 
150 milljörðum kr. í erlendum gjaldeyri. Þá hefur verið á það bent að frumvarpið bjóði upp á nokkuð 
áhættusama fjárfestingastefnu og því kunni Þjóðarsjóðurinn að tapast á erlendum mörkuðum. Að 
lokum má vekja athygli á að það er ekkert í frumvarpinu sem kemur í veg fyrir að tekjum Þjóðarsjóðs 
yrði varið í fjárfestingar í erlendum bréfum eða sjóðum sem tengjast vinnslu kola, olíu eða gass. Að 
óbreyttu gæti stofnun Þjóðarsjóðs því grafið undan framtíðarhagsmunum Íslendinga í 
loftslagsmálum.

Í þessu ljósi er óhætt að leggja til að fjármunir fyrirhugaðs Þjóðarsjóðs renni til annarra verkefna en 
lagt er til í frumvarpi fjármálaráðherra. Samgönguráðherra hefur til að mynda nýverið lagt til að 
arðgreiðslum Landsvirkjunar verði varið til vegagerðar og í áðurnefndri umsögn Frosta Sigurjónssonar 
er nefndur sá möguleiki að sjóðurinn fjárfesti í innviðum til að búa samfélagið betur undir það að 
takast á við mögulega náttúruvá. Hér er hins vegar lagt til að Þjóðarsjóðnum verði varið til 
loftslagsaðgerða, enda er þar um aðsteðjandi náttúruvá að ræða sem mun hafa víðtæk áhrif á 
samfélög um allan heim. Þær aðgerðir og fjárfestingar sem hér hafa verið nefndar sem 
loftslagsaðgerðir myndu auk þess styrkja orkuöryggi og orkusjálfstæði Íslands, bæta loftgæði og 
lýðheilsu, efla samkeppnihæfni íslensks atvinnulífs, stuðla að vernd viðkvæmrar náttúru og styðja við 
matvælaöryggi.

Brýnasta verkefni mannkyns er að forðast hrun siðmenningar af völdum loftslagshlýnunar. Fulltrúar 
almennings á Alþingi hljóta að fallast á þá skoðun að framlag hins opinbera til loftslagsaðgerða, sem 
samsvarar 0,05% af landsframleiðslu, sé ekki í neinu vitrænu samræmi við þá hagsmuni sem eru í 
húfi. Með tilkomu Þjóðarsjóðs fá þingmenn kærkomið tækifæri til að svara ákalli ungra Íslendinga og 
lýsa hátt og skýrt yfir samstöðu allra kynslóða í þeim krefjandi verkefnum sem bíða okkar. Það gæfi 
okkur þó einhverja von um að hægt sé að forðast þau örlög sem unga fólkið okkar óttast mest.

(Hér að neðan fylgir uppkast að frumvarpi um Loftslagssjóð um loftslagsaðgerðir sem gæti nýst 
þingmönnum í umfjöllun um málið. Þar er lagt til að Landsvirkjun hafi umsjón með sjóðnum, enda býr 
fyrirtækið yfir innviðum, þekkingu og reynslu sem myndi tryggja að sjóðnum yrði stýrt á faglegan 
hátt).

Virðingarfyllst,

Guðmundur Hörður Guðmundsson 
Ægisíðu 105, 107 Reykjavík 

ghgudmundsson@gmail.com 
s. 8680386
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I. KAFLI 
Markmið og skipulag.

1. gr.
Markmið.

Markmið laga þessara er að byggja upp innviði og auka bindingu kolefnis til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda hér á landi til að draga úr þeim fyrirséðu áföllum sem þjóðarbúið mun verða 
fyrir með hlýnun loftslagsins.

2. gr.
Þjóðarsjóður um loftslagsaðgerðir.

Starfrækja skal sjóð í eigu íslenska ríkisins sem nefnist Þjóðarsjóður um loftslagsaðgerðir og heyrir 
stjórnarfarslega undir ráðherra. Hlutverk sjóðsins er að verja fjármunum sem ríkissjóður leggur 
honum til í samræmi við lög þessi.

3. gr.
Stjórn.

Þjóðarsjóður lýtur yfirstjórn stjórnar Landsvirkjunar sem skipuð er samkvæmt lögum um Landsvirkjun 
(nr. 42/1983)

4. gr.
Rekstur og umsýsla.

Landsvirkjun skal annast vörslu sjóðsins, ávöxtun og daglegan rekstur. Fyrirtækið hefur yfirstjórn með 
framkvæmdum á vegum sjóðsins, vaktar kostnað, gæði og framvindu verka og tryggir að þeim sé 
skilað í samræmi við forsendur, áætlanir og þarfir almennings. Kostnaður af rekstri sjóðsins greiðist af 
tekjum hans eða eigin fé. Eigi síðar en 1. nóvember ár hvert skal stjórn Landsvirkjunar bera tillögu um 
verk-, rekstrar- og kostnaðaráætlun komandi árs, undir fjármálaráðherra og umhverfis- og 
auðlindaráðherra til samþykktar.

II. KAFLI 
Fjármögnun og ráðstöfun.

5. gr.
Framlög og ávöxtun.

Veita skal framlög til Þjóðarsjóðs um loftslagsaðgerðir sem eru jafnhá öllum tekjum sem ríkissjóður 
hefur haft af arðgreiðslum, leigutekjum og öðrum tekjum vegna nýtingar orkuauðlinda á forræði 
ríkisins frá orkufyrirtækjum á næstliðnu ári, í samræmi við fjárheimildir sem Alþingi veitir í fjárlögum. 
Þá getur sjóðurinn veitt viðtöku og ávaxtað aðra fjármuni sem Alþingi ákveður að leggja til hans í 
fjárlögum.
Tekjur og hagnaður af fjármunaeign sjóðsins renna óskiptar til hans.

6. gr.
Ráðstöfun.

Veita ber fé úr Þjóðarsjóði um loftslagsaðgerðir, að fengnu áliti verkefnisstjórnar aðgerðaáætlunar í 
loftslagsmálum sem getið er um í 5. gr. laga nr. 70/2012, til verkefna sem stuðla að samdrætti í losun 
gróðurhúsalofttegunda eða bindingu gróðurhúsalofttegunda, með áherslu á landgræðslu, rafvæðingu



samgangna, eflingu almenningssamgangna, rannsóknir, fræðslu, nýsköpun á sviði loftslagsvænni 
tækni, landgræðslu, skógrækt, endurheimt votlendis og aukna innlenda matvælaframleiðslu.

III. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

7. gr.
Upplýsingagjöf.

Landsvirkjun semur og birtir ársreikning sjóðsins fyrir hvert reikningsár í samræmi við ákvæði laga um 
opinber fjármál. Ársreikningur skal endurskoðaður af ríkisendurskoðanda.
Landsvirkjun skilar ársskýrslu til fjármálaráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra um starfsemi 
sjóðsins, fjárfestingar og rekstur hans að öðru leyti. Birta skal ársreikninga og ársskýrslur sjóðsins 
opinberlega. Fjármálaráðherra skal árlega gera Alþingi skriflega grein fyrir starfsemi sjóðsins.

8. gr.
Reglugerðarheimild.

Ráðherra skal setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga, þar á meðal 
fyrirkomulag á framlögum ríkisins í sjóðinn, greiðslum úr honum til ríkissjóðs, upplýsingaskyldu 
sjóðsins, heimildir til útvistunar, stjórnarhætti, kostnað, áætlanagerð, fjárfestingarstefnu og 
áhættustýringu.

9. gr.
Gildistaka.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2020.

10. gr.
Breytingar á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á öðrum lögum:
1. Við 3. málsl. 4. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, 

þjóðlendna og afrétta, bætist: að frátöldum tekjum vegna nýtingar orkufyrirtækja á auðlindum innan 
þjóðlendna, sem skal varið samkvæmt lögum um Þjóðarsjóð um loftslagsaðgerðir.

2. Á undan orðunum „Lánasjóður íslenskra námsmanna" í 1. tölul. 5. mgr. 71. gr. laga um 
tekjuskatt, nr. 90/2003, kemur: Þjóðarsjóður um loftslagsaðgerðir.

3. Á eftir orðunum „alþjóðastofnanir" í 3. mgr. 2. gr. laga um staðgreiðslu skatts á 
fjármagnstekjur, nr. 94/1996, kemur: Þjóðarsjóður um loftslagsaðgerðir.

4. Við 3. gr. laga nr. 42/1983, um Landsvirkjun, á eftir orðunum „[eða með sérlögum eða 
samningum]" bætist: og fer með umsjón og rekstur Þjóðarsjóðs um loftslagsaðgerðir.

5. IX. kafli laga nr. 70/2012 um loftslagsmál falli niður.

https://www.althingi.is/lagas/148c/1998058.html
https://www.althingi.is/lagas/148c/2003090.html
https://www.althingi.is/lagas/148c/1996094.html

