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HVAÐ ÞARF AÐ GERA  
Í LOFTSLAGSMÁLUM?
 

AÐGERÐAÁÆTLUN PARÍSAR 1,5 FYRIR ÍSLAND 
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UM PARÍS 1,5
París 1,5 er baráttuhópur um að Ísland geri sitt til að stöðva 
hlýnun jarðar við 1,5°C. Hópurinn er skipaður lærðum sem 
leikum í umhverfismálum.
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PARÍS 1,5 VILL AÐ ÍSLAND SETJI SÉR METNAÐAR-
FULL MARKMIÐ

 • Við viljum sýna metnað og ábyrgð með því að ganga lengra en skuldbindingar Íslands samkvæmt 
Parísarsamningnum segja til um.

 • Við viljum að losun CO2 ígilda á hvern íbúa Íslands verði minni en meðallosun hvers íbúa í  ESB. Við 
viljum að losun á hvern íbúa á Íslandi verði að hámarki 4 tonn CO2 ígilda árið 20301. 

 • Sett verði lög um loftslagsmál þar sem stefnt er að 40% samdrætti á losun árið 2030 og árið  
2045 verði losun að minnsta kosti 85% lægri en árið 1990. Með lögunum yrði stuðlað að stöðugu 
upplýsingaflæði um stöðu landsins í að ná þessum markmiðum. Líta skal til Svíþjóðar og Noregs sem 
fyrirmyndar í gerð laganna. 

 • Við fjárlagagerð og aðra opinbera áætlanagerð skuli taka mið af loftslagsmarkmiðum Íslands.

SVONA ÆTLUM VIÐ AÐ NÁ MARKMIÐUNUM

1. LANDBÚNAÐUR
 • Bændur fái aðstoð við að mæla efnainnihald jarðvegs, gerð áætlana um áburðarblöndun og 

dreifingu til að draga úr ofnotkun á tilbúnum áburði.

 • Hvatt verði til metangasgerðar í landbúnaðarhéruðum sem og geymslu húsdýraúrgangs í 
loftþéttum geymum sem dregur úr losun og stuðlar að bættri nýtingu áburðarefna.

 • Hagrænir hvatar verði lagðir fram til að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum í landbúnaði.

 • Stórefla grænmetis- og ávaxtaframleiðslu á Íslandi með endurnýjanlegum orkugjöfum og draga 
þar með úr losun vegna flutnings til landsins samhliða styrkingu innlendrar framleiðslu.

 • Lýðheilsumarkmið um neyslu fjölbreyttrar fæðu og að draga úr kjötneyslu verði eflt og sett í 
samhengi við loftslagsmál.

 • Tekið verði mið af loftslagsáhrifum í búvörusamningum og leitast við að lágmarka áhrif 
samninganna á losun gróðurhúsalofttegunda.

 • Tekið verði tillit til þess í búvörusamningum að bændur fái tækifæri til að draga stórlega úr 
losun á þeirra landi.

1 Losun Íslands árið 2015 var 8,12 tonn CO2 ígildi án landnotkunar LULUCF, stóriðju og annarra þátta sem falla undir viðskiptakerfi 
með losunarheimildir,  þrátt fyrir að húshitun og rafmagn sé frá endurnýjanlegum orkugjöfum en meðallosun frá hverjum íbúa innan 
ESB var 5 tonn sama ár.
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2. LANDNOTKUN
 • Ríki hvetji og styðji sveitarfélög til að leggja fram skipulagsáætlanir sem eru kolefnishlutlausar. 

Hvert sveitarfélag  hafi sterka loftslagsstefnu sem skili sér inn í skipulagsáætlanir.

 • Öll frekari framræsing á votlendi verði óheimil nema með undanþágum og þeim skilyrðum að 
meira verði endurheimt á móti því sem var framræst.

 • Ríkið setji sér eigendastefnu um endurheimt votlendis á ríkisjörðum.

 • Sett verði raunhæf háleit markmið um aðgerðir í endurheimt votlendis og að ríkið styðji við 
bakið á þeim sem vinna að endurheimt votlendis.

 • Ríki og sveitarfélög taki höndum saman um samvinnu í endurheimt votlendis.

 • Landeigendum verði gefinn kostur á því að fara í endurheimt votlendis og fái stuðning til þess.

 • Sett verði meira fé í rannsóknir á endurheimt votlendis.

 • Umfang skógræktar og landgræðslu verði fjórfaldað.

3. SAMGÖNGUR
 • Allt flug og skipaflutningar verði fellt undir losunarheimildakerfi ETS, eða annað fjölþjóðlegt kerfi 

þar sem sett verða metnaðarfull markmið um samdrátt.  

 • Upplýsingar um losun flugs birtist við bókun ásamt vísan í leiðbeiningar um hvernig farþegi á 
möguleika á að bæta fyrir losunina.

 • Frá og með 2025 verði ekki seldir bílar með brunahreyfli nema gegn undanþágu.

 • Innviðir sem styðja við rafmagnsbíla sem og aðrar tegundir endurnýjanlegra orkugjafa verði 
stórefldir.

 • Ríki og sveitarfélög stuðli markvisst að því að almenningssamgöngur, hjólreiðar og ganga séu 
raunhæfir ferðamátar. Það kallar á uppbyggingu innviða og að í öllum skipulagsáætlunum 
sé þessi þáttur lagður til grundvallar. Hlúð verði að reglum sem varða öryggismál óvarðra 
vegfarenda.

 • Kolefnisgjald á eldsneyti verði ákvarðað útfrá þeim skuggakostnaði2 sem talin er falla á 
samfélagið við að uppfylla áætlanir sínar um samdrátt losunar. 

4. ORKA OG ORKUFRAMLEIÐSLA
 • Mótuð verði orkustefna fyrir Ísland þar sem fram kemur hvernig við ætlum að afla orku til að 

drífa þjóðfélagið áfram og hvernig við ætlum að spara orku á móti svo við getum sýnt að við 
förum skynsamlega með auðlindir jarðar.

 • Ísland haldi ímynd sinni sem framleiðanda orku úr endurnýjanlegum orkugjöfum og verði ekki 
aðili að olíuleit á Drekasvæðinu.

2 Sjá kafla 12 í skýrslu https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/20_english_summary_
a60.pdf
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 • Notkun jarðefnaeldsneytis á Íslandi verður hætt árið 2035.

 • Orkufyrirtæki fái hvatningu til að bæta nýtni við orkuvinnslu jarðhitavirkjana og að orka 
jarðhitavökvans verði enn frekar nýtt til ýmissar starfsemi sem hefur hag af því að vera staðsett 
á orkuvinnslusvæði.

 • Losun gróðurhúsalofttegunda frá öllum jarðhitavirkjunum verði bundin í berg og/eða nýtt í 
efnaframleiðslu svo fremi sem kostnaður sé ekki hærri en kostnaður við losunarheimildir. 

5. IÐNAÐARFERLAR OG EFNANOTKUN
 • Iðnaður fái stuðning frá ríki við að innleiða tækni sem dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Hagrænir hvatar fyrir fyrirtæki sem leggja fram raunhæfa áætlun um hvernig þau hyggist draga 
úr losun.

 • Skapaðar verði forsendur fyrir iðnfyrirtæki til að endurnýta “glatvarma” eða þeim gert skylt að 
endurnýta ákveðið hlutfall þess varma sem ekki nýtist í starfseminni.

 • Gerð verði krafa um að við mannvirkjagerð sem fer yfir ákveðin stærðarmörk í kostnaði, 
(t.d. 600 milljón ISK eins og í Svíþjóð) verði að fara fram vistferilgreining. Leiði greiningin í 
ljós að kolefnisspor mannvirkisins er yfir ákveðnum mörkum verði leitað leiða til að minnka 
kolefnissporið og/eða bæta fyrir losunina með vottuðum aðferðum.

 • Gerðar verði kröfur í minni mannvirkjagerð (undir 600 milljónum ISK) um að notuð séu efni 
sem valda minni losun. Kröfur verði innleiddar í byggingareglugerð og fylgt eftir af viðeigandi 
stofnunum.

 • Gerð verði krafa um að við allar framkvæmdir sem fara þurfa í mat á umhverfisáhrifum verði 
reiknað kolefnisspor og settar fram tilhlýðilegar mótvægisaðgerðir við losun.

6. SJÁVARÚTVEGUR - FLUTNINGAR Á SJÓ
 • Útgerðarfélög verði með hagrænum hvötum hvött til að  innleiða orkustjórnunarkerfi í 

skipum til þess að draga úr eldsneytisnotkun. Hagrænum hvötum verði einnig beitt til að 
fá útgerðarfélög til að leggja fram raunhæfa áætlun um hvernig þau hyggist draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda frá skipum sínum.

 • Hafnir eða orkufyrirtæki geti boðið skipum upp á öflugri tengingar við raforkukerfi en nú 
þekkist þannig að unnt verði að landtengja flutningaskip, skemmtiferðaskip og önnur stærri 
skip.

 • Settar verði reglur um útblástur minni báta í ferðaþjónustu, sem hvetji til þess að slíkir bátar 
verði rafknúnir árið 2030.

 • Lokið verði við rafvæðingu fiskimjölsverksmiðja og hagrænir hvatar notaðir til þess að sporna 
gegn því að verksmiðjur séu reknar á olíu þrátt fyrir að rafvæðing hafi farið fram.

 • Ísland fullgildi VI. viðauka MARPOL-samnings og nýti ákvæði hans til að herða reglur um 
útblástur skipa svo sem með banni við svartolíu sem eldsneyti á skip innan lögsögu Íslands.
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7. ÚRGANGUR
 • Leitað verði allra leiða fyrir árið 2030 til gera verðmæti úr öllum lífrænum úrgangi sem í dag er 

urðaður 

 • Urðun úrgangs verði í framtíðinni miklum takmörkunum háð. Allur úrgangur verði endurunninn.

 • Núverandi kerfi um dreifingu fjölpósts verði snúið við og almenningi gefinn kostur á að þiggja 
fjölpóst en ef það samþykki liggur ekki fyrir verði fjölpóstur ekki settur inn um lúguna.  

 • Sett verði lög/reglur sem miða að því að draga úr notkun einnota plastpoka, plastborðbúnaðar 
s.s. glasa, hnífapara og diska. Sú krafa verði gerð að einnota borðbúnaður geti brotnað niður í 
safnhaugum og sé gerður úr efnum af náttúrulegum uppruna. 

 • Hagrænir hvatar verði settir á til að fólk velji frekar viðgerðir og geti þannig nýtt hluti lengur 
frekar en að kaupa nýtt.

 • Gjöld á óflokkaðan úrgang verði hækkuð en lækkuð á flokkaðan úrgang til þess að hvetja enn 
frekar til flokkunar.

 • Óheimilt verði að henda neysluhæfri matvöru, s.s. stór mötuneyti, stórmarkaðir, bakarí, 

framleiðendur. Fræðsla til neytenda um líftíma matvöru verði stóraukin.

 
8. ANNAÐ

 • Ríki setji af stað fræðslu annars vegar fyrir almenning og hins vegar fyrir fyrirtæki þar sem 
sýnt er fram á hvernig ýmsar athafnir valda losun á gróðurhúsalofttegundum og hvað hver 
og einn getur gert til að leggja sitt af mörkum. Stuðlað verði að ábyrgðartilfinningu gagnvart 
loftslagsbreytingum.

 • Stofnaður verði sjóður sem veitir fé í nýsköpunarverkefni og rannsóknir á möguleikum til þess 
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

 • Ísland feti í fótspor Noregs og banni opinber viðskipti sem valda eyðingu regnskóga. Þar með 
talið eru innkaup ríkis og sveitarfélaga á vörum og þjónustu eins og t.d. pálmaolíu.

 • Allar fjárfestingar lífeyrissjóða verði í verkefnum sem stuðla að aukinni sjálfbærni og stuðli ekki 
að aukinni losun gróðurhúsalofttegunda.
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