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Fundargerð 

12. fundur Loftslagsráðs, 5. júní  2019 

 

Mætt: Halldór Þorgeirsson, Pétur Reimarsson, Hrönn Hrafnsdóttir, Sigurður Eyþórsson, 
Ragnhildur Freysteinsdóttir, Árni Finnsson, Guðfinna Aðalgeirsdóttir og Jóhanna Harpa 
Árnadóttir.  
 
Í fjarfundarbúnaði: Brynhildur Davíðsdóttur og Brynhildur Bjarnadóttir  
Forföll boðaði: Sigurður Ingi Friðleifsson.  
 
Anna Sigurveig Ragnarsdóttir starfsmaður ráðsins sat fundinn og ritaði fundargerð. 

  

  

1. Fundargerð seinasta fundar 

a. Fundargerð seinasta fundar var samþykkt án athugasemda.  

  

2. Uppbygging stjórnsýslu í loftslagsmálum – drög að áliti Loftslagsráðs 

Í skipunarbréfi til fulltrúa loftslagsráðs dags. 25. maí 2018 kom fram að eitt verkefna 

ráðsins yrði að vinna úttekt á stjórnsýslu loftslagsmála. Til að hefja þá vinnu 

Síðastliðið haust hafði ráðið samband við Hrafnhildi Bragadóttur sl. haust sem tók 

saman yfirlit yfir þá aðila sem hafa hlutverkum að gegna í stjórnsýslu loftslagsmála á 

Íslandi. Í kjölfarið tók ráðið saman álit undir yfirskriftinni „Öflug stjórnsýsla í 

loftslagsmálum“, sem samþykkt var þann 12. desember 2018. 

 

Ráðherra óskaði í framhaldinu eftir nánari greiningu ráðsins á fjárveitingum, 

mannauði og innviðum auk sviðsmynda um framtíðar uppbyggingu stjórnsýslunnar. 

Fundarmenn vor sammála um að ráðið telur sig ekki hafa burði til að vinna slíka 

stjórnsýsluúttekt og leggur til að ráðherra feli hana sérfróðum aðilum en í ljósi reynslu 

af starfi Loftslagsráðs, eftir að ofangreint álit var lagt fram telur ráðið sig nú hafa 

forsendur til að koma með frekari ábendingar. 

 

Lögð voru fram drög að áliti sem var til umræðu á fundinum. Fundarmenn voru 

almennt sammála um innihald skjalsins en þótti mega skerpa á nokkrum atriðum.  

Álitið telst samþykkt en ákveðið var að formaður myndi vinna frekar í skjalinu og 

senda fundarmönnum til lokasamþykktar. 
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3. Aðlögun að loftslagsbreytingum 

a. Reynslan af ráðstefnu og vinnustofu  

Fundarmenn voru sammála um að ráðstefnan hefði tekist vel. Mikil 

ánægja var einnig með vinnustofuna þar sem fjölmargir aðilar sem koma 

að aðlögunarmálum að einhverju leiti í sínum störfum komu saman. 

Sköpuðust góðar umræður og fundarmenn höfðu fengið mjög jákvæð 

viðbrögð frá gestum. Er þarna kominn vísir að tengslaneti sem hægt 

verður að leita í síðar. Eftir vinnustofuna var skoðanakönnun send út og 

fengust mörg og ítarleg svör. 

b. Samantekt af vinnustofu 

Ráðgjafastofan Alta tók skilaði samantekt um fundinn. Þar koma fram 

góðar upplýsingar. Ákveðið var að samantektin yrði send þátttakendum á 

vinnustofunni auk þeirra sem sóttu ráðstefnuna fyrir hádegið 

c. Efnistök í umræðuplaggi sem unnið verður í sumar 

 

4. Kolefnishlutleysi 2040 

a. Staða greiningarvinnu - Darri Eyþórsson 

Loftslagsráð hóf umræðu um kolefnishlutleysi á fundi ráðsins 27. febrúar 

2019. Í framhaldinu var ákveðið að fá Darra Eyþórsson doktorsnema til að 

vinna umræðuplagg um kolefnisleysi undir leiðsögn formanns og 

varaformanns. Greiningarvinna er nú í gangi og var á fundinum farið yfir 

drög að skjalinu sem Darri er að taka saman fyrir ráðið. Drögin voru send 

út fyrir fundinn svo fundarmenn höfðu möguleika á að lesa skjalið. 

b. Inngangskaflar 

Á fundinum var ákveðið að gera inngangskafla skjalsins opinbera til að 

þessi vinna nýtist Stjórnarráðinu á komandi vikum. 

 

5. Upplýsingar frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

a. Kynning á innviðauppbyggingu vegna orkuskipta í samgöngum 

Verkefnið var kynnt opinberlega á blaðamannafundi 4. júní. Ráðið hefur 

áður fengið kynningu á stöðu þess, sjá má nánari upplýsingar á vef 

Stjórnarráðsins. https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-

frett/2019/06/04/Markviss-uppbygging-innvida-vegna-orkuskipta-i-

samgongum-/ 
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b. Kynning á átaki í bindingu kolefnis 

Átak í kolefnisbindingu er ein af meginstoðum aðgerðaráætlunar í 

Loftslagsmálum. Verkefnið hefur áður verið kynnt Loftslagsráði og 

Skógræktin og  Landgræðslan hafa unnið að  um nánari útfærslum sl. 

mánuði. Verkefnið er nú vel mótað og verður kynnt opinberlega innan 

fárra vikna. 

c. Frumvarp til breytinga á lögum um loftslagsmál 

Frumvarpið hefur verið í vinnslu í ráðuneytinu í vetur og er nú til umræðu í 

umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndarálit mun fljótlega verða tilbúið, 

ólíklegt er að málið tefjist fram á haust. 

Skipað verður aftur í ráðið þegar lagastoð verður komin fyrir starfsemi 

ráðsins. 

d. Stofnun samstarfsvettvangs um loftslagsmál og grænar lausnir 

Stofnaður hefur verið samstarfsvettvangur um loftslagsmál og grænar 

lausnir. Verkefnið verður viðstað hjá Íslandsstofu og standa að því fjögur 

ráðuneyti, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Bændasamtök Íslands 

Samorka, Orkuklasinn, Viðskiptaráð Íslands, Íslandsstofa auk fjölda 

fyrirtækja. Áhugavert verður að sjá hvernig vettvangurinn mun starfa og 

tengsl hans við Loftslagsráð. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-

rit/2019/05/28/Stofnun-samstarfsvettvangs-um-loftslagsmal-og-graenar-

lausnir/ 

 

6. Reynslan af fyrsta starfsárinu og undirbúningur næsta starfsárs. 

- Fundarmenn voru sammála um að þetta fyrsta starfsár hefði tekist vel.  

- Fundarmenn töldu vel hafa tekist til að hafa það sem kemur frá ráðinu bæði 

faglegt og upplýsandi. 

- Gott hversu breiður hópur á fulltrúa í ráðinu, þannig er aðkoma ólíkra aðila 

tryggð og gott að heyra sjónarmið annara. 

- Mikilvægt er að ráðið spyrjir réttra spurninga og tryggja þarf sjálfstæði 

ráðsins sem felst að miklu leiti í því að hafa tækifæri til að láta vinna 

sjálfstæðar greiningar. 

- Mikil vinna að sitja í ráðinu og oft mikið að lesa. Fundir hafa verið langir. 

- Fundarmenn voru sammála um að ráðið hefði tækifæri og vilja til að láta enn 

frekar til sín taka á komandi ári. 

 

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl 15.00. 


