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N efndasvið  Alþingis 

U mhverfis- og sam göngunefnd 
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Gunnarsholti, 28. október 2020

Efni: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (bindandi 
markmið), 32. mál.

M eð rafbréfi frá nefndasviði Alþingis, dags. 22. október sl., barst Landgræðslunni frumvarp til 
laga um breytingar á lögum um loftslagsmál (bindandi markmið), 32. mál. Óskað var um sagnar 
stofnunarinnar um málið.

1 heildina tekið eru þær breytingar sem lagðar eru til í fyrirliggjandi frumvarpi metnaðarfullar og 
m argar hverjar verulega til bóta e f  fram næðu að ganga. A thugasem dir við einstakar greinar eru 
eftirfarandi:

1) í frumvarpinu er lagt til að 1. gr. laganna verði breytt á þann hátt að í 1. mgr. verði lögfest 
mjög skýrt markmið, þ.e. að draga skuli úr losun íslands á gróðurhúsalofttegundum  um 
70%  fyrir árið 2030 miðað við losun árið 1990, að ísland verði kolefnishlutlaust árið 
2040 og að unnið verði í samræmi við markm ið Parísarsamningsins frá 2015.

Landgræðslan telur að lögfesting skýrra m arkm iða íslands í samdrætti í losum 
gróðurhúsalofttegunda, í formála sérstaks m arkm iðsákvæðis laga um loftslagsmál, sé a f  
hinu góða. Lögfest, skýrt og m ælanlegt m arkm ið er til þess fallið að skerpa enn sýn á 
viðfangsefnið og undirstrika ætlan og vilja stjórnvalda til að þessum m arkm iðum  verði 
náð. I kjölfarið kynnu að vera tækifæri til að önnur lögg jöf dragi dám a f  þessum lögfestu 
m arkm iðum  sem og að hinar ýrnsu stofnanir ríkisins, sem og vonandi a lm enningur í 
landinu, ynnu að þessu markmiði í öllum störfum sínum eins og unnt væri hverju sinni.

1 fyrirliggjandi frumvarpi er og c-liður felldur út úr stafliðum þeim er tilgreina markmiðin 
sérstaklega og þess í stað er hann gerður að sérstakri málsgrein, síðast í 1. gr. 
Landgræðslan telur að þessi breyting geri greinina rökréttari og skýrari.
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2) Gert er ráð fyrir allnokkrum breytingum á gildandi 5. gr. laga um loftslagsmál í fram 
lögðu frumvarpi. M ögulega er hér að finna stærstu og jákvæ ðustu  breytinguna sem fmna 
má í frumvarpi þessu. Gert er ráð fyrir að í aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sé gerð grein 
fyrir forsendum og útreikningum, sem og að auka upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart 
Alþingi hvað varðar aðgerðaráætlun með framlagningu þingsályktana og umræðna. 
Landgræðslan telur hvort tveggja framfaraskref.

3) I frumvarpinu eru lagðar til allmiklar breytingar á gildandi 5. gr. b. Lagt er til að greinin 
verði einfölduð nokkuð og henni breytt. Lagt er til að lofslagsráð skuli skipað með 
svipuðum hætti og áður en nú án þess að ráðherra skipi formann og varaform ann og að 
gerðar verði faglegar hæfniskröfur til m eðlima ráðsins, sem og að hnykkt sé á sjálfstæði 
ráðsins.

Landgræðslan telur að þó að m ikilvægt sé að í ráðinu sé yfirgripsmikil menntun og 
reynsla á því sviði sem því er ætlað að fjalla um kann m eðlimum  þess að vera þröngt 
sniðinn stakkur með þeirri kröfu að allir hafi þeir til að bera fram haldsm enntun á 
háskólastigi á fræðasviði því sem lýtur að hlutverki ráðsins.

4) I fyrirliggjandi frumvarpi er lagt til að á eftir 5. gr. b. komi ný grein er fjallar um 
hlutverk  loftslagsráðs. Greinin felur í sér áhers lubreytingu frá því sem nú er. Kveðið  er 
á um að lofslagsráð sé óháð, hafi frum kvæði og starfi m eð opinberum  stofnunum , 
sam tökum  og einstaklingum . Ekki eru gerðar a thugasem dir hvað þetta varðar.

Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslunnar


