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Skrifleg fyrirspurn um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og 
loftslagsmarkmið Parísarsamkomulagsins  
 
Allar norrænu ríkisstjórnirnar vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en 
með mjög ólíkum hætti. Einnig er unnið að heimsmarkmiðunum í Norðurlandaráði. 
Gagnlegt væri að athuga hvort við gætum lært eitthvað hvert af öðru eða hvort 
samlegðaráhrif náist með nánara samstarfi á einhverjum sviðum. Því er óskað eftir 
yfirliti yfir það með hvaða hætti hvert land vinnur að markmiðunum:  
 
 

 Hvernig vinna norrænu ríkisstjórnirnar að því að ná heimsmarkmiðum SÞ 
og loftslagsmarkmiðunum?  

 
 Bera allir ráðherrar ríkisstjórnanna ábyrgð á markmiðunum? 

 
 Ber ákveðinn ráðherra, starfshópur eða nefnd ábyrgð á samræmingu? 

 
 Er lagt mat á það árlega hvernig starfinu miðar? 

 
 Með hvaða hætti skuldbinda ríkisstjórnirnar einstakar nefndir þingsins 

gagnvart heimsmarkmiðunum og loftslagsmarkmiðunum? 
 

 Hvaða áhrif hafa heimsmarkmiðin á löggjafarstarfið? 
 

 
Svör landanna við skriflegri fyrirspurn (E20/2019)  

 



 

Danmörk 
 
Fáein orð um markmið Danmerkur og stöðu framkvæmdar loftslagsskuldbindinga 
Danmerkur  
Síðan Danmörk gerðist aðili að loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna árið 1994 
hefur landið verið skuldbundið til að leggja sitt af mörkum til að draga úr 
loftslagsbreytingum af mannavöldum. Síðan árið 2015 hefur Parísarsamkomulagið 
verið stefnumarkandi fyrir þetta starf. Með samkomulaginu hafa aðilar undirritað 
markmið um að halda meðalhækkun hitastigs á jörðinni vel undir tveimur gráðum í 
samanburði við tímabilið fyrir iðnvæðingu og að vinna að því að takmarka hækkun 
hitastigs við 1,5 gráður.  
 
Landsmarkmið og metnaður  
Með samkomulagi í orkumálum árið 2018 samþykktu allir flokkar á danska þinginu 
(á þeim tíma) markmið um kolefnishlutleysi í Danmörku eigi síðar en árið 2050. Auk 
þessa gerði ríkisstjórnin samning um nýja loftslagslöggjöf sem setur fram 
metnaðarfull markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 70% árið 
2030 miðað við árið 1990 og tryggir stefnu í loftslagsmálum um mörg ókomin ár. 
Liður í þessu starfi eru framkvæmdaáætlanir dönsku ríkisstjórnarinnar í 
loftslagsmálum sem verða lagðar fram í ár, þar sem m.a. koma við sögu 
stefnumörkun fagsviða og aðgerðir sem varða þátttöku borgaranna, atvinnulífsins og 
félagasamtaka. Ríkisstjórnin hefur samþykkt að koma á fót samstarfi í 
loftslagsmálum á öllum sviðum atvinnulífsins, sem hefur verið falið að semja 
áætlanir sem vísa veginn fyrir minnkandi losun koltvísýrings fram til ársins 2030. Í 
því skyni að tryggja tillit til umhverfissjónarmiða í allri stefnu dönsku 
ríkisstjórnarinnar, hefur ríkisstjórnin komið á fót nýrri nefnd um græn umskipti.  
 

Markmiðssetning ESB  
Danmörk hefur ásamt öðrum aðildarríkjum ESB tilkynnt loftslagsmarkmið til 
Parísarsamkomulagsins um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um minnst 
40% árið 2030 miðað við árið 1990. Ríkisstjórnin vinnur þó að því að markmið 
ESB um að draga úr losun til ársins 2030 og framlag til Parísarsamkomulagsins 
verði hækkað í minnst 55%. Um leið vinnur Danmörk að því að ná uppfærðum 
markmiðum til ársins 2030 á sem hagkvæmastan hátt. Aðgerðum ESB til að draga 
úr losun til ársins 2030 og framlagi til Parísarsamkomulagsins er skipt niður á kerfi 
fyrir viðskipti með losunarheimildir, sem alls á að draga úr losun um 43% árið 



2030 miðað við árið 2005 og kerfi utan viðskiptakerfisins, sem á að draga úr 
losun um 30% árið 2030 miðað við árið 2005. Markmið Danmerkur er að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda í kerfi utan viðskiptakerfisins árið 2030 um 39% miðað 
við árið 2005. Með markmiðinu fylgir skuldbinding um að draga úr losun á 
stigbundinn hátt á tímabilinu 2021–2030. Með því er átt við hámark fyrir hve mikla 
losun Danmörk megi hafa ár hvert frá 2021 til 2030, reiknað sem uppsöfnuð losun 
á öllu tímabilinu. Gert er ráð fyrir að árlegt magn losunar verði ákveðið á árinu 
2020 af framkvæmdastjórn ESB í samstarfi við aðildarríkin.  
 

Kerfi fyrir viðskipti með losunarheimildir og kerfi utan viðskiptakerfis með losunarheimildir 

Kerfi fyrir viðskipti með losunarheimildir 

Kerfi fyrir viðskipti með losunarheimildir nær til losunar frá orku í raforkuframleiðslu, 
meginhluta hitaveitu, stórum iðjuverum, olíu- og gasframleiðslu og flugumferð milli ESB-landa 
og frá árinu 2023 einnig flugumferð til landa utan ESB. Innan Evrópusambandsins er losun 
stjórnað með viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir koltvísýrings. Viðskiptakerfið með 
losunarheimildir stjórnar losun gróðurhúsalofttegunda með því að tilgreina 
hámarksheildarlosun innan ESB og að því loknu er myndað verð á losun koltvísýrings með 
aðferðum markaðarins. Þau iðjuver og fyrirtæki sem kerfið nær til þurfa að kaupa rétt til 
losunar koltvísýrings með því að kaupa losunarheimildir. 

 

Kerfi utan viðskiptakerfis með losunarheimildir 

Kerfi utan viðskiptakerfis með losunarheimildir nær til losunar frá landbúnaði, landflutningum, 
siglingum innanlands, húsnæði, viðskiptum og þjónustu, vetnisflúorkolefni og úrgangi. Í kerfinu 
utan viðskiptakerfis með losunarheimildir er aðgerðum skipt milli aðildarríkjanna sem 
landsbundnum markmiðum. 

 
 
Bera allir ráðherrar ríkisstjórnanna ábyrgð á markmiðunum?  
Vísað er í fylgiskjal 1 varðandi skiptingu undirmarkmiðanna á starfssviðin.  
 
Ber ákveðinn ráðherra, starfshópur eða nefnd ábyrgð á samræmingu?  
Fjármálaráðuneytið ber ábyrgð á samræmingu og eftirfylgni heimsmarkmiðanna. 
Loftslags-, orku- og veitumálaráðuneytið ber ábyrgð á að hrinda í framkvæmd 
pólitískum ákvörðunum um markmið í loftslags-, orku- og veitumálum.  
 
Er lagt mat á það árlega hvernig starfinu miðar?  
Danska hagstofan skráir framvindu undirmarkmiða heimsmarkmiðanna og 
niðurstöðuna má nálgast á þessari slóð https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg   
 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg


Að auki hefur farið fram árleg eftirfylgni í tengslum við framkvæmdaáætlun fyrri 
ríkisstjórnar um heimsmarkmið SÞ (2017), sbr. https://www.fm.dk/publikatio-
ner/2018/fremdriftsrapport-verdensmaalene  
 
Með hvaða hætti skuldbinda ríkisstjórnirnar einstakar nefndir þingsins gagnvart 
heimsmarkmiðunum og loftslagsmarkmiðunum?  
Danska þingið skipaði þverpólitískt tengslanet og fjármálanefnd danska þingsins 
skipaði starfshóp um heimsmarkmiðin.  
 
Hvaða áhrif hafa heimsmarkmiðin á löggjafarstarfið?  
Lagafrumvörp og aðrar aðgerðir sem við eiga skulu metin með hliðsjón af 
heimsmarkmiðunum ef afleiðingarnar eru verulegar og skipta máli. Að auki hefur 
Ríkisendurskoðun Danmerkur hafið rannsókn á framkvæmd og eftirfylgni 
ráðuneytanna á heimsmarkmiðum SÞ í Danmörku.  Gert er ráð fyrir að endanleg 
skýrsla liggi fyrir í september 2020. 

https://www.fm.dk/publikatio-ner/2018/fremdriftsrapport-verdensmaalene
https://www.fm.dk/publikatio-ner/2018/fremdriftsrapport-verdensmaalene


 

Finnland 
 
Parísarsamkomulagið 
Parísarsamkomulagið frá 2015 kveður á um að jafnvægi milli losunar og 
kolefnisbindingar skuli nást á alþjóðavísu frá árinu 2050. Því til viðbótar felur 
Parísarsamkomulagið í sér markmið um að draga úr hnattrænni hlýnun um tvær 
gráður og leitast eftir að halda hækkun hitastigs við eina og hálfa gráðu. Löndin 
sem hafa fullgilt samkomulagið hafa á grundvelli framlaga landanna skuldbundið sig 
til að vinna að því að ná markmiðum samkomulagsins. Finnland hefur sem 
aðildarríki ESB skuldbundið sig til að draga úr losun um 40% fram til ársins 2030 
miðað við stöðuna árið 1990. Þetta markmið ESB hefur síðan verið bundið í löggjöf 
ESB með skuldbindingum fyrir kerfi fyrir viðskipti með losunarheimildir og fyrir kerfi 
utan viðskiptakerfisins. Samkvæmt þessum skuldbindingum ber Finnlandi skylda til 
að draga úr losun um 39% til ársins 2030 miðað við árið 2005 í kerfi utan 
viðskiptakerfisins með losunarheimildir.  
 
Í Finnlandi ber ríkisstjórnin öll ábyrgð á framfylgd framsettra markmiða. Aðgerðir til 
að ná markmiðunum eru í formi orku- og loftslagsstefnu sem og stefnumörkun á 
grundvelli loftslagslöggjafarinnar. Þessi tæki eru samþykkt af ríkisstjórninni og þingið 
upplýst um málið. Samræming stefnu finnsku ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum er í 
höndum starfshóps ráðherra undir forystu umhverfis- og loftslagsmálaráðherrans 
Krista Mikkonen. Hópurinn ber ábyrgð á framkvæmd loftslagsmarkmiða áætlunar 
ríkisstjórnarinnar. Í ráðherrahópnum taka þátt þeir ráðherrar sem í raun bera ábyrgð 
á framkvæmd stefnu ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum.  
 
Ríkisstjórnin skilar árlegri skýrslu til finnska þingsins um þróun losunarmála með 
tilliti til settra markmiða. Skýrslugjöfin fer fram í formi ársskýrslu um loftslagsmál í 
samræmi við reglur í loftslagslöggjöfinni. Finnland skilar auk þess reglulega skýrslum 
um þróun losunar bæði til SÞ og ESB samkvæmt þeim kröfum um skýrslugerð sem 
settar hafa verið.   
 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030 
Finnland hefur skuldbundið sig til að stuðla að framkvæmd heimsmarkmiða SÞ í 
heild sinni fram til ársloka 2030. 



Grundvöllur framkvæmdar Finnlands á heimsmarkmiðum SÞ felst í núverandi 
pólitískri og lagalegri umgjörð sem og framkvæmd alþjóðlegra 
og innlendra samninga og stefnumörkunar sem eru bindandi fyrir Finnland. 
 
Ríkisstjórnin ber meginábyrgð á framkvæmd heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun til ársins 2030. Vinnan er samræmd af finnska 
forsætisráðuneytinu. Vorið 2020 mun ríkisstjórnin skila skýrslu til finnska þingsins um 
þær aðgerðir sem ráðgert er að framkvæma til að stuðla að sjálfbærri þróun á 
núverandi kjörtímabili (2019–2023). Í skýrslunni mun ríkisstjórnin greina aðgerðir sínar 
með tilliti til allra 17 heimsmarkmiðanna um sjálfbæra þróun. Framtíðarnefnd finnska 
þingsins mun fjalla um þessa skýrslu ríkisstjórnarinnar. 
 
Auk skýrslunnar til finnska þingsins mun ríkisstjórnin vorið 2020 semja skýrslu til SÞ 
um hvernig Finnland vinnur að framkvæmd heimsmarkmiðanna um sjálfbæra þróun. 
Skýrslan (Voluntary National Review) er valfrjáls. Finnska forsætisráðuneytið ber 
ábyrgð á skýrslunni, en hún er samin í nánu samstarfi við öll ráðuneyti, ýmis 
samtök, fyrirtæki og bæjar- og sveitarfélög. Stefnt er að á grundvelli vísa að gera 
grein fyrir hvernig framkvæmd heimsmarkmiðanna um sjálfbæra þróun hefur miðað 
fram á undanförnum fjórum árum. Finnland skilaði fyrstu skýrslu sinni árið 2016 og 
hefur skuldbundið sig til að skila skýrslu fjórða hvert ár. Auk þess áformar 
ríkisstjórnin á núverandi kjörtímabili að útbúa langtímaáætlun um hvernig Finnlandi 
skuli í síðasta lagi árið 2030 ná sjálfbærnimarkmiðunum. Vinnan við áætlunina hófst 
haustið 2020. 
 
Þó svo að finnska ríkisstjórnin beri meginábyrgð á framkvæmd heimsmarkmiðanna 
um sjálfbæra þróun er ekki hægt að ná markmiðunum án víðtæks stuðnings í 
samfélaginu. Finnska framkvæmdanefndin um sjálfbæra þróun, sem er undir forystu 
forsætisráðherrans, er mikilvægur vettvangur til að samræma sjónarmið ólíkra 
hagsmunahópa í vinnu að sjálfbærri þróun. Í framkvæmdanefndinni sitja, auk 
þingmanna, m.a. fulltrúar ráðuneyta, atvinnulífsins, stéttarfélaga, félagasamtaka og 
háskóla. Sérfræðingahópurinn um sjálfbæra þróun safnar saman ólíkum 
forsvarsmönnum á sviði rannsókna og er drifkraftur í vinnu að heimsmarkmiðum SÞ. 
Ungt fólk tekur þátt í starfinu í sérstökum hópi um heimsmarkmið SÞ fram til ársins 
2030.   



 

Ísland 
 
Hvernig vinna norrænu ríkisstjórnirnar að því að ná heimsmarkmiðum SÞ og 
loftslagsmarkmiðunum?  
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
Ísland vinnur kerfisbundið með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og leggur 
áherslu á árangursríka framkvæmd markmiðanna fyrir árið 2030.  Á vegum 
forsætisráðuneytisins hefur starfshópur unnið að framkvæmd heimsmarkmiða 
SÞ síðan árið 2017. Hópurinn er undir forystu skrifstofu forsætisráðherra í nánu 
samstarfi við utanríkisráðuneytið, sem gegnir varaformennsku í starfshópnum og sér 
meðal annars um samskiptamál og þróunarsamstarf. Verkefnahópinn skipa fulltrúar 
allra ráðuneyta ásamt Hagstofu Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Félag 
Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og Ungmennaráð heimsmarkmiða Sameinuðu 
þjóðanna hafa áheyrnaraðild að hópnum. Starfshópurinn hefur einnig komið á fót 
ungmennaráði um heimsmarkmið SÞ og átt náið samstarf við marga aðila, meðal 
annars í gegnum Lýðheilsustofnun, Háskóla Íslands, Festu (miðstöð um 
samfélagsábyrgð) og Almannaheill (fræðasetur þriðja geirans, frjáls félagasamtök). 
 
Loftslagsmarkmiðin 
Að því er varðar framkvæmd loftslagsmarkmiðanna birti ríkisstjórnin haustið 2018 
fyrstu framkvæmdaáætlunina um framkvæmd Parísarsamkomulagsins, þar sem 
aðgerðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda er lýst. Þegar þessar línur 
eru ritaðar er verið að vinna að uppfærslu framkvæmdaáætlunarinnar í 
loftslagsmálum, þar á meðal nýjum aðgerðum og hert er á öðrum. Þar sem 
samgöngumál eru sérstök áskorun á Íslandi verður í nýju áætluninni lögð sérstök 
áhersla á að draga úr losun frá samgöngum. 
 
Bera allir ráðherrar ríkisstjórnanna ábyrgð á markmiðunum? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
Verkefnahópinn um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna skipa fulltrúar allra 
ráðuneyta.  
 



Loftslagsmarkmiðin 
Íslenska ríkisstjórnin ber meginábyrgð á loftslagsmarkmiðunum, en samræming og 
samstarf við önnur fagsvið er í höndum ráðherra umhverfismála og náttúruauðlinda.  
  
Ber ákveðinn ráðherra, starfshópur eða nefnd ábyrgð á samræmingu? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
Hópurinn er undir forystu skrifstofu forsætisráðherra í nánu samstarfi við 
utanríkisráðuneytið, sem gegnir varaformennsku í starfshópnum og sér meðal annars 
um samskiptamál og þróunarsamstarf. Verkefnahópinn skipa fulltrúar allra ráðuneyta 
ásamt Hagstofu Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Félag Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi og Ungmennaráð heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna hafa 
áheyrnaraðild að hópnum. 
 
Loftslagsmarkmiðin 
Ábyrgð á samræmingunni er hjá ráðherra umhverfis- og náttúruauðlindamála en í 
því skyni að festa starfið í sessi á öðrum starfssviðum var skipaður stýrihópur þvert 
á ráðuneyti sem ber ábyrgð á að tryggja samræmingu og samstarf milli viðkomandi 
sviða. Formaður stýrihópsins er frá umhverfis- og náttúruauðlindaráðuneytinu á 
meðan hinir fulltrúarnir eru frá öðrum ráðuneytum sem bera ábyrgð á ólíkum 
sviðum, svo sem samgöngumálum, orkumálum, fjármálum, sjávarútvegi, landbúnaði 
o.s.frv. Samband íslenskra sveitarfélaga á einnig fulltrúa í stýrihópnum.  
 
Er lagt mat á það árlega hvernig starfinu miðar? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
Hagstofa Íslands skráir árangur Íslands varðandi heimsmarkmið SÞ. Safnað er 
gögnum varðandi þá vísa sem SÞ hafa ákveðið fyrir markmiðin og nýverið opnaði 
Hagstofan heimasíðu, á íslensku og ensku, með tölulegum upplýsingum um 
markmiðin að breskri fyrirmynd. Á þann hátt er staða Íslands varðandi hvert 
markmið aðgengileg almenningi, en stefnt er að því að uppfæra heimasíðuna eins 
oft og kostur er.  
 
Loftslagsmarkmiðin 
Umhverfisstofnun ber ábyrgð á samantekt heildarmats á loftslagsáhrifum sem og á 
að skila árlegum skýrslum til Loftslagssamnings SÞ (UNFCCC). Heildarmatið er birt 



á sama tíma á Íslandi. Tölurnar sem Umhverfisstofnun birtir eru grundvöllur mats á 
því hvernig framkvæmd loftslagsmarkmiðanna miðar fram.  
 
Með hvaða hætti skuldbinda ríkisstjórnirnar einstakar nefndir þingsins gagnvart 
heimsmarkmiðunum og loftslagsmarkmiðunum? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
Til þessa hefur ekki verið fjallað á skipulegan hátt um heimsmarkmið SÞ í nefndum 
Alþingis og markmiðin hafa ekki bein áhrif á löggjöfina. Þessi mál horfa þó til betri 
vegar, fyrsta skrefið er að auka samráð milli framkvæmdavalds og löggjafarvalds í 
samstarfi fyrir tilstilli starfshópsins.  
 
Loftslagsmarkmiðin 
Nefndir og ráð Alþingis hafa ekki formlegar skuldbindingar að því er varðar 
loftslagsmarkmiðin. Lagafrumvörp sem á einn eða annan hátt varða loftslagsmál eru 
afgreidd af umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. 
Loftslagsmarkmið Íslands á tímabili núverandi Kyoto-bókunar eru uppfyllt á grundvelli 
ramma tvíhliða samkomulags milli ríkisstjórnar Íslands og Evrópusambandsins. 
Samkomulagið hefur verið staðfest af Alþingi. 
 
Hvaða áhrif hafa heimsmarkmiðin á löggjafarstarfið? 
Starfshópurinn vinnur að því að samþætta heimsmarkmið SÞ stefnu og 
stefnumörkun ríkisstjórnarinnar. Það kemur einkum fram á þann hátt að öll markmið 
í fjárlögum ríkisstjórnarinnar eru tengd heimsmarkmiðum SÞ.  



 

Noregur 
 
Hvernig vinna norrænu ríkisstjórnirnar að því að ná heimsmarkmiðum SÞ og 
loftslagsmarkmiðunum?  
 
Sjálfbærnimarkmiðin 
Sjálfbærnimarkmiðin eru virt á vettvangi norsku ríkisstjórnarinnar „Granavolden“. 
Ábyrgðinni á framkvæmd markmiðanna er skipt niður á ráðuneytin. Sjá heildaryfirlit 
um vinnuna og verkaskiptinguna hér á regjeringen.no  Ráðuneytin skila skýrslu um 
hvernig starfinu miðar fram í fjárlögum og í frumvörpum fagráðuneytanna til fjárlaga. 
Noregur skilar skýrslu til SÞ um hvernig áætluninni miðar fram bæði innanlands og 
á alþjóðavettvangi. Faglegt mat sýnir að Noregur er vel á veg kominn með að ná 
mörgum af markmiðunum innanlands.  
 
Loftslagsmarkmiðin 
Noregur samþykkti árið 2017 loftslagslöggjöf sem er ætlað að stuðla að framkvæmd 
loftslagsmarkmiða Noregs sem lið í átt að umskiptum til samfélags með lítilli losun 
árið 2050. Loftslagslöggjöfin bindur loftslagsmarkmiðin í lög fyrir árin 2030 og 2050. 
 
Fyrir árið 2030 er stefnt að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um minnst 
40% borið saman við árið 1990. Nýverið hafa Noregur og Ísland gert samkomulag 
við Evrópusambandið um sameiginlega framkvæmd losunarmarkmiða fyrir árið 2030.  
 
Fyrir árið 2050 er stefnt að því að Noregur verði samfélag með lítilli losun. Enn 
fremur er stefnt að því að dregið skuli úr losun um 80 til 95% borið saman við árið 
1990. Við mat á árangri markmiða skal taka tillit til áhrifa þátttöku Noregs í kerfi 
fyrir viðskipti með losunarheimildir. Í stefnumörkun Noregs um að draga úr losun 
boðaði ríkisstjórnin að hún ætli að herða loftslagsmarkmiðið fyrir árið 2050 og draga 
úr losun um 90 til 95% borið saman við árið 1990.  
 
Lögin kveða einnig á um að ríkisstjórnin skuli ár hvert skila skýrslu til norska 
þingsins um meðal annars hvernig Noregur geti náð meginmarkmiðum laganna, 
þróun losunar gróðurhúsalofttegunda og áhrif fyrirliggjandi fjárlaga á losun.  
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/fns-barekraftsmal/id2590133/


Áhrifaríkustu tækin til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í Noregi eru gjöld á 
losun og þátttaka í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Álögur eru á meira en 
80% losunar Noregs, annað hvort með skyldu til að standa skil á losunarheimildum 
eða með gjöldum. Noregur er meðal þeirra landa sem leggja hæst gjöld á 
jarðefnaeldsneyti. Til viðbótar við álögur er einnig beitt reglugerðum, stöðlum og 
styrkjum til að draga úr losun. 
 
Sjá annars skýrslugjöf Noregs til Loftslagssamnings SÞ fyrir frekari upplýsingar: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norways-seventh-national-communication-
under-the-framework-convention-on-climate-change/id2598847/ 
 
Bera allir ráðherrar ríkisstjórnanna ábyrgð á markmiðunum? 
 
Sjálfbærnimarkmiðin 
Markmiðunum er skipt niður á ráðherrana og ráðuneyti þeirra.  Árið 2020 eru það 
12 af 15 ráðuneytum sem bera ábyrgð á samræmingu eins eða fleiri 
sjálfbærnimarkmiðanna. Loftslags- og umhverfisráðuneytið ber ábyrgð á samræmingu 
markmiða 6, 12, 13 og 15.   
 
Loftslagsmarkmiðin 
Ríkisstjórnin ber heildarábyrgð á framkvæmd loftslagsmarkmiðanna. Með því að 
lögfesta markmiðin í loftslagslöggjöfinni munu ríkisstjórnir í framtíðinni einnig vera 
bundnar af loftslagsmarkmiðunum fyrir árin 2030 og 2050. 
 
Ber ákveðinn ráðherra, starfshópur eða nefnd ábyrgð á samræmingu? 
 
Sjálfbærnimarkmiðin 
Utanríkisráðuneytið ber ábyrgð á samræmingu alþjóðastarfs, þar á meðal þátttöku í 
leiðtogafundi SÞ (HLPF). Fjármálaráðuneytið hefur fram til ársins 2020 borið ábyrgð 
á samræmingu starfs innanlands. Frá árinu 2020 færist ábyrgð á samræmingu 
innanlandsmála til ráðherra sveitarstjórnarmála. 
Utanríkisráðuneytið og fjármálaráðuneytið hafa í sameiningu stjórnað 
samstarfsvettvangi ráðuneyta með fundum tvisvar á ári.  
 
Loftslagsmarkmiðin 



Ráðherra loftslags- og umhverfismála ber ábyrgð á samræmingu stefnu í 
loftslagsmálum, bæði í Noregi og á alþjóðavettvangi.  
 
Er lagt mat á það árlega hvernig starfinu miðar? 
 
Sjálfbærnimarkmiðin 
Þessi vinna fer fram í tengslum við skýrslugjöf varðandi fjárlög og frumvörp 
fagráðuneytanna til fjárlaga. Að auki skila ráðuneytin skýrslu í gegnum One Year 
Closer sem er skýrslan til leiðtogafundar SÞ (HLPF) í Efnahags- og félagsmálaráði 
SÞ (ECOSOC). Á undanförnum árum hefur skýrslugjöf aukist um tölugögn og gögn 
sem tengjast sjálfbærnivísunum. Norska hagstofan og stofnanir á hennar vegum, 
svo sem norska umhverfisstofnunin, gegna lykilhlutverki að því er varðar skýrslugjöf 
innanlands og á alþjóðavettvangi varðandi vísana.  
 
Loftslagsmarkmiðin 
Ríkisstjórnin skilar ár hvert skýrslu til norska þingsins um gang mála við að ná 
lögbundnum loftslagsmarkmiðum í frumvörpum til fjárlaga. Sjá að öðru leyti texta um 
loftslagslöggjöfina undir fyrirspurn 1. Til viðbótar skilar Noregur ár hvert 
losunarbókhaldi til Loftslagssamnings SÞ og annað hvert ár um stöðu mála við að 
ná markmiðum Kyoto-bókunarinnar.    
 
Með hvaða hætti skuldbinda ríkisstjórnirnar einstakar nefndir þingsins gagnvart 
heimsmarkmiðunum og loftslagsmarkmiðunum? 
 
Sjálfbærnimarkmiðin 
Í Tilk. Stórþ. 1 (2016–2017) Fjárlög 2017 er greint frá skipulagi ríkisstjórnarinnar og 
áformum um vinnu að framkvæmd sjálfbærnimarkmiðanna í Noregi. Í samræmi við 
þetta skipulag hefur ríkisstjórnin skilað skýrslu ár hvert til norska þingsins í gegnum 
fjárlög. Fjármálaráðuneytið samræmir skýrslugjöfina fyrir hönd ráðuneytanna.  
 
Loftslagsmarkmiðin 
Loftslagsmarkmiðin hafa ávallt verið fastur liður í norska þinginu síðan fyrsta 
markmiðið var sett í lok níunda áratugar síðustu aldar. Norska þingið hefur fjallað 
um skuldbindingar varðandi losun vegna Loftslagssamnings SÞ og Kyoto-
bókunarinnar (annars vegar fyrir árin 2008–2012 og hins vegar fyrir árin 2013–2020) 
með frumvörpum til fullgildingar, en það var einnig gert varðandi 



Parísarsamkomulagið. Markmiðið um að draga úr losun um minnst 40% árið 2030 
borið saman við árið 1990 var fest í sessi með afgreiðslu tilkynningar 
ríkisstjórnarinnar til norska þingsins árið 2015 (Tilk. Stórþ. 13 (2014-2015)). 
Loftslagslöggjöfinni, þar sem sett eru loftslagsmarkmið, (Frumv. 77 L (2016–2017)) er 
lýst í annarri fyrirspurn. Markmið Noregs samkvæmt Parísarsamkomulaginu eru 
meðal annars fest í sessi í fjölda skjala sem hefur verið fjallað um á norska 
þinginu:  
 
Tilk. Stórþ. 41 (2016–2017) Stefna í loftslagsmálum til ársins 2030 – norsk umskipti 
í evrópsku samstarfi og Frumv. 94 S (2018–2019) Samþykki til þátttöku í ákvörðun 
í EES-nefndinni um innleiðingu réttargerða í EES-samninginn sem eru liður í 
sameiginlegri framkvæmd með ESB um losunarmarkmið til ársins 2030. Að 
Noregur skuli herða markmiðið til ársins 2030 vegna Parísarsamkomulagsins er 
meðal annars fest í sessi í endurskoðuðum fjárlögum fyrir árin 2018 og 2019. 
Markmið Noregs í loftslagsmálum eru einnig borin undir norska þingið í árlegum 
frumvörpum til fjárlaga. 

Hvaða áhrif hafa heimsmarkmiðin á löggjafarstarfið? 
 
Sjálfbærnimarkmiðin 
Sjálfbærnimarkmiðin eru samþætt í vinnuferla, stefnumótunarvinnu og stefnuþróun og 
í samráði við stofnanir hins opinbera.  Að auki er vísað til sjálfbærnimarkmiðanna í 
tilkynningum ríkisstjórnarinnar til norska þingsins. 
 
Loftslagsmarkmiðin 
Hitastigsmarkmið Parísarsamkomulagsins eru mikilvæg við mat á norskum 
loftslagsmarkmiðum. Lögfest loftslagsmarkmið fyrir árið 2050 og merking samfélags 
með lítilli losun er tengt beint við hitastigsmarkmiðið í Parísarsamkomulaginu. Í 
löggjöfinni kemur fram að samfélag með lítilli losun sé samfélag sem, á grundvelli 
bestu fáanlegu vísindalegu þekkingar, hefur dregið úr losun, bæði á alþjóðavettvangi 
og innanlands, í því skyni að sporna gegn skaðlegum áhrifum hnattrænnar hlýnunar 
eins og lýst er í hitastigsmarkmiðum Parísarsamkomulagsins.  Þetta er dæmi um að 
hitastigsmarkmiðið hefur haft bein áhrif á löggjöf varðandi loftslagsmarkmiðið. Að 
auki er tekið tillit til hitastigsmarkmiðsins þegar stefna um loftslagsmál er mótuð.  
 



 

Svíþjóð 
 
Hvernig vinna norrænu ríkisstjórnirnar að því að ná heimsmarkmiðum SÞ og 
loftslagsmarkmiðunum?  
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030 
Að því er varðar heimsmarkmið SÞ fram til ársins 2030 og heimsmarkmið um 
sjálfbæra þróun vinnur sænska ríkisstjórnin á ólíka vegu. Viðmiðið er að 
heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun skuli vera samþættuð í almennt starf (sjá frekar 
um málið hér fyrir neðan). Það felur í sér að sænsk yfirvöld beri ábyrgð á 
framkvæmd heimsmarkmiða SÞ fram til ársins 2030 á sínum starfssviðum. Í því 
skyni að efla samstarf hafa stjórnvöld skapað tengslanet stjórnenda sem kallast 
Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 (Sænsk stjórnvöld í samstarfi 
um heimsmarkmið SÞ fram til ársins 2030).  
 
Á tímabilinu 2016–2019 skipaði sænska ríkisstjórnin sjálfstæðan úttektarhóp, 
svonefnda 2030-sendinefnd um heimsmarkmiðin fram til ársins 2030, sem er skipuð 
11 sérfræðingum frá opinbera geiranum, sveitarfélögunum og einkageiranum. 
Sendinefndin skilaði lokaáliti í mars 2019.  
 
Sænska ríkisstjórnin áformar fyrir sumarið 2020 að leggja fram frumvarp til sænska 
þingsins með stefnu um áframhaldandi vinnu með heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030. 
 
Parísarsamkomulagið 
Sænska þingið samþykkti stefnu í loftslagsmálum sem er grundvöllur framkvæmdar 
Svíþjóðar á Parísarsamkomulaginu. Stefnan er þríþætt: loftslagslöggjöf, 
loftslagsmarkmið og loftslagsráð.  
 
Losunarmarkmið Svíþjóðar til lengri tíma litið segja til um að Svíþjóð skuli í síðasta 
lagi árið 2045 hafa enga nettólosun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið og 
þaðan í frá neikvæða losun. Auk þess eru áfangamarkmið um þá losun sem heyrir 
undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um bindandi, árlegan samdrátt 
aðildarríkjanna á losun gróðurhúsalofttegunda á árunum 2021–2030 sem framlag til 



loftslagsaðgerða til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um 
breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESR) og losun frá samgöngum 
innanlands, að frátöldu innanlandsflugi. Til að tryggja að þessi markmið náist á 
loftslagsráð að yfirfara heildarstefnu ríkisstjórnarinnar og skila tillögum.  
 
Loftslagslöggjöfin stýrir því hvernig starf ríkisstjórnarinnar að loftslagsmálum fer fram. 
Þar kemur meðal annars fram að ríkisstjórnin skuli ár hvert skila skýrslu um 
loftslagsmál til sænska þingsins. Auk þess kemur þar fram að ríkisstjórnin ári eftir 
almennar þingkosningar (fjórða hvert ár) skuli skila framkvæmdaáætlun í 
loftslagsmálum til sænska þingsins. 18. desember 2019 var fyrstu 
framkvæmdaáætluninni í loftslagsmálum skilað til sænska þingsins. Þar kemur fram 
tilhögun starfs að loftslagsmálum á kjörtímabilinu.  
 
Bera allir ráðherrar ríkisstjórnanna ábyrgð á markmiðunum? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030 
Já, allir ráðherrar bera ábyrgð á framkvæmdinni í sínum málaflokkum. 
 
Parísarsamkomulagið 
Ríkisstjórn Svíþjóðar er skuldbundin til að starfa samkvæmt samþykktum 
loftslagsmarkmiðum sænska þingsins. Það felur í sér að öll viðeigandi fagsvið og 
ráðherrar bera ábyrgð á að stuðla að uppfyllingu loftslagsmarkmiðanna. Öll 
ráðuneyti, þar á meðal tveir samstarfsflokkar ríkisstjórnarinnar, hafa tekið þátt í gerð 
nýsamþykktrar framkvæmdaáætlunar um loftslagsmál. Hún nær yfir fjölmörg 
stefnusvið og allt kjörtímabilið. 
   
Ber ákveðinn ráðherra, starfshópur eða nefnd ábyrgð á samræmingu? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030 
Tveir ráðherrar bera sérstaka ábyrgð á samræmingu; fyrir samræmingu í Svíþjóð er 
það ráðherra umhverfis- og loftslagsmála, Isabella Lövin, og fyrir samræmingu á 
alþjóðavettvangi er það ráðherra þróunarmála, Peter Eriksson. 
 
Parísarsamkomulagið 



Þó svo að mjög margir ráðherra ríkisstjórnarinnar beri ábyrgð á að draga úr losun á 
sínum starfssviðum þá samræmir umhverfis- og loftslagsmálaráðherrann, Isabella 
Lövin, framkvæmd Parísarsamkomulagsins. 
 
Er lagt mat á það árlega hvernig starfinu miðar? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030 
Sænska hagstofan (SCB) hefur það verkefni að samræma tölfræðigreiningu á því að 
hve miklu leyti Svíþjóð uppfylli markmiðin 17 og undirmarkmiðin 169 í 
heimsmarkmiðum SÞ fram til ársins 2030. Greiningin byggir á meira en 200 vísum 
sem tengjast undirmarkmiðunum.  
 
Parísarsamkomulagið 
Sænska umhverfisstofnunin, Naturvårdsverket, fylgist reglulega með losun Svíþjóðar 
og upptöku gróðurhúsalofttegunda. Ár hvert í tengslum við frumvarp til fjárlaga skilar 
ríkisstjórnin auk þess greinargerð um loftslagsmál til sænska þingsins sem meðal 
annars lýsir þróun losunar og mikilvægustu ákvörðunum til að ná 
loftslagsmarkmiðum á árinu. 
 
Með hvaða hætti skuldbinda ríkisstjórnirnar einstakar nefndir þingsins gagnvart 
heimsmarkmiðunum og loftslagsmarkmiðunum? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030 
Eins og áður greinir mun sænska ríkisstjórnin leggja fram frumvarp fyrir sænska 
þingið fyrir sumarið. Að auki á að samþætta heimsmarkmið SÞ fram til ársins 2030 
í einstök fagsvið og þau verða þar með í höndum viðkomandi nefndar sænska 
þingsins.  
 
Parísarsamkomulagið 
Stefnumörkun Svíþjóðar í loftslagsmálum felur í sér að stefnumótandi aðilar á öllum 
sviðum samfélagsins þurfa að vinna á grundvelli markmiða í loftslagsmálum. 
 
Hvaða áhrif hafa heimsmarkmiðin á löggjafarstarfið? 
 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun til ársins 2030 
Sem stendur hefur að því best er vitað ekki verið samþykkt nein löggjöf sem byggir 
á markmiðunum í heimsmarkmiðunum fram til ársins 2030.  



 
Við greiningu á undirmarkmiðunum 169 í heimsmarkmiðum SÞ fram til ársins 2030 
kom fram að Svíþjóð hefur markmið samþykkt af sænska þinginu sem samsvara 
meirihluta undirmarkmiðanna 169 í heimsmarkmiðunum. Þar sem þessi markmið hafi 
stýrandi áhrif á löggjafarstarf, felur það óbeint í sér að samþykktar eru 
löggjafaraðgerðir sem skipta máli varðandi vinnuna að framkvæmd heimsmarkmiða 
SÞ fram til ársins 2030. Slíkt dæmi er loftslagslöggjöfin sem vísað er til hér fyrir 
neðan. Þó er ekki til nein greining sem segir til um í hve miklum mæli þessu hefur 
verið framfylgt.  
 
Parísarsamkomulagið 
Svíþjóð hefur eins og þegar hefur komið fram samþykkt loftslagslöggjöf sem kveður 
á um markmið og hvernig haga skuli loftslagsstarfi ríkisstjórnarinnar. Lögin tóku gildi 
1. janúar 2018. 
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Svar við skriflegri fyrirspurn um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og 

loftslagsmarkmið Parísarsamkomulagsins 

 
Grænlenska landsstjórnin þakkar fyrir tækifærið til að svara fyrirspurn um hvernig unnið 
er með heimsmarkmið SÞ og loftslagsmarkmið Parísarsamkomulagsins á Grænlandi. 
Það er útbreidd skoðun að unnið sé með heimsmarkmiðin á ólíkan hátt, bæði á 
Norðurlöndum og í öðrum löndum. Miðlun þekkingar milli landa mun að öllum líkindum 
auðvelda vinnu landanna og veita stuðning í þeirri mikilvægu vinnu sem framundan er. 
Farið er fram á yfirlit um hvernig unnið er með markmiðin. Hér kemur svarið frá 
grænlensku landsstjórninni: 
  
Hvernig vinna norrænu ríkisstjórnirnar að því að ná heimsmarkmiðum SÞ og 
loftslagsmarkmiðunum? 
Í fyrirspurnatíma á haustþinginu 2017 var vinna grænlenska þingsins með 
heimsmarkmiðin tekin til umræðu. Á grundvelli umræðunnar var samþykkt að 
grænlenska þingið gerði úttekt á verkefnum að sjálfbærri þróun. Í fyrstu fólst vinnan í 
greinargerð um fyrirliggjandi aðgerðir. Á meðan á vinnu stóð við gerð skýrslu um málið 
jókst eftirspurn á þessu sviði. Af þeim sökum er unnið samhliða á Grænlandi á tvennan 
hátt: 1) Úttektarsskýrsla, 2) Gerð samskiptavettvangs, sem á að koma til móts við 
sívaxandi áherslu á sjálfbæra þróun. 
Mikilvægur þáttur verkefnisins er að koma á fót gagnasöfnun til lengri tíma litið sem 
uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru. Annar og mikilvægur þáttur er að tryggja samskipti 
og miðlun þannig að vinnan fari fram á opinn og aðgengilegan hátt. Kerfi í þessa þágu 
hefur verið komið á fót með vettvangi heimsmarkmiðanna, sem á að veita upplýsingar 
um heimsmarkmiðin og sýna fyrirliggjandi gögn með hliðsjón af alþjóðlegum vísum. 
 
Samræming heimsmarkmiðanna er nátengd samræmingu áætlana fagsviða. Samþykkt 
hefur verið að gerðar skuli áætlanir fagsviða, sem marka stefnuna fyrir þróun allra 
fagsviða. Í því samhengi skiptir höfuðmáli að áætlanirnar séu heildstæðar og samstilltar, 
þannig að þær séu raunhæfar með tilliti til fjármögnunar og fjárlaga.  
Áætlanir fagsviða þarf að byggja upp á sama rökræna hátt og gert er í 
heimsmarkmiðunum. Það þýðir að móta þarf markmið sem hægt verður að fylgjast með 
fyrir tilstilli nokkurra vísa. Slík markmið og vísa má flétta saman við heimsmarkmiðin 
sem grænlenska vísa um sjálfbæra þróun. Að auki er þess vænst að einstök fagsvið, í 
þeim mæli sem við á, taki inn undirmarkmið og vísa heimsmarkmiðanna sem lið í 
einstökum áætlunum fagsviða og leggi þannig sitt af mörkum til fleiri alþjóðlegra vísa, 
sem Grænland getur haft eftirlit með.  
 
Grænland hefur gert svæðisbundinn fyrirvara við Parísarsamkomulagið í því skyni að 
tryggja tækifæri Grænlands til áframhaldandi efnahagslegrar samfélagsþróunar, til 
dæmis þegar stór hráefnisverkefni eða þess háttar eiga í hlut. Grænland er því ekki háð 
þeim skuldbindingum um að draga úr losun sem aðilar Parísarsamkomulagsins vilja 
gangast undir. Þrátt fyrir þennan fyrirvara styður Grænland að fullu markmið 
Loftslagssamningsins og fyrirvarinn við Parísarsamkomulagið hefur ekki áhrif á 
skuldbindingar Grænlands um skil á skýrslum á vegum Loftslagssamningsins. 
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Bera allir ráðherrar ríkisstjórnanna ábyrgð á markmiðunum? 
Á Grænlandi hvílir ábyrgðin á heildarsamræmingu vinnunnar hjá fjármálaráðuneytinu en 
leitast er við að tengja sjálfa vinnuna með heimsmarkmiðin við einstök fagráðuneyti 
þannig að já – allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar bera ábyrgð á sjálfbærri þróun á sínum 
starfssviðum. Í vinnu Grænlands með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun til ársins 2030 hefur frá upphafi verksins verið lögð mikil áhersla á að 
skilgreina starfsábyrgð ólíkra ráðuneyta og tengja hana við öll markmiðin og 
undirmarkmiðin. Á þann hátt er tryggt að ekki gleymist eða yfirsjáist nein málefni í 
væntanlegri stefnumörkun. 

 
Öll heimsmarkmiðin 17, undirmarkmiðin 169 og vísarnir 244 hafa verið tengd við 
ráðuneyti með starfssvið á viðkomandi sviði. Ráðuneytin hafa enn fremur lagt sitt af 
mörkum við gerð greinargerðarinnar í úttektarskýrslunni. 
  
Ber ákveðinn ráðherra, starfshópur eða nefnd ábyrgð á samræmingu? 
Samræming heimsmarkmiða SÞ er í höndum deildar um landsskipulagsmál á vegum 
grænlenska fjármálaráðuneytisins. Það er því sitjandi fjármálaráðherra, Vittus 
Qujaukitsoq, sem sér um þetta verkefni.  
Í augnablikinu fer vinnan fram meðal embættismanna þar til úttektarskýrslan verður birt 
og varpað verður ljósi á stefnu komandi vinnu.  Skýrslan verður gefin út í febrúar/mars 
2020 um leið og vettvangurinn opnar. Eftirfarandi vinna mun felast í gerð stefnu, sem á 
að tryggja framkvæmd markmiðanna fram til ársins 2030. Í þessari vinnu verður varpað 
ljósi á að hve miklu leyti grænlenska ríkisstjórnin, Naalakkersuisut, og/eða grænlenska 
þingið, Inatsisartut, telja það þjóna tilgangi sínum að koma á fót þingnefnd til að tryggja 
almenna pólitíska samræmingu vinnunnar með heimsmarkmið SÞ.    

  
Er lagt mat á það árlega hvernig starfinu miðar? 
Vinna er í gangi milli grænlensku hagstofunnar, fjármálaráðuneytisins og dönsku 
hagstofunnar varðandi málið. Þegar þessar línur eru ritaðar er verið að koma á fót 
vettvangi sem á að miðla tölulegum upplýsingum um gang mála í framtíðinni. 
  
Með hvaða hætti skuldbinda ríkisstjórnirnar einstakar nefndir þingsins gagnvart 
heimsmarkmiðunum og loftslagsmarkmiðunum? 
Á Grænlandi hefur enn ekki verið tekin ákvörðun um að hve miklu leyti nefndir og ráð á 
grænlenska þinginu, Inatsisartut, verða skuldbundin að því er varðar heimsmarkmiðin og 
loftslagsmarkmiðin.  
  
Hvaða áhrif hafa heimsmarkmiðin á löggjafarstarfið? 
Heimsmarkmið SÞ hafa í dag engin bein áhrif á löggjafarstarfið. Þó velta menn fyrir sér 

hvort gera ætti rannsókn á möguleikanum á að flétta almenna sjálfbæra þróun inn í 

löggjafarstarfið – þar á meðal kostnað, kosti og galla. Enn hefur ekki verið tekin 

ákvörðun þar að lútandi og slík rannsókn verður líklega ekki möguleg á næstu árum.  

 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Virðingarfyllst, 

 

 

Julie Lund Jeppesen (Deild um landsskipulagsmál) 
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