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ISK 210 
milljónir
Í HEILDAR TEKJUR

UM ÞAÐ BIL

328 
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NOTENDUR
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ORKUSPARNAÐUR

FRÁ 2015 TIL 2017

VIÐ VILJUM AÐ VIÐSKIPTAVINIR OKKAR OG 
SAMFÉLAGIÐ Í HEILD SINNI NJÓTI LANGTÍMA 
ÁVINNINGS AF SAMSTARFI VIÐ OKKUR

Klappir



Stafræn tækni tryggir 
skilvirkni, áreiðanleika 
og gagnsæi 
umhverfisupplýsinga

STJÓRNVÖLD

VIÐSKIPTAVINIR

NEYTENDUR

ÞJÓNUSTUAÐILI

SÖFNUN UMHVERFISUPPLÝSINGA



Umhverfismálin 
eru vaxandi 
áskorun

Parísarsamkomulagið um loftslagsbreytingar sem 

gert var í nóvember 2015 er áskorun til 

einstaklinga, heimila og fyrirtækja um að taka 

virkan þátt í aðgerðaráætlunum hverrar þjóðar í 

loftslagsmálum. Mikilvægustu þættir 

samkomulagsins eru:

1. Að draga úr útblæstri nógu hratt til að ná 

markmiðum um að hægja á hlýnun jarðar

2. Gagnsætt upplýsingakerfi á heimsvísu og 

umhverfisuppgjör fyrir aðgerðaráætlanir 

þjóðríkjanna

3. Aðlögun – efla  getu landa til að takast á við 

afleiðingar loftslagsbreytinga

4. Tap og skaði – efla getu landa til að endurheimta 

náttúruverðmæti sem hafa horfið vegna 

loftslagsbreytinga

5. Stuðningur – þ.m.t. fjárhagslegur til þjóða til að 

byggja hreina varanlega framtíð
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Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

Ísland fullgilti Rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar árið 1993 og     9 

árum síðar fullgilti Ísland Kyoto-bókunina sem gerð var við rammasamninginn árið 1997. 

Samkvæmt þessu hefur Ísland skuldbundið sig til að vinna með öðrum þjóðum að því að ná 

tölulegum markmiðum alþjóðasamninga á þessu sviði. 

Þann 4. nóvember 2016 gekk Parísarsamningurinn um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum í 

gildi á heimsvísu. Samningurinn var samþykktur í París 12. desember 2015, undirritaður af 

Íslandi 22. apríl 2016 og fullgiltur af Alþingi 19. september 2016.

Parísarsamningurinn er samkomulag undir Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna (United 

Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Markmið samningsins er 

að halda hækkun hitastigs jarðar undir 2°C miðað við meðalhitastig við upphaf 

iðnvæðingarinnar, en jafnframt skuli leitast við að halda hækkuninni undir 1,5°C. 

Að auki miðar samningurinn að því að efla getu ríkja til að takast á við afleiðingar 

loftslagsbreytinga með aðlögun og stuðningi þróaðra ríkja við þróunarríki og viðkvæmari 

lönd (sjá flæði fjármagns).

Þann 16. nóvember 2015 undirrituðu í Höfða 104 fyrirtæki, stofnanir og Reykjavíkurborg 

yfirlýsingu um loftslagsmál. Yfirlýsingin tekur á þremur þáttum þ.e. (1) Draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda (GHL) (2) Minnka myndun úrgangs  (3) Mæla árangurinn og gefa 

reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta. 

Umhverfisstofnun heldur utan um losunarbókhald Íslands og skýrslugjöf til skrifstofu 

rammasamningsins. 

Myndin lýsir því hvernig flæði upplýsinga og fjármagns á að eiga 

sér stað á milli aðila innan þjóðríkja og síðan upplýsingaflæði á 

milli þjóðríkja, ríkjasambanda og Sameinuðu þjóðanna.

Fjármagn er annarsvegar stuðningur til að auka viðnámsþrótt 

ríkja og hinsvegar kolefnisgjöld sem þjóðríki og fyrirtæki innan 

þjóðríkja greiða ef settum markmiðum er ekki náð.
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Kerfi Evrópusambandsins til að draga úr losun

ETS (e. Emissions Trading Scheme)

Viðskiptakerfi með losunarheimildir,  en undir það  fellur stóriðja 

og sá hluti alþjóðaflugs sem er í Evrópu.                                   

ESR (e. Effort Sharing)  Skipting byrða, en hér undir fellur m.a. 

losun frá vegasamgöngum, fiskiskipaflotanum, landbúnaði og 

úrgangi.

MRV (Measure, report, verify) hér undir fellur losun frá skipum 

yfir 5000 tonn.

EU ETS ESR

Sameiginleg markmið með ESB og Noregi

Framkvæmdastjórn ESB birti í júlí 2016 tillögu að reglugerð um bindandi árlegan

samdrátt aðildarríkjanna í losun gróðurhúsalofttegunda á árunum 2021 til 2030 og er

þetta hluti af regluverki ESB til að innleiða skuldbindingar ESB samkvæmt

Parísarsamningnum. Regluverkið mun ekki ná til losunar frá flugstarfsemi og

alþjóðlegum siglingum þar sem Parísarsamningurinn tekur ekki til losunar frá þessari

starfsemi. Stefnt er að því að takmarka losun frá flugstarfsemi með

tilkomu alþjóðasamkomulags Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og frá

skipasiglingum með tilkomu samkomulags við Alþjóða siglingamálastofnunina (IMO).

Alþjóðaflug innan Evrópu er í ETS kerfinu og hefur því efnahagsleg áhrif á Íslandi.

Samkvæmt tillögu ESB skal ná markmiðum um 40% samdrátt í losun árið 2030 

miðað við 1990, með því að draga úr losun um;

• 43% árið 2030 m.v. 2005, frá iðnaði sem fellur undir viðskiptakerfi ESB (ETS) 

• 30% árið 2030 m.v. 2005, frá losunaraðilum sem ekki falla undir ETS (ESR)

Skuldbindingar Íslands

Ísland, Noregur og Lichtenstein eru að semja við ESB um inngöngu í kerfi ESB. Það er 

næsta víst að skuldbindingar þessara landa munu fara í stórum dráttum eftir þeim reglum 

og viðmiðum sem er að finna í tillögum ESB. Tillögurnar eru í vinnslu innan ESB og ljóst 

að ESB mun ekki ganga frá formlegu samkomulagi við þjóðirnar fyrr en að því ferli loknu. 

Þetta þýðir að líklega verður samkomulag við ESB ekki í höfn fyrr en í lok árs 2017 og 

mögulega ekki fyrr en 2018.

MRV
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Heildarlosun Íslands í samanburði við ESB
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Stefna ESB til 2030. Samdráttur um 40% m/v 1990.
Losun Íslands og EU-28 frá 1990 til 2015

EU-losun EU-stefna IS-losun

3.542.000

2.125.000
(-40%)

7.000.000
(+99%)

Ísland

ESB

4.538.000
(+28%)

Y-ásinn til hægri vísar til losunnar á íslandi (t CO2í). 

160%

Raunlosun ESB til 2015 með alþjóðaflugi og án LULUCF (skógrækt og endurheimt votlendis). Raunlosun Íslands til 

2015 án alþjóðaflugs og án LULUCF. Spá fyrir Ísland til 2030 með alþjóðaflugi innan ESB án LULUCF

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Greenhouse_gas_emissions_(including_international_aviation,_indirect_CO2_and_excludin

g_LULUCF)_trend,_EU-28,_1990_-_2015_(Index_1990%3D100)-Fig1.png
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Samkvæmt skýrslu HÍ (tilv.1)  er reiknað með að losun 

gróðurhúsalofttegunda geti farið í rúmlega 7 mtCO2ígilda 

(2030) frá 4,5 mtCO2ígilda (2015). Reiknað með eftirfarandi 

aukningu:

▪ Samþykktar framkvæmdir á sviði stóriðju: 

- United Silicon (360.000 tCO2 ígildi) sjá tilv. (2) 

- PCC, Bakka (363.000 tCO2 ígildi) sjá tilv. (3) 

- Thorsil, Helguvík (600.000 tCO2 ígildi), sjá tilv. (4) 

▪ Aukning í ferðaþjónustu, flutningum og samgöngum:

- Alþjóðaflug innan Evrópu auki losun frá um 5% á ári.

- Samgöngur og flutningar innanlands auka losun um 

10% á ári

Ekki hefur verið reiknað inn hugsanleg höfn í Finnafirði og 

álver í Skagafirði.

(1) https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-

media/media/pdf_skrar/island_og_loftslagsmal_hhi_feb_2017.pdf

(2) http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/601/Matsskyrsla08-08-08.pdf

(3) http://www.efla.is/media/umhverfismat/PCC_Frummatsskyrsla_Bakki.pdf

(4) http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1069/201409064.pdf
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Spá um þróun á verði losunarheimilda

Forsendur 

Frá 2020 til 2030 er byggt á SSP3-sviðsmyndinni sem gerir ráð fyrir 

talsverðum tækniframförum og því að hiti hækki ekki umfram 2°C

Verðið á kvótanum mun tengjast því hvernig gengur að halda hlýnun 

jarðar undir 2°C. Ef það gengur illa má reikna með að framboð á 

kolefniskvóta verði takmarkað, sem þrýstir verðinu upp. Eftir 2030 má 

gera ráð fyrir verulegri hækkun á verðinu en stefnt er að kolefnishlutleysi 

2050.

Gjaldeyrisáhætta er nokkur á spátímabilinu en viðskipti með kolefniskvóta 

á markaði eru í EUR. Í spánni er miðað við framvirkt gengi á 

gjaldeyrismarkaði. 

Spáin er byggð á „Report of the High-Level Commission on Carbon Prices“

https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59244eed17bffc0ac256cf16/1495551740633/CarbonPricing_Final_May29.pdf
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Spá um efnahagsleg áhrif án mótvægisaðgerða

Í þessari spá er gerð ráð fyrir því að ekki sé gripið til 

mótvægisaðgerða. 

Gert er ráð fyrir að:

• LULUCF verði að hámarki 5% (samanber Írland 5,6%). 

• Aukning í alþjóðaflugi verði 5%

• Aukning í ferðaþjónustu 10%



10
Spá um mögulegan samdrátt vegna mótvægisaðgerða

2

2021-2025

Samdráttur

París

3

2026-2030

Samdráttur

París

1

2013-2020

Aðgerð

Kyoto 2

1.a: Settur verði upp loftslagssjóður sem hefur afl til að styðja við loftslagsverkefni (tenging við sjóði Evrópusambandsins)

1.b: Innleidd verði upplýsingatækni sem tryggir skilvirka vinnslu umhverfisupplýsinga „Transparency and Global Stocktake System“

1.c: Notkun raforku í fiskimjölsverksmiðjum verði stóraukin og raforka verði ráðandi í verksmiðjunum 

1.d: Þróa notkun á vistvænu eldsneyti í skipum 

1.e: Innleiða MARPOL Annex VI, Annex IV + íslenskt ákvæði

1.f:  Settar verði upp raftengingar í höfnum og notkun landrafmagns aukin verulega

1.g: Aukin verði notkun rafmagns og vistvæns eldsneytis í samgöngum almennt (almenningsvagnar, rútur, einkabílar)

2.a: Samdráttur vegna fiskimjölsverksmiðja ~70.000 tCO2-í

2.b: Samdráttur vegna raftengingar hafna ~ 75.000 tCO2-í

2.c: Samdráttur vegna samgangna á landi ~ 100.000 tCO2-í

2.d: Samdráttur vegna vistvæns eldsneytis á skip ~ 50.000 tCO2-í

2.e: Samdráttur vegna upplýsingatækni og bættrar orkunýtni ~ 150.000 tCO2-í

2.f:  Samdráttur vegna nýrra flugvéla ~ 100.000 tCO2-í

3.a: Samdráttur vegna fiskimjölsverksmiðja ~70.000 tCO2-í

3.b: Samdráttur vegna raftengingar hafna ~ 75.000 tCO2-í

3.c: Samdráttur vegna samgangna á landi ~ 300.000 tCO2-í

3.d: Samdráttur vegna vistvæns eldsneytis á skip ~ 300.000 tCO2-í

3.e: Samdráttur vegna upplýsingatækni og bættrar orkunýtni ~ 200.000 tCO2-í

3.f:  Samdráttur vegna endurheimt votlendis og skógræktar ~ 200.000 tCO2-í

Samtals mögulegur 

samdráttur tímabilsins er 

545.000 tCO2-í 

Samtals mögulegur 

samdráttur tímabilsins 

er 1.145.000 tCO2-í 

Samtals spá um  

mögulegan samdrátt 

tímabilsins er: 

1.690.000 tCO2-í
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Spá um efnahagsleg áhrif með mótvægisaðgerðum

Í þessari spá er gert ráð fyrir að Ísland vinni að mótvægisaðgerðum í 

samræmi við þau verkefni sem skilgreind hér að framan og að það 

náist að draga úr losun um 1.690.000 tCO2-ígildi á seinna Kyoto 

tímabilinu 2013 -2020 og Parísar tímabilinu 2021-2030.

Gert er ráð fyrir að:

• LULUCF verði að hámarki 5% (samanber Írland). 

• Aukning í alþjóðaflugi verði 5%

• Aukning í ferðaþjónustu 10%

• Dregið verði úr losun um 1.690.000 tCO2-ígildi (2013 -2020 og 2021-2030)
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Samanburður á efnahagslegum áhrifum

Núvirt áhrif á tímabilinu

172.326 milljónir ISK

Núvirt áhrif á tímabilinu 

267.392 milljónir ISK
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EU ETS ESR
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Loftlagssjóður sem fær alla innheimta kolefnisskatta

Fjármögnun grænna-innviðaverkefna:

Frumforsenda þess að Ísland vinni með markvissum hætti í

því að draga úr losun er að komið verði upp loftslagssjóði

Hlutverk loftlagssjóðs væri að styðja við verkefni sem

stuðlað geta að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda á

Íslandi, aðlögun að afleiðingum loftslagsbreytinga og

aukinni þekkingu almennings á loftslagsbreytingum af

mannavöldum, afleiðingum þeirra og mögulegum

aðgerðum til að sporna við þeim.

Þegar hefur verið ákveðið koma upp loftslagssjóði en hann

hefur verið sviptur tilkallinu til helmings tekna af sölu

losunarheimilda á uppboði. Þetta er ein þeirra

lagabreytinga sem gert er ráð fyrir vegna fjárlagafrumvarps

ríkisstjórnarinnar (2014). Í staðinn munu umræddar tekjur

renna beint í ríkissjóð.

Með því að nýta fjármagn sem kemur inn vegna ETS /

ESR kerfanna mun iðnaðurinn að mestu fjármagna eigin

græn innviðaverkefni.

2017
(1 milljarður)

2030
(170 milljarðar)

Staða 2017:

Ísland á þegar losunarheimildir fyrir um 1 milljarð í sjóði 

ESB sem væri hægt að ná í.

Mikilvægt er að allir þessir fjármunir renni í loftlagssjóðinn 

og hann stækkaður árlega í samræmi við þá fjármuni sem 

ríkissjóður fær vegna sölu losunarheimilda og sölu 

upprunaábyrgða.

Tryggja þar að loftslagssjóðurinn hafi burði til að takast á 

við stærri verkefni t.d. sameiginlegum 

fjármögnunarverkefnum.

Láta kolefnisskatta renna til loftlagssjóðs.
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Vistvænn togari (Hafrannsóknarskip)

Tæknibúnaður og helsti ávinningur.

Vélbúnaður verður 3 vélar sem sem framleiða 1.600 kW af

rafmagni. Vélarnar verða svokallaðar dual“ vélar og nota

bæði metanól og díselolíu. Einnig verður batterí þannig að

hægt er að jafna álagi á vélar og þannig spara verulegt

eldsneyti eða um 10-15%

Helsti ávinningur:

Lágt kolefnisspor ef metanólið er framleitt á Íslandi með

„grænu-rafmagni“ og losun frá iðnaði.

Hljóðlátari veiðar og betra umhverfi fyrir áhafnir

Aukin samkeppnishæfni íslenskra útgerða þar sem lágt

vistspor mun auka samkeppnishæfni

Íslensk tækni og hugvit notað sem hefur verið að

byggjast upp á síðastliðnum 10 árum sem mun leiða til

fjölgunar starfa á Íslandi. Íslenskir samstarfsaðilar í

umsókn eru Hafið, Íslensk Nýorka, Viðskiptahúsið,

Skipasýn og Klappir. Stuðningsyfirlýsing frá 2

útgerðum.

Dregið úr losun á Íslandi (20.000 tCO2-ígildi á ári hvert

skip).

Vistvænn togari.

52 metra langur togari sem notar að mestu             

metanól sem eldsneyti og batterí til orkusparnaðar.

Ný samskipta og tölvutækni til að lágmarka orkunotkun,

bæta upplýsingar og gera dagleg umhverfisuppgjör.

Skipið tengist við hafnarafmagn þegar það er í höfn og

hleður batteríin.

Sótt um styrk upp á 900 milljónir til ESB (Horizon 2020) til

að koma byggingunni af stað.

Tvær sterkar útgerðir hafa sagst vilja byggja vistvæn skip

á þessum grunni (mögulega 5 skip).

Ríkið þarf að byggja rannsóknarskip í stað Bjarna

Sæmundssonar.
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Vistvæn eldsneytisframleiðsla

6.000 tCO2 /ári

40USD/MWh 100% 
grænt
rafmagn 50.000 MWh

Vatn 2.500 tonn

Togarinn notar 10 tonn af 
metanóli á sólahring og losar 
aftur 15 tCO2-í á dag.

Framleiðir 4.000 tonn af 
metanóli á ári.

5 ára 

þróunartími

2 milljarðar 

verð á togara

Miðað er við eftirfarandi forsendur:
- Fyrsta rekstrarár 2023
- Meðalverð á losunarheimildum 3.600 kr/ t CO2-í og verð á gasolíu 90.000 kr./tonn.
- Verksmiðja kaupir losunarheimildir fyrir (200.000 tCO2-í * 3.600 kr/ tCO2-í = 720 milljónir á ári).
- Verksmiðjan kaupir upprunaábyrgðir á móti raforkukaupum (30 milljónir á ári).
- Togarinn myndi nota 5 tonn af gasolíu og losar 15 tCO2-í á sólahring 
- Eldsneytiskaup togara á ári: (5 tonn /dag * 300 úthaldsdagar * 90.000 kr/tonn = 135.000.000 milljónir á ári).
- Togari kaupi losunarheimildir fyrir (4.500 t CO2-í/ári  * 3600 = 16.200.000 milljónir á ári).

Ekkert NOx, 

PM eða SOx

Loftlagssjóðir
2
0

m
/ 
á
ri

 

30 ára 

líftími togara

4.500 
tCO2-í minni losun á ári/skip

ESB

100% grænt rafmagn 
300 kW

Verksmiðja sem losar 
300.000 tCO2 /ári vegna 

kola og 100.000 tCO2 /ári 
vegna raforku 

ÍSL.

21% grænt
rafmagn 100 MW 

Landsvirkjun

Repjuolía

Metanól 10 tonn á dag.

294.000 tCO2 /ári

Sala er 3.000 t/ári 

= 135 m kr./ári

Tekjur af 6.000 tCO2

á ári 20 m kr./ári 

50% endurgreiðsla á 

rafmagni á ári 120 m kr./ári 
291 m.kr. 

tekjur á ári.

Losnar við að kaupa 

CO2 heimild 16 m kr./ári 




