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Náttúruverndarsamtök Íslands fagna þessu frumvarpi. Það snýr annars vegar að lögfestingu 
bindandi markmiða um að

draga úr losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum um 70% fyrir árið 2030 miðað við 
losun ársins 1990, að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040 og að unnið sé í 
samræmi við markmið Parísarsamningsins frá 2015 um að halda hlýnun jarðar vel 
innan við 2°C og leitast við að halda hlýnuninni innan 1,5°C miðað við upphaf 
iðnbyltingar.

Ennfremur er miðað við að:

Forsendur og útreikningar sem það mat byggist á skal jafnframt koma fram í 
aðgerðaáætluninni.

Hins vegar snýr frumvarpið að breytingum á lögum um loftslagsráð sem verði skipað fimm 
fulltrúum til þriggja ára og jafnmörgum til vara. Jafnframt er kveðið á um sjálfstæði og 
hlutverk Loftslagsráðs. Til dæmis velji ráðið sér sjálft formann sem mynd styrkja ráðið.

Athugasemdir
Loftslagsstefna Íslands hefur skýrst nokkuð undanfarin 2- 3 ár. Markmiðin eru skýrari og nú 
liggur fyrir aðgerðaáætlun um hvernig skuli ná flestum þeirra. Á hinn bóginn er margt ennþá 
óljóst og ógagnsætt. Hvernig fékkst sú niðurstaða að Ísland skyldi einungis draga úr losun um 
29% miðað við árið 2005 fyrir árið 2030? Hvernig var samið við Evrópusambandið?

https://www.althingi.is/lagas/150c/2012070.html


Fram kemur í fjárlagafrumvörpum fyrir 2017, 2018 og 2019 að veitt skuli fé til 
utanríkisráðuneytisins til að tryggja hagsmuni Íslands í alþjóðlegu samstarfi um umhverfis- 
og loftslagsmál, þ.m.t. samningaviðræðum við ESB og Noreg um innri skiptingu ábyrgðar í 
loftslagsmálum í samræmi við Parísarsáttmálann.

Þessar fjárveitingar og tilgangur þeirra stangast á við fullyrðingar ráðherra þess efnis að 
Íslandi hafi verið úthlutað 29% samdrætti í losun í samræmi við reiknireglur 
Evrópusambandsins. Augljóslega var samið, og þá með hagsmuni Íslands í huga, en hvernig 
voru þeir hagsmunir skilgreindir? Samningsmarkmið Íslands hafa ekki komið fram, en það er 
líklegra en ekki að Ísland hafi samið sig niður í 29% samdrátt.

E f að líkum lætur voru samningsmarkmið Íslands mótuð fyrir Parísarráðstefnuna árið 2015, 
enda segir í tilkynningu stjórnvalda um landsframlag Íslands að landið taki á sig sanngjarnan 
hluta1 af sameiginlegu landsframlagi Evrópusambandsríkjanna og Noregs.

Í innsendu markmiði Íslands, dags. 30. júní 2015, segir:

Under such an arrangement, Iceland will ensure fullfillment of its fair share of the 
collective delivery of the 40% target by: a) continuing participation in the EU 
Emissions Trading Scheme and b) determining a target for emissions outside the EU- 
ETS by the same methodology as applied to EU Member States.

Samningsmarkmið: Sanngjarn hluti. Fyrir vikið voru stjórnvöld stefnulaus á tímabilinu 2015- 
2018 eða þar til að í ljós kom hvert framlag Íslands yrði. Ekki kom skýrt fram af hálfu 
stjórnvalda hversu mikið Ísland ætlaði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fyrr en í ljós 
kom að landsframlag Íslands yrði 29% fyrir 2030 miðað við 2005. Var þá sagt að allt frá því 
að aðgerðaáætlun nr. 1 var kynnt í september 2018 hafi Ísland stefnt að 40% samdrætti. 
Ekkert slíkt er þó að finna í þeirri áætlun.

Málflutningur af þessu tagi kann að hljóma vel fyrir kosningar en eftir sem áður er 
skuldbindingin bara 29% og allt umfram það er -  eins og sakir standa -  ekki á nokkurn hátt 
bindandi fyrir næstu ríkisstjórn.

Því sem ekki fellur undir reglur Evrópusambandsins geta íslensk stjórnvöld hagað að eigin 
geðþótta nema Alþingi setji um þetta sérstök lög. Til að mynda verði fyrirheit um 35 eða 40%

1 „Iceland aims to be part o f a collective delivery by European countries to reach a target of 40% reduction of 
greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 levels. A precise commitment for Iceland within such 
collective delivery has yet to be determined, and is dependent on an agreement with the European Union and its 
Member States and possibly other countries. Under such an arrangement, Iceland will ensure fullfillment of its 
fair share of the collective delivery of the 40% target ...“
Submission by Iceland to the ADP Iceland’s Intended Nationally Determined Contribution 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Iceland%20First/INDC-ICELAND.pdf
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samdrátt í losun að vera línuleg líkt og gildir um þau 29% sem Ísland hefur samið um við 
Evrópusambandið.

Náttúruverndarsamtök Íslands taka því undir þá tillögu að lögfest verði markmið fyrir Ísland 
um hversu mikill samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda skuli vera á tímabilinu 2021- 
2030. Jafnframt verði skilyrt með lögum að samdráttur umfram núverandi skuldbindingar 
Íslands fari í einu og öllu að reglum Evrópusambandsins og verði í samræmi við samþykktir á 
vegum Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Ella er allt tal um 35%, 40% eða 46% 
samdrátt ómarktækt.

Í frumvarpinu segir:

Eigi síðar en sex mánuðum eftir að ríkisstjórn hefur verið mynduð leggur ráðherra 
fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. 
Aðgerðaáætlun skal byggð á markmiðum laga þessara, að teknu tilliti til alþjóðlegra 
skuldbindinga og yfirlýstra markmiða stjórnvalda.

Náttúruverndarsamtökin leggja til þá orðalagsbreytingu að aðgerðaáætlunin byggist á 
markmiðum laga þessara og verði í fullu samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands 
gagnvart Noregi og Evrópusambandinu og Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna. Þar
með sé tryggt að hinn aukni metnaður ríkisstjórnarinnar byggist á sams konar 
skuldbindingum og Ísland hefur undirgengist með samningum við Evrópusambandið.

Jafnframt leggja samtökin til að í frumvarpinu verði tekið fram í nýjum lið, d. lið 2. gr., að 
Alþingi muni auka verulega fjárveitingar til að efla stjórnsýslu loftslagsmála þannig að unnt 
verði að tryggja það sem segir í b. lið 2. gr. frumvarpsins, að aðgerðaáætlun loftslagsmálum 
verði endurskoðuð „eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti og skal leita allra leiða við að setja 
metnaðarfyllri markmið í hverri áætlun en í þeirri sem hún tekur við af“.

Náttúruverndarsamtök Íslands benda á að sú aðgerðaáætlun sem kynnt var 23. júní sl. var 10 
mánuðum á eftir áætlun. Sú töf skýrist meðal annars af því að stjórnsýslan var ekki undir það 
búin að vinna heildstæða áætlun um samdrátt í losun gróðurhúsalottegunda.

Þess vegna verður að styrkja stjórnsýsluna, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og stofnanir 
þess auk annarra stofnana sem sinna loftslagsmálum, t.d. Hafrannsóknastofnun, til að hægt sé 
að takast á við jafn stórt verkefni, og að unnt verði að endurskoða aðgerðaáætlunina „eigi 
sjaldnar en á tveggja ára fresti“ .

Bent skal á að í stað þess að styrkja stofnanir og stjórnsýslu loftslagsmála hefur 
umhverfisráðherra keypt þjónustu frá einkaaðilum, samkvæmt samningum sem ekki eru 
gerðir opinberir fyrr en eftir að viðkomandi aðili hefur skilað verki sínu til ráðherra. Til 
dæmis var Hagfræðistofnun Háskóla Íslands falið árið 2014 að gera úttekt á stöðu 
loftslagsmála en niðurstaðan var ekki kynnt þrátt fyrir að hún hafi legið fyrir áður en 
ráðstefnan í París hófst í lok nóvember 2015.
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Loftslagsráð
Í 3. og 4. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á lögum um loftslagsráð til að tryggja 
sjálfstæði ráðsins til þess að það geti sinnt því meginhlutverki sínu að

veita stjórnvöldum aðhald um stefnumarkandi ákvarðanir og markmið Íslands sem 
tengjast loftslagsmálum.

Í núgildandi lögum nr. 70/2012 segir um verkefni ráðsins í f. lið 5. gr. b.:

f. vinna að öðrum  verkefnum  sem ráðherra felur ráðinu hverju sinni.

Þetta ákvæði stangast á við það sem segir í 3. mgr. 4. gr. laganna:

Loftslagsráð veitir stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf um stefnumarkandi ákvarðanir 
sem tengjast loftslagsmálum og er sjálfstætt og óháð í störfum sínum.

Mótsögnin felst í því að frá því að ráðið tók fyrst til starfa í júní 2018 hefur ráðið fyrst og 
fremst sinnt þeim verkefnum sem ráðherra hefur falið því hverju sinni. Frumkvæði ráðsins og 
þar með sjálfstæði þess hefur takmarkast af boðvaldi ráðherra.

Þennan f. lið 5. gr. b. verður að taka úr lögunum. Ella verður loftslagráð fyrst og fremst 
valdatæki í höndum ráðherra, sem alls ekki var ætlunin í upphafi, sbr þingsályktunartillögu2 
sem Katrín Jakobsdóttir, formaður VG mælti fyrir árið 2015.

Hlutverk loftslagsráðs þarf að vera víðtækara en að veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf. Í 
álitsgerð sem Capacent vann fyrir loftslagsráð,3 tímasett júní 2020, segir um hlutverk 
loftslagsráðs í Danmörku:

Loftslagsráð er eflt og verður „varðhundur“ laganna. Ráðinu ber í febrúar á hverju ári 
að leggja mat á hvort aðgerðir stjórnvalda séu að stuðla að því að ná markmiðum 
laganna.4

Þetta hlutverk ráðsins er eitt af meginatriðum í dönsku lögunum um loftslagsmál 
(Klimaloven).

Um finnska loftslagsráðið segir að markmið þess sé

að vera brú á milli vísinda og stjórnmála, koma vísindaráðgjöf á framfæri til 
stjórnvalda og tryggja þvervísindalega sýn á áhrif á mismunandi geira.

2 Þingskjal 131— 131. mál. 145. löggjafarþing 2015-2016. Sjá https://www.althingi.is/altext/145/s/0131 .html
3 Kynnt sem viðauki við álit formanns loftslagsráðs um Framtíðarfyrirkomullag stjórnsýslu loftslagsmála. Sjá 
https ://www. stj ornarradid.is/library/02 -Rit--skyrslur-og-skrar/LOFTSLAGSR%C3 %81 %C3 %90%20- 
%20Stj%C3%B3rns%C3%BDsla%20loftslagsm%C3%A1la%20j%C3%BAn%C3%AD%202020.pdf
4 Sjá glæru nr. 50, Framtíðarfyrirkomullag stjórnsýslu loftslagsmála.
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Til að framkvæma slíka vinnu verður loftslagsráð að vera óháð ríkisstjórn landsins.

Um sænska loftslagsráðið segir í skýrslu Capacent:

Árlega skilar ráðið skýrslu með tillögum að aðgerðum sem eru til þess fallnar að ná 
markmiðum stjórnvalda. Það vinnur að því að leysa úr flækjum er einstök 
samfélagsmarkmið skarast og stillir saman strengi stofnana við framkvæmd aðgerða.

Bent skal á að sænska loftslagsráðið hefur gagnrýnt sænsk stjórnvöld mjög harkalega fyrir að 
hafa ekki staðið við sett markmið.

Í samantekt skýrslu sænska loftslagsráðsins fyrir 2020 segir:

Existing policies are not sufficient
At a time when emission reductions need to accelerate, they have slowed down. The 
biggest reductions in greenhouse gas emissions since 1990 occurred between 2003 
and 2014, with an average annual reduction rate of just over 2 per cent. During the 
last four years (through 2018), the pace has slowed, and emissions have only fallen by 
less than 1 per cent per year on average.

Hið sama gildir um ástandið hér á landi.

Í sænska loftslagsráðinu starfa þekktir vísindamenn sem hafa sér til halds og trausts fjóra 
sérfræðinga á skrifstofu ráðsins. Skýrslur ráðsins eru traust heimild fyrir fjölmiðla, 
stjórnmálamenn og almenning sem vill kynna sér stöðu og framgang mála í Svíþjóð.

Engin þarf að efast um nauðsyn þess að Hafrannsóknastofnun stjórnist ekki af 
hagsmunaaðilum, að fagleg sjónarmið ráði. Hið sama má segja um Skipulagsstofnun, 
Náttúrufræðistofnun og Veðurstofu Íslands og fleiri álíka stofnanir. Á hinn bóginn sættu 
stofnanir á borð við Náttúruverndarráð og Náttúruvernd ríkisins miklum pólitískum 
afskiptum á sínum tíma, sem spilltu mjög árangri þeirra og almennu trausti. Sjálfstæði 
stofnana af þessu tagi er dýrmætasti eiginleiki þeirra.

Fyrir nokkrum árum varð ljóst að Ísland mundi ekki standa við skuldbindingar sínar á 2. 
skuldbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar, 2021-2030. Það er ekki bara álitshnekkir fyrir 
þjóðina heldur mun kosta töluverð fjárútlát úr ríkissjóði. Þá var ekki til neitt loftslagsráð sem 
gat veitt aðhald -  sjálfstætt ráð sem hefði með skýrum hætti getað varað við strax árið 2013 
þegar ljóst varð að bílaflotinn mundi stækka ört með fjölgun ferðamanna sem hingað kæmu.

Sjálfstætt og öflugt loftslagsráð hefði einnig getað varað við þeirri ráðstöfun löggjafans að 
lækka kolefnisgjald á útblástur ökutækja og/eða lagt til hækkun vörugjalda á ökutæki sem 
valda tiltölulega mikilli losun en lækkun gjaldsins á þau sem minna losa. Slík tilmæli var að 
finna í skýrslu OECD um „Ástand umhverfismála á Íslandi“ frá 2014.

Parísarsamkomulagið krefst metnaðarfyllri aðgerða
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Í nýrri aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagmálum segir á bls. 13 (leturbr. okkar):

Brýnt er að ná markmiðum Parísarsamningsins um að halda hlýnun jarðar innan við 
2°C og að leitast við að halda hlýnuninni innan við 1,5°C. Skýrsla Milliríkjanefndar 
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, IPCC, frá 2018 dró skýrt og greinilega 
fram að það mun afstýra miklum búsifjum ef tekst að ná 1,5°C markinu. Ísland hefur 
skipað sér í hóp þeirra ríkja sem telja brýnt að takmarka hlýnun 
andrúmsloftsins við 1,5°C, á grunni áðurnefndrar skýrslu IPCC. Ljóst er að það 
krefst afar metnaðarfullra aðgerða að ná að halda hlýnun innan þeirra marka og 
mikilvægt að ríki eins og Ísland séu þar í fararbroddi og sýni gott fordæmi.

Náttúruverndarsamtök Íslands leggja til að í frumvarpinu verði eingöngu miðað við 1,5°C 
markið. Stefna Íslands miðast nú við að takmarka hlýnun við 1,5°C. Orðalagið sem samþykkt 
var í París var málamiðlun eftir að láglend eyríki5 -  sjálfsagðir bandamenn Íslands -  bentu á 
að hækkun hitastigs í lofthjúpnum umfram 1,5°C mundi sökkva flestum þeirra í sæ. Ísland 
var eitt af þeim ríkjum sem tók undir með láglendum eyríkjum.

Í París árið 2015 var öllum ljóst að samdráttur í losun á heimsvísu verður mun meiri en þau 
markmið (landsframlög) sem aðildarríki Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna kynntu í 
aðdraganda ráðstefnunnar í París.

Evrópuþingið hefur samþykkt ályktun þess efnis að framlag ESB verði að vera að minnsta 
kosti 55% til að ná ofangreindu markmiði ESB. Nokkur Evrópuríki hafa tekið undir þá 
ályktun og sú spurning vaknar hvort og þá hvernig hert markmið ESB komi fram hér á landi. 
Ísland hefur ásamt fjölda ríkja krafist þess að landsframlög aðildarríkjanna standist kröfur um 
að hitastig andrúmsloftsins hækki ekki umfram 1,5°C.

Í aðgerðaáætlun stjórnvalda frá júní sl. segir (leturbr. okkar):

Ljóst er að þau markmið um samdrátt í losun, sem aðildarríki Loftslagssamningsins 
kynntu í aðdraganda Parísarráðstefnunnar árið 2015, munu hvergi nærri duga til að 
halda hlýnun andrúmsloftsins vel undir 2°C, hvað þá 1,5°C.2 Á vettvangi 
Loftslagssamningsins er fylgst vandlega með þróun loftslagsbreytinga og þeim 
skilaboðum sem vísindin færa okkur um stöðu mála og umfang þeirra aðgerða sem 
nauðsynlegt er að grípa til. Þannig er krafa á aðildarríki Parísarsamningsins um 
að uppfæra framlög sín gagnvart samningnum á fimm ára fresti með tilliti til 
nýjustu vísindarannsókna. Fyrsta uppfærsla framlaga á að eiga sér stað á árinu 
2020 og mun Ísland taka þátt í því líkt og önnur ríki. Til stóð að uppfærð markmið 
ríkja lægju fyrir á aðildarríkjafundi Loftslagssamningsins (COP26) sem áætlað var að 
halda í Glasgow í nóvember 2020. Vegna Covid-19 heimsfaraldursins verður 
loftslagsfundur hins vegar ekki haldinn næst fyrr en árið 2021 og dagsetning hans 
liggur ekki fyrir

5 Small Island Developing States (SIDS) sem hafa sýnt mikla samstöðu og haft töluverð áhrif með frumkvæði 
sínu.
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E f að líkum lætur hefði Ísland ekki náð að uppfæra landsframlag sitt fyrir nóvember -  sem nú 
er hafinn -  í samræmi við ofansagt en það verður að nást fyrir fund aðildarríkja 
Loftslagssamningsins sem halda á í Glasgow í nóvember 2021 að ári. Hvort hægt er að binda 
slíkt markmið í lög skal ósagt látið en það væri afar æskilegt að slík tilaga kæmi fram í 
nefndaráliti um þetta frumvarp.

Virðingarfyllst,
f.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands,

Árni Finnsson
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