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Efni: Athugasemdir við umsagnir um frumvarp á þskj. 1190 (markmið um 
kolefnishlutleysi)

Umhverfis- og samgöngunefnd óskar eftir minnisblaði um athugasemdir við frumvarp á þingskjali 
1190 í máli nr. 711, til breytinga á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2021 (markmið um 
kolefnishlutleysi)

Alls bárust 6 umsagnir við frumvarpið til nefndarinnar.

Samtök iðnaðarms
• Styðja lögfestinguna, en ítreka mikilvægi þess að samráð eigi sér stað og árétta að ýmis 

fyrirtæki hafi tekið jákvæð skref í umhverfismálum.
• Það sé mikilvægt að byggja ofan á reynslu fyrirtækja og draga lærdóm af henni.

Landsvirkjun
• Styður lögfestinguna, óska eftir áframhaldandi samráði og hvetja til virks samráðs við 

innlenda hagsmunaaðila.
• Við útfærslu á markmiðum um kolefnisleysi verði horft til alþjóðlegra viðmiða og 

stefnumörkunar.
• Undirstrika mikilvægi rannsókna og samræmdrar aðgerðarfræði.
• Árétta mikilvægi endurnýjanlegrar orku og benda á tækifærið að Ísland verði fyrsta landið 

óháð j arðefnaeldsneyti.
Orkuveitan

• Kynna Carbfix og árétta mikilvægi aðferðarinnar. Vilja svo sjá metnaðarfyllri markmið 
tímalega séð og fagna þeirri staðhæfingu að nettólosun Íslands verði neikvæð til lengri tíma, 
sem þau segja að eigi að vera markmið.

• Ítreka mikilvægi tímasetningar aðgerða, sem mætti tímasetja betur og kostnaðargreina. 
Gagnrýna að losunartölur fyrir ár komi o f seint og utanumhald þeirra.

• Vilja huga sérstaklega að fjármögnun aðgerðanna og telja að mikið meira þurfi til. Þurfum að 
styðja þessi verkefni hérlendis til að missa þau ekki úr landi.

• Árétta mikilvægi samspils við nýsköpun og því þarf að gera hagsmunaaðilum hærra undir 
höfði í hagsmunaaðilagreiningu.

• Löggjöf má ekki vera o f íþyngjandi heldur styðja við hagkvæm og umhverfisvæn verkefni.

Ráðuneytið tekur almennt undir framangreindar athugasemdir, sér í lagi hvað varðar mikilvægi 
samráðs í frekari stefnumótun um kolefnishlutleysi og að við útfærslu markmiða um kolefnishlutleysi 
verði horft til alþjóðlegra viðmiða og stefnumörkunar.

Athugasemdum Ungra umhverfissinna, Ólafs Andréssonar og Náttúruverndarsamtaka Íslands er 
svarað í einu lagi enda eru þær a f svipuðum toga.



Ungir umhverfissinnar
• Vilja metnaðarfyllri útfærslu á kolefnishlutleysi. Kalla einnig eftir að skilgreining 

kolefnishlutleysis verði skv. lögmálum eðlisfræðinnar en ekki reglum um loftslagsbókhald. 
Benda á landnotkun í því samhengi.

• Telja nauðsynlegt að lögfesta áfangamarkmið 2030.
• Vilja skýrara orðalag í kafla 3.6 í greinargerð um að markmiðum verði ekki náð með kaupum 

á losunarheimildum.
• Ítreka mikilvægi fjármögnunar aðgerða og telja brýna þörf að spýta í þeim efnum.

Ólafur Andrésson
• Gagnrýnir að miða aðgerðir við 1990. Telur að það þurfi að taka skýrt fram að landnotkun 

eigi ekki undir tímamörkin.
• Undirstrikar mikilvægi bindingar á móti losun með landgræðslu og skógrækt.
• Kemur með ýmsa gagnrýni og athugasemdir, m.a. með sínar leiðréttingar í frumvarpinu. 

Náttúruverndarsamtök Islands
• Gagnrýna að frumvarpið skorti ákvæði um að lögfesta landsákvarðað framlag Íslands um 

samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 og áætlanir til langs tíma um litla losun 
gróðurhúsalofttegunda. Gagnrýna jafnframt að stefnumótunarvinnu um þessi atriði sé ekki 
lokið.

• Gagnrýna að lítið hafi orðið úr því að allar stærri áætlanir ríkisins verði metnar út frá 
loftslagsmarkmiðum og að ekkert komi fram um helmingun losunar til 2040. Segjast eiga 
erfitt að átta sig á stefnu Íslands varðandi samdrátt í losun.

• Ræða um kolefnishlutleysi í samhengi við minnkun á losun í stað eingöngu aukningu á 
bindingu. Vilja einnig að það komi skýrar fram að við viljum takmarka hlýnun við 1,5C og 
gagnrýna að það sé ekki skýrt að Ísland stefnu að 55% samdrætti fyrir 2030 heldur að ESB 
muni í heild sinni með Íslandi draga saman um 55%.

Athugasemdir ráðuneytisins;

Um lögfestingu áfangamarkmiðs o.fl.;

Ísland, líkt og önnur ríki sem hafa sett sér markmið um kolefnishlutleysi, tengir markmið sitt við 
skuldbindingar gagnvart loftslagssamningnum og byggja mat á árangri á niðurstöðum 
losunarbókhalds í tengslum við þær skuldbindingar. Ráðuneytið telur mikilvægt að miða við 
alþjóðleg viðmið um kolefnishlutleysi enda tryggir það sambærilegar leikreglur allra þjóða.

Markmið Íslands í loftslagsmálum eru 55% samdráttur í losun í samfloti með aðildarríkjum ESB og 
Noregi og var það markmið tilkynnt formlega til loftslagssamningsins í febrúar sl. Nánari útfærsla 
liggur ekki fyrir en tillagna er að vænta í júní 2021. Fyrra markmið sem sett var fram árið 2016 var 
40% samdráttur í losun miðað við losun ársins 1990.

Ekki liggur fyrir hvernig ábyrgð verður skipt milli ríkja nú þegar ákveðið hefur verið að markmið um 
samdrátt hækki úr 40% í 55%. Gert er ráð fyrir að tillögur að nánari útfærslu markmiðanna liggi fyrir 
um mitt ár 2021.

Hvað varðar þá tillögu að lögfesta áfangamarkmið vegna 2030 þá vill ráðuneyti benda á að Ísland 
hefur gengist undir sameiginlegt markmið gagnvart ESB og um leið það samdráttarmarkmið sem 
fellur innan beinna skuldbindinga Íslands. Evrópugerðir þar sem útfært er nánar hvernig markmiðinu 
verði náð verða innleiddar hér á landi.

Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar um markmið og skuldbindingar á eftirfarandi slóð; 
https://www.stiornarradid.is/verkefhi/umhverfi-og-natturuvernd/loftslagsmal/adgerdaaaetlun-i-loftsla
gsmalum/markmid-og-skuldbindingar/

https://www.stiornarradid.is/verkefhi/umhverfi-og-natturuvernd/loftslagsmal/adgerdaaaetlun-i-loftsla


Almennt varðandi landnotkun;

Til að ná markmiði um kolefnishlutleysi skiptir mestu máli að draga hratt úr losun en ljóst er að bætt 
landnotkun, aukin endurheimt vistkerfa og skógrækt mun skipta miklu máli varðandi 
kolefnishlutleysi.

Mat á losun og kolefnisbindingu í landnotkun og skógrækt er háð töluverðri óvissu og mun meiri en 
frá öðrum uppsprettum. Bæði er vandasamt að mæla kolefnisbúskap gróðurs og jarðvegs og eins er 
flókið að greina á milli náttúrulegra ferla og áhrifa mannlegra athafna. Vegna þessa er losun ríkja í 
alþjóðlegum samanburði yfirleitt tilgreind án landnotkunar og skuldbindingar og losunarbókhald 
varðandi skógrækt og landnotkun aðskilið frá öðrum uppsprettum.

Það er lykilatriði að þær upplýsingar sem liggja til grundvallar mati á árangri Íslands í átt að 
kolefnishlutleysi séu áreiðanlegar og unnt að staðfesta þær. Í dag er skortur á áreiðanlegum 
upplýsingum varðandi tiltekin atriði sem varða landnotkun og endurheimt vistkerfa og því skiptir 
miklu máli að bæta rannsóknir og upplýsingar. Staða þekkingar og upplýsinga er misjöíh eftir 
einstökum landnotkunarflokkum og unnið er að því að bæta hvernig staðið er að mati á losun 
gróðurhúsalofttegunda og upptöku kolefnis vegna landnotkunar með það að leiðarljósi að Ísland 
uppfylli skuldbindingar er snúa að flokknum landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt. Sú vinna 
hófst árið 2020 með auknum fjárveitingum til Landgræðslunnar og Skógræktarinnar og stefnt er að 
því að ljúka þeirri vinnu árið 2023.

Losun frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt á Íslandi er hlutfallslega mikil í heildarlosun 
samanborið við önnur ríki. Mikilvægt er að útfæra þann þátt nánar gagnvart kolefnishlutleysi þegar 
meiri þekking liggur fyrir og þegar aðferðafræði ESB og loftslagssamningsins skýrist. Í regluverki 
ESB vegna landnotkunar og skógræktar er horft til ákveðinna viðmiðunarára við mat á árangri. Horfa 
þarf meðal annars til þessa regluverks þegar kolefnishlutleysi er annars vegar þegar kemur að því að 
meta við hvað yrði miðað hér á landi.

Að öðru leyti þykir ráðuneytinu ekki ástæða til að bregðast við framangreindum athugasemdum.


