
Utanríkisráðuneyti og umhverfis- og auðlindaráðuneyti hafa borist spurningar frá 

utanríkismálanefnd, sem sendar eru í kjölfar svara sem ráðuneytin sendu nefndinni 

þann 23. janúar sl. og eru spurningarnar settar fram sem athugasemdir við áðurnefnd 

svör.

Meðfylgjandi eru svör ráðuneytanna við spurningunum.

28 ríki ESB + ísland + Noregur: 
-40% árið 2030 m.v. 1990

Ekkert einstakt markmið fyrir 
ísland eða önnur ríki

1 n
ETS:

M arkm ið f  BO ríki í heild: 
-43% til 2030 m.v. 2005

Ekkert einstakt markmið fyrir 
ísland eða önnurríki; losun á 
ábyrgð fyrirtækja á markaði 

með losunarheimildir

Losun utan ETS: 
M arkm ið f  30 ríki í heild: 
-30% til 2030 m.v. 2005

Lágmarkskrafa á ísland: 
-29%

(Möguleikará nýtingu 
sveigjanleikaákvæða)

Landnotkun:

Markmið: Engin 
nettólosun

(má bókfæra 
ávinningá móti 

losun, en lágt þak)

Mynd 2: Markmið um samdrátt í losun í losunarmarkmiði ESB

Á mynd 2 má sjá hvernig ná á markmiði um 40% samdrátt heildarlosunar m.v. árið 

1990, frá 28 ríkjum ESB, Noregi og Íslandi á tímabilinu 2021-2030. Töluleg markmið 

varðandi samdrátt í losun ETS og utan ETS miðast við árið 2005.

Spurning 1:

A f hverju miðað við 2005? Upphafsár loftslagssamningsins er 1990 a f  einhverjum óútskýrðum 
ástæðum. Bað Ísland um 2005 hér? Hvaða áhrif hefði það haft að miða hér við 1990?
Eru fleiri Evrópuríki með annað upphafsár varðandi skuldbindingar sínar en 1990?

Svar:

Heildarmarkmið um 40% samdrátt í losun miðast við árið 1990 sem er viðmiðunarár 

rammasamnings Sþ um loftslagsmál. Við gerð samningsins var samstaða um að allir 

aðilar þyrftu að hafa sama viðmiðunarár og varð það niðurstaðan að miða við 1990. 

Til grundvallar lá meðal annars skýrsla IPCC frá árinu 1988. Árið 2005 er notað sem 

viðmiðunarár hjá Evrópusambandinu, en það ár tók ETS-kerfið gildi og því fyrsta árið



sem formleg gögn liggja fyrir á EES-svæðinu um skiptingu losunar sem fellur undir 

ETS-kerfið annars vegar og annarrar losunar hins vegar. Þess vegna er miðað við 

árið 2005 þegar sett eru markmið fyrir losun innan ETS-kerfisins og sameiginlegrar 

ábyrgðar (losun utan ETS). Sömu reglur og skuldbindingar hvað þetta varðar eiga við 

öll ríki ESB, Ísland og Noreg og mikilvægt að hafa í huga að sama viðmiðunarár gildir 

fyrir öll löndin sem taka þátt í þessu sameiginlega markmiði. Eftir sem áður er grunnár 

skuldbindinga gagnvart Loftslagssamningum árið 1990 og það ár sem sameiginlegt 

markmið um heildarsamdrátt miðar við. Þetta endurspeglast m.a. í því að þegar ríki 

skila inn gögnum um loftslagsbókhald til samningsins eiga upplýsingar að ná aftur til 

1990.

Spurning 2:

Gögnum á vef Orkustofnunar https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2019-T011-01.pdf virðist ekki 
bera saman við tölu um áætlaðan sparnað í CO2 útblœstri a f  húshitun með jarðvarma. A þessi tala í 
svarinu ekki að vera 3.221 kt (miðum við 2017).

Ífyrra svari varðandi losun á húshitun var vísað í tölu frá  Orkustofnun stofnun (11.285 kt CO2-íg. 

Svar:

Það er rétt að talan sem Orkustofnun vísar í skjali sínu „Sparnaður í losun koldíoxíðs 

með endurnýjanlegri orku í stað olíu“ varðandi útreiknaðan sparnað í losun frá jarðhita 

er 3.221 kt (miðum við 2017). Talan sem nefnd var í svarinu er reiknaður 

heildarsparnaður vegna framleiðslu raforku frá vatnsafli. Beðist er velvirðingar á þeim 

mistökum.

Spurning 3:

Út frá  þá þessum gögnum Orkustofnunar og gögnum sem koma fram í svarinu gefur grafið hér að 
neðan rétta m yndaf„skuldbindingaÍslands“ í samanburði við heildarlosun ogþegarfengna minnkun 
CO2 með virkjun jarðvarma og fallvatna?

https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2019-T011-01.pdf
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S A M A N B U R Ð U R  A „ S K U L D B IN D I N G U  ÍSLANDS" V IÐ  
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Heíldarlosun Islands 
2017 (IUIUCF og 
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Árleg heildarminnkun bar a( árleg minnkun 
losunar vegna losunar vegna nytingar 

wrkjunar jarðvarma og jarðvarma til 
vatnsfalla húshrtunar

Heildarlosun Íslands árið 2017 nam 4755 þúsund tonnum, án landnotkunar, breyttrar 

landnotkunar og skógræktar (LULUCF) svo og alþjóðflugs og siglinga. Það er sú losun 

gróðurhúsalofttegunda sem skuldbindingar Íslands miðast við, annars vegar losun innan 

ETS-kerfisins (1832 þúsund tonn) og hins vegar losun sem fellur þar fyrir utan (2923 

þúsund tonn) og er á beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda.

Skuldbindingar vegna losunar frá landi byggjast á því að um þá losun sé haldið 

formlegt bókhald. Samkvæmt reglum Kýótó-bókunarinnar, sem gildir út árið 2020, hefur 

Ísland heimild til að nýta hluta bindingareininga á móti losun. Árið 2017 nam fjöldi 

bindingareininga 513 þúsundum.

Samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um innleiðingu loftslagsgerða 

ESB fyrir tímabilið 2021-2030, munu skuldbindingar á beina ábyrgð íslenskra 

stjórnvalda nema 29% samdrætti í losun frá geirum sem falla utan við ETS-kerfið og 

er það um 1 milljón tonna fyrir tímabilið 2021-2030. Nákvæm tala brotin niður á hvert 

ár á tímabilinu verður reiknuð út frá meðaltalslosun áranna 2016-2018.

Skuldbindingar varðandi landnotkun (LULUCF) eru þær að halda skal bókhald um 

losun frá landi og skv. reglugerð (EU) 2018/841 um landnotkun, breytta landnotkun 

og skógrækt, felast skuldbindingar í því að ekki verði netto losun frá landi m.v. tiltekin 

viðmiðunarár fyrir hvern landnýtingarflokk.

Þeir útreikningar sem Orkustofnun birtir um „reiknaðan áætlaðan sparnað í losun“ 

miðað við að hér á landi nýtum við hreina orkugjafa bæði til húshitunar og 

raforkuframleiðslu en ekki jarðefnaeldsneyti, er ekki hægt að nýta til frádráttar



skuldbindingum Íslands, þar sem sú „reiknaða áætlaða losun“ átti sér ekki stað. Þær 

tölur er einungis hægt að nota sem viðmiðunartölur til að sjá hver losun Íslands væri 

ef sú orka væri framleidd með jarðefnaeldsneyti og þær hafa því ekki vægi sem slíkar 

inn í opinberu loftslagsbókhaldi Íslands.

Hins vegar ber á það að líta að Ísland nýtur góðs af þeim árangri sem landið hefur 

náð í nýtingu jarðhita og vatnsafls í því markmiði sem okkur er sett um samdrátt, þar 

sem tekið er tillit til þess við útreikninga markmiðsins, eins og fram kemur í svari við 

b) lið 5. spurningar sem áður hefur verið svarað, sjá hér að neðan:

5. b) Nýtur Ísland þessa áranaurs við nýtinau jarðvarma með einhverium hætti?

Samkvæmt útreikningum á h/ut Íslands innan sameiginiegs markmiðs 30 

Evrópuríkja (ísiands, Noregs og 28 aðiidarríkja ESB) fær Ísiand kröfu um 29% 

samdrátt í  losun til ársins 2030 miðað við árið 2005 varðandi losun utan 

viðskiptakerfis ESB (ETS).

Við útreikning losunarmarkmiðs einstakra ríkja, eru notaðar samræmdar 
forsendur þar sem m.a. er horft til þjóðarframleiðslu á mann, sem og til þess 

hvaða möguieikar eru til kostnaðarhagkvæmra aðgerða til að draga úr losun

gróðurhúsaiofttegunda. Við útreikninga á markmiði Íslands er m.a. tekið t/iiit tii

þess hversu hátt hiutfaii endurnýjaniegrar orku er hér á iandi, bæði ti i  
raforkuframieiðsiu og húshitunar, sem gerir okkur um margt erfiðara um vik 

að draga úr iosun á kostnaðarhagkvæman hátt en mörgum öðrum ríkjum sem 

enn framieiða sína orku með jarðefnaeidsneyti. Þetta endurspegiast í  þ v i 29% 

markmiði sem Ísiand fæ r Tii samanburðar fengu Lúxemborg og Svíþjóð 

markmið um 40% iágmarkssamdrátt i  iosun, Finniand og Danmörk 39%, 

Frakkiand og Bretiand 37%, Grikkiand 16% og Tékkiand 14%o.


