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Umsögn um þingsályktunartillögu um árangurstengt kolefnisgjald - 75. mál

Vísað er til tölvupósts, dags. 10. október 2019, þar sem efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis sendi Umhverfisstofnun tillögu til þingsályktunar um árangurstengingu 
kolefnisgjalds, 75. mál, til umsagnar.

Í framangreindri þingsályktunartillögu er lagt til að ráðherra leggi fram frumvarp til 
breytinga á lögum um umhverfis- og auðlindaskatta, nr. 129/2009, um að kolefnisgjald 
hækki eða lækki með hliðsjón af því hvernig gengið hefur að uppfylla skuldbindingar 
Íslands samkvæmt Parísarsamningnum árið á undan og markmið um kolefnishlutlaust 
Ísland árið 2040.

Umhverfisstofnun bendir á að hagrænir hvatar hafa almennt gefist vel og gjarna verið 
notuð í stað þess að setja á bannákvæði. Stofnunin leggur til að fremur en að gjald lækki 
og eftir atvikum hækki á ný verði horft til þess að endurmeta gjaldið þegar það hefur náð 
tilætluðum árangri.

Umhverfisstofnun vill ítreka umsögn sína um sambærilega þingsályktunartillögu sem 
lögð var fram á 149. löggjafarþingi (380. mál). Þar benti stofnunin á að tölur um losun 
Íslands eru ekki aðgengilegar fyrr en tveimur árum eftir raunverulega losun. Í tillögu til 
þingsályktunar sem nú er lögð fram, er Umhverfisstofnun hvött til að leitast við að gera 
losunarbókhald Íslands aðgengilegra fyrr.

Reglugerð nr. 520/2017 um gagnasöfnun og upplýsingagjöf stofnana vegna bókhalds 
Íslands yfir losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis úr andrúmslofti útlistar 
m.a. hvaða gagnaveitendur eiga að skila gögnum, hvernig gögnum og hvenær skal skila 
þeim. Umhverfisstofnun telur að miðað við núverandi dagsetningar í reglugerð nr. 
520/2017, og ef nægur mannafli væri til taks, þá væri mögulegt að birta bráðabirgðatölur 
15. desember fyrir árið á undan (a.m.k. fyrir losun án landnotkunar, breyttrar 
landnotkunar og skógræktar (LULUCF)). Þess ber þó að geta að aðrar stofnanir og 
gagnaveitendur grunngagna, sem nauðsynleg eru til að hægt sé að reikna út 
losunarbókhald Íslands, hafa átt í erfiðleikum með að skila gögnum til 
Umhverfisstofnunar á þeim tíma sem tilgreindur er í reglugerð 520/2017. Þessi seinkun 
skila á réttum gögnum á viðeigandi formi væri það helsta fyrirstaðan við að flýta birtingu 
á losunartölum. Í umsögn sinni um Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018-2030 lagði
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Umhverfisstofnun til að stofnaður yrði sjóður fyrir árlega úthlutun til samstarfsstofnana 
vegna sértækra verkefna hjá þeim, í formi til að mynda uppbyggingu gagnagrunna eða 
þróun ferla við söfnun gagna, með það fyrir augum að auðvelda stofnunum að standa skil 
á gögnum til Umhverfisstofnunar vegna losunarbókahaldsins. Slíkur sjóður myndi gera 
það að verkum að auðveldara væri að birta tölur um losun fyrr en nú er gert.

Benda skal á að rýni ESB á losunarbókhaldi Íslands fer ávallt fram tveimur árum eftir það 
ár sem raunlosun á sér stað. Það þýðir að allar tölur í losunarbókhaldi 2017 eru óstaðfestar 
þar til rýni ESB hefur farið fram 15. mars 2019.
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