
Fulltrúar frá utanríkisráðuneyti og umhverfis- og auðlindaráðuneyti mættu á fund 

utanríkismálanefndar mánudaginn 20. janúar 2020, til að kynna og svara spurningum 

vegna tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES- 

nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 (samvinna á sérstökum sviðum 

utan marka fjórþætta frelsisins) við EES-samninginn (sameiginlegar efndir samkvæmt 

Parísarsamningnum fyrir árin 2021-2030), þingmál 374 á 150. löggjafarþingi 2019- 

2020.

Í framhaldi af fundinum voru hinn 23. janúar 2020 sendar eftirfarandi spurningar frá 

nefndarmönnum, sem nefndarmenn óska eftir að fá svör við áður en ályktunin verður 

afgreidd frá nefndinni.

Meðfylgjandi eru svör ráðuneytanna við spurningunum.

1. Hvaða losun fellur undir þessa þrjá flokka og hve mikil er hún frá hverjum lið 

innan þessara þriggja flokka og samtals frá hverjum flokki:

Heildarlosun Íslands árið 2017 nam 4.755 kt CO2-íg. árið 2017.

Mynd 1: Heildarlosun Íslands árið 2017, með ETS, án alþjóðaflugs, -siglinga og LULUCF.

A. ETS

Undir ETS fellur losun frá staðbundnum iðnaði sem fellur undir kerfið, sem eru 

álver og kísilmálmframleiðsla og eldsneytisbruni frá staðbundinni framleiðslu hér 

á landi.

Árið 2017 nam losun sem féll undir ETS-kerfið 1.832 kt CO2-íg, eða 39% af 

heildarlosun.
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B. „Skuldbindingar Íslands“

Losun á beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda (annað en ETS) nam árið 2017 

2.923 kt CO2-íg. eða 61% af heildarlosun. Hér undir flokkast losun frá orku, 

iðnaðarferlum og efnanotkun (annað en ETS), landbúnaði og úrgangi. (sjá C- 

lið).

C. Önnur losun

Loftslagsbókhaldið er skráð samkvæmt stöðlum sem settir eru fram af 

Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (IPCC, International 

Panel on Climate Change) sem eru:

• orka (jarðeldsneytisbruni og jarðvarmafyrirtæki); (losun nam 1.922,5 k t CO-íg. 

2017).

• iðnaðarferlar og efnanotkun (málmframleiðsla, notkun ýmissa efna eins og 

leysiefna, kælimiðla og flugelda), (2.038,3 kt. CO2-íg. 2017).

• landbúnaður (húsdýr og áburðarnotkun), (578 kt. CO2-íg. 2017)

• úrgangur (urðun úrgangs, meðhöndlun skólps og jarðgerð) (205 kt. CO2-íg. 

2017)

Losun frá LULUCF fellur ekki undir skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum, en 

heimilt er skv. greinum 3.3. og 3.4 í Kýótó-bókuninni að draga frá bindingu 

vegna ákveðinna verkefna.

• landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt (Landuse, landuse change and 

forestry - LULUCF). Losun frá LULUCF var árið 2017 metin sem 9.321 kt. CO2- 

íg. (að frádreginni bindingu sem nam 345 kt. CO2-íg.). Rétt er að árétta að 

losunartölur vegna LULUCF verður að túlka með nokkrum fyrirvara þar sem 

óvissa varðandi losunarstuðla og uppsprettur er veruleg. Vinna er nú þegar 

hafin við úrbætur á loftslagsbókhaldi vegna losunar frá LULUCF.

2. Hver eru markmiðin fyrir hvern flokk og við hvaða upphafs- og lokaár eru þau 

miðuð ef um það ræðir.

Allar skuldbindingar Loftslagssamningsins miða við árið 1990, sem er upphafsár 

formlegs loftslagsbókhalds aðildarríkja samningsins.

Samkomulag Íslands við ESB miðar við að Ísland taki þátt í 40% markmiði um 

samdrátt í losun 28 ESB-ríkja, og Noregs á tímabilinu 2021-2030 m.v. árið 1990.
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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.

ETS

Ekki er tilgreint einstakt markmið fyrir hvert ríki varðandi samdrátt í losun innan ETS- 

kerfisins en í heild er stefnt að 43% samdrætti innan kerfisins, m.v. árið 2005. Til að 

ná því markmiði verður úthlutuðum heimildum fækkað um sem nemur 2,2% á ári á 

tímabilinu, samanborið við 1,74% fækkun á ári á núverandi skuldbindingatímabili.

Losun utan ETS

Hvert ríki fær skilgreint lágmarksmarkmið, þar sem markmið Íslands verður 29%. 

Markmiðið miðast við árið 2005.

Landnotkun

Markmið er að engin nettó-losun verði frá landnotkun á tímabilinu. Verði nettó-binding 

má bókfæra ákveðið magn, sem í tilfelli Íslands er 0,2 milljón tonn koldíoxíðsígilda 

fyrir tímabilið (2021-2030).

3. Að hve miklu leyti er mögulegt að færa árangur í flokknum „Önnur losun" til 

bókar í „Skuldbindingar Íslands eða í „ETS"?

Sveigjanleikaákvæði tilskipunarinnar um sameignlega ábyrgð varða annars vegar ETS 

og hins vegar LULUCF.
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LULUCF: Markmið er að engin nettó-losun verði frá landnotkun á tímabilinu. Verði 

nettó-binding má bókfæra ákveðið magn, sem í tilfelli Íslands er 0,2 milljón tonn 

koldíoxíðsígilda fyrir tímabilið 2021-2030.

ETS: Ákveðin ríki fá heimild til að færa heimildir úr ETS-kerfinu sem annars yrðu 

boðnar upp, gagnvart skuldbindingum sínum (þ.e. skuldbindingum utan ETS), og nemur 

heimild Íslands 4%. Alls fá 9 ESB-ríki heimild til að nýta ETS-sveigjanleikaákvæðið, 

annað hvort 2% eða 4%. Noregur fær heimild til að nýta 2% ETS-heimilda.

4. Hvað er átt við með 0,5% fyrir LULUCF?

Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum hafa ríki heimild til að nýta bindingu vegna 

skógræktar og landnotkunar til að standa við skuldbindingar sínar varðandi losun utan 

ETS-kerfisins.

Samkvæmt útreikningum á lágmarksframlagi Íslands innan sameiginlegs markmiðs 30 

Evrópuríkja (Íslands, Noregs og 28 aðildarríkja ESB) fær Ísland kröfu um 29% samdrátt 

í losun til ársins 2030 miðað við árið 2005 varðandi losun utan viðskiptakerfis ESB 

(ETS). Einnig fær Ísland heimild til að færa heimildir úr ETS-kerfinu, sem nemur um 

4% losunar, og vegna skógræktar og landnotkunar, sem nemur um 0,5% losunar. Í 

útfærðum texta samningsins er heimild Íslands reiknuð í tonn af koltvíoxíðsígildum sem 

nemur 0,2 milljón tonnum koldíoxíðsígilda fyrir tímabilið 2021-2030.

Samkvæmt gerðinni þarf að tryggja að aðgerðir á nytjalandi (svo sem skógrækt, 

landgræðsla og framræsla og endurheimt votlendis) stuðli að minnkaðri losun og 

aukinni kolefnisbindingu en ekki aukinni losun.

Rétt er að hafa í huga að aðgerðir sem miða að því að draga úr losun frá landi og

auka kolefnisbindingu eru mikilvægur hluti af mótvægisaðgerðum Íslands gegn

loftslagsógninni. Auk þess að stuðla að því að Ísland standi við markmið

Parísarsamningsins til 2030 eru þær lykilþáttur í að ná markmiði ríkisstjórnarinnar um 

kolefnishlutleysi árið 2040.

5. Losun frá húshitun

a) Hve mikil árleg losun myndi fylgja húshitun á Íslandi ef hún væri enn með 

jarðefnaeldsneyti í stað jarðvarma?
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Ekki er hægt að setja fram eina hárnákvæma tölu sem svar við þessari 

spurningu. Hins vegar má benda á að Orkustofnun hefur sett fram tölur um 

áætlaðan sparnað í útblæstri miðað við að olía væri notuð sem orkugjafi til 

húshitunar á Íslandi og nam áætlaður sparnaður 11.285 kt CO2-ig.

Rétt er þó að benda á að færa má rök fyrir því að ef ekki væri aðgangur að 

tiltölulega ódýrum jarðhita til húshitunar hefði meiri áhersla verði lögð á að 

koma í veg fyrir orkutap frá húsum hér á landi og þar af leiðandi hefði minni 

orka verði notuð.

Enn fremur er líklegt að leitað hefði verið annarra og umhverfisvænni lausna í 

stað jarðefnaeldsneytis t.d. með því að nota rafmagn og varmadælur ef 

jarðhitans hefði ekki notið við.

b) Nýtur Ísland þessa árangurs við nýtingu jarðvarma með einhverjum hætti? 

Samkvæmt útreikningum á hlut Íslands innan sameiginlegs markmiðs 30 

Evrópuríkja (Íslands, Noregs og 28 aðildarríkja ESB) fær Ísland 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 möguleikar eru til kostnaðarhagkvæmra aðgerða til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda. Við útreikninga á markmiði Íslands, er m.a. tekið tillit til 

þess hversu hátt hlutfall endurnýjanlegrar orku er hér á landi, bæði til 

raforkuframleiðslu og húshitunar, sem gerir okkur um margt erfiðara um vik að 

draga úr losun á kostnaðarhagkvæman hátt en mörgum öðrum ríkjum sem enn 

framleiða sína orku með jarðefnaeldsneyti, og endurspeglast það í því 29% 

markmiði sem Ísland fær. Til samanburðar fengu Lúxemborg og Svíþjóð 

markmið um 40% lágmarkssamdrátt í losun, Finnland og Danmörk 39%, 

Frakkland og Bretland 37%, Grikkland 16% og Tékkland 14%.

6. Þær reglugerðir/tilskipanir sem teknar eru með þál. og eru tilgreindar þar - er 

það tæmandi talning á innleiðingu á samningstímanum - eða er von á mikið fleiri 

gerðum/reglum þessu tengt?

Í fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar er að finna þær gerðir sem samkomulag Íslands, 

Noregs og ESB fjallar um og eru þær tæmandi miðað við stöðuna í dag. Ef upp 

kemur vilji hjá einhverjum samningsaðilanna að gera breytingar á samningstímanum
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þarf að gera um það sérstakt samkomulag milli samningsaðilanna. Á þessu stigi 

liggja ekki fyrir neinar frekari gerðir, en loftslagsmál eru mikið í deiglunni þessi misserin 

og því erfitt að spá fyrir um hvað muni gerast í þeim efnum.
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