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Samantekt

Í áætluninni eru samtals 48 aðgerðir sem skipt er í þrjá hluta

Aðgerðir til að draga úr losun á beinni ábyrgð Íslands (ESR)1

Aðgerðir til að draga úr losun sem tengist viðskiptakerfi með losunarheimildir (ETS)2

Aðgerðir til að draga úr losun og auka bindingu með bættri landnotkun (LULUCF)3

Mynd 3. Yfirlit aðgerða í áætluninni, merktar eftir því hvort þær eru nýjar og hvort þær eru í framkvæmd eða undirbúningi.
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C. Orkuframleiðsla
og smærri iðnaður

E. Landbúnaður
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og efnanotkun

F. Úrgangur og sóun

G. Hvatar til umskipta

A.1 Innviðir fyrir virka ferðamáta

F.1 Urðunarskattur

C.1 Föngun kolefnis frá jarðvarmavirkjunum

D.1 Reglugerð um F-gös

E.4 Bætt nýting og meðhöndlun áburðar

C.3 Loftslagsáhrif byggingariðnaðarins

A.8 Orkuskipti í þungaflutningum

E.1 Loftslagsvænni landbúnaður

A.4 Ívilnanir fyrir vistvæn 
ökutæki

G.1 Kolefnisgjald

B.1 Orkuskipti 
í sjávarútvegi
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B.2 Rafvæðing 
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I.2 Efling 
landgræðslu

B.3 Bann við 
notkun svartolíu

I.3 Endurheimt 
votlendis

B.4 Orkuskipti 
í ferjum

I.4 Verndun
votlendis

I.5 Kortlagning
á ástandi lands

B.5 Orkuskipti 
í skipum á vegum 
ríkisins

A.5 Innviðir fyrir vistvæn 
ökutæki

G.2 Loftslagssjóður

A.6 Lög og reglur vegna 
orkuskipta

G.3 Skil á umhverfis- 
upplýsingum

G.7 Sjálfbær fjármögnun
ríkissjóðs

G.5 Menntun um loftslags- 
mál í skólum

A.7 Nýskráning bensín- og 
dísilbíla óheimil árið 2030

G.4 Fræðsla um loftslags- 
mál fyrir almenning

G.8 Sjálfbær opinber
innkaup

G.6 Loftslagsáhrif
lagafrumvarpa

A.2 Ívilnanir fyrir virka ferðamáta

F.2 Bann við urðun lífræns úrgangs

C.2 Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja

D.2 Skattlagning á F-gös

E.5 Bætt fóðrun búfjár til að draga úr iðragerjun

C.4 Innlent endurnýjanlegt eldsneyti

A.9 Vistvænir bílaleigubílar

E.2 Kolefnishlutleysi í nautgriparækt

A.3 Efling almenningssamgangna

F.3 Minni matarsóun

A.10 Skylda ríkisaðila til að kaupa 
vistvænar bifreiðar

E.3 Aukin innlend 
grænmetisframleiðsla

G.11 Skipulagsgerð
og loftslagsmál

H.3 Þátttaka í alþjóðlegu kerfi 
um samdrátt í losun frá flugi

G.10 Loftslagsstefna annarra
opinberra aðila

H.2 Hertar reglur í viðskiptakerfi
með losunarheimildir (ETS)

G.9 Loftslagsstefna
Stjórnarráðsins

H.1 Föngun kolefnis
frá stóriðju

15 nýjar 20 í undirbúningi 28 í framkvæmd

1 ESR: Effort Sharing Regulation. Reglugerð um sameiginlegar efndir. Sú losun sem er á beinni ábyrgð hvers ríkis.
2 ETS: Emission Trading System. Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir.
3 LULUCF: Land Use, Land-Use Change, and Forestry. Landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt.

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
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