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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands á sviði 

markaðsfræða og alþjóðaviðskipta. Ritgerðin ber heitið Loftslagsyfirlýsing 

Reykjavíkurborgar og Festu: greining á aðgerðum fyrirtækja. 

Umræðan um loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra hefur aukist og vildi ég í upphafi 

skoða hvernig Íslensk fyrirtæki hafa innleitt loftslagsmálin inn í sinn eigin rekstur. 

Loftslagsyfirlýsing Reykjavíkurborgar og Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

var tilvalin nálgun á lokaverkefni mitt, því þar er breiður og góður listi yfir fyrirtæki og 

stofnanir sem hafa tekið afstöðu gegn loftslagsbreytingum með því að undirrita 

loftslagsyfirlýsinguna. Að því leiddi að rannsókn lokaverkefnisins yrði að skoða hvernig 

aðilar loftslagsyfirlýsingarinnar hafa staðið sig þegar kemur að því að birta mælingar á 

losun gróðurhúsalofttegunda og að birta upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál. 

Dr. Lára Jóhannsdóttir er leiðbeinandinn yfir þessu verkefni og veitti hún mér 

fagmannlega ráðgjöf, víðan fróðleik yfir efnið og ánægjulega samvinnu. Ég þakka henni 

kærlega fyrir aðstoðina. 

Vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina og skilning meðan vinna við ritgerðina 

stóð yfir. Einnig vil ég sérstaklega þakka móður minni henni Unni Valgeirsdóttur fyrir 

prófarkalestur. 
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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er leitast við að gera grein fyrir stöðu loftslagsmála sem og aðgerða 

íslenskra fyrirtækja á því sviði. Farið verður yfir helstu áhrif sem loftslagsbreytingar kunna 

að valda og viðbrögð yfirvalda og markaða við loftslagsbreytingum. Greint verður frá 

Rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagbreytingar, Kyoto-bókuninni og 

Parísarsáttmálanum. Skoðuð verða markaðstengd stjórntæki í loftslagsmálum til að 

greina hvernig koma megi kostnaði vegna mengunar sem fyrirtæki valda yfir á 

mengunarvaldana. Greint verður frá stöðu Íslands í loftslagsmálum með því að skoða 

losunartölur og lög um loftslagsmál. Að því loknu verður farið yfir loftslagsyfirlýsingu 

Reykjavíkurborgar og Festu, ásamt aðferðafræðinni Greenhouse Gas Protocol sem notuð 

er til að halda utan um mælingar á losuna gróðurhúsalofttegunda.  

Loftslagsyfirlýsing Reykjavíkurborgar og Festu var samþykkt árið 2015, en alls 

undirrituðu 104 fyrirtæki og stofnanir yfirlýsinguna. Loftslagsyfirlýsingin fól í sér 

skuldbindingu um „að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka myndun úrgangs, 

og mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta.“ Þetta 

er í fyrsta sinn sem íslensk fyrirtæki og stofnanir koma sér saman um sameiginleg 

markmið til að takast á við loftslagsbreytingar. 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar er að skoða stöðu aðila loftslagsyfirlýsingarinnar 

varðandi þriðja markmið yfirlýsingarinnar. Tekin eru saman opinber gögn um loftslagsmál 

sem þátttakendur hafa skilað af sér. Staðan á  birtingu upplýsinga um umhverfis- og/eða 

loftslagsmál og staðan á birtingu mælanlegra gagna um losun gróðurhúsalofttegunda 

verða skoðuð. 

Rannsóknin felur í sér fræðilega umfjöllun um stöðu loftslagsbreytinga og losun 

gróðurhúsalofttegunda, sem og umfjöllun um viðbrögð yfirvalda og markaða við 

ástandinu. Niðurstöður rannsóknarinnar nýtast til frekari rannsókna t.d. á stöðu Íslands á 

öðru skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar eða á fyrsta tímabili Parísarsáttmálans. 

Rannsóknin er gott innlegg í umræður meðal fyrirtækja og stofnana um stöðu 

loftslagsmála og um að halda utan um mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtæki 

geta gert samanburðarmat við niðurstöður rannsóknarinnar og notfært upplýsingarnar til 

að styrkja stefnumótun í loftslags- og umhverfisstefnum sínum.  
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1  Inngangur 

Eitt helsta umhverfisvandamál samtímans eru loftslagsbreytingar af mannavöldum. Frá 

upphafi iðnbyltingarinnar hefur maðurinn nýtt sér ýmsa orkugjafa til að stuðla að 

efnahagslegri þróun. Án þess að hlýða viðvörunum um þær neikvæðu afleiðingar sem 

útblástur gróðurhúsalofttegunda mun valda á umhverfi jarðar hafa margar þjóðir 

heimsins notið til fulls afraksturs þeirra orkugjafa er losa gróðurhúsalofttegundir út í 

umhverfið. Ríki heimsins hafa flest hver byggt samfélög og skapað lífshætti sem byggjast 

á notkun jarðefnaeldsneytis til að halda efnahagsþróun gangandi. 

Með tímanum hefur vitneskjan aukist um að losun gróðurhússlofttegunda af 

mannavöldum hafi í för með sér stórvægilegar neikvæðar afleiðingar á loftslag og á 

umhverfi jarðarinnar. Ein mesta áskorun þjóðfélaga samtímans er því að draga úr notkun 

jarðefnaeldsneytis og auka notkun á endurnýjanlegri orku innan þeirra tímamarka sem 

þarf til að lágmarka neikvæðar afleiðingar loftslagsbreytinga. Þetta má sjá í skýrslum 

Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, eða IPCC) sem eru gefnar út með reglulegu millibili. Fimmta skýrsla 

Milliríkjanefndarinnar segir meðal annars að „mannleg áhrif á loftslagkerfi jarðarinnar eru 

að eiga sér stað og mannlegum og náttúrulegum vistkerfum stafar hætta af 

loftslagsbreytingum“ (Field o.fl., 2014, bls. 3). 

Milliríkjanefndin var sett á laggirnar árið 1988 í þeim tilgangi að taka saman nýjustu 

gögn um loftslagsbreytingar og gefa reglulega út matskýrslur sem sýna stöðu 

loftslagsmála í heiminum. Fyrsta matskýrsla milliríkjanefndar um stöðu loftslagsmála var 

birt árið 1990 og voru áhrif skýrslunnar þau að Sameinuðu þjóðirnar notuðu hana sem 

grunn að gerð rammasamnings um loftslagsbreytingar (IPCC, e.d.). 

Ríki heimsins gerðu árið 1992 með sér alþjóðasamning undir heitinu Rammasamningur 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (The United Framework Convention on 

Climate Change eða UNFCCC). Samningurinn gekk í gildi tveimur árum síðar. Honum var 

ætlað að stöðva aukningu á losun gróðurhúsalofttegunda í því skyni að berjast gegn 

loftslagsbreytingum (UNFCCC, e.d.-a). Þessi alþjóðlegi samningur er undanfari Kyoto-

bókunarinnar frá árinu 1997, en um er að ræða bókun við Rammasamninginn sem tók 
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gildi árið 2005 (United Nations, e.d.). Þetta er fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem miðar 

að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (UNFCCC, e.d.-e). Kyoto-bókuninni var 

ætlað að gilda til ársins 2012 (fyrsta tímabil bókunarinnar), en gildistíminn var síðan 

framlengdur til ársins 2020 (annað tímabil bókunarinnar)(UNFCCC, e.d.-b). 

Parísarsamkomulagið var síðan myndað árið 2015 og tók gildi árið 2016 þegar 

nægjanlegur fjöldi aðildarríkja (55 ríki með 55 prósent af heimslosun) hafði fullgilt 

samninginn (UNFCCC, e.d.-d). Parísarsamkomulagið er með skýrt markmið sem snýr beint 

að hnattrænni hlýnun, en það er að hitastig jarðar haldist undir 2°C hækkun miðað við 

meðalhitastig jarðar fyrir iðnbyltingu. Jafnframt er sérstök áhersla lögð á að halda 

hækkuninni undir 1,5°C (UNFCCC, e.d.-d). Fjallað verður nánar um þetta í kafla 3.1.2. 

Samhliða viðbrögðum Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar hafa viðbrögð 

fyrirtækja verið á ýmsa vegu. Andrew J. Hoffman (2008) segir í bók sinni Climate Change: 

What‘s your strategy að fyrirtæki eigi fremur að hugsa um loftslagsmál sem 

markaðshliðrun heldur en umhverfisvandamál. Þar bendir hann á að aukið eftirlit og 

reglugerðir varðandi losun gróðurhúsalofttegunda muni hafa áhrif á orkuverð og þar af 

leiðandi á verð vöru, þjónustu og annarra þátta er reiða sig á notkun jarðefnaeldsneytis. 

Þetta gefur til kynna að loftslagsbreytingar séu farnar að hafa áhrif á rekstur fyrirtækja á 

einn eða annan hátt. 

Í tengslum við loftslagsráðstefnuna í París 2015 var sama ár á Íslandi efnt til samstarfs 

milli Reykjavíkurborgar og Festu - miðstöðvar um samfélagsábyrgð, héðan í frá nefnt 

Festa. Þetta samstarf felur í sér eftirfarandi: 

1. Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

2. Minnka myndun úrgangs. 

3. Mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu 
ofangreindra þátta. 

(Snjólaug Ólafsdóttir, 2017, bls. 4) 

Alls skrifuðu 104 fyrirtæki og stofnanir undir loftslagsyfirlýsingu Festu og 

Reykjavíkurborgar, en innan þessa hóps eru mörg af stærstu fyrirtækjum landsins auk 

háskóla og stofnana (Reykjavíkurborg, 2015). 
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1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða mælanlegar aðgerðir fyrirtækja og stofnana 

sem hafa undirritað loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu. Aðgerðir verða 

metnar og greindar með tilliti til þriðja meginmarkmiðs loftslagsyfirlýsingarinnar, þ.e. að 

ná mælanlegum árangri í loftslagsmálum og gefa reglulega út upplýsingar um árangurinn. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

 Hvernig hafa fyrirtæki og stofnanir sem undirrituðu loftslagsyfirlýsingu 
Reykjavíkurborgar og Festu staðið að mælingum á losun 
gróðurhúsalofttegunda? 

 Hvernig hafa fyrirtæki og stofnanir sem undirrituðu loftslagsyfirlýsingu 
Reykjavíkurborgar og Festu staðið sig í að gefa út upplýsingar um umhverfis- 
og/eða loftslagsmál? 

Ekki er tímabært að skoða stöðu mála varðandi markmið 1 og 2, þar sem tímabilið frá 

því samningurinn var undirritaður er það skammur að ekki er hægt að leggja mat á hvort 

dregið hafi verið úr losun eða að úrgangsmyndun hafi minnkað frá því loftslagsyfirlýsingin 

var undirrituð. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í 9 kafla. Fyrsti kafli er inngangur ritgerðar. Þar er stutt kynning á 

ritgerðinni, markmiðum hennar og rannsóknarspurningum. Fræðilegri umfjöllun er skipt 

niður í kafla tvö til fimm, ásamt undirköflum. 

Annar kafli snýr að áhrifum loftslagsbreytinga almennt, áhættu sem loftslagsbreytingar 

kunna að valda og af hverju brýn þörf sé til aðgerða. 

Þriðji kafli fjallar um þau viðbrögð sem yfirvöld og markaðir hafa lagt til varðandi 

loftslagsbreytingar. Sá hluti kaflans sem snýr að viðbrögðum yfirvalda fjallar um 

Rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál sem og Kyoto-bókunina og 

Parísarsáttmálann sem fylgdu honum eftir. Sá hluti kaflans sem snýr að viðbrögðum 

markaða fjallar um þau markaðstengdu stjórntæki sem notuð eru til að koma kostnaði 

mengunar yfir á þann sem menguninni veldur. 

Fjórði kafli tekur umfjöllunina heim til Íslands, en þar er fjallað um lög nr. 70/2012 um 

loftslagsmál, losunarheimildir Íslands og losunartölur Íslands. Einnig verður farið yfir 
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markmið Reykjavíkurborgar varðandi loftslagsmál og fjallað stutt um Festu - miðstöð um 

samfélagsábyrgð. 

Fimmti kafli fjallar um loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu, aðferðafræðina 

sem notuð er við mælingu á árangri hennar, auk umfjöllunar um stöðu 

loftslagsyfirlýsingarinnar áður en rannsóknin var framkvæmd. 

Í sjötta kafla er farið yfir rannsóknaraðferðina. Í sjöunda kafla er farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar. Áttundi kafli tekur fyrir umræður varðandi niðurstöður og tengir þær 

saman við fræðilega hluta rannsóknarinnar. Níundi kafli endar rannsóknarverkefnið með 

nokkrum lokaorðum. 
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2 Loftslagsbreytingar og hnattræn hlýnun 

Af þeim gróðurhúsalofttegundum sem losna í umhverfið af mannavöldum telur Kyoto-

bókunin sex lofttegundir sem þarf að halda losunarbókhald yfir, þ.e. „koldíoxíð (CO2), 

metan (CH4), glaðloft (N2O), vetnisflúorkolefni (HFC), perflúorkolefni (PFC) og 

brennisteinshexaflúoríð (SF6)“ (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2017, bls. 20). 

Hver lofttegund fyrir sig hefur mismunandi áhrif á hitastigið í andrúmsloftinu. Til 

einföldunar er því notaður stuðull sem kallast hlýnunarmáttur en hann umbreytir 

losunarmælingar allra lofttegundanna í samsvarandi magn losunar á CO2, gefið upp í CO2-

ígildum (Umhverfisstofnun, e.d.-a). Útstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2014 

var til að mynda 4.600 gígagrömm (Gg) CO2-ígilda, en um 71% af heildarlosuninni var 

vegna losunar CO2 (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2017). 

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu er að mestu leiti vegna losunar CO2, 

en hinar lofttegundirnar samsvara minnihluta. Nánar tilgreint samsvarar losun CO2 um 

þremur fjórðu af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu, CH4 samsvarar 17%  og 

N2O samsvarar 7%. Hinar gróðurhúsalofttegundirnar, þ.e. HFC, PFC, og SF6 samsvara síðan 

einungis brotabroti af heildarlosuninni (Ritchie & Roser, 2018). 

Losun CO2 má rekja til notkunar olíu, jarðgass og kola sem orkugjafa, en við bruna 

þessara efna leysa þau CO2 út í andrúmsloftið. Þessi efni tilheyra flokki jarðefnaeldsneytis 

og hafa þau verið notuð frá upphafi iðnbyltingarinnar til dagsins í dag. Iðnaður, 

samgöngur, rafmagnsframleiðsla og margir aðrir þættir nútímasamfélags reiða sig á orku 

sem fæst við brennslu þessara efna (Ritchie & Roser, 2018). Ábatinn er því augljós og 

hefur skilað sér, en neikvæðu hliðarnar eru æ sýnilegri. 

2.1 Loftmengun af mannavöldum 

Mengun af mannavöldum spillir ekki einungis umhverfi og vistkerfum, heldur hefur hún 

áhrif á heilsu fólks. Grein í vísindaritinu The Lancet (Landrigan o.fl., 2018) segir að 

sjúkdómar sem orsakast vegna mengunar hafi valdið um 16% af ótímabærum 

dauðsföllum árið 2015, eða dauðsfalla um það bil 9 milljóna manna. Þessi dauðsföll eru 

einkum vegna sjúkdóma sem leggjast á hjarta- og æðakerfið, sem og 

öndunarfærasjúkdóma, lungnakrabbameins og heilablóðfalla. Í mestri áhættu eru 

einstaklingar, minnihlutahópar og jaðarsettir hópar sem eru hvað veikastir fyrir, svo sem 
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fólk með undirliggjandi sjúkdóma, börn eða aldraðir. Oft eru þetta langvinnir sjúkdómar 

sem á endanum draga fólk til dauða (Landrigan o.fl., 2018). 

Í sömu grein kemur fram að ásamt því að vera heilsuspillandi er mengun einnig 

kostnaðarsöm. Neikvæð áhrif mengunar fela í sér aukinn kostnað, t.d. vegna þess að það 

dregur úr vergri landsframleiðslu (VLF), auk þess sem heilbrigðiskostnaður eykst og skaði 

verður á vistkerfum. Þessi aukni kostnaður er oft falinn og því erfitt að meta til fjár. Í grein 

Lancet (Landrigan o.fl., 2018) segir að það megi áætla að samanlagður alþjóðakostnaður 

loftmengunar á velferð nemi allt að 4,6 trilljóna Bandaríkjadala á ári, sem samsvarar um 

6,2% af vergri alþjóðaframleiðslu (e. global economic output). 

Loftmengun er tengd loftslagsbreytingum. Þeir þættir sem losa mest af 

gróðurhúsalofttegundum valda einnig mestri loftmengun (Landrigan o.fl., 2018). Þar er 

átt við þætti eins og raforkuver, efnaframleiðslu, iðnað, námuvinnslu, ökutæki og eyðingu 

skóga. Bruni eldsneytis er meginorsökin en bruni jarðefnaeldsneytis og lífmassa telur til 

85% af allri loftmengun (e. airborne particulate pollution) (Landrigan o.fl., 2018). 

Mótvægisaðgerðir vegna loftmengunar eru því samhliða mótvægisaðgerðum vegna 

loftslagsbreytinga. Að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda mun því bæði draga úr 

hnattrænni hlýnun sem og loftmengun.  

2.2 Hnattræn hlýnun 

Ýmis mælitæki eru notuð til að rannsaka og skoða þróun á hnattrænni hlýnun. Eitt 

algengasta mælitækið mælir styrk CO2 í andrúmsloftinu, merkt sem hlutar CO2 í milljón 

einingum loftsameinda, táknað sem ppm (e. parts-per-million) (Tans & Thoning, e.d.). 

Septembermánuður ár hvert er vanalega sá mánuður árs þar sem styrkur CO2 í 

andrúmsloftinu er hvað lægstur. Septembermánuður 2016 markaði tímamót hvað losun 

gróðurhúsalofttegunda varðar því styrkur CO2 í andrúmsloftinu mældist yfir 400 ppm 

(Jones, 2017), en samkvæmt gögnum sem ná 800 þúsund ár aftur í tímann (Lüthi o.fl., 

2008) hefur styrkurinn aldrei verið jafn hár og hann er nú. 

Þetta merkir að styrkur CO2 í andrúmsloftinu mun ekki fara niður fyrir 400 ppm mörkin 

í náinni framtíð (Jones, 2017). Til samanburðar mældist CO2 í andrúmsloftinu við upphaf 

iðnbyltingarinnar á 18. öld kringum 275-284 ppm (Etheridge o.fl., 1998). Þau mæligildi 

byggja á rannsókn á jökulís sem borað var eftir á Suðurskautslandinu, en miklar 

upplýsingar um sögu loftslags jarðar er hægt að greina með rannsóknum jökulíslags. Til 
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að mynda þá var magn CO2 í andrúmslofti nokkuð stöðugt, í kringum 280 ppm CO2, 

gegnum mannkynssöguna fram að upphafi iðnbyltingar (Etheridge o.fl., 1998). Við upphaf 

iðnbyltingarinnar hefur vöxturinn farið stigvaxandi, svo það er fylgni við losun CO2 og 

hlýnun jarðar sem má rekja til losunar gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum (Jones, 

2017). 

Rauntímamælingar á styrk CO2 í andrúmslofti hófust árið 1956, en upphafsmaður 

mælinganna var Charles D. Keeling. Í upphafsmælingum var mæligildið 310 ppm CO2. 

Keeling setti upp mælistöð við Mauna Loa eldfjall á Hawaii. Mælistöðin hefur síðan á 

sjötta áratug 19. aldar fylgst með og mælt í rauntíma styrk CO2 í andrúmsloftinu. Þessi 

mæling endurspeglast í þekktu línuriti sem er óformlega nefnt í höfuð Charles D. Keeling, 

þ.e. svokallaða Keeling-línuritið (Sundquist & Keeling, 2009). 

Eins og sést á mynd 1 sýnir Keeling-línuritið á einfaldan hátt hvernig þróun á styrk CO2 

hefur verið frá því mælingar hófust til dagsins í dag. Í mars 2018 stóð ppm mæligildi CO2 í 

409.06, og hefur farið hækkandi frá degi til dags. 

 

Mynd 1: Styrkur CO2 í andrúmsloftinu, tímabilið 1958-2018 (Scripps Institution of Oceanography, 2018, 
mynd 1). 

Á hverju ári mælist hágildi og lággildi af ppm CO2. Í grein Nicola Jones (2017) er útskýrt 

að sveiflurnar milli ára verða vegna CO2 sem losnar og binst við jarðveginn eftir 

árstíðasveiflum. Styrkurinn mælist að jafnaði hæstur í maímánuði og lægstur í 
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septembermánuði hvers árs. Eins og áður var nefnt voru tímamót í september 2016 þegar 

mælingar fóru yfir 400 ppm CO2, en það merkir að styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu 

mun ekki fara neðar en 400 ppm CO2 á okkar líftíma, enda er styrkur CO2 í andrúmsloftinu 

að aukast frá degi til dags (Jones, 2017). 

Til viðbótar við vaxandi styrk CO2 í andrúmsloftinu hefur mismunur á vexti ppm CO2 

milli ára aukist töluvert á undanförnum árum. Í skýrslu Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar 

(World Meteorological Organization, 2017) um stöðu gróðurhúsalofttegunda í 

andrúmsloftinu kemur fram að met í vexti náðist milli áranna 2015-2016, eða mismunur 

upp á 3.3 ppm CO2. Þetta þýðir að styrkur CO2 í andrúmsloftinu jókst um 3.3 ppm CO2 á 

einu ári, sem er mesta aukning milli ára fram til þessa. 

Skýrslan rekur þessa aukningu aðallega til undanfarandi þróunar á vaxandi styrk CO2 í 

andrúmsloftinu. Að auki rekur skýrslan þessa aukningu sérstaklega til áhrifa sem El Niño 

straumurinn hafði á útstreymi CO2 í andrúmsloftið, sem gekk yfir milli áranna 2015-2016. 

El Niño straumurinn myndast á nokkurra ára fresti og verður þá sjórinn í Kyrrahafi óvenju 

hlýr, en hlýnun sjávar í Kyrrahafinu hafði þær afleiðingar að útstreymi CO2 í andrúmsloftið 

jókst meira en ef um venjulega aukningu væri að ræða (World Meteorological 

Organization, 2017). 

Í skýrslu Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar (World Meteorological Organization, 2017) 

segir að ppm CO2 gildin hafa aldrei vaxið eins hratt og á síðustu 150 árum, ef litið er til 

nýjustu rannsóknargagna um íslög. Þessi þróun bendir til þess að losun CO2 af 

mannavöldum skili sér út í andrúmsloft jarðarinnar, auk þess að losun CO2 sé að aukast 

fremur en að standa í stað eða dragast saman. Einnig segir í skýrslunni að breyting á styrk 

CO2 í andrúmsloftinu í gegnum sögu jarðar hafi alltaf leitt til breytinga á hnattrænni 

hlýnun. Árið 2016 var meðaltal CO2 403.3 ppm sem samsvarar loftslagi jarðar fyrir 3-5 

milljón árum síðan. Á þeim tíma var jörðin í jafnvægi með hnattræna hlýnun um 2-3°C 

meiri en í dag og sjávarborð 10-20m hærra en í dag (World Meteorological Organization, 

2017). 

Í ársskýrslu Bandarísku haf- og loftslagsstofnunarinnar (The National Oceanic and 

Atmospheric Administration eða NOAA) (NOAA National Centers for Environmental 

Information, 2017) segir að árið 2016 hafi mælst hlýjasta ár síðan mælingar hófust árið 

1880 og var það þriðja árið í röð sem sló met sem hlýjasta árið. Þar að auki eru öll ár 21. 
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aldar í efstu sætum yfir hlýjustu ár frá því mælingar hófust, auk ársins 1998 sem er í 9. 

sæti. Þetta má sjá betur í töflu 1, en hún sýnir 10 hlýjustu árin frá því mælingar hófust.  

Tafla 1: Listi yfir 10 hlýjustu árin frá því mælingar hófust (NOAA National Centers for Environmental 
Information, 2017, tafla 1) 

Sæti 

1 = Hlýjast 

Tímabil: 1880-2016 

 

Ártal 

 

Frávik í °C 

(e. anomaly) 

1 2016 0.94 

2 2015 0.90 

3 2017 0.84 

4 2014 0.74 

5 2010 0.70 

6 2013 0.67 

7 2005 0.66 

8 2009 0.64 

9 1998 0.63 

10 2012 0.62 

 

Ljóst er að hnattræn hlýnun á sér stað, en með áframhaldandi hlýnun eiga mörg ný 

vandamál eftir að koma upp og núverandi vandamál eiga eftir að versna, til að mynda 

hækkun sjávarmáls, miklir þurrkar og veðurhamfarir (Field o.fl., 2014; Jones, 2017).  



 

10 

3 Viðbrögð yfirvalda og markaða við loftslagsbreytingum 

Undanfarin ár hafa yfirvöld og markaðir verið í miklum vangaveltum um það hvernig 

takast eigi við loftslagsbreytingar. Áður fyrr borgaði sig ekki að færa sig frá notkun 

jarðefnaeldsneytis yfir í notkun endurnýjanlegra orkugjafa. Það vantaði efnahagslega 

hvata, ásamt reglugerðum, til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Samkvæmt 

Hoffman (2008) hefur þetta verið að breytast því nú og í náinni framtíð eru efnahagskerfi 

um allan heim að þróa með sér reglugerðir sem hafa áhrif á kolefnisverð. Samningar á 

borð við Kyoto-bókun og Parísarsamkomulag Sameinuðu þjóðanna sem samþykktir voru 

af meirihluta aðildarríkja, skipta miklu máli og er tilgangur samninganna að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og sporna þannig við hnattrænni hlýnun. 

Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir (EU emissions trading system 

eða EU ETS) hefur verið starfrækt frá árinu 2005. Tilskipun 2003/87/EB fjallaði um það að 

koma á kerfi þar sem verslað er með losunarheimildir. Kerfinu er ætlað að draga úr losun 

innan Evrópusambandsins, hér eftir nefnt ESB, með nýtingu hagrænna gagna. Samkvæmt 

tilskipuninni er tiltekin starfsemi innan sambandsins háð því að hafa heimild til losunar. 

Ákveðnum heildarpotti losunarheimilda, sem minnkar ár frá ári, er ýmist deilt út eða 

losunarheimildir boðnar upp (European Commission, 2016; Umhverfisstofnun, e.d.-e). 

Önnur markaðstengd stjórntæki sem nýtt eru í þeim tilgangi að draga úr losun eru meðal 

annars kolefnisskattar, sem geta verið útfærðir á margvíslegan hátt, eða blanda af 

losunarheimildum og kolefnissköttum (Ye, 2015). 

Viðbrögð og aðgerðir gegn loftslagsmálum eiga sér stað á heimsvísu. Þar sem þessi 

rannsókn snýr einungis að íslenskum fyrirtækjum verður aðeins greint frá þeim 

viðbrögðum við loftslagsbreytingum sem snerta rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja. 

Það þýðir að viðbrögð og aðgerðir sem hafa nærliggjandi áhrif á rekstrarumhverfi 

íslenskra fyrirtækja verðar aðeins teknar til skoðunar, líkt og viðskiptakerfi ESB um 

losunarheimildir sem og þeir loftslagssamningar sem Ísland hefur skrifað undir. 

3.1 Sáttmálar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál 

Sameinuðu þjóðirnar hafa gert með sér svokallaðan Rammasamning Sameinuðu 

þjóðanna um loftslagsbreytingar, en fjallað var stuttlega um hann í inngangi. Þessi 

samningur er oft nefndur loftslagssamningurinn (UNFCCC). Hann var settur fram á 
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ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó árið 1992 og tók gildi árið 1994. Samningurinn 

viðurkennir tilvist loftslagsbreytinga og lýsir yfir áhyggjum vegna þáttar mannsins í 

loftslagsbreytingum. Kallað er eftir breiðri samvinnu milli ríkja heimsins til að takast á við 

loftslagsbreytingarnar og fyrirheit um að vernda loftslagskerfið fyrir núverandi og 

komandi kynslóðir (United Nations, 1992). 

Alls hafa 197 aðildaþjóðir fullgilt rammasamninginn og er óhætt að líta á það sem 

alþjóðlega þátttöku. Hvert ríki ber eigin ábyrgð og hefur eigin hlutverki að gegna hvað 

samninginn varðar en það verður ekki útlistað í ritgerð þessari því það er of víðfeðmt. 

Í samningi Loftslagsstofnunar Sameinuðu þjóðanna (e. The United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC) er útskýrt hvernig ríkin eru flokkuð. Viðauki I 

tiltekur iðnríki sem teljast til Efnahags- og framfarastofnunarinnar (Organization for 

Economic Co-operation and development), þ.e. OECD ríki og er ESB þar með talið, ásamt 

þeim ríkjum sem eru að færast yfir í markaðshagkerfi. Viðauki II tiltekur OECD ríkin ásamt 

ESB, og felst skuldbinding þeirra í því að veita fjárhagslegan og tæknilegan stuðning sem 

á að hjálpa til við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hjá þróunarríkjum og þeim 

ríkjum sem eru að færast yfir í markaðshagkerfi. Utan viðauka eru ríki sem tilheyra ekki 

Viðauka I, og eru það aðallega þróunarríkin og fátæk ríki (United Nations, 1992). Þess má 

geta að Ísland sem OECD ríki er bæði flokkað í viðauka I og II. 

Aðildarríki loftslagssamningsins halda árlegar ráðstefnur (Conference of the Parties, 

COP) þar sem farið er yfir stöðu loftslagsmála og er metið hvernig framfarir hafa verið. 

Tvisvar hafa ráðstefnur UNFCCC leitt til róttækra aðgerða við að sporna gegn 

loftslagsbreytingum, annars vegar með Kyoto-bókuninni árið 1995 og síðar með 

Parísarsamkomulaginu árið 2015. Þessum samningum er ætlað að stuðla að aðgerðum til 

að draga úr loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra og skuldbinda aðildarríki til að 

móta með sér loftslagsstefnur og setja fram eigin markmið til að draga úr losun. Nánar 

verður fjallað um þessa samninga í kafla 3.1.1 og 3.1.2. 

3.1.1 Kyoto-bókunin 

Kyoto-bókunin var sett fram sem viðbót við Rammasamning Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar (UNFCCC) og setti meðal annars fram skuldbindandi markmið fyrir 

iðnvædd ríki um að grípa til aðgerða til að halda útblæstri gróðurhúsalofttegunda innan 
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þeirra marka sem þau voru árið 1990. Stjórnarráð Íslands (2002) nefnir að markmið Kyoto-

bókunarinnar sé eftirfarandi: 

Að koma í veg fyrir hættulega röskun á loftslagskerfinu af mannavöldum, og 
tryggja þannig að matvælaframleiðslu í heiminum verði ekki stefnt í hættu og 
að efnahagsþróun geti haldið áfram á sjálfbæran máta. Jafnframt er það 
markmið samningsins að stuðla að alþjóðlegri samvinnu um að auðvelda 
félagslega og efnahagslega aðlögun að loftslagsbreytingum. (Stjórnarráð 
Íslands, 2002). 

Kyoto-bókunin var svar rammasamningsins við þörf fyrir strangari kröfur um að ná 

árangri við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Kyoto-bókunin var samþykkt 11. 

desember 1997 og tók að fullu gildi 16. febrúar 2005 (UNFCCC, e.d.-b). 

Á vefsíðu UNFCCC segir að 37 iðnvædd ríki ásamt ESB settu markmið sitt á fyrsta 

skuldbindingatímabilinu um að minnka losun gróðurhúsalofttegunda að meðaltali um 5% 

miðað við árið 1990. Á seinna skuldbindingatímabilinu, tímabilið 2013-2020, komu ríki 

einnig saman um skuldbindandi markmið um að minnka losun gróðurhúsalofttegunda í 

að minnsta 18% miðað við árið 1990 (UNFCCC, e.d.-b). 

Markmið Íslands á fyrra skuldbindingatímabili samningsins var að „halda útstreymi 

gróðurhúsalofttegunda innan 10% hækkunar miðað við útstreymi ársins 1990“ 

(Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2017, bls. 18). Ísland var í einkennilegri stöðu því vegna 

smæðar íslenska hagkerfisins myndu stóriðjuframkvæmdir sem áttu að eiga sér stað á 

tímabilinu hafa mikil hlutfallsleg áhrif á heildarlosun Íslands. Íslensk stjórnvöld lýstu þessu 

ástandi á COP ráðstefnunni í Kyoto árið 1997, sem leiddi af sér að á COP ráðstefnunni í 

Marrakess árið 2001 var ákvæði nr. 14/CP.7 samþykkt, betur þekkt sem íslenska ákvæðið 

(Umhverfisstofnun, e.d.-d). Þetta ákvæði gaf ríkjum þar sem stóriðjuverkefni hafa veruleg 

áhrif á heildarlosun ríkis ákveðnar undanþágur frá skuldbindingum fyrsta tímabils Kyoto-

bókunarinnar. Ríki sem losuðu minna en 0,05% af heildarlosun iðnríkja 1990 var aðeins 

heimilað að notfæra sér íslenska ákvæðið, en Ísland nýtti sér þetta ákvæði við uppgjör 

fyrsta skuldbindingatímabils Kyoto-bókunarinnar og gerði upp 3.257.140 heimildir 

(Umhverfisstofnun, e.d.-d). 

Í rannsókn Shishlov, Morel og Bellassen (2016) kom fram að níu aðilar Kyoto-

bókunarinnar náðu ekki markmiðum sínum um að draga úr losun og þurftu að nota 

sveigjanleikaákvæðin til að standa við skuldbindingar sínar. Þetta þýðir að í lok tímabilsins 
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stóðust allir aðilar Kyoto-bókunarinnar við skuldbindingar sínar fyrir fyrsta 

skuldbindingartímabilið. 

Þar sem Kyoto-bókunin inniheldur skuldbindandi ákvæði varðandi losun 

gróðurhúsalofttegunda fyrir þau aðildarríki sem skrifuðu undir hana ýtir bókunin einnig 

undir notkun markaðstengdra stjórntækja um viðskipti með losunarheimildir, í þeim 

tilgangi að aðstoða ríki við að ná markmiðum sínum. Skýrslan Ísland og loftslagsmál 

(Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2017) greinir frá sveigjanleikaákvæði Kyoto-bókunarinnar, 

en með þeim geta ríki útvegað sér losunarheimildir umfram heimildir sem þeim er 

úthlutað. Það er hægt að gera annað hvort með beinum viðskiptum eða með 

fjárfestingum í loftslagsvænum verkefnum í iðn- eða þróunarríkjum. Með þessu eru 

markaðsöflin færð í nyt til að draga úr kostnaði við mótvægisaðgerðir. 

3.1.2 Parísarsamkomulagið 

Skuldbindingartímabil Kyoto-bókunarinnar nær einungis til ársins 2020. Nauðsynlegt var 

því að gera annað samkomulag til að halda áfram samstarfi á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og til að draga úr neikvæðum 

afleiðingum þeirra. Þann 12. desember árið 2015 náðist slíkt samkomulag, nefnt 

Parísarsamkomulagið. Þann 4. nóvember 2016 öðlaðist samkomulagið gildi og í apríl 2018 

hafa 175 aðildarríki fullgilt Parísarsamkomulagið (UNFCCC, e.d.-c). 

Parísarsamkomulagið snýst um að berjast gegn hnattrænni hlýnun og er fyrsta 

samkomulagið sem hefur sameiginlega stefnu um að efla getu allra aðildarríkja til að 

takast á við loftslagsbreytingar. Þar með eru aðildarríki skuldbundin til að taka 

metnaðarfull skref til að draga úr losun og styðja við þróunarríki og þau ríki sem eru 

viðkvæm fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Markmið samkomulagsins er að hækkun 

hitastigs jarðar á þessari öld verði ekki meiri en 2°C hærri en hitastig jarðar var fyrir 

iðnbyltingu en með sérstaka stefnu á að hitastig jarðar haldist innan 1.5°C hækkunar 

miðað við hitastig jarðar fyrir iðnbyltingu (Umhverfisstofnun, e.d.-d; UNFCCC, e.d.-d).  

Parísarssamkomulagið myndar ramma utan um þær skuldbindingar sem aðildarríki 

settu fram sjálfviljug. Þetta eru svokölluð landsákvörðuð framlög (e. intended nationally 

determined contributions), og eru það lagalegar skuldbindingar sem aðildarríkin 

undirgangast og hefst skuldbindingartímabilið árið 2020, þ.e. eftir að tímabili Kyoto-

bókunarinnar lýkur. Eins og er stefnir Ísland að 40% samdrætti í losun 
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gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030, samanborið við árið 1990. Markmiðið ákvarðast 

af sameiginlegu samstarfi ESB og Noregs, en í apríl 2018 á enn eftir að ákveða hverjar 

endanlegar skuldbindingar Íslands verða (NDC registry, 2016). 

3.2 Markaðstengd stjórntæki í loftslagsmálum 

Markaðstengd stjórntæki í loftslagsmálum eru aðferðir sem notaðar eru til að berjast 

gegn loftslagsbreytingum. Með markaðstengdum stjórntækjum er reynt að tengja með 

beinum hætti kostnað vegna mengunar við kostnað þeirra sem valda menguninni. Þetta 

byggir meðal annars á viðmiðum í umhverfissáttmálum og umhverfislöggjöf um að sá sem 

mengar eigi að greiða fyrir skaðann (e. polluter pays principle) (European Commission, 

2012). Í skýrslunni Ísland og loftlagsmál er notagildi markaðstengda stjórntækja lýst á 

eftirfarandi hátt: 

Markaðstengd stjórntæki hafa af þessum sökum þótt ákjósanlegur valkostur í 
loftslagsmálum, en með þeim er leitast við að fella kostnað vegna mengunar 
inn í beinan kostnað við þá framleiðslu eða þjónustu sem orsakar mengunina. 
Áhrif mengunar á samfélagið eru með öðrum orðum verðlögð og fjárhagsleg 
ábyrgð lögð á mengunarvaldinn og þá sem kjósa að nota mengandi vörur og 
þjónustu, í stað samfélagsins í heild. Með því skapast fjárhagslegur hvati til að 
leita loftslagsvænna lausna, auk þess sem líkur aukast á að mótvægisaðgerðir 
fari fram þar sem mestur árangur fæst fyrir fjárfestingar hverju sinni. Þannig 
er hægt að draga úr heildarkostnaði við mótvægisaðgerðir, stýra fjármagni í 
loftslagsvænar tækninýjungar og stuðla að því að ríki gangist undir 
metnaðarfyllri skuldbindingar en ella. Þetta er sérstaklega mikilvægt í 
baráttunni við loftslagsbreytingar þar sem nauðsynlegar mótvægisaðgerðir 
hafa umtalsverð áhrif á efnahagslíf ríkja og snerta flest svið samfélagsins. 
(Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2017, bls. 142). 

Þetta þýðir með öðrum orðum að mengunin er verðlögð og byrðin því færð yfir á 

mengunarvaldann og viðskiptavin hans, í stað þess að samfélagið í heild beri kostnaðinn. 

Þetta myndar fjárhagslega hvata fyrir markaði til að draga úr mengun og stýrir 

markaðinum í átt að umhverfisvænni lausnum. Viðskipti með losunarheimildir og 

kolefnisskattar eru dæmi um markaðstengd stjórntæki sem notuð eru til að sporna gegn 

losun gróðurhúsalofttegunda, en nánar verður fjallað um þau stjórntæki í kafla 3.2.1 og 

kafla 3.2.3. 

3.2.1 Viðskipti með losunarheimildir 

Viðskipti með losunarheimildir byggja á hagfræðilegri hugmyndafræði, en þá eru búin til 

viðskiptakerfi í kringum losunarheimildir. Tvenns konar viðskiptakerfi eru mest notuð 
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varðandi umsýslu með losunarheimildir. Annars vegar er sett þak eða takmörkun á 

losunarheimildir yfir tiltekið tímabil (e. cap-and-trade program) og hins vegar er miðað 

við árangur en þá er dregið úr losun miðað við tiltekið viðmiðunarástand (e. baseline-and-

credit program) (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2017). 

Bæði kerfin eiga það sameiginlegt að þau fela í sér takmörkun á heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda innan kerfisins og losun gróðurhúsalofttegunda er sett í verð. The 

Center for Climate and Energy Solutions (Ye, 2015) lýsir cap-and-trade kerfinu þannig að 

leyfilegt heildarlosunarmagn er ákvarðað og má ekki að fara yfir það þak. Fyrirtækjum er 

úthlutað losunarheimildum sem þau geta keypt og selt innan þess þaks sem kerfið setur. 

Vegna þess að heildarlosunarmagnið er fast magn þá eru losunarheimildir 

takmarkaðar með þeim afleiðingum að skortur á losunarheimildum myndast. Þörfin fyrir 

hvert fyrirtæki um að eiga rétt magn losunarheimilda til að ná yfir eigin losun og sú 

staðreynd að úthlutaðar losunarheimildir eru takmarkaðar myndar eftirspurn eftir 

losunarheimildum (Ye, 2015). 

Ef kostnaður fyrirtækis við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda er lægri en 

kostnaðurinn við að afla aukinna losunarheimilda er sá valkostur hjá fyrirtækinu að draga 

úr losun betri heldur en að kaupa losunarheimildir. Þegar fyrirtækið hefur meiri 

losunarheimildir en það hefur þörf fyrir getur það selt umframmagn losunarheimilda eða 

geymt þær til síðari nota (Ye, 2015). 

Með því að takmarka losunarheimildir og leyfa viðskipti með þær býr markaðurinn til 

verð á losun gróðurhúsalofttegunda og myndar efnahagslegan hvata til að draga úr losun. 

Það felast því efnahagsleg tækifæri hjá fyrirtækjum í því að minnka við það magn 

losunarheimilda sem það þarf á að halda, annars vegar vegna þess sparnaðar sem verður 

við það að þurfa færri losunarheimildir og hins vegar vegna hagnaðar við að selja 

umframlosunarheimildir sínar (Ye, 2015). 

Center for climate change (Ye, 2015) lýsir baseline-and-credit kerfinu þannig að það 

setur takmarkanir á losun gróðurhúsalofttegunda fyrir hverja framleiðslueiningu. Þetta 

kerfi leggur áherslu á árangur miðað við tiltekið viðmiðunarástand fremur en 

magntakmarkanir. 

Sett er ákveðið grunngildi (e. baseline) fyrir losun á hverja einingu og ef fyrirtæki er 

með losun undir grunngildinu fær það umframheimild sem er hægt að selja til fyrirtækis 
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með losun yfir grunngildinu. Þetta hefur í för með sér að þau fyrirtæki sem nota 

umhverfisvænni framleiðsluaðferðir eru verðlaunuð. Það hvetur því önnur fyrirtæki til að 

fjárfesta í umhverfisvænum framleiðsluaðferðum. Líkt og cap-and-trade kerfið setur 

þetta kerfi verð á losun gróðurhúsalofttegunda og myndar efnahagslegan hvata fyrir 

fyrirtæki að setja fram umhverfisvænar stefnur (Ye, 2015). 

3.2.2 Viðskiptakerfi ESB í loftslagsmálum 

ESB setti á laggirnar árið 2005 viðskiptakerfi með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda 

sem leið til að draga úr losun. Þetta viðskiptakerfi er nefnt The EU emissions trading 

system oft stytt sem EU ETS. Á heimasíðu European Commission (2016) kemur fram að 

EU ETS sé fyrsti og jafnframt stærsti kolefnismarkaður á heimsvísu. Hann notast við cap-

and-trade aðferðina, sem fjallað var um í kafla 3.2.1, og þjónar lykilhlutverki í að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda á hagnýtan hátt. Kolefnismarkaðurinn er gildur í öllum 28 

aðildarríkjum ESB ásamt Noregi, furstadæminu Liechtenstein og Íslandi (European 

Commission, 2016).  

Þegar EU ETS var sett á laggirnar árið 2005 var upphaf fyrsta tímabils kerfisins 

einskonar prufutímabil sem stóð yfir á árunum 2005 til 2007. Annað tímabilið stóð yfir frá 

2008 til 2012 og samsvarar það fyrsta skuldbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar. Ísland 

gerðist aðili á þessu tímabili ásamt Noregi og furstadæminu Lichtenstein. Þriðja tímabilið 

hófst árið 2013 og mun ljúka árið 2020. Þriðja tímabilið hefur falið í sér ýmsar breytingar, 

til að mynda var sett á sameiginlegt heildarlosunarmagn fyrir Evrópu alla í stað þess að 

hvert ríki fyrir sig hefði sitt eigið heildarlosunarmagn. Þar að auki var lagt til að uppboð á 

losunarheimildum yrði gerð að meginaðferðinni við öflun á losunarheimildum (European 

Commission, 2016). 

Viðskiptakerfið heldur aðeins utan um þær gróðurhúsalofttegundir sem hægt er að 

mæla, skrásetja og sannprófa með nákvæmu mati. Þær gróðurhúsalofttegundir sem falla 

undir kerfið eru þrjár talsins; Koltvísýringur (CO2), glaðloft (N2O) og flúorkolefni (PFC) 

(European Commission, 2016). Ein losunarheimild samsvarar einu tonni af CO2, en til 

einföldunar eru allar gróðurhúsalofttegundirnar reiknaðar sem ígildi af CO2 eins og kom 

fram í kafla 2. 

Rannsókn hefur sýnt að innan EU ETS hefur dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda á 

tímabilinu 2004-2014 (Ellerman, Marcantonini, & Zaklan, 2016). Í rannsókninni var þróun 
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á losun gróðurhúsalofttegunda skoðuð í samræmi við þróun á vergri landsframleiðslu ESB 

og iðnaðarframleiðslu (e. the industrial component of real GDP – Gross value added). 

 

Mynd 2: Þróun innan ESB á losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við þróun á VLF og 
iðnaðarframleiðslu, tímabilið 2004-2014 (Ellerman o.fl., 2016, mynd 1). 

Mynd 2 sýnir í línuriti þróun losunar á 10 ára tímabili. Þar kemur fram umtalsverður 

samdráttur bæði hvað varðar efnahag og losun eftir fjárhagshrunið 2008. Þróunin breytist 

eftir árið 2010 þegar bæði VLF og iðnaðarframleiðsla fylgir línulegum vexti en losun 

gróðurhúsalofttegunda heldur áfram sinni lækkandi braut, og árið 2014 hefur losunin 

dregist saman um 20% miðað við VLF árið 2004 (Ellerman o.fl., 2016). Í rannsókn Ellerman 

o.fl. (2016) er staðhæft að langtímaþróun af losun gróðurhúsalofttegunda innan EU ETS 

sé á niðurleið. 
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Mynd 3: Þróun innan Íslands á losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við þróun á VLF, tímabilið 2004-
2014 (Hagstofa Íslands, 2018b, 2018a). 

Mynd 3 sýnir hvernig þróun losunar gróðurhúsalofttegunda borið saman við VLF hefur 

verið á Íslandi yfir sama tímabil og fram kemur á mynd 2. Þróunin á Íslandi var með allt 

öðru móti en þróunin var innan ESB. Hér á landi jókst losun CO2 og náði toppi árið 2008 

með 35% aukningu á losun frá árinu 2004. Fjármálakreppan hafði því ekki eins mikil áhrif 

á samdrátt heildarlosunar hér á landi líkt og hún gerði í ESB. 

Mynd 3 sýnir að á tímabilinu 2007-2011 hefur hlutfall af losun miðað við árið 2004 

orðið meira en hlutfall VLF miðað við árið 2004. Þessa þróun má skýra með opnun 

álversins á Reyðarfirði, en vegna smæðar Íslands hefur orkufrekur iðnaður mikil áhrif á 

heildarútstreymi landsins (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2017). 

Árið 2012 er hlutfall VLF miðað við árið 2004 meira en hlutfall losunar CO2 þegar miðað 

er við sama ár, og heldur hlutfall VLF áfram örum vexti næstu árin. Losun CO2 vex einnig 

lítillega næstu árin, sem er öfugt við þann samdrátt sem á sér stað innan EU ETS yfir sama 

tímabil, sem hægt er að sjá á mynd 2. 

Með því að bera saman árangur ESB og Íslands má sjá að margt er vandmeðfarið þegar 

kemur að losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Verg landsframleiðsla jókst um 9% hjá 

ESB og 23% hjá Íslandi árið 2014 miðað við árið 2004, sem er 14% mismunur milli aðila. Á 

sama tíma hefur ESB dregið úr heildarlosun sinni um rúm 20% en heildarlosun Íslands 

jókst um rúm 15%, sem gerir um 35% mun á hlutfallslegri heildarlosun milli aðila (Ellerman 

o.fl., 2016; Hagstofa Íslands, 2018b, 2018a).  
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3.2.3 Kolefnisskattar 

Kolefnisskattar eru ein tegund markaðstengdra stjórntækja sem hægt er að nota við að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Í tímariti OECD um loftslag og kolefni (OECD, 2013) 

er útskýrt að hugmyndin um kolefnisskatta feli í sér að setja beinan skatt á magn 

mengunar sem oft miðast við markaðsverð fyrir losun á tonn af CO2. Aukinn kostnaður 

fellur á mengunarvaldann eftir því hve mikið hann mengar. 

Kolefnisskattar setja vissa tölu á jaðarkostnað þann sem mengunarvaldur greiðir, en 

segir lítið til um hvert heildarmagn mengunar innan kolefnisskattkerfisins verður. Ef allt 

væri eins og best yrði á kosið væri kolefnisskatturinn verðlagður jafn þeim kostnaði sem 

mengunin veldur samfélaginu. Það er þó ekki auðvelt mál að komast að því hvert raunvirði 

mengunar er (Ye, 2015). 

The Center for Climate and Energy Solutions (Ye, 2015) lýsir tvenns konar 

kolefnissköttum; annars vegar kolefnislosunarskatti sem er bein skattalagning á 

mengunarvaldinn eftir því magni gróðurhúsalofttegunda sem mengunarvaldurinn losar 

út í umhverfið og hins vegar er það skattlagning á vöru og þjónustu sem fylgir almennt  

mikil mengun, svo sem skattar á bensín og annað jarðeldsneyti. 

Kolefnisskattar eru mjög breytilegir eftir kringumstæðum og aðstæðum sem gerir 

kolefnisskatta hvers lands fyrir sig afar mismunandi og flókna. Kolefnisskattar geta staðið 

einir og sér sem markaðstengt stjórntæki í loftslagsmálum, eða verið samofnir öðrum 

stjórntækjum á borð við losunarheimildir eða aðrar tegundir skatta (Ye, 2015). 

Samkvæmt frammistöðumati OECD um Ísland (OECD, 2014) lagði Ísland á kolefnisskatt 

árið 2010 sem samsvaraði þá 14 evrum per tonn af CO2. Þar segir einnig að öllum 

innflytjendum jarðeldsneytis er skylt að greiða kolefnisskatt óháð því hvort sem það er til 

sölu eða einkanota og tekur skatturinn einnig til jarðeldsneytis sem notað er af 

fiskiskipum. Má nefna að Ísland hefur lagt á aðra umhverfisskatta, til að mynda 

bifreiðagjöld vélknúinna ökutækja sem skrásett eru á Íslandi, en reiknað verð 

bifreiðagjalds miðast við skráða losun CO2 ökutækis. 
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4 Ráðuneyti Íslands 

Ísland sem aðili að bæði Kyoto-bókuninni og Parísarsamkomulaginu setti fram opinbera 

yfirlýsingu um þátttöku sína á sviði loftslagsmála. Lög nr. 70/2012 um loftslagsmál tóku 

gildi það ár, en markmið laganna koma fram í  1. gr. Þar segir að markmið laganna sé: „ a. 

að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með hagkvæmum og skilvirkum hætti, b. að 

auka bindingu kolefnis úr andrúmslofti, c. að stuðla að aðlögun að afleiðingum 

loftslagsbreytinga, og d. að skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til þess að standa við alþjóðlegar 

skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum.“ 

Með samþykki þessara laga hefur ríkisstjórn Íslands sett fram ýmiss ákvæði er varða 

losun gróðurhúsalofttegunda í markaðsumhverfi Íslands. Hér að neðan verður gert grein 

fyrir nokkrum þeirra ákvæða innan laga nr. 70/2012 um loftslagsmál: 

 III. Kafli 6. gr. fjallar um losunarbókhald og segir í fyrstu málsgrein að 
„Umhverfisstofnun heldur bókhald yfir losun gróðurhúsalofttegunda og 
bindingu kolefnis úr andrúmslofti í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar 
Íslands á því sviði.“ Í annarri málsgrein 6. gr. segir að stofnunum á borð við 
Orkustofnun, Matvælastofnun og Hagstofu Íslands sé skylt að taka saman 
upplýsingar sem krafist er vegna losunarbókhaldsins.  

 IV. Kafli fjallar um losun gróðurhúsalofttegunda frá staðbundnum iðnaði og 
orkuframleiðslu. Fyrsta málsgrein 7 gr. gerir grein fyrir skyldum rekstraraðila er 
kemur að losunarheimildum. 

 IX. Kafli fjallar um loftslagssjóð. Í fyrstu málsgrein 29. gr. segir að „hlutverk 
sjóðsins er að styðja við verkefni er 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. […] b. 
verkefni er lúta að rannsóknum, kynningu og fræðslu á áhrifum 
loftslagsbreytinga og hlutverki almennings, stofnana og fyrirtækja í að sporna 
við loftslagsbreytingum og aðlagast þeim.“ 

 X. Kafli fjallar almennt um losunarheimildir. Fyrsta málsgrein 35. gr. skilgreinir 
meðal annars hvernig viðskipti með losunarheimildir fara fram. 

Þessar reglugerðir fylgja fyrirmyndum Kyoto-bókunarinnar og setja fram skilyrði við að 

framfylgja öðru skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar um 20% samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2020, samanborið við árið 1990. Stjórnarráð Íslands 

(2014) segir að um 40% af heildarlosun Íslands falli undir viðskiptakerfi ESB og er það að 

mestu tilkomið vegna losunar frá stóriðju. Áfram segir Stjórnarráð Íslands (2014) að fyrir 

þá losun sem fellur utan viðskiptakerfis ESB fái Ísland losunarheimild fyrir 15.327.217 
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tonnum af CO2-ígildum, en heimildirnar ná til ársins 2020. Aðgerðir sem ráðast má í til að 

fara ekki fram úr losunarheimildum eru meðal annars aðgerðir sem auka kolefnisbindingu 

með skógrækt og landgræðslu, sem og með kaupum á losunarheimildum (Stjórnarráð 

Íslands, 2014). 

Mynd 4 sýnir losun Íslands án landnotkunar á tímabilinu 1990-2015. Þessi mynd gefur 

skýra yfirsýn yfir þróun á losun gróðurhúsalofttegunda Íslands gegnum árin. Það sem vert 

er að nefna er að losunin árið 1990 var 3.542 kílótonn CO2-ígilda og losunin árið 2015 

(tölur frá apríl 2018) var 4.538 kílótonn af CO2 ígildum. Þessar tölur samsvara um +28% 

aukningu á losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Má rekja meginþorra losunarinnar til 

iðnaðarferla en aukningin þar hefur verið um +112%, eða frá 954 kílótonnum CO2-ígilda 

árið 1990 í 2.020 kílótonn CO2-ígilda árið 2015 (Hellsing o.fl., 2017). Stærsti hluti losunar 

iðnaðarferla á Íslandi fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir 

(Umhverfisstofnun, e.d.-c) 

 

Mynd 4: Losun Íslands án landnotkunar tímabilið 1990-2015 (kt. CO2-ígildi) (Umhverfisstofnun, e.d.-c, 
mynd 1). 

Þegar rýnt er í þessar tölur má álykta sem svo að aðgerðir Íslands við að draga úr losun 

séu ekki fullnægjandi, en skuldbindingartímabil Kyoto-bókunarinnar lýkur árið 2020. 

Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar (2017) telur að áætluð 

einingaþörf fyrir Ísland, þ.e. það magn losunarheimilda sem fer yfir úthlutaðar heimildir 

og bindingareiningar, verði um 3.600 kt. CO2-ígildi umfram inneign. Til að setja það í 

samhengi er magn áætlaðrar einingaþarfar aðeins meira en heildarlosun Íslands árið 1990 
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(Kristín Linda Árnadóttir, 2017). Umhverfisstofnun hefur ekki gert grein fyrir hver 

kostnaðurinn vegna kaupa á losunarheimildum verður, en verð á losunarheimildum er 

mjög sveigjanlegt. Hæst var það yfir 20 evrur á hverja heimild árið 2008 og lægst var það 

í september 2017 eða um 0,2 evrur. Það getur því verið verulegur munur á kostnaði vegna 

kaupa á losunarheimildum (Kristín Linda Árnadóttir, 2017). 

Segja má með nokkurri vissu að Ísland mun ekki ná að uppfylla skuldbindingar sínar 

fyrir annað skuldbindingartímabil Kyoto-bókununarinnar nema með kaupum á 

loftslagsheimildum. Það gefur til kynna að taka þurfi með markvissum hætti á vandanum 

með því að setja fram aðgerðaráætlanir og hefja aðgerðir sem allra fyrst. Næsta 

skuldbindingartímabil Íslands verður fyrsta tímabil Parísarsamkomulagsins, eða tímabilið 

2021-2030, og er það tækifæri fyrir Ísland til að gera mun betur en nú er gert. 

4.1 Reykjavíkurborg 

Reykjavíkurborg hefur sett fram metnaðarfull markmið þegar kemur að losun 

gróðurhúsalofttegunda. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri skrifaði undir loftslagsstefnu 

Reykjavíkurborgar árið 2016 (Reykjavíkurborg, 2016). Þar kemur fram að Reykjavík stefni 

að kolefnishlutleysi árið 2040. Í ávarpi borgarstjóra í loftslagsstefnunni segir  meðal 

annars: „Borgir eru leiðandi í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Þær geta brugðist 

hratt við, hafa ótal verkfæri sem geta knúið fram breytingar og þær eru oft á tíðum mun 

framsæknari en ríki heims“ (Reykjavíkurborg, 2016, bls. 2). Einnig er sagt: 

„[…] Reykjavík stendur vel að vígi […] annars vegar vegna þess að 
rafmagnsframleiðsla Orkuveitu Reykjavíkur er umhverfisvæn og hins vegar að 
við notum jarðhita til húshitunar. Þetta eru tvö helstu atriði af þremur sem 
borgir heims glíma við. […] Reykjavík þarf þess vegna að einbeita sér að þriðja 
þættinum – sem eru samgöngur“ (Reykjavíkurborg, 2016, bls. 2). 

Dagur bendir einnig á að markmið með loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar sé að draga 

úr útblæstri bæði sem höfuðborg og sem vinnustaður. Þetta þýðir að grænar áherslur 

verða skylda í öllum rekstri borgarinnar. Vinnustaðir Reykjavíkurborgar eiga að vera 

kolefnishlutlausir, bílafloti Reykjavíkurborgar á að vera knúinn 100% af umhverfisvænum 

orkugjöfum og grænt bókhald á að vera haldið og birt árlega (Reykjavíkurborg, 2016). 

Þetta eru metnaðarfull markmið og sýna fram á vilja Reykjavíkurborgar í að setja af stað 

krefjandi aðgerðaráætlanir vegna loftslagsbreytinga. 
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Vitundarvakning er eitt af stefnumálum Reykjavíkurborgar, og þar er nefnt að 

„lykiláhersla verði lögð á áframhaldandi samstarf Reykjavíkurborgar og atvinnulífs og 

fyrirtækja um að minnka útblástur og draga úr myndun úrgangs.“ (Reykjavíkurborg, 2016, 

bls. 4). Reykjavík er með þessu að sýna gott fordæmi og hvatningu. Þetta eru skýr skilaboð 

bæði til annarra sveitarfélaga sem og til fyrirtækja um að fara í grænar rekstrarlegar 

aðgerðir. Þar að auki skapar þetta þrýsting á fyrirtæki sem eiga í viðskiptum við 

Reykjavíkurborg um að hafa grænan rekstur, þar sem grænn rekstur er í ákveðnum 

forgangi hjá Reykjavíkurborg og þar af leiðandi verður grænn rekstur samkeppnishæfari í 

viðskiptum við borgina. 

4.2 Festa – miðstöð um samfélagsábyrgð 

Festa er félag stofnað í þeim tilgangi að „auka þekkingu á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja 

og efla getu fyrirtækja til að tileinka sér samfélagslega ábyrga starfshætti“ (Festa, 2017). 

Með því að beina sjónum að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja er Festa að leggja til að 

fyrirtæki horfi fram á við og axli ábyrgð á þeim áhrifum sem rekstur þeirra hefur á 

umhverfi og samfélag til lengri tíma litið. Þeirra framtíðarsýn og vilji er að íslensk fyrirtæki 

verði þekkt fyrir samfélagsábyrgð sína, og er hlutverk þeirra því að efla samfélagsábyrgð 

hjá íslenskum fyrirtækjum og hvetja til aðgerða og samstarfs á því sviði (Festa, e.d.). 

Umhverfi og náttúra er beinn þáttur í þessari stefnu, og var sá þáttur tekinn fyrir með 

loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar, sem verður fjallað um í kafla 5 og kafla 7 

og er jafnframt meginefni þessarar ritgerðar. 
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5 Loftslagsyfirlýsing Reykjavíkurborgar og Festu  

Í aðdragandanum að gerð Parísarsamkomulagsins árið 2015 hófu Reykjavíkurborg og 

Festa samstarf varðandi loftslagsmál. Þetta samstarf leiddi til loftslagsyfirlýsingar Festu 

og Reykjavíkurborgar þar sem sett eru fram markmið varðandi loftslagsmál. Stofnanir og 

fyrirtæki voru hvött til að taka þátt og skrifa undir loftslagsyfirlýsinguna og fékk verkefnið 

góðar undirtektir. Í nóvember 2015 mættu í Höfða forstjórar ýmissa fyrirtækja og 

stofnana og undirrituðu loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu (Festa, e.d.).  

Loftslagsyfirlýsingin var yfirlýsing undirritaðra um „að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með markvissum 

aðgerðum“ (Snjólaug Ólafsdóttir, 2017, bls. 4). Yfirlýsingin tiltekur afleiðingar 

loftslagsbreytinga, forystuhlutverk Sameinuðu þjóðanna í að aðlagast breyttum 

aðstæðum og mikilvægi borga ásamt fyrirtækja þegar kemur að draga úr útblæstri 

gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsyfirlýsingin endar með þessum orðum:  

Á Íslandi er ein helsta áskorunin mengandi samgöngur og losun úrgangs. Við 
ætlum að sýna samfélagslega ábyrgð í verki með því að: 

4. Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

5. Minnka myndun úrgangs. 

6. Mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu 
ofangreindra þátta. 

(Snjólaug Ólafsdóttir, 2017, bls. 4) 

Alls skrifuðu 104 fyrirtæki og stofnanir undir loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og 

Festu, en til hópsins töldu mörg stærstu fyrirtæki landsins auk háskóla og stofnana. Að 

baki þessara 104 fyrirtækja og stofnana standa í kringum 44.000 starfsmenn og 20.000 

námsmenn (Reykjavíkurborg, 2016). 
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5.1 Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 

Samkvæmt loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu er þess krafist að árangur sé 

mældur og að reglulega séu gefnar út upplýsingar um stöðu mála. Þegar 

loftslagsyfirlýsingin var undirrituð var aftur á móti ekki búið að skilgreina hvaða aðferð 

yrði notuð við mælingar og birtingu gagna, heldur urðu þátttakendur að sammælast um 

aðferð. Ákveðið var að mælikvarðinn þyrfti að vera samræmdur fyrir alla þátttakendur og 

varð aðferðafræði kennd við Greenhouse Gas Protocol  fyrir valinu (umhverfisraduneyti, 

2017). 

Greenhouse Gas Protocol, hér eftir nefnt GHG, var hannað í þeim tilgangi að samræma 

gerð kolefnisbókhalds. Útbúin hafa verið stöðluð viðmið sem notuð eru bæði af 

opinberum aðilum og einkaaðilum fyrir aðfangakeðjur og fyrir aðgerðir til að draga úr 

losun (World Business Council for Sustainable Development; World Resources Institute, 

2002). Þessi aðferðafræði hefur þann kost að vera ítarleg þó svo að grunnhugsunin sé 

einföld. Samkvæmt aðferðinni skiptist kolefnislosun í þrjú umföng, sjá mynd 5. 

 

Mynd 5: Flokkun losunar gróðurhúsalofttegunda fyrirtækja í 3 umföng (Snjólaug Ólafsdóttir, 2016, mynd 
1,). 
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Mismunandi umfang er skilgreint út frá því hvar kolefnislosunin á sér stað í 

aðfangakeðjunni. 

 Umfang 1: Bein losun, eða öll sú losun sem á sér uppruna frá verkferlum 
fyrirtækisins. Yfirleitt losun frá eignum fyrirtækis. Það á við allar vélar og 
farartæki fyrirtækis sem og losun frá framleiðslu. Að auki mun binding kolefnis 
á vegum fyrirtækis tilheyra þessum flokki. 

 Umfang 2: Óbein losun sem á uppruna sinn í orkunotkun fyrirtækis. Hér er 
aðalega átt við losun sem kemur frá notkun rafmagns og hita frá þriðja aðila. 
Ísland er svo lánsamt að hér er einungis möguleiki á að kaupa rafmagn og hita 
á umhverfisvænan hátt (Umhverfisstofnun, e.d.-b). Framfarir í þessu umfangi 
snertir því aðalega leiðir til að spara orku og hita.  

 Umfang 3: Óbein losun sem á uppruna sinn frá aðgerðum fyrirtækis en eru utan 
verkferla þess og eigna. Þetta umfang er mjög vítt og nær meðal annars yfir 
losun frá dreifileiðum birgja, samgöngum starfsmanna til og frá vinnu, 
vinnutengdum flugferðum, meðhöndlun úrgangs, vörunotkun og þar fram eftir 
götum. 

(WBCSD; WRI, 2002, bls. 26–29) 

Með því að flokka kolefnislosun í þessi þrjú umföng hafa fyrirtæki góðan ramma yfir 

kolefnislosun sína og geta betur aðgreint hvar uppruni kolefnislosunar á sér stað. Einnig 

kemur þessi aðferð í veg fyrir að tvítalning eigi sér stað hjá samfélaginu í heild, en þá er 

einfaldlega notast við fyrstu tvö umföng hvers fyrirtækis þegar heildarlosun samfélags er 

reiknuð (Snjólaug Ólafsdóttir, 2017). 

Hópur sérfræðinga á vegum fyrirtækjanna og stofnananna sem skrifuðu undir 

loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu notfærði sér aðferðafræði GHG til að meta 

beina og óbeina losun sem stafar af rekstri þeirra og skiptist hún í fyrrnefnd þrjú umföng. 

Þannig varð til samræmt mælitæki sem allir þátttakendur loftslagsyfirlýsingarinnar munu 

nota til að mæla og skrá árangur sinn samkvæmt þriðja markmiði 

loftslagsyfirlýsingarinnar (Snjólaug Ólafsdóttir, 2017). 
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5.2 Staða loftslagsyfirlýsingarinnar 2018 

Í loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar er sett fram það markmið að halda samstarfinu við 

Festu áfram og vinna að því að fjölga þátttakendum. Stefnt er að því að þátttakendur verði 

að minnsta kosti 200 árið 2020 og nái til meirihluta atvinnulífs í borginni (Reykjavíkurborg, 

2016). 

Í könnun Festu (2017) kom fram að 98% þátttakenda loftslagsyfirlýsingarinnar höfðu 

trú á verkefninu bæði fyrir eigin fyrirtæki og fyrir samfélagið í heild. Aðrir þátttakendur, 

eða 2%, sögðust ekki vera vissir um að hafa trú á verkefninu, en enginn svaraði því að 

hann hefði efasemdir um verkefnið. Þátttakendur eru því bjartsýnir á velgengni 

loftslagsyfirlýsingarinnar og áhugi er fyrir hendi hjá fyrirtækjum hvað varðar að standa sig 

vel í loftslagsmálum. 

Í könnun Festu (2017) er enn fremur greint frá því að margir þátttakendur 

loftslagsyfirlýsingarinnar voru að taka sín fyrstu skref í að mæla og innleiða aðgerðir til að 

draga úr umhverfisáhrifum sínum. Þessir þátttakendur eru því enn að koma sér upp 

mælingum á kolefnisspori sínu og setja fram mælanleg markmið, en þau hafa engu að 

síður hafið aðgerðir við að draga úr losun. Þetta er jákvæð þróun og verður því áhugavert 

að fylgjast með því hvernig framtíðarhorfur í aðgerðum fyrirtækja og stofnana á sviði 

umhverfis- og/eða loftslagsmála muni þróast. 
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6 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi snýr að þeim 104 fyrirtækjum og stofnunum sem skrifuðu undir 

loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu. Þriðja markmið loftslagsyfirlýsingarinnar 

snýr að því að halda mælingar utan um losun gróðurhúsalofttegunda og úrgangs, sem og 

að gefa reglulega út upplýsingar um stöðu loftslagsyfirlýsingarinnar. Með hliðsjón af 

þriðja markmiði loftslagsyfirlýsingarinnar skoðaði rannsakandi hvort sýnilegar 

upplýsingar var að finna varðandi loftslagsáherslur og aðgerðir hjá þeim 104 fyrirtækjum 

og stofnunum sem eru aðilar að loftslagsyfirlýsingunni. 

Þessi kafli skiptist í tvo undirkafla. Kafli 6.1 fjallar um gagnaöflunina, þ.e. hvernig 

rannsakandi tók saman upplýsingar sem tengjast rannsókninni, en kafli 6.2 snýr að 

gagnagreiningu. Þar er gerð grein fyrir og útskýrt hvernig gögnin voru tekin saman og 

útfærð í niðurstöðukafla. 

6.1 Gagnaöflun 

Gagnaöflun stóð yfir í apríl 2018. Listi yfir nöfn þeirra 104 fyrirtækja og stofnana sem 

undirrituðu loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu árið 2015 var fenginn af 

heimasíðu Festu. Nafnalistinn var færður yfir í töflu í Excel skjali.  

Á heimasíðu Festu er að finna tvo lista yfir þátttökufyrirtæki, þ.e. upphaflega listann 

og síðan lista frá því í september 2017, en sá tengist könnun sem Festa stóð fyrir og 

tengdist stöðu loftslagsmarkmiða þeirra fyrirtækja og stofnana sem skrifuðu undir 

loftslagsyfirlýsinguna. Sá listi innihélt upplýsingar á borð við; tók þátt í könnun, hefur birt 

markmið og/eða niðurstöður, sem og hlekki á markmið/niðurstöður birtar. Þessar 

upplýsingar, sérstaklega hlekkir á markmið/niðurstöður birtar, voru notaðar til að 

aðstoða rannsakanda við eigin gagnaöflun.  

Heimasíða Umhverfisstofnunar heldur utan um lista yfir þau fyrirtæki og stofnanir sem 

teljast til mengandi starfsemi. Á sömu síðu er hægt að finna upplýsingar um grænt 

bókhald allra fyrirtækja og stofnana sem falla undir þá starfsemi. Stofnanirnar HÍ, HR og 

Landspítali eru á listanum erfðabreyttar lífverur undir mengandi starfsemi en sá flokkur 

skilar ekki inn grænu bókhaldi. Rannsakandi bar saman lista fyrirtækja sem falla undir 

mengandi starfsemi og skilar grænu bókhaldi við lista fyrirtækja og stofnana sem skrifuðu 

undir loftslagsyfirlýsinguna og skráði niður grænt bókhald þeirra fyrirtækja sem eru á 
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báðum listum. Í heildina voru 10 fyrirtæki undir mengandi starfsemi með grænt bókhald 

skráð á lista loftslagsyfirlýsingarinnar, en þau er hægt að sjá í Viðauka 1. 

Eftir uppsetningu nafnalistans voru heimasíður hvers fyrirtækis og stofnunar fyrir sig 

skoðaðar. Heimasíður voru fundnar með aðstoð leitarvélarinnar Google. Á heimasíðunum 

var leitað eftir opinberum upplýsingum sem lúta að loftslags- og/eða umhverfismálum og 

skráð niður hvort upplýsingar voru til staðar eða ekki. Einnig var leitað á heimasíðu 

viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar eftir opinberum mælanlegum gögnum sem snúa að 

loftslagsmálum og skráð niður hvort upplýsingar væru til staðar eða ekki. Sama ferli var 

notað þegar rýnt var í ársskýrslur sem birtar eru á heimasíðu fyrirtækis eða stofnunar. Ef 

ekkert fannst við að rýna í heimasíðu og ársskýrslur notaði rannsakandi ákveðin leitarorð 

til að ganga úr skugga um hvort engar opinberar upplýsingar lægju fyrir á heimasíðu eða 

í ársskýrslu. Hér er bæði átt við leit að  upplýsingum sem snúa að loftslags- og/eða 

umhverfismálum og leit að mælanlegum gögnum sem lúta að loftslagsmálum. Þau 

leitarorð sem rannsakandi  notaði voru; útstreymi, losun, kolefni, CO2, loftslag, 

umhverfismál, gróðurhúsalofttegundir, Festa, grænt bókhald. 

Í lokin voru þau ártöl skráð sem mælanleg gögn fyrirtækis og stofnunar ná yfir. Farið 

var yfir heimasíður og ársskýrslur hvers og eins fyrirtækis og stofnunar sem hafði 

mælanleg gögn um losun gróðurhúsalofttegunda og voru þau ártöl skráð. Síðan voru 

skráð ártöl þegar grænu bókhaldi var skilað til Umhverfisstofnunar fyrir þau fyrirtæki sem 

teljast til slíkrar starfsemi. 

Gagnaöflun var lokið eftir að rannsakandi taldi sig hafa safnað öllum viðeigandi 

gögnum um þau 104 fyrirtæki og stofnanir sem skrifuðu undir loftslagsyfirlýsinguna og 

gefin hafa verið út á opinberum vettvangi. Opinber vettvangur taldi rannsakandi vera 

gögn birt á heimasíðu fyrirtækis eða stofnunar, ársskýrslur sem og gögn af heimasíðu 

Umhverfisstofnunar.  

6.2 Gagnagreining 

Lokalisti notaður til að undirbyggja niðurstöðu rannsóknarinnar tekur til 101 fyrirtækis og 

stofnunar og er hann settur upp í Viðauka 1. Upprunalegur listi tekur til 104 fyrirtækja og 

stofnana, en þrjú þeirra eru hætt rekstri.  

Eins og fram kom í kafla 6.1 var tvo nafnalista að finna á heimasíðu Festu, þ.e. 

upprunalega listann sem undirritaður var 2015 og lista yfir þátttökuaðila sem tóku þátt í 
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könnuninni sem Festa framkvæmdi í september 2017. Þegar listarnir voru bornir saman 

fann rannsakandi misræmi á milli lista: 

 Tvö fyrirtæki, CCP og Roadmap, eru á upprunalega listanum 2015 en ekki á 
listanum frá 2017. 

 Tvö fyrirtæki, Stratca og ISIGN Ísland, eru á listanum frá 2017 en ekki á 
upprunalega listanum. 

Rannsakandi fann ekki skýringu á því af hverju CCP vantaði á listann frá 2017. Taldi 

rannsakandi að tvö seinni fyrirtækin hafi skrifað undir loftslagsyfirlýsinguna á tímabilinu 

2015-2017. 

Rannsakandi fann með aðstoð fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra að þrjú fyrirtæki á lista 

loftslagsyfirlýsingarinnar voru hætt rekstri: 

 ARK Technology – Félag afskráð 19. september 2017. 

 Íslenskt eldsneyti – Úrskurðað gjaldþrota 19. janúar 2017. 

 Roadmap – Félag afskráð 8. september 2016, en það útskýrir af hverju 
fyrirtækið er ekki skráð á lista könnunar Festu 2017. 

Þegar þetta er tekið saman eru fjögur fyrirtæki ekki lengur á lista 

loftslagsyfirlýsingarinnar en tvö fyrirtæki hafa bæst við listann. Aðilar sem voru ekki á 

upprunalegum lista loftslagsyfirlýsingarinnar 2015 voru útilokaðir á þeim grundvelli að 

engin opinber yfirlýsing er til staðar um þátttöku þeirra.  Rannsakandi útilokaði einnig þá 

aðila sem voru hættir rekstri. Rannsakandi ákvað að öll önnur fyrirtæki og stofnanir yrðu 

með í rannsókninni, óháð því hvort þau eru enn þátttakendur í verkefninu eða ekki, á 

þeim grundvelli að engin opinber yfirlýsing er til staðar um að viðkomandi aðilar hafi sagt 

sig frá loftslagsyfirlýsingunni. Þannig eru allir upprunalegu þátttakendurnir á 

lokalistanum, að frátöldum þeim sem eru hættir rekstri. Lokalistinn sem rannsóknin 

byggir á tiltekur því 101 fyrirtæki og stofnanir sem sjá má í Viðauka 1. 

6.2.1 Flokkun lokalista 

Ákveðið var að notast við tvenns konar flokkunaraðferðir á fyrirtækjum og stofnunum við 

greiningu gagna, annars vegar stærðarflokkun og hins vegar atvinnugreinaflokkun. 

Starfsmannafjöldi byggði á upplýsingum úr könnun Festu frá því í september 2017, en 

sá listi skiptir fyrirtækjum og stofnunum í fjóra flokka eftir starfsmannafjölda; 1-3 
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starfsmenn, 3 til 50, 50-250 og 250+. Þessar upplýsingar voru yfirfærðar í Excel skjal 

rannsakanda og sameinaðar við upprunalegan nafnalista. Fyrirtækið CCP var ekki á 

listanum svo rannsakandi notar tölur um starfsmannafjölda fyrirtækisins úr grein á mbl.is 

frá því október 2017 (Þorsteinn Ásgrímsson, 2017). Í grunninn má segja að flokkaskipting 

Festu – og þessarar rannsóknar – byggi á stærðarflokkun fyrirtækja í Evrópu. 

ESB skilgreinir fjóra stærðarflokka fyrirtækja sem taka mið af starfsmannafjölda, veltu 

og/eða efnahag. Stærðarflokkarnir eru örfyrirtæki, lítið fyrirtæki, meðalstórt fyrirtæki og 

stórt fyrirtæki. (European Commission, e.d.). Vegna takmarkana rannsakanda er aðeins 

tekið mið af starfsmannafjölda fyrirtækis eða stofnunar, en ekki fjárhagslegra þátta. Að 

auki eru flokkarnir örfyrirtæki og lítið fyrirtæki sameinuð í flokk vegna takmarkana á að 

afla nákvæmra upplýsinga um starfsmannafjölda. Niðurstöður rannsóknarinnar munu 

byggja á eftirfarandi flokkun um starfsmannafjölda: 

 Lítið fyrirtæki – Starfsmannafjöldi frá 1-50 manns. Samtals eru 22 fyrirtæki og 
stofnanir í þessum flokki. 

 Meðalstórt fyrirtæki – Starfsmannafjöldi frá 50-250 manns. Samtals eru 37 
fyrirtæki og stofnanir í þessum flokki. 

 Stórt fyrirtæki – Starfsmannafjöldi yfir 250 manns. Samtals eru 42 fyrirtæki og 
stofnanir í þessum flokki. 

Við atvinnugreinaflokkun var farið eftir fyrirmynd ÍSAT2008 atvinnugreinaflokkunar 

sem notuð er af fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra (Hagstofa Íslands, ÍSAT2008: Íslensk 

atvinnugreinaflokkun, 2009). Heimasíða ríkisskattstjóra var notuð til að skrá niður ÍSAT 

atvinnugreinanúmer hvers fyrirtækis og stofnunar fyrir sig. Hvert atvinnugreinanúmer 

fellur undir tilsvarandi bálk sem merktur er með bókstafi frá A til U (enskt stafróf). Þau 

101 fyrirtæki og stofnanir féllu undir samtals 17 bálka eftir ÍSAT2008 staðlinum (ÍSAT2008, 

2009), sem rannsakandi taldi vera of marga. Ákveðið var að sameina bálkana og endaði 

rannskanandi með fimm atvinnugreinaflokka. Flokkun atvinnugreina í rannsókninni eru 

því:  

 Framleiðsla – Hér undir er flokkurinn Framleiðsla (bókstafur C) í ÍSAT2008 
staðlinum. Taldi rannsakandi þennan flokk eiga að standa sér þar sem 
meginstarfsemin sem um ræðir er framleiðsla, allt frá matvælaframleiðslu til 
iðnaðarframleiðslu. Því nær þessi flokkur vel yfir losun frá framleiðsluferlum. 
Samtals eru 14 fyrirtæki og stofnanir í þessum flokki. 

 Veitur og endurvinnslustöðvar – Undir þennan flokk falla: 
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o Rafmagns-, gas- og hitaveitur (D) 

o Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E) 

Þessir flokkar þóttu nægilega líkir til sameinast í einn flokk. Samtals eru 10 
fyrirtæki og stofnanir í þessum flokki. 

 Þjónustufyrirtæki – Undir þennan flokk falla: 

o Heild- og smávöruverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G) 

o Rekstur gististaða og veitingarekstur (I) 

o Upplýsingar og fjarskipti (J)  

o Fjármála- og vátryggingastarfsemi (K) 

o Fasteignaviðskipti (L) 

o Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi  (M) 

Voru þessir flokkar sameinaðir vegna svipaðrar daglegrar starfsemi 
fyrirtækja, en þetta eru mest fyrirtæki og stofnanir sem vinna í beinu 
sambandi við viðskiptavini, veita þjónustu, afgreiðslu og ráðgjöf sem fram 
fer að mestu í verslunum og á skrifstofum. Samtals eru 49 fyrirtæki og 
stofnanir í þessum flokki, sem er jafnframt fjölmennasti flokkurinn. 

 Háskólar og ríkisreknar stofnanir – Undir þennan flokk falla:  

o Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O) 

o Fræðslustarfsemi (P) 

o Heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q) 

Þessir flokkar voru sameinaðir vegna tengsla þeirra við ríki og sveitarfélög. 
Taldi rannsakandi að fyrirtæki og stofnanir innan þessa flokks þyrftu að vera 
til fyrirmyndar þegar kæmi að umhverfis- og loftslagsmálum því starfsemi 
fyrirtækja og stofnana sem hér falla undir snúa að almannaheill. Samtals 
eru 10 fyrirtæki og stofnanir í þessum flokki. 

 Aðrir atvinnuflokkar – Undir þennan flokk fellur starfsemi sem ekki er auðvelt 
að flokka undir fyrr talda flokka, en þetta eru:  

o Landbúnaður, skógrækt, fiskveiðar (A)  

o Flutningar og geymsla (H)  

o Leigustarfsemi og ýmiss sérhæfð þjónusta (N) 

o Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi (R) 

o Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi (S) 

Samtals eru 18 fyrirtæki og stofnanir í þessum flokki. 
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar. Kaflanum er skipt í eftirfarandi 

undirkafla: 

 Kafli 7.1 skoðar niðurstöður samkvæmt gögnum sem snerta opinberar 
upplýsingar fyrirtækja og stofnana um umhverfis- og/eða loftslagsmál. 

 Kafli 7.2 skoðar niðurstöður samkvæmt gögnum sem snerta opinber mælanleg 
gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda fyrirtækis eða stofnunar. 

Niðurstöður í báðum köflum eru settar upp á sama hátt og eru gögnin skoðuð tvíþætt, 

annars vegar eftir stærðarflokkun og hins vegar eftir atvinnugreinaflokkun.  

 Kafli 7.3 skoðar nánari niðurstöður af  opinberum mælanlegum gögnum um 
fyrirtæki og stofnanir. 

Mynd 6 og mynd 7 sýna flokkaskiptingu 101 þátttökuaðila að loftslagsyfirlýsingunni, þ.e. 

stærðarflokkun og atvinnugreinaflokkun. Hvor mynd fyrir sig sýnir bæði fjölda og 

prósentuhluta samkvæmt viðkomandi skiptingu. 

 

Mynd 6: Heildarfjöldi eftir stærð. Hlutfall gefið upp í fjölda og prósentustigi. 

 

Mynd 7: Heildarfjöldi eftir atvinnugrein. Hlutfall gefið upp í fjölda og prósentustigi. 
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7.1 Upplýsingar um stöðu loftslagsmála fyrirtækja og stofnana 

Af 101 þátttökufyrirtæki og stofnun eru 79 (78,22%) sem hafa opinberar upplýsingar um 

umhverfis- og/eða loftslagsmál aðgengilegar á heimasíðu og 22 (22,78%) sem hafa engar 

upplýsingar aðgengilegar á heimasíðu. Í töflu 2 má sjá niðurstöður eftir flokkum. 

Ýmsar upplýsingar var að finna um umhverfis- og/eða loftslagsmál á umræddum 

heimasíðum. Rétt tæpur helmingur aðila var með upplýsingar um eigin losun, en greint 

verður nánar frá þeim niðurstöðum í kafla 7.2. Aðrar upplýsingar sem fyrirtæki og 

stofnanir höfðu á heimasíðu sinni voru meðal annars umhverfis- og loftslagsmarkmið, 

umhverfis- og loftslagsstefnur og árangur í umhverfis- og/eða loftslagsmálum sem var 

ekki settur fram á mælanlegan hátt. Aðgerðir sem fyrirtæki og stofnanir tiltóku voru 

meðal annars skipting bílaflota samkvæmt orkunotkun þeirra, stuðningur við 

umhverfisvænar samgöngur (hjól, ganga, almenningssamgöngur), flokkun sorps og 

endurvinnsla. 

7.1.1 Heildarhlutfall þeirra sem hafa og hafa ekki upplýsingar 

Tafla 2 sýnir hvernig fyrirtækin 79 sem hafa upplýsingar um loftslagsmál og fyrirtækin 22 

sem hafa ekki upplýsingar um loftslagsmál skiptast eftir stærðarflokkun (merkt með 

appelsínugulu) og atvinnugreinaflokkun (merkt með bláu).  

Þegar litið er til stærðarflokkunar má sjá að nær helmingur fyrirtækjanna sem hafa 

opinberar upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál á síðu sinni eru stór fyrirtæki. 

Einnig má benda á að stór fyrirtæki eru með lægsta hlutfallið þegar litið er til þeirra 

fyrirtækja sem hafa ekki opinberar upplýsingar á heimasíðu sinni, en hinir tveir flokkarnir 

(lítið og meðalstórt fyrirtæki) eru með jafn stórt hlutfall, 41% hvort heldur fyrir sig. Það 

virðast því vera meiri líkur á að ef fyrirtæki birtir upplýsingar sé það stórt fyrirtæki en lítið 

eða meðalstórt ef upplýsingar skortir. 
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Tafla 2: Opinberar upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál á heimasíðu. Heildarfjöldi þeirra sem 
hafa og hafa ekki upplýsingar, flokkað eftir stærð og eftir atvinnugrein. 

UPPLÝSINGAR UM UMHVERFIS- OG/EÐA 

LOFTSLAGSMÁL Á HEIMASÍÐU 
HEFUR UPPLÝSINGAR HEFUR EKKI UPPLÝSINGAR 

Fjöldi Fjöldi í % Fjöldi Fjöldi í % 

Fyrirtæki og stofnanir 79 78,2% 22 21,8% 

STÆRÐARFLOKKUN   

Lítið fyrirtæki 13 16,5% 9 41,0% 
Meðalstórt fyrirtæki 28 35,5% 9 41,0% 

Stórt fyrirtæki 38 48,1% 4 18,2% 

ATVINNUGREINAFLOKKUN   

Framleiðsla 13 16,5% 1 4,6% 
Veitur og endurvinnsla 10 12,7% 0 0,0% 

Þjónustufyrirtæki 37 46,8% 12 54,6% 
Háskólar og ríkisreknar stofnanir 10 12,7% 2 9,1% 

Aðrir atvinnuflokkar 18 22,8% 7 31,8% 

 

Þegar litið er til atvinnugreinaflokkunar á töflu 2 má sjá að þjónustufyrirtæki eru með 

stærsta hlutfallið í báðum tilvikum eða tæplega helming þegar litið er til þeirra fyrirtækja 

sem hafa opinberar upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál á síðu sinni en 

rúmlega helming þegar litið er til þeirra sem hafa engar upplýsingar. Enginn flokkur virðist 

skara fram úr þegar litið er til hlutfalls þeirra sem hafa upplýsingar þegar borið er saman 

við mynd 7. Hins vegar er hlutfall þeirra sem ekki hafa opinberar upplýsingar um 

umhverfis- og/eða loftslagsmál á heimasíðu nokkuð áhugavert. Af þeim fyrirtækjum sem 

hafa engar opinberar upplýsingar er aðeins eitt fyrirtæki í framleiðslu (4,6%) en ekkert 

fyrirtæki í veitum og endurvinnslu (0%). Það er því afar ólíklegt að fyrirtæki sem hefur 

engar upplýsingar sé veitu og endurvinnslufyrirtæki eða framleiðslufyrirtæki, en miklar 

líkur eru á að það sé þjónustufyrirtæki eða í öðrum atvinnuflokki.  

7.1.2 Hlutfall þeirra aðila sem hafa upplýsingar innan hvers flokks 

Á mynd 8 eru gögnin greind frá öðru sjónarhorni, en þar má sjá hlutfall þeirra sem hafa 

opinberar upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál á heimasíðu sinni innan hvers 

flokks samkvæmt báðum flokkunaraðferðum. Myndin ber saman fjölda í tilteknum flokki 

sem hefur opinberar upplýsingar á heimasíðu við heildarfjölda flokksins og sýnir hvert 

hlutfallið er í hverjum flokki fyrir sig, gefið upp í prósentu. 
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Mynd 8: Hlutfalllegur fjöldi þeirra sem hafa opinberar upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál á 
heimasíðu í tilteknum flokki, flokkað eftir stærð og eftir atvinnugrein. 

Þegar litið er á stærðarflokkun (merkt með appelsínugulu) eykst hlutfall þeirra sem 

birta upplýsingar eftir stærð fyrirtækja og stofnana. Rétt tæplega 60% lítilla fyrirtækja 

hafa birt upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál á heimasíðu sinni (13 af 22), en 

rúmlega 90% af stórum fyrirtækjum hafa þessar upplýsingar til staðar (38 af 42).  

Meðalstór fyrirtæki er mitt á milli hinna flokkana tveggja með 75,7% (28 af 37). Það að 

stærð hlutfallsins vaxi með stærð fyrirtækis er niðurstaða sem hægt er að færa rök fyrir. 

Stór fyrirtæki eru oftar með fullkomnari vefsíður en lítil fyrirtæki og því meiri upplýsingar 

að finna á heimasíðu þeirra, upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál þar með 

taldar. Að auki hafa stór fyrirtæki meiri yfirsýn yfir rekstur sinn og líklegra er að þau hafi 

sett sér opinbera umhverfis- og/eða loftslagsstefnu. Þá hafa þau yfir meiri auðlindum að 

ráða, s.s. fjármagni og fólki. 

Þegar litið er til atvinnugreina á mynd 8 (merkt með bláu) kemur ýmislegt í ljós. Öll 

fyrirtækin 10 sem falla undir veitu og endurvinnslufyrirtæki og 92,9% þeirra sem falla 

undir framleiðslufyrirtæki (13 af 14) hafa opinberar upplýsingar aðgengilegar á heimasíðu 

sinni. Það má meðal annars útskýra með því að meginstarfsemi þessara tveggja flokka 

tengist orkunýtingu og orkuframleiðslu og að þeir fylgja lögum um loftslagsmál. Í 
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flokknum Háskólar og ríkisreknar stofnanir eru tvö fyrirtæki sem hvorki hafa upplýsingar 

um umhverfis- né loftslagsmál, það eru Samgöngustofan og Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins. Það telst athyglisvert því Samgöngustofan fellur undir 6. gr. laga 

70/2012 um losunarbókhald og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fellur undir 

loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar um að öll svið og starfsstaðir borgarinnar taki þátt í 

grænum skrefum. Af þjónustufyrirtækjum eru 75,5% aðila með upplýsingar um 

umhverfis- og/eða loftslagsmál á heimasíðu sinni. Upplýsingar sem fram koma hjá aðilum 

sem falla undir þennan flokk eru meðal annars samfélagsleg ábyrgð, sjálfbærni fyrirtækja  

og aðrir þættir sem nefndir voru í kafla 7.1. Í öllum flokkum atvinnugreina er meira en 

helmingur fyrirtækja og stofnana með upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál á 

heimasíðu sinni. Aðrir atvinnuflokkar standa sig lakast með 61,1% en þar sem starfsemi 

flokksins fellur undir mismunandi starfsgreinar er erfitt að draga fram ályktanir vegna 

lakari stöðu þessa flokks. 

7.2 Opinber mælanleg gögn um losun gróðurhúsalofttegunda  

Í þessum kafla eru niðurstöður úr mælanlegum gögnum fyrirtækja og stofnana skoðaðar. 

Í heildina eru 45 fyrirtæki og stofnanir með opinber mælanleg gögn og 56 með engin 

opinber mælanleg gögn. Þau mælanlegu gögn sem fyrirtæki og stofnanir veittu 

upplýsingar um eru meðal annars hefðbundið grænt bókhald, kolefnisbókhald samkvæmt 

Greenhouse Gas Protocol (GHG) aðferðinni sem rætt var um í kafla 5.1, ýmsar 

losunarmælingar í ársskýrslum og mælingar á borð við eldsneytisnotkun og 

losunarmælingar á flugferðum.  

7.2.1 Heildarhlutfall þeirra sem hafa og hafa ekki mælanleg gögn 

Tafla 3 sýnir hvernig öll fyrirtækin 45 sem hafa mælanleg gögn og öll fyrirtækin 56 sem 

hafa ekki mælanleg gögn skiptast niður þegar kemur að stærð (merkt með appelsínugulu) 

og atvinnugrein (merkt með bláu). 

Þegar litið er til stærðarflokkunar má sjá hlutfallslegan mun á litlum og stórum 

fyrirtækjum. Afar ólíklegt er að lítil fyrirtæki séu með mælanleg gögn, en hlutfall lítilla 

fyrirtækja er einungis 8,9% (4 af 45). Aftur á móti er rúmur helmingur þeirra fyrirtækja 

sem eru með mælanleg gögn stór fyrirtæki (24 af 45). Hlutfall þeirra sem hafa ekki birt 

opinber gögn er nokkuð jafnt eftir flokkum eða í kringum 32-35%. Það eru því fremur 



 

38 

jafnar líkur á að fyrirtæki sem hefur ekki mælanleg gögn geti tilheyrt hvaða stærðarflokki 

sem er. Hlutfallslegur munur milli flokka á sér stað hjá litlum og stórum fyrirtækjum eftir 

því hvort þau hafa mælanleg gögn eða ekki, eða munur upp á 21-23% hjá báðum flokkum. 

Hafa ber í huga að lítil fyrirtæki er fámennasti flokkurinn, en þegar litið er til þeirra sem 

hafa ekki mælanleg gögn er fjöldi lítilla fyrirtækja jafn fjölda stórra fyrirtækja 

(fjölmennasti flokkurinn). Það virðist því vera talsvert mikið af litlum fyrirtækjum sem hafa 

ekki birt opinber mælanleg gögn um losun gróðurhúsalofttegunda. 

Tafla 3: Opinber mælanleg gögn varðandi losun gróðurhúsalofttegunda.  Heildarfjöldi þeirra sem hafa 
og hafa ekki opinber mælanleg gögn, flokkað eftir stærð og eftir atvinnugrein. 

 

Þegar litið er til atvinnugreinaflokkunar á töflu 3 er hlutfall flokkanna bæði hjá þeim 

sem hafa og hafa ekki opinber mælanleg gögn nokkuð frábrugðið borið saman við hlutfall 

flokkanna á mynd 7. Af þeim sem hafa opinber mælanleg gögn er hlutfall framleiðslu 

(22,2%) og veitu og endurvinnslustöðvar (17,8%) nokkuð hátt, en hlutfall flokksins 

háskólar og ríkisreknar stofnanir nokkuð lágt (4,4%). Þjónustufyrirtæki er fjölmennasti 

flokkurinn og jafnframt með hæsta hlutfallið þegar litið er bæði til þeirra sem hafa 

mælanleg gögn (42,2%) og þeirra sem hafa ekki mælanleg gögn (53,6%). Það sem vekur 

athygli er að af þeim sem hafa ekki mælanleg gögn er sameiginlegt hlutfall flokks 

framleiðslu (7,1%) og veitu og endurvinnslu (3,7%) aðeins 10,7%, sem er minna en hlutfall 

allra hinna flokkanna. Það eru því litlar líkur á að fyrirtæki sem hefur ekki mælanleg gögn 

tilheyri þessum tveimur flokkum. 

OPINBER MÆLANLEG GÖGN VARÐANDI 

LOSUN GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA 

Mælanleg gögn Engin mælanleg gögn 

Fjöldi Fjöldi í % Fjöldi Fjöldi í % 

Fyrirtæki og stofnanir 45 44,6% 56 55,5% 

STÆRÐARFLOKKUN    

Lítið fyrirtæki 4 8,9% 18 32,1% 

Meðalstórt fyrirtæki 17 37,8% 20 35,7% 

Stórt fyrirtæki 24 53,3% 18 32,1% 

ATVINNUGREINAFLOKKUN   

Framleiðsla 10 22,2% 4 7,1% 

Veitur og endurvinnslustöðvar 8 17,8% 2 3,6% 

Þjónustufyrirtæki 19 42,2% 30 53,6% 

Háskólar og ríkisreknar stofnanir 2 4,4% 8 14,3% 

Aðrir atvinnuflokkar 6 13,3% 12 21,4% 
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7.2.2 Hlutfall þeirra sem hafa opinber mælanleg gögn innan hvers flokks 

Á mynd 9 eru gögnin greind frá öðru sjónarhorni, en þar má sjá hlutfall þeirra sem hafa 

opinber mælanleg gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda innan hvers flokks samkvæmt 

báðum flokkunaraðferðum. Myndin er sett upp eins og mynd 8 og ber saman fjölda í 

tilteknum flokki sem hefur birt opinber mælanleg gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda 

við heildarfjölda flokksins og sýnir hvert hlutfallið er í hverjum flokki fyrir sig, gefið upp í 

prósentu. 

 

Mynd 9: Hlutfallslegur fjöldi þess sem hefur opinber mælanleg gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda í 
tilteknum flokki, flokkað eftir stærð og eftir atvinnugrein. 

Þegar litið er til stærðar fyrirtækja sést að lítil fyrirtæki eru yfirleitt ekki með mælanleg 

gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda sinna, en aðeins 18,2% (4 af 22) þeirra hafa slík 

gögn. Aftur á móti er hlutfallið hjá meðalstórum og stórum fyrirtækjum áþekkara, þó með 

mismun  upp á 11,2% milli flokkanna. Nánar tiltekið þá er rúmlega 46% af meðalstórum 

fyrirtækjum (17 af 27) og 57,1% af stórum fyrirtækjum (24 af 42) með opinber mælanleg 

gögn um losun gróðurhúsalofttegunda. Það má færa rök fyrir því að vegna aukins 

mannafla og fjármagns sem þarf til að halda utan um losunartölur gróðurhúsalofttegunda 

séu meðalstór og stór fyrirtæki betur í stakk búin til að taka á sig þennan viðbótarkostnað 

en lítil fyrirtæki. 
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Þegar litið er til atvinnugreinaflokkanna má strax sjá hvernig framleiðslufyrirtæki og 

veitur og endurvinnslustöðvar skara fram úr, en það er sama niðurstaða og fékkst í kafla 

7.2.1. Aðilar í framangreindum flokkum eru mun líklegri til að hafa opinber mælanleg 

gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda en hinir flokkarnir; 71,4% (10 af 14) af framleiðslu 

og 80,0% (8 af 10) af veitum og endurvinnslustöðvum hafa opinber mælanleg gögn yfir 

losun gróðurhúsalofttegunda. Mörg af fyrirtækjum innan þessara flokka ber  skylda til að 

skila grænu bókhaldi til Umhverfisstofnunar til að halda starfsleyfi sínu, sem ætla má að 

hafi jákvæð áhrif á hlutfallið innan þessara flokka. Af hinum flokkunum má sjá að allir 

flokkarnir eru með hlutfall undir 50%. Það þýðir að þau fyrirtæki sem hafa mælanleg gögn 

eru í minnihluta. Flokkurinn sem kemur verst út eru háskólar og ríkisreknar stofnanir en 

aðeins 20,0% þeirra fyrirtækja (2 af 10) hafa opinber mælanleg gögn um losun 

gróðurhúsalofttegunda. Þykir þetta sérstaklega lágt hlutfall því meirihluti þessara aðila 

starfar á vegum hins opinbera og ætti því að endurspegla áherslur og aðgerðir ríkis og 

sveitarfélaga á þessu sviði. Vert er að nefna að 39% þjónustufyrirtækja (19 af 49) hafa 

opinber gögn um mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda, sem ætla mætti að sé gott 

fyrir þennan flokk þar sem þessum fyrirtækjum ber ekki lagalega skylda til að halda uppi 

grænu bókhaldi. Aðilafyrirtækin sinna því þessum málum sjálfviljug, eða undir annars 

konar þrýstingi en lagalegum.  

7.3 Nánari niðurstöður um opinber mælanleg gögn yfir losun 
gróðurhúsalofttegunda fyrirtækja og stofnana 

Í þessum kafla eru skoðuð nánar þau mælanlegu gögn sem aðilar að loftslagsyfirlýsingunni 

hafa opinberað. Eins og niðurstöður í kafla 7.2 sýna voru 45 fyrirtæki og stofnanir sem 

hafa opinber mælanleg gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda. Ártöl yfir birtingu þessara 

gagna voru dregin saman og þeim stillt upp í tímaröð eins og sjá má á mynd 10. 

Sérstaklega er horft til ársins 2015 vegna tímasetningar á undirritun loftslagsyfirlýsingar 

Reykjavíkurborgar og Festu. Tímamótin eru merkt með grænum lit á mynd 10. Vert er að 

nefna að myndin sýnir fjölda gagna fyrir hvert ár, en hafa skal í huga að nóg er að fyrirtæki 

opinberi gögn sín aðeins fyrir eitt ár til að teljast með í lista þeirra 45 fyrirtækja og 

stofnana sem hafa opinber mælanleg gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta þýðir 

að það eru ekki endilega sömu fyrirtækin á bak við tölurnar fyrir hvert ár. 
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Mynd 10: Magn opinberra gagna í tímalínu. 

Þegar loftslagsyfirlýsingin var undirrituð höfðu 25 fyrirtæki og stofnanir þá þegar birt 

mælingar yfir losun gróðurhúsalofttegunda. Flestum þessara fyrirtækja og stofnana bar 

lagaleg skylda til þess, til að mynda öll 10 fyrirtækin sem falla undir mengandi starfsemi 

og skila grænu bókhaldi til Umhverfisstofnunar sem greint var frá í kafla 6.1 og má sjá í 

viðauka 1, en nokkur þeirra gerðu það að eigin frumkvæði og má þar nefna  Landsbankann 

og ÁTVR. 

Á mynd 10 má strax sjá að undirritun loftslagsyfirlýsingarinnar árið 2015 hafði jákvæð 

áhrif því gögnum fjölgaði úr 22 í 34 og af þeim voru 11 gögn frá fyrirtækjum og stofnunum 

sem voru í fyrsta sinn að birta gögn. Tvö önnur fyrirtæki birtu gögn í fyrsta skipti á árinu 

2016, en það voru Marel og Isavia. Fjöldi gagna fyrir árið 2017 er minni en árið á undan, 

en það skýrist eflaust að hluta til af því á hvaða tímapunkti gagna var aflað. Þrátt fyrir það 

eru tvö af þeim 17 fyrirtækjum sem hafa birt gögn fyrir árið 2017 að gera svo í fyrsta 

skiptið, en það eru KPMG og Vátryggingafélag Íslands. Niðurstaðan er því sú að frá stofnun 

loftslagsyfirlýsingarinnar 2015 og fram til dagsins í dag (maí 2018) hafa 15 fyrirtæki og 

stofnanir hafist handa við að birta mælanleg gögn yfir losun gróðurhúsalofttegunda. 

Að lokum má nefna að 23 fyrirtæki og stofnanir flokka losun í umföng 1, 2, og 3, þ.e.a.s. 

samkvæmt aðferð GHG sem fjallað er um í kafla 5.1. Í þeim hópi eru 11 af þeim 15 

fyrirtækjum og stofnunum sem hófust handa við að birta gögn yfir losun 

gróðurhúsalofttegunda eftir undirritun loftslagsyfirlýsingarinnar.   
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8 Umræða 

Ljóst er að afleiðingar loftslagsbreytinga munu hafa víðtæk áhrif og er loftslagsyfirlýsing 

Reykjavíkurborgar og Festu leið fyrir íslensk fyrirtæki til að taka þátt í mótvægisaðgerðum. 

Loftslagsyfirlýsingin var mynduð í aðdraganda  loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í 

París 2015 sem sýnir mikilvægi forystuhlutverks Sameinuðu þjóðanna í loftslagsmálum. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða stöðu mælanlegra aðgerða á losun 

gróðurhúsalofttegunda hjá þeim fyrirtækjum og stofnunum sem undirrituðu 

loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu í nóvember 2015.  

Í inngangi rannsóknar voru settar fram tvær rannsóknarspurningar: 

 Hvernig hafa fyrirtæki og stofnanir sem undirrituðu loftslagsyfirlýsingu 
Reykjavíkurborgar og Festu staðið að mælingum á losun 
gróðurhúsalofttegunda? 

 Hvernig hafa fyrirtæki og stofnanir sem undirrituðu loftslagsyfirlýsingu 
Reykjavíkurborgar og Festu staðið sig í að gefa út upplýsingar um umhverfis- 
og/eða loftslagsmál? 

Fjallað verður um svör við þessum spurningum í köflum 8.1, 8.2 og 8.3. 

8.1 Staða mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda 

Í fræðilegri umfjöllun var fjallað um tegundir gróðurhúsalofttegunda sem Kyoto-bókunin 

nær til samkvæmt skýrslu Brynhildar Davíðsdóttur (2017). Þar kom fram að mælingar á 

losun gróðurhúsalofttegunda sé gefið upp í CO2-ígildi, sem fyrirtæki og stofnanir 

loftslagsyfirlýsingarinnar notuðu þegar þau birtu sínar mælingar. Kom fram að stórt 

hlutfall af losun Íslands var vegna iðnaðarferla og að stærsti hluti losunar frá 

iðnaðarferlum fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (Hellsing o.fl., 2017; 

Umhverfisstofnun, e.d.-c). Það má telja jákvætt ef fyrirtæki innan þessa hóps sem einnig 

eru aðilar að loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu fari eftir markmiðum hennar, 

þar sem þetta er hópur með mikla losun gróðurhúsalofttegunda. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að rétt tæpur helmingur aðila að 

loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu birtir mælingar um losun 

gróðurhúsalofttegunda. Nokkur fyrirtæki og stofnanir falla undir lög nr. 70/2012 um 

loftslagsmál svo þeim ber að skila losunarbókhaldi til Umhverfisstofnunar í samræmi við 

alþjóðlegar skuldbindingar Íslands á sviði loftslagsmála. Þessi fyrirtæki og stofnanir eru 
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flest hver meðalstór eða stór og eru þau samkvæmt atvinnugreinaflokkun í framleiðslu 

eða veitur og endurvinnslustöðvar. Kann það að endurspegla niðurstöður rannsóknar en 

þær sýndu að fyrirtæki í þessum flokkum stóðu sig mun betur en fyrirtæki í öðrum 

flokkum við að birta mælanleg gögn. Lýsir þetta ef til vill lagalegum áhrifum og áhrifum 

markaðstengdra stjórntækja í loftslagsmálum á rekstur fyrirtækja, en með því að fella 

kostnað vegna mengunar inn í beinan kostnað við framleiðslu eða þjónustu sem orsakar 

mengunina eru fyrirtæki líklegri að halda bókhald utan um losun sína.  

Niðurstöður sýndu að lítil fyrirtæki eru í mun lakari stöðu en meðalstór og stór fyrirtæki 

þegar kemur að því að birta mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda. Það getur verið 

vísbending til opinbera aðila um að smærri fyrirtæki sem hafa vilja til að halda utan um 

mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda vanti stuðning til þess. Stuðningur getur meðal 

annars verið leiðbeiningar eða aðferðir sem minnkar vinnu og/eða kostnað hjá litlum 

fyrirtækjum við að halda utan um losunarbókhald. 

8.2 Staða upplýsingar á umhverfis- og/eða loftslagsmálum 

Niðurstöður sýna að rúmlega 80% af aðilum að loftslagsyfirlýsingunni hafa birt 

upplýsingar um umhverfis- og/eða loftslagsmál. Fyrirtæki og stofnanir sem standa að baki 

loftslagsyfirlýsingunni hafa þar með staðið sig vel í að birta upplýsingar um loftslagsmál. 

Þetta bendir til að íslensk fyrirtæki séu farin að taka afstöðu til loftslagsmála. 

Í fræðilegri umfjöllun var fjallað um hluta af þeim áhrifum sem losun 

gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum hefur valdið, til að mynda um 

heilsufarsvandamál vegna mengunar sem unnið var úr skýrslu Landrigan o.fl. (2018) og 

þróun á hnattrænni hlýnun unnið úr Keeling-línuritinu (2018) og ársskýrslu NOAA 

National Centers for Environmental Information um hnattræna hlýnun (2017). Þessi 

vandamál og brýn nauðsyn til aðgerða hefur ef til vill haft áhrif á niðurstöður en mörg 

fyrirtæki eru farin að vilja leggja sitt að mörkum við að draga úr losun og aðlagast 

loftslagsbreytingum og frá degi til dags eru að birtast nýjar upplýsingar um loftslagsmál. 

Við lok á vinnu þessarar rannsóknar í maí 2018 kom til að mynda út skýrsla vísindanefndar 

um loftslagsbreytingar sem snýr að loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra á Ísland, en sú 

skýrsla hefði verið mjög gagnleg við vinnu á fræðilegum hluta þessarar rannsóknar.  
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8.3 Aðrar niðurstöður 

Niðurstöður sýndu að rúmlega helmingur þeirra sem birtu upplýsingar um losun 

gróðurhúsalofttegunda gerðu svo með því að skipta losuninni í umföng samkvæmt aðferð 

GHG sem lýst er af stofnununum World Business Council for Sustainable Development og 

World Resources Institute (2002). Jafnframt hafa 11 af 15 þeirra sem hófu að birta 

upplýsingar um losun eftir undirritun loftslagsyfirlýsingarinnar gert það samkvæmt GHG 

aðferðinni. Þessi aðferð virðist því vera mjög gagnleg fyrir þau fyrirtæki og stofnanir sem 

eru að hefja mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda. Rannsakandi telur að með 

tímanum muni birting á upplýsingum um losun gróðurhúsalofttegunda halda áfram að 

aukast og að aðferð GHG verði mjög áberandi sérstaklega hjá litlum fyrirtækjum og 

atvinnugreinum með minni reynslu af mælingum á losun gróðurhúsalofttegunda. 
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9 Lokaorð 

Ritgerð þessi leggur mat á það hvort aðilar að Loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og 

Festu séu að fylgja eftir markmiðum yfirlýsingarinnar um að mæla losun 

gróðurhúsalofttegunda og gefa út upplýsingar um stöðu loftslagsmála.  

Markmiðum loftslagsyfirlýsingarinnar hefur verið fylgt eftir að vissu marki. Aðilar hafa 

í heildina litið staðið sig vel í að gefa út upplýsingar um stöðu loftslagsmála, meðal annars 

með því að birta loftslagsstefnur og aðgerðir í loftslagsmálum. Aftur á móti hefur einungis 

rétt tæpur helmingur aðila birt upplýsingar um mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda. 

Aðferð GHG er algengust við að halda utan um mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda 

og er mikið notuð af aðilum sem eru að hefja mælingar á losun í fyrsta skipti.  

Rannsóknin inniheldur fræðilega umfjöllun um stöðu loftslagsbreytinga og losun 

gróðurhúsalofttegunda, sem og umfjöllun um viðbrögð yfirvalda og markaða við 

ástandinu. Í ritgerðinni eru einnig dregnar saman upplýsingar sem tengjast 

loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu, sem og GHG aðferðinni sem notuð er af 

þátttökuaðilum í verkefninu við að mæla og skrá árangur af aðgerðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar nýtast til frekari rannsókna t.d. á stöðu Íslands á öðru 

skuldbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar eða fyrsta tímabili Parísarsáttmálans.   

Þessi rannsókn gefur vísbendingar um hversu vel gengur að innleiða loftslagyfirlýsingu 

Reykjavíkurborgar og Festu. Niðurstöður eru gagnlegar til að styrkja stefnumótun 

varðandi umhverfis- og loftslagsstefnu fyrirtækja og stofnana sem hafa undirritað 

loftslagsyfirlýsinguna. Einnig geta önnur fyrirtæki og stofnanir nýtt niðurstöðurnar til að 

bera saman við eigin umhverfis- og loftslagsstefnur. Niðurstöður rannsóknarinnar veita 

fyrirtækjum og stofnunum upplýsingar sem hægt er að nota við samanburðarmat út frá 

stærð og/eða atvinnugrein viðkomandi fyrirtækis. 

Takmarkanir á rannsókn voru að sleppa markmiðum loftslagsyfirlýsingarinnar um að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og að minnka myndun úrgangs. Ekki var tímabært 

að leggja mat á þessi markmið þar sem of skammur tími er frá því loftslagsyfirlýsingin var 

undirrituð og því ekki enn hægt að fá marktækar niðurstöður. Ekki tókst heldur að meta 

aðgerðir sem falla undir markaðstengd stjórntæki í loftslagsmálum, en búast má við því 

að þróunin haldi áfram og að ef fyrirtæki tekur þessi mál föstum tökum nái það meðal 

annars að draga úr eða forðast að fá á sig kolefnisskatta. 
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Þegar lengra er liðið frá undirritun loftslagsyfirlýsingarinnar verður hægt að taka stöðu 

allra markmiða hennar. Gögn og niðurstöður úr þessari rannsókn má nota við frekari 

rannsóknir á aðgerðum aðila loftslagsyfirlýsingarinnar. Fylgja mætti eftir niðurstöðum 

rannsóknarinnar með því að rannsaka nánar ákveðna atvinnugreinaflokka eða 

stærðarflokka fyrirtækja og tengja þá við umhverfis- og loftslagsmál.  
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Viðauki 1. Fyrirtæki og stofnanir loftslagsyfirlýsingarinnar 

Hér má finna töflu yfir þau 101 fyrirtæki og stofnanir loftslagsyfirlýsingarinnar sem voru 

að baki rannsókninni. Merkt er við hvert fyrirtæki og stofnun þær upplýsingar sem nýttar 

voru við gerð á niðurstöðum rannsóknar. Upplýsingar voru skráðar af rannsakanda og 

fundnar eftir aðferðum sem sjá má í kafla 6.   

 

Fyrirtæki Stærðarflokkun Atvinnugreina flokkun 

Upplýsingar 
um 

umhverfis- 
og/eða 

loftslagsmál 

Hefur birt 
mælanleg 

gögn 

Mengandi 
starfsemi 

Ártöl yfir 
mælanleg 

gögn 

Alcoa Fjarðaál 
Stórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x x 2007-2016 

Arion banki 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2015-2016 

ÁTVR 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2012-2016 

Bláa Lónið 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

CCP 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

EFLA Verkfræðistofa 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2013-2016 

Eimskip 
Stórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x x 
 

2015-2016 

Háskóli Íslands 
Stórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x 
   

Háskólinn í Reykjavík 
Stórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x 
   

HB GRANDI 
Stórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x x 2003-2016 

Heilbrigðisstofnun 
Austurlands Stórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x 
   

Húsasmiðjan 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Icelandair Group 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2013-2017 

Isavia ohf. 
Stórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x x 
 

2016 

ISS Ísland ehf. 
Stórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x 
   

Íslandsbanki 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2014-2017 

Íslandshótel hf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Íslenska Gámafélagið 
ehf. Stórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x x 2007-2015 

KPMG ehf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2017 

Landsbankinn hf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2013-2017 

Landspítali 
Stórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x x 
 

2012-2016 

Landsvirkjun 
Stórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x 
 

2006-2015 

Lyfja hf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Marel hf. 
Stórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x 
 

2016 

Marorka 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

N1 hf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2015-2017 

Norðurál 
Stórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x x 2003-2016 



 

 

Nýherji hf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Olíuverzlun Íslands hf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Orkuveita Reykjavíkur 
Stórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x x 2002-2016 

Pizza Pizza ehf / 
Domino's Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Reykjavíkurborg 
Stórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x x 
 

2013, 2015, 
2016 

Samkaup hf. 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Samskip 
Stórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x x 
 

2015 

Securitas hf. 
Stórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

  
   

Síminn 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Strætó bs 
Stórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x x 
 

2011-2016 

Verkís 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2015-2016 

Vodafone 
Stórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Wow air 
Stórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

  
   

Ölgerðin Egill 
Skallagrímsson Stórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x 
 

2015-2016 

Össur 
Stórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x 
 

2015-2017 

1912 ehf 
Meðalstórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

  
   

Deloitte ehf. 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2010-2012 

Egilsson / A4 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Elkem Ísland 
Meðalstórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x x 2003-2017 

Faxaflóahafnir sf. 
Meðalstórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x x 
 

2016 

Frumherji hf. 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Gámaþjónustan hf. 
Meðalstórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x x 2013-2014 

Gray Line Iceland 
Meðalstórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x 
   

Háskólinn á Akureyri 
Meðalstórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x 
   

HS Orka 
Meðalstórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x 
 

2017 

Höldur ehf. – Bílaleiga 
Akureyrar Meðalstórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x x 
 

2009-2016 

Innnes 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Ísfugl 
Meðalstórt fyrirtæki Framleiðsla 

  
   

Landsnet 
Meðalstórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x 
 

2015-2016 

Malbikunarstöðin 
Höfði Meðalstórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x x 2003-2016 

Matís 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2016 

Miklatorg hf. / IKEA 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Míla ehf. 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Norðurorka 
Meðalstórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x 
   

Novomatic Lottery 
Solutions Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands Meðalstórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x 
   

Oddi Prentun og 
Umbúðir Meðalstórt fyrirtæki Framleiðsla 

x x 
 

2015-2017 

OKKAR líftryggingar hf 
/ Vörður Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2015-2017 

Olíudreifing ehf. 
Meðalstórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x 
   

ON – Orka 
náttúrunnar Meðalstórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x 
 

2015-2017 

PriceWaterhouse 
Coopers Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   



 

 

Reykjagarður hf. 
Meðalstórt fyrirtæki Framleiðsla 

x 
   

Reykjavik Excursions - 
Kynnisferðir Meðalstórt fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x  
  

Samgöngustofa 
Meðalstórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

  
   

Sjóvá-Almennar 
tryggingar hf. Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2013-2017 

Slökkvilið 
Höfuðborgar-
svæðisins bs. Meðalstórt fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

  
   

SORPA bs 
Meðalstórt fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x x x 2003-2017 

Tryggingamiðstöðin hf. 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2016-2017 

Valitor hf. 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Vátryggingafélag 
Íslands Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2017 

Vífilfell 
Meðalstórt fyrirtæki Framleiðsla 

x 
   

Vörður tryggingar hf. 
Meðalstórt fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2016-2017 

Alta ehf. 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2009-2017 

Bergur-Huginn ehf. 
Lítið fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

  
   

Blái herinn 
Lítið fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

x 
   

Félagsbústaðir hf. 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2004-2015 

Græn Framtíð ehf. 
Lítið fyrirtæki 

Veitur og 
endurvinnslustöðvar 

x 
   

Hannesarholt ses. 
Lítið fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

  
   

Happdrætti Háskóla 
Íslands Lítið fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

  
   

Harpa  
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Íslandsstofa 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Kosmos & Kaos 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Landbúnaðarháskóli 
Íslands Lítið fyrirtæki 

Háskólar og 
ríkisreknar stofnanir 

x 
   

Lín Design / Framsýnt 
fólk Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Malbikunarstöðin 
Hlaðbær-Colas hf. Lítið fyrirtæki Framleiðsla 

x x x 2011, 2013, 
2015-2016 

Nasdaq Iceland 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Neyðarlínan ohf. 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x x 
 

2011-2016 

Pipar/TBWA 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Podium ehf. 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Reitir fasteignafélag 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

x 
   

Sagafilm 
Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

Samhentir Kassagerð 
hf. Lítið fyrirtæki Þjónustufyrirtæki 

  
   

SÍBS 
Lítið fyrirtæki Aðrir atvinnuflokkar 

  
   

Tandur hf. 
Lítið fyrirtæki Framleiðsla 

x 
   

 


