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Útdráttur 

Til þess að bregðast við þeirri umhverfisvá sem vofir yfir hafa stjórnvöld víða um heim lagt 

á græna skatta til þess að draga úr mengun og stuðla að betra umhverfi. Einn helsti græni 

skatturinn sem stjórnvöld notast við eru kolefnisgjöld sem lögð eru á jarðefnaeldsneyti til 

að draga úr koltvísýring í andrúmsloftinu. Íslensk stjórnvöld hafa m.a. lagt kolefnisgjöld á 

jarðefnaeldsneyti hérlendis til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Markmið 

þessarar ritgerðar er að kanna hvort íslensk kolefnisgjöld séu hagkvæm miðað við 

svokallaðan samfélagskostnað kolefnis og hvernig þeim er háttað miðað við kolefnisgjöld 

í Svíþjóð og Frakklandi. Fjallað er um ytri áhrif, en stjórnvöld notast við græna skatta til 

þess að leiðrétta fyrir ytri áhrifum, kosti og galla grænna skatta og almennt um græna 

skattlagningu. Þá er fjallað um græna skatta á Íslandi, einkum kolefnisgjöld ásamt 

umfjöllun um skattaívilnanir sem stjórnvöld veita fyrir vistvæn ökutæki en slíkar ívilnanir 

ýta undir minni losun koltvísýrings líkt og kolefnisgjöld. Í kjölfarið er samfélagskostnaður 

kolefnis skoðaður og fjallað er um líkan sem mælir slíkan kostnað, svokallað DICE líkan. Ef 

kolefnisgjald á hvert tonn af koltvísýring er ekki jafnt samfélagskostnaði kolefnis eru 

kolefnisgjöldin ekki talin vera hagkvæm. Samkvæmt DICE líkaninu sem tekið verður fyrir í 

ritgerðinni eru íslensk kolefnisgjöld ekki hagkvæm þar sem þau eru undir flestum 

forsendum lægri en samfélagskostnaður kolefnis. Að lokum eru íslensk kolefnisgjöld borin 

saman við kolefnisgjöld í Svíþjóð og Frakklandi, en kolefnisgjöld í Svíþjóð eru vel skipulögð 

og hafa leitt til 26,8% minnkunar í losun koltvísýrings. Frönsku kolefnisgjöldin hafa hins 

vegar ekki notið mikillar velgengni vegna mótmæla gulu vestanna sem áttu sér stað árið 

2018 í kjölfar hækkunar á kolefnisgjöldum.
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1  Inngangur  

Í kjölfar iðnbyltingunnar sem hófst seint á 18. öld hefur mannkynið haft sífellt meiri áhrif 

á loftslag jarðarinnar, einkum í formi aukinnar losunar gróðurhúsalofttegunda út í 

andrúmsloftið. Á alheimsvísu hefur losun aukist um 70% frá árinu 1970 til ársins 2004 og 

ein helsta orsök losunar er notkun jarðefnaeldsneytis, sem er meginorkugjafi 

mannkynsins. Slík losun veldur mikilli breytingu á andrúmsloftinu og ef losun 

gróðurhúsalofttegunda heldur áfram að aukast er hætta á að líf okkar á jörðinni breytist 

til hins verra. Loftslagsbreytingar eru því eitt helsta nútímavandamál sem mannkynið 

glímir við (Umhverfisráðuneytið, 2008).  

Þar sem yfirvofandi loftslagsbreytingar eru hnattrænt vandamál hafa ríki heims komið 

á samkomulagi um minni losun. Á ráðstefnu í borginni Kýótó árið 1997 samþykktu 

Sameinuðu þjóðirnar að skuldbinda sig til að draga úr losun, þ.m.t. Ísland. Samkvæmt 

Kýótó-bókuninni er Ísland skuldbundið til þess að draga úr losun um 20% árið 2020 miðað 

við losun frá árinu 1990. Árið 2015 var að auki samþykkt að setja lagalegan ramma utan 

um skuldbindingar ríkjanna frá 2021-2030, sem nefnist Parísarsamkomulagið. Ísland 

hefur samþykkt að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 29% miðað við árið 2005 

fyrir árið 2030 en það er hluti af stærra sameiginlegu markmiði með Evrópusambandinu 

sem kveður á um 40% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda sömuleiðis miðað við árið 

2005 fyrir árið 2030. Skuldbindingar Íslands falla þó ekki undir flug né alþjóðasiglingar 

(Umhverfisstofnun, 2019).  

Stjórnvöld geta beitt margskonar stjórntækjum til að stuðla að minni losun 

gróðurhúsalofttegunda, t.a.m. með hagrænum hvötum, reglugerðum, fjármögnuðum 

verkefnum og grænum sköttum. Íslensk stjórnvöld hafa notast við slík stjórntæki til að 

stuðla að minni losun og megináhersla hefur verið lögð á orkuskipti, þ.e. að hætta notkun 

á jarðefnaeldsneyti, til að standast skuldbindingar í Parísarsamkomulaginu og draga úr 

losun (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Eitt af þeim stjórntækjum sem 

stjórnvöld notast við eru grænir skattar, sem einkennast af því að þeir eru lagðir á mengun 

eða mengunarvalda til að leiðrétta fyrir neikvæðum ytri áhrifum. Skattarnir skapa 

jafnframt hvata hjá mengunarvöldum til að draga úr losun (OECD, 2001). Grænir skattar 
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geta verið margvíslegir en einn algengasti skatturinn eru kolefnisgjöld, en kolefnisgjöld 

eru lögð á jarðefnaeldsneyti þar sem skattprósentan tekur mið af þeim koltvísýring sem 

losnar við bruna jarðefnaeldsneytis (Williams, 2016). Á Íslandi voru kolefnisgjöld lögð á 

árið 2010, þau fara stighækkandi með árunum sem stuðlar að minni losun og eykur hvata 

til að notast við aðra orkugjafa en jarðefnaeldsneyti. Þá hefur hið opinbera einnig veitt 

skattaívilnanir fyrir loftslagsvænar bifreiðar og eldsneyti til að stuðla enn frekar að minni 

losun (Þingskjal nr. 982/2019-2020. Svar fjármála- og efnahagsráðherra). 

Í þessari ritgerð verður kannað hvort kolefnisgjöld á Íslandi séu hagkvæm og hvort 

þeim svipi til annarra kolefnisgjalda í nágrannalöndum Íslands. Fjallað verður ítarlega um 

græna skatta, þ.e. hvers vegna þeir eru lagðir á og hvernig skattlagningu þeirra er háttað, 

ásamt því hvernig grænum sköttum á Íslandi er háttað. Þá verður einnig fjallað um 

samfélagskostnað kolefnis og hvort íslensk kolefnisgjöld séu hagkvæm þar sem þeim 

verður miðað við samfélagskostnað kolefnis. Að lokum verður fjallað um kolefnisgjöld í 

Svíþjóð og Frakklandi og hvernig þeim er háttað samanborið við Ísland.  
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2 Grænir skattar 

Síðastliðinn áratug hefur notkun á efnahagslegum stjórntækjum í umhverfismálastefnu 

OECD landanna, þar á meðal Íslandi, aukist til muna í ljósi aukinnar umhverfisvitundar. 

Umhverfistengdir skattar, eða svokallaðir grænir skattar, eru ein tegund stjórntækja sem 

hægt er að beita. Grænir skattar eru lagðir á þá starfsemi fyrirtækja og atferli einstaklinga 

sem hafa þær afleiðingar í för með sér að vinna gegn markmiðum stjórnvalda í 

umhverfismálum og auðlindanýtingu. Ekki er til nein algild skilgreining á grænum sköttum 

og af þeirri ástæðu verður hér stuðst við skilgreiningu Efnahags- og framfarastofnunar 

(OECD) um græna skatta (OECD, 2001). 

Samkvæmt OECD (2001) eru þeir skattar sem lagðir eru á orkuafurðir (þar með talið 

eldsneyti), ökutæki og flutningaþjónustu, mælda eða áætlaða losun í lofti og vatni, 

ósoneyðandi efni, ákveðnar uppsprettur af vatnsmengun, úrgangsstjórnun og hávaða, 

sem og skattar sem stuðla að hagkvæmri nýtingu samnýttra auðlinda taldir vera grænir 

skattar. Það má því segja að allir þeir skattar sem lagðir eru á efnislegar einingar sem 

skapa neikvæð áhrif á umhverfið falli undir skilgreiningu OECD á grænum sköttum, sem 

skiptast niður í fjóra flokka: samgönguskattar, mengunarskattar, orkuskattar og 

auðlindaskattar (Þingskjal nr. 982/2019-2020. Svar fjármála- og efnahagsráðherra).  

Slíkir skattar eru lagðir á af stjórnvöldum til þess að draga úr hvata til óæskilegra 

athafna einstaklinga og fyrirtækja, það sem á máli hagfræðinnar eru nefnd ytri áhrif. 

Mengun sem starfsemi fyrirtækja eða athafnir einstaklinga valda eru dæmi um þetta. Þar 

er oft fylgt mengunarbótareglu (e. polluter-pays principle) sem felur í sér að kostnaður 

vegna mengunarvarna skuli endurspeglast í verði og framleiðslu á mengunarvaldandi 

vörum og þjónustu, þ.e. skattbyrðin liggur á mengunarvaldandi aðilanum (OECD, 2001). 

Þar sem meginmarkmið grænna skatta er að hvetja neytendur til að draga úr 

óumhverfisvænum aðgerðum, ætti skattstofninn að lokum að hverfa. Grænir skattar 

munu því samkvæmt kenningum ekki skapa skatttekjur til lengri tíma. Af þeim ástæðum 

er mikilvægt að grænir skattar séu ekki tekjustofn fyrir stjórnvöld (Brännlund, 2018). 

2.1 Ytri áhrif  

Ytri áhrif (e. externalities) eiga sér stað þegar neyslu- eða framleiðsluákvarðanir tiltekins 

aðila hafa áhrif á aðra, sem ekki eru aðilar að fyrrnefndum ákvörðunum. Hægt er að skipta 
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ytri áhrifum í tvenns konar flokka, fyrri flokkurinn er peningaleg ytri áhrif (e. pecuniary 

externality) og seinni flokkurinn er tæknileg ytri áhrif (e. technical externality) en sá 

síðarnefndi verður til umræðu hér (Tietenberg og Lewis, 2009). Tæknileg ytri áhrif geta 

verið annars vegar jákvæð þar sem ekki er framleitt eða neytt nógu mikils af ytri 

áhrifunum, til dæmis bólusetningar, og hins vegar neikvæð þar sem framleiðsla eða 

neysla á neikvæðu ytri áhrifunum er of mikil. Neikvæð ytri áhrif geta verið aukaafurð sem 

myndast við framleiðslu, t.d. vatnsmengun frá verksmiðju, eða myndast við neyslu, t.d. 

loftmengun frá bíl (Perloff,  2011).  

Þegar framleiðendur taka ákvarðanir um hversu mikið eigi að framleiða af  afurðum, 

sem valda mengun sem hliðarverkun, þá taka þeir eingöngu  tillit til þess kostnaðar sem 

á þá fellur við framleiðsluna. Þeir  horfa fram hjá þeim kostnaði sem myndast vegna 

hliðarverkana, eða ytri áhrifa eins og það er nefnt hér, sem gæti t.d. verið í formi 

útblásturs eða mengunar. Þeir horfa því fram hjá þeim ytri kostnaði sem lendir á öðrum. 

Þar sem þeir horfa eingöngu til framleiðslukostnaðar, þeirra einkakostnaðar, þá framleiða 

þeir of mikið magn. Tækju þeir tillit til kostnaðar sem á öðrum lendir, t.d. í formi 

mengunar, þá myndu þeir framleiða minna magn (Leicester, 2012). Ástæða þess að 

framleiðsluaðili horfir eingöngu á þennan einkakostnað en ekki ytri kostnaðinn er að 

rétturinn til að nota umhverfið er illa eða alls ekki skilgreindur. Ástæða þessa gæti verið 

hvort heldur að illmögulegt eða ekki pólitískur vilji sé til að skilgreina eignarrétt af hálfu 

stjórnvalda. Þær aðstæður leiða þá til þess að stjórnvöld geta þurft að grípa inn í með 

öðrum hætti, verði þessi kostnaður samfélagsins of mikill. Stjórnvöld geta annars vegar 

komið á reglum fyrir ytri áhrif á beinan hátt eða stjórnað ytri áhrifum á óbeinan hátt, til 

dæmis með skattlagningu eða kvótum á mengunarvaldandi athafnir sem gera 

mengunarvalda ábyrga fyrir því tjóni sem þeir valda (Perloff, 2011).  

Stjórnvöld geta stjórnað ytri áhrifum á beinan hátt með boðum og bönnum til að ná 

fram skilvirkum niðurstöðum. Þau geta skipað fyrirtækjum að framleiða einungis fyrirfram 

ákveðið magn af mengunarvaldandi afurðum, komið á reglum sem auka sveigjanleika 

fyrirtækja en draga samt úr tjóni og jafnvel krafist þess að sérstakur 

mengunarvarnarbúnaður sé settur upp, t.d. var sett í lög að hvarfakútar væru 

nauðsynlegir í bifreiðum, eða banna notkun á tilteknum framleiðsluþætti, t.d. þegar blý 

var fjarlægt úr bensíni. Stjórnvöld geta því stjórnað framleiðslu, aðföngum, 
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framleiðsluferlum, losun og jafnvel staðsetningu framleiðslunnar til þess að ná fram 

skilvirkum niðurstöðum og draga úr neikvæðum ytri áhrifum (Tietenberg og Lewis, 2009).  

Samkvæmt kenningum um ytri áhrif ættu stjórnvöld hins vegar að framselja eignarrétt 

frekar en að notast við skatta, kvóta eða boð og bönn, þar sem slíkur réttur gerir 

eigendum kleift að útiloka aðra frá því að nota auðlindir sínar. Til að hægt sé að framselja 

eignarrétt þarf hann að vera vel skilgreindur. Það er ekki alltaf raunin, eignarréttur  er oft 

á tíðum ekki vel skilgreindur og það getur leitt af sér að óæskileg mengun á sér stað. Það 

hefur til dæmis enginn einn aðili eignarrétt á loftinu sem við öndum að okkur. Oft má 

leysa vandann með því að skilgreina eignarrétt betur og þá geta aðilar samið sín á milli. 

Við aðstæður þar sem eignarréttur er skýr, aðilar ekki of margir, ásamt lítils 

viðskiptakostnaðar þá má ætla að samningslausn verði raunin. Þessi nálgun er oft kennd 

við Coase (1960) og byggir á gagnkvæmni ytri áhrifa. Þessi lausn, lögmál  Coase, 

undirstrikar þannig  að mengunarvandi byggir oft á vöntun á vel skilgreindum eignarrétti. 

Illa skilgreindur eignarréttur leiðir þannig til vöntunar á markaði, enda byggja markaðir á 

viðskiptum með eignir og réttindum á eignum. Eignarrétturinn neyðir þannig eigendur til 

að taka tillit til bæði ábata og kostnaðar af rétti sínum og rétti annarra. Njóti eignarréttar 

ekki við eða sé hann illa skilgreindur gætu stjórnvöld reynt að koma á verðlagningu 

notkunar auðlinda og umhverfis með öðrum hætti, t.d. með sköttum eða kvótum (Perloff, 

2011).  

Stjórnvöld geta notað viðskiptakerfi með losunarþaki til að auðvelda verðlagningu á 

notkun á auðlindum og umhverfi ef eignarréttur er illa skilgreindur. Frá árinu 1980 hafa 

stjórnvöld í heiminum gefið út leyfi til að menga þar sem hægt er að selja eða kaupa leyfin 

á markaði, oft með útboði. Nokkurs konar kvótakerfi eru sett upp, þar sem hvert fyrirtæki 

fær leyfi til þess að menga ákveðið mikið og ef fyrirtæki þurfa meiri kvóta geta þau keypt 

hann af öðrum fyrirtækjum. Með slíku viðskiptakerfi veita stjórnvöld fyrirtækjum leyfi 

sem veitir þeim rétt til þess að valda ákveðinni mengun og auðvelt er fyrir stjórnvöld að 

stjórna menguninni með þessum hætti (Perloff, 2011).  

2.1.1 Pigou skattar 

Stjórnvöld geta einnig notast við skatta til að verðleggja notkun á auðlindum og 

umhverfi og draga þannig úr neikvæðum ytri áhrifum. Hagfræðingur að nafni Pigou (1920) 

var fyrstur til að fjalla um ytri áhrif og hugmyndina að skattleggja neikvæð  ytri áhrif en 
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slíkur skattur er nefndur Pigou skattur (e. Pigouvian tax). Pigou skattar eru lagðir á afurðir 

til þess að leiðrétta neikvæð ytri áhrif þar sem of mikil framleiðsla á sér stað,  til dæmis í 

formi of mikillar mengunar. Þegar afurðir fyrirtækis, sem leiðir af sér mengun eru 

skattlagðar er hagkvæmt magn mengunar þó ekki jafnt núlli vegna þess markmið Pigou 

skatta er að draga úr mengun en ekki útrýma henni. Hagkvæmt magn mengunar er þegar 

jaðarábati við að framleiða eina mengunareiningu í viðbót er jafn jaðarkostnaði þess 

(Main, 2010). Pigou skattar leiða því til þess að þeir aðilar sem menga breyta hegðun sinni 

og taka tillit til þess samfélagskostnaðar, sem jafngildir summunni af einkakostnaði og 

þeim kostnaði sem hlýst af ytri áhrifum, sem myndast samhliða of mikilli mengun. 

Hagfræðingar hafa verið talsmenn þess að leggja skatt á mengunarvaldandi athafnir í 

áraraðir vegna þess að án inngripa stjórnvalda myndast ekki hvati til þess að breyta 

mengunarvaldandi hegðun (Feldman og Serrano, 2006).  

Dæmi um Pigou skatta má sjá á myndum 1-3. Á mynd 1 má sjá framleiðslu 

pappírsverksmiðju á fullkomnum samkeppnismarkaði þar sem framleiðslan leiðir af sér 

mengun, vegna þess að einkakostnaður fyrirtækisins er lægri en samfélagskostnaðurinn. 

Á myndinni myndast samkeppnisjafnvægið (ec) þar sem eftirspurnarferillinn og 

jaðarkostnaðarferill fyrirtækisins (MCp) skerast en MCp ferillinn tekur ekki mið af 

mengunarkostnaði. Í samkeppnisjafnvæginu er magn (Qc) jafnt 105 tonnum og verðið (pc) 

er $240 á hvert tonn. Framleiðendaábati fyrirtækisins er jafnframt svæðið F + G + H og 

neytendaábati er A + B + C + D. Samfélagslega hagkvæmt jafnvægi (es) myndast hins vegar 

þar sem eftirspurnarferillinn og jaðarkostnaðarferill samfélagsins (MCs) skerast en 

jaðarkostnaðarfall samfélagsins samanstendur af jaðarkostnaðarferli fyrirtækisins (MCp) 

og jaðarkostnaðarfalli mengunar (MCg). Hér er magnið (Qs) 84 tonn en verðið (ps) er $282 

á hvert tonn. Framleiðandaábati fyrirtækisins er B + F og neytendaábatinn er A (Perloff, 

2011).  
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Mynd 1: Framleiðsla á fullkomnum samkeppnismarkaði. Heimild: (Perloff, 2011) 

Samkeppnisjafnvægið hámarkar ekki samfélagslega velferð vegna þess að ekki er tekið 

tillit til mengunarinnar sem myndast við framleiðslu á pappír. Samfélagsleg velferð er 

summa neytendaábata og samfélagslegs framleiðendaábata, þ.e. A + B + F, og er 

hámörkuð þegar verð er jafnt jaðarkostnaði samfélagsins. Í samkeppnisjafnvæginu er 

samfélagsleg velferð lægri og jafngildir svæðinu A + B + F – E. Svæðið á milli magnsins 84 

og 105, merkt E, er allratap. Allratap myndast vegna þess að samkeppnismarkaðurinn 

jafnar verð við jaðarkostnað fyrirtækisins í stað þess að jafna verð við jaðarkostnað 

samfélagsins.  Til þess að hámarka samfélagslega velferð og draga úr mengun leggur hið 

opinbera skatt (t(Q)) á fyrirtækið sem er jafn skaðanum sem myndast vegna 

mengunarinnar, þ.e. t(Q) = MCg sem sjá má á mynd 2 (Perloff, 2011).     

Skatturinn innbyrðir því ytri áhrifin sem myndast vegna mengunarinnar, þ.e. skattur er 

lagður á hverja einingu af mengunarvaldandi afurðum þar til samfélagsleg hagkvæmni 

næst (Leicester, 2012). Á mynd 2 verður því jaðarkostnaður fyrirtækisins jafn 

jaðarkostnaði samfélagsins, MCs. Þetta leiðir til þess að samkeppnisjafnvægið eftir skatta 

verður jafnt samfélagslega hagkvæmu jafnvægi, þar sem Qs er 84 tonn og Ps er $282 á 

hvert tonn. Einnig væri hægt að leggja skatt (τ) að upphæð $84, vegna þess að MCs (282) 

– MCp (198) = 84, á hvert tonn af pappír sem jafngildir samfélagslegum kostnaði af 

menguninni til þess að ná samfélagslegri hagkvæmni. Út frá þessum myndum má sjá að 

Pigou skattar stuðla að samfélagslegri hagkvæmni og draga úr mengunarvaldandi hegðun 

(Perloff, 2011).  
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Mynd 2: Skattlagning vegna ytri áhrifa. Heimild: (Perloff, 2011) 

Ofangreindar myndir byggja á fullkomnum markaði en einnig þarf að líta til ófullkomins 

markaðs. Á ófullkomnum markaði, t.d. einokunarmarkaði, er framleitt minna en á 

samkeppnismarkaði á hærra verði sem leiðir til óhagkvæmni. Á slíkum mörkuðum er ekki 

þörf fyrir Pigou skattlagningu vegna þess að óhagkvæmni ófullkomins markaðar vegur 

upp á móti of mikilli framleiðslu á fullkomnum samkeppnismarkaði. Tökum sem dæmi 

einokunarmarkað sem skapar neikvæð ytri áhrif í framleiðslu. „Fyrsta besta“ lausnin væri 

að leysa upp einokunina og auka framleiðslu þar sem samkeppni myndast á milli 

fyrirtækja. Verðið á markaðnum myndi þá lækka og jafngilda jaðarkostnaði samfélagsins. 

Slík aðgerð myndi þá hækka verðið og minnka framleiðsluna svo samfélagsleg hagkvæmni 

myndi nást (Hyman, 2011).  

Það væri hins vegar hægt að fara aðra leið til að ná sömu niðurstöðu. Fyrirtæki á 

einokunarmarkaði haga sér í raun eins og fyrirtæki á samkeppnismarkaði þegar 

jaðarkostnaður hefur verið aukinn til að bregðast við neikvæðum ytri áhrifum. Í raun getur 

bjögun á einokunarmarkaði vegið á móti, að hluta eða öllu leyti, þeirri bjögun á 

markaðnum sem myndast vegna neikvæðra ytri áhrifa. Mynd 3 sýnir 

einokunarframleiðslu QM á ári þar sem jaðarkostnaður fyrirtækisins (MPC) er jafn 

jaðartekjum (MR) þess. Þetta framleiðslustig er óhagkvæmt þegar jaðarkostnaður 

fyrirtækisins er einnig jaðarkostnaður samfélagsins (MSC) en þá væri skilvirkasta 

framleiðslan Q*. Hinsvegar ef neikvæð ytri áhrif myndast vegna framleiðslunnar 

samanstendur jaðarkostnaður samfélagsins af jaðarkostnaði fyrirtækisins og 

jaðarkostnaði ytri áhrifa (MEC). Skilvirkasta framleiðslan er þá ekki Q* þar sem 

jaðarkostnaður samfélagsins er meiri en jaðarábati samfélagsins (MSB). Hér væri 
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skilvirkasta framleiðslan QM í punkti A þar sem jaðarkostnaðarferill og jaðarábataferill 

samfélagsins skerast. „Önnur besta“ lausnin er því að einokunarframleiðsla helst óbreytt 

þar sem framleiðslan jafngildir skilvirkustu framleiðslunni og samfélagsleg hagkvæmni 

næst (Hyman, 2011).  

Mynd 3: "Önnur besta" lausn á einokunarmarkaði. Heimild: (Hyman, 2011) 

2.2 Kostir grænna skatta 

Ein helsta leiðin til að meta kosti grænna skatta er að bera þá saman við önnur inngrip 

ríkisvaldsins sem draga einnig úr neikvæðum ytri áhrifum, til dæmis stjórn- og eftirlitskerfi 

(Command and Control, CAC). CAC felur í sér að hið opinbera notast við reglugerðir til 

þess að stjórna mengun og þar með þvinga mengunarvalda til að breyta hegðun sinni. 

Slíkar reglugerðir eru þar af leiðandi ólíkar grænum sköttum vegna þess að skattar skapa 

hvata til þess að breyta hegðun mengunarvalda (Leicester, 2012). CAC reglugerðir eru 

oftast í formi samræmdra losunarstaðla í atvinnugreinum vegna skorts á upplýsingum um 

mildunarkostnað fyrirtækjanna. Slíkar reglugerðir ná því ekki að skapa kerfi þar sem 

jaðarkostnaðurinn við að draga úr mengun er jafn á milli fyrirtækja og eru þar af leiðandi 

ekki skilvirkasta leiðin til að draga úr mengun (OECD, 2001). Í undirköflunum hér á eftir 

verður fjallað um helstu kosti grænna skatta samanborið við CAC reglugerðir.  

2.2.1 Sístæð hagkvæmni (e. static efficiency) 

Með því að leggja skatta á athafnir mengunarvaldandi aðila er hægt að jafna 

jaðarkostnaðinn með því að draga úr mengun á milli aðila sem, eins og áður segir, er ekki 
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hægt með CAC reglugerðum. Þetta leiðir einnig til þess að skattarnir geta dregið úr 

mengun með lægri heildarkostnaði fyrir ríkið en ef notast væri við CAC reglugerðir 

(Fullerton, Leicester og Smith, 2008). Ef hið opinbera þekkir ekki jaðarmildunarkostnað 

(e. marginal abatement cost) fyrirtækja mun það notast við samræmda losunarstaðla til 

að ná samfélagslega hagkvæmri niðurstöðu, þ.e. notast við CAC reglugerðir. Ef 

jaðarmildunarkostnaðurinn er hins vegar þekktur getur hið opinbera skattlagt losun hjá 

atvinnugreinum með jafnri skattprósentu sem jafnar jaðarmildunarkostnað á milli 

fyrirtækja. Skattarnir mynda því hvatningu fyrir hagkvæma minnkun á losun, þar sem 

fyrirtæki sem hafa lægri mildunarkostnað minnka losun hlutfallslega meira en fyrirtæki 

sem standa frammi fyrir hærri mildunarkostnaði. Fyrirtæki hafa því sveigjanleika til að 

annað hvort draga úr annari mengunareiningu, ef kostnaðurinn við það er minni en 

skatturinn, eða greiða skattinn ef kostnaðurinn við að draga úr annari mengun er meiri 

en skatturinn. Niðurstaðan er sú að minni losun er náð með lágmarks heildarkostnaði og 

jaðarmildunarkostnaðurinn er jafn milli fyrirtækja. Skattarnir skapa því sveigjanleika og 

hvata við minni kostnað en CAC reglugerðir (OECD, 2001). 

Þetta má sjá á mynd 4 þar sem gert er ráð fyrir tveim fyrirtækjum, A og B, sem menga. 

Samfélagslega hagkvæmasta niðurstaðan er sú að mengunin minnkar um lengd lárétta 

ássins 0A0B og hið opinbera getur annars vegar notast við CAC reglugerðir eða lagt græna 

skatta á fyrirtækin (Leicester, 2012).  

Mynd 4: Sístæð hagkvæmni. Heimild: (Leicester, 2012) 

Ef hið opinbera þekkir ekki jaðarmildunarkostnað (MAC) fyrirtækjanna hefur það ekki 

annarra kosta völ en að notast við CAC reglugerðir. Hið opinbera gæti þá talið hið 

réttlætasta í stöðunni að krefjast jafn mikillar minnkunnar frá báðum fyrirtækjum. 
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Fyrirtæki A myndi þá minnka mengun um 0AQ½  og fyrirtæki B myndi minnka um Q½0B 

eins og sjá má á myndinni. Kostnaðurinn sem fylgir því að draga úr menguninni með 

þessari aðferð jafngildir skyggða þríhyrningnum á myndinni. Ef 

jaðarmildunarkostnaðurinn er hins vegar þekktur mun hið opinbera sjá að fyrirtæki A 

getur minnkað mengunina við minni mildunarkostnað en fyrirtæki B, þar sem MAC 

ferillinn fyrir fyrirtæki A er minna upphallandi. Hagkvæmara væri því að leggja skatta (T) 

á fyrirtækin vegna þess að mengun myndi minnka með lægsta kostnaði sem völ væri á. 

Fyrirtækin minnka þar af leiðandi mengun sína þar til jaðarmildunarkostnaður þeirra sker 

skattaferilinn, T. Fyrirtæki A dregur úr mengun um 0AQ* og fyrirtæki B dregur úr mengun 

um Q*0B og enginn heildarkostnaður myndast líkt og með CAC aðferðinni. Skattarnir 

skapa þar af leiðandi svokallaða sístæða hagkvæmni (Leicester, 2012).  

2.2.2 Kvik hagkvæmni (e. dynamic efficiency) 

Annar kostur grænna skatta er sá að þeir skapa hvata til þess að ná fram kvikri hagkvæmni 

(e. dynamic efficiency), þ.e. viðvarandi hvatning til að draga úr losun og mildunarkostnaði. 

Ef stjórnvöld notast við losunarstaðla, þ.e. CAC reglugerðir, hafa fyrirtæki og neytendur 

ekki meiri hvata til að draga úr mengun en sem nemur losunarstaðlinum (OECD, 2001). 

Mengunarvaldar gætu jafnvel óttast að ef þeir drægju meira úr mengun en sem nemur 

losunarstaðlinum gætu stjórnvöld minnkað stuðulinn í framtíðinni (Fullerton o.fl., 2008). 

Grænir skattar hins vegar, skapa sífellda hvatningu til þess að draga úr mengun fyrir 

mengunarvalda vegna þess að þegar mengun þeirra minnkar, minnkar skattbyrði þeirra 

sömuleiðis (OECD, 2001).   

Á mynd 5 má sjá hvernig skattar skapa hvatningu fyrir kvika hagkvæmni. Svæðin A og 

B á mynd 5, sem eru staðsett undir jaðarmildunarkostnaðarferlinum MAC1, tákna 

mildunarkostnaðinn við að draga úr losun að E1. Svæðin C, D og E sýna skattgreiðslurnar 

sem mengunarvaldar þurfa að greiða fyrir þá losun sem er eftir, þ.e. 0 – E1. Þessar 

skattgreiðslur skapa kvika hvatningu til að draga enn frekar úr losun og auka einnig 

nýsköpun til að draga úr kostnaðinum. Tökum sem dæmi að tækniframfarir leiða til þess 

að jaðarmildunarkostnaður fyrirtækis lækkar og fer úr MAC1 í MAC2 en skatturinn helst 

óbreyttur. Fyrirtækið dregur úr losun að E2 og mildunarkostnaður fyrirtækisins mun 

minnka um svæðin B og D. Skattgreiðslurnar lækka einnig um svæði C og eftirstöðvar af 

skattgreiðslum jafngilda svæði E. Skattarnir skapa því viðbótar hvatningu til þess að draga 
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úr mengun vegna þess að skattgreiðslurnar lækka. Hins vegar ef losunarstaðlar væru til 

staðar og leyfð losun væri E1 myndu tækniframfarir ekki skapa hvata til að draga meira úr 

losun en E1. Mildunarkostnaður myndi minnka um svæðið B en losun myndi haldast 

óbreytt (OECD, 2001).   

Mynd 5: Kvik hagkvæmni skatta. Heimild: (OECD, 2001) 

2.2.3 Grænir skattar leiða til hagkvæmrar niðurstöðu 

Losunarstaðlar eru ólíkir grænum sköttum á þann hátt að þeir líta ekki til losunar sem er 

minni en staðallinn, þ.e. sú losun sem er undir staðlinum er kostnaðarlaus. Þegar 

jaðarábati samfélagsins eða kostnaður við losun er breytilegur meðal fyrirtækja munu 

losunarstaðlar ekki ná fram hagkvæmri niðurstöðu. Á mynd 6 má sjá jaðarábataferil 

samfélagsins og jaðarkostnaðarferil samfélagsins af losun tiltekinnar mengunar út í 

andrúmsloftið hjá tveim fyrirtækjum, A og B. Jaðarábati samfélagsins af losun 

endurspeglar hámarksfjárhæðina sem fyrirtækin eru tilbúin til að greiða til að losa úrgang. 

Ef ekkert losunargjald er til staðar munu fyrirtækin menga þar til jaðarábati samfélagsins 

er núll. Fyrirtæki A mun losa QA1 tonn af úrgangi á ári en fyrirtæki B mun losa QB1 tonn af 

úrgangi á ári. Þetta væri einungis skilvirkt ef jaðarkostnaður ytri áhrifanna, sem myndast 

vegna losunar á úrgangi, væri núll (Hyman, 2011).  
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Mynd 6: Losunarstaðlar og skattar. Heimild: (Hyman, 2011) 

Segjum nú sem svo að stjórnvöld setja á losunarstaðla, sem gerir fyrirtækjum kleift að 

losa allt að QR tonnum af úrgangi á ári sér að kostnaðarlausu og losun sem nemur meira 

en QR tonnum á ári er bönnuð. Fyrirtæki A neyðist þá til að minnka losun sína úr QA1 í QR 

tonn á ári. Reglugerðirnar neyða fyrirtæki B einnig til að draga úr losun úr QB1 í QR tonn á 

ári. Þessir losunarstaðlar eru ekki skilvirkir þar sem þeir neyða fyrirtæki A til að draga úr 

skilvirkri losun. Ef fyrirtæki A losar QR tonn á ári er jaðarábati samfélagsins af losun meiri 

en jaðarkostnaður samfélagsins. Ef fyrirtækið þyrfti að greiða 10 dollara skatt á hvert tonn 

af losun í staðinn, sem er jaðarkostnaður samfélagsins á tonn af losun, myndi það velja 

að losa Q*A tonn af úrgangi á ári. Skyggða þríhyrningssvæðið ABC táknar ávinninginn sem 

myndast með því að nota skatta í stað losunarstaðla. Losunarstaðlar hjá fyrirtæki B leiða 

hins vegar til þess að QR tonn af losun er meira en skilvirkt magn losunar hjá fyrirtæki B. 

Skilvirkt magn hjá fyrirtæki B er Q*B. Þetta er það magn sem fyrirtæki B myndi velja að 

losa ef það þyrfti að greiða 10 dollara skatt á hvert tonn. Skyggða þríhyrningssvæðið FGH 

táknar ávinninginn sem myndast með því að notast við skatta í stað losunarstaðla (Hyman, 

2011). 

Losunarstaðlar leiða því til þess að losun dregst meira saman en er skilvirkt fyrir 

fyrirtæki A. Eins og sést á mynd 6 dregur fyrirtæki A úr losun um ∆QRA tonn á ári undir 

losunarstaðlinum. Þetta hefur í för með sér að minnkunin ∆QRA  er meiri en skilvirkt magn 
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af minni losun, skilvirk minnkun væri úr QA1 í Q*A sem næst fram með sköttum. Að sama 

skapi dregur fyrirtæki B úr losun um ∆QRB en sú minnkun er minni en skilvirkt magn af 

minni losun. Skilvirk minnkun væri hér úr QB1 í Q*B. Losunarstaðlar til að stjórna losun eru 

því ólíklegir til að ná fram hagkvæmri niðurstöðu en grænir skattar munu ná fram 

hagkvæmni (Hyman, 2011). 

2.3 Gallar grænna skatta 

Þó svo að grænir skattar geti mögulega gegnt mikilvægu hlutverki í að taka á 

loftslagsvanda þá eru þeir ekki gallalausir og mikilvægt er að hið opinbera taki mið af því 

við ákvarðanartöku um skattlagningu líkt og með aðra skatta. Einn galli grænna skatta er 

að þeir draga úr alþjóðlegri samkeppnishæfni, þar sem skattar draga úr innlendri 

framleiðslu og geta leitt til hærra verðs á útflutningsvörum. Ef verð á útflutningsvörum 

hækkar mun innflutningur aukast sem getur valdið auknu atvinnuleysi og leitt til 

efnahagsáfalls í hagkerfinu (OECD, 2001). Ef horft er til Íslands í þessu samhengi má sjá 

að há skattbyrði þjóðarinnar, íþyngjandi regluverk fyrirtækja og hár launakostnaður 

stuðlar nú þegar að takmarkaðri alþjóðlegri samkeppnishæfni. Of há skattlagning grænna 

skatta á fyrirtæki getur því takmarkað samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja enn frekar ef 

aðrir skattar haldast óbreyttir (Viðskiptaráð Íslands, 2020).  

Grænir skattar geta einnig verið meiri byrði á lágtekjuheimili, þar sem þeir eru 

stigminnkandi (e. regressive) þá greiða heimili með lægri tekjur hlutfallslega hærri skatta 

en hátekjuheimili. Þar sem skattarnir eru meiri byrði á lágtekjuheimili er einnig hætta á 

að umbætur í umhverfinu (þ.m.t. heilsufarslegur ávinningur, betri lífskjör o.s.frv.) dreifist 

einnig misjafnlega milli tekjuhópa. Hátekjuheimili eru líklegri til þess að hagnast meira á 

umbótum en lágtekjufjölskyldur, einkum ef umbæturnar eru mældar í peningagildum þar 

sem greiðsluvilji (e. willingness to pay) þeirra til umbóta er hærri en greiðsluvilji 

lágtekjuheimila. Í mörgum tilfellum búa hins vegar tekjulág heimili á menguðum svæðum, 

t.d. í þéttbýlum fátækrahverfum, og gætu þar af leiðandi haft hag af umbótum í kjölfar 

innleiðingar á grænum sköttum. Það er því mikilvægt að stjórnvöld reikni út heildaráhrif 

skattanna til þess að sjá til þess að áhrif á tekjulága hópa verði ekki neikvæð (OECD, 2001).  
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3 Græn skattlagning 

Út frá umfjölluninni um ytri áhrif hér að ofan má skilgreina græna skatta sem skatta þar 

sem skattstofn tekur mið af einhverju, t.d. mengun, sem hefur sértæk neikvæð ytri áhrif 

á umhverfið og skatturinn er lagður á mengunina til að draga úr henni. Grænir skattar eru 

því frábrugðnir Pigou sköttum þar sem þeir síðarnefndu eru lagðir á afurðir en ekki sjálfa 

mengunina eða mengunarvalda. Það getur einnig reynst erfitt að aðgreina hvað telst vera 

grænn skattur en allir þeir skattar sem auka kostnað við mengandi starfsemi og letja hana 

teljast vera grænir skattar. Vegagjöld, vörugjöld ökutækja, bifreiðagjöld og skattar á 

raforkukerfinu eru dæmi um græna skatta þar sem þau hækka kostnaðinn við notkun á 

bifreiðum eða rafmagni og stuðla þar af leiðandi af minni orkunotkun og mengun 

(Eurostat, 2013).  

Hið opinbera getur notast við mismunandi aðferðir þegar grænir skattar eru lagðir á. 

Það getur farið í skattaumbætur eða aðlagað skattkerfið að umhverfisviðmiðum. Með 

skattaumbótum er hægt að breyta núverandi sköttum með því að hækka hlutfallslegt 

verð þeirra skattstofna sem valda sem mestri mengun. Þar sem orkugjafar eru 

meginuppspretta mengunar og skatttekna er hægt að endurskipuleggja orkuskatta, til 

dæmis með því að aðgreina skatta á eldsneyti sem notað er til hitunar samkvæmt 

umhverfisviðmiðum. Það myndi fela í sér að skattleggja eftir kolefnis- eða 

brennisteinsinnihaldi eldsneytisins, en einn algengasti græni skatturinn skattleggur eftir 

kolefnisinnihaldi jarðefnaeldsneyta sem fjallað verður betur um í eftirfarandi undirkafla. 

Hið opinbera getur aðlagað skattkerfið með því að innleiða nýja skatta með það 

að  meginmarkmiði að vernda umhverfið. Skattar á losun, til dæmis mengun í 

andrúmslofti eða vatnsmengun, og vörur sem valda mengun eru dæmi um slíka skatta. 

Umhverfistengdir skattar hafa verið lagðir á vörur eins og áburð, skordýraeitur, rafhlöður, 

smurefni, dekk o.fl. síðan á tíunda áratug 20. aldar og á síðastliðnum árum hafa skattar á 

losun aukist til muna (Barde og Godard, 2014). 

3.1 Mögulegir grænir skattar 

Hægt er að skipta grænum sköttum í tvo hluta. Annars vegar eru skattar sem eru byggðir 

á mælingum af losunarmagni í andrúmsloftinu og hins vegar skattar sem byggja á 

einhverjum ályktuðum tengslum milli skattstofns og mengunarvandamálsins. Skattar á 

mælda losun eru sem næstir því að vera Pigou skattar samkvæmt kenningunni vegna þess 
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að mengunarvaldar eru gjaldfærðir samkvæmt losun þeirra. Í raun getur reynst erfitt að 

ákvarða hagkvæmustu skattana á mælda losun vegna örðugleika við mælingar á 

losunarmagni, einkum ef upptök losunar koma frá mörgum stöðum (t.d. losun frá 

ökutækjum). Í þeim tilvikum er hagkvæmara að byggja skatt á tengslum milli skattstofns 

og mengunarvandans. Þá eru skattarnir byggðir á áætlaðri losun sem er mun auðveldara 

en að mæla raunverulega losun. Skattlagning á kolefnisinnihald er dæmi um þetta og slíkir 

skattar eru gjarnan notaðir af stjórnvöldum til þess að draga úr losun (Rajah og Smith, 

1993).  

3.1.1 Kolefnisgjöld  

Kolefnisgjöld er einn algengasti græni skatturinn sem stjórnvöld notast við til þess að 

glíma við umhverfisvandamál nútímans. Það er vegna þess að ein af lofttegundunum sem 

safnast upp í lofthjúpi jarðar er koltvísýringur sem losnar við bruna jarðefnaeldsneytis. Sá 

koltvísýringur sem losnar við bruna jarðefnaeldsneytis er í réttu hlutfalli við magn kolefnis 

í eldsneyti og þess vegna eru kolefnisgjöld lögð á jarðefnaeldsneyti, en það getur verið 

breytilegt eftir löndum hvaða jarðefnaeldsneytistegundir eru skattlagðar og hvaða 

jarðefnaeldsneyti er undanþegið skattlagningu. Skattlagning á slíka losun er ein 

hagkvæmasta leiðin til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þar með hægja 

á hlýnun jarðar. Meginmarkmið kolefnisgjalda er því að leiðrétta þau ytri áhrif sem 

myndast vegna losunar koltvísýrings og þar með minnka losun gróðurhúsalofttegunda. 

Hagstæðasta skatthlutfall kolefnisgjalda ætti að vera jafnt því jaðartjóni sem myndast á 

hverja einingu af losun. Kolefnisgjöld eru mismunandi eftir löndum og gætu því hækkað 

eða lækkað aðeins miðað við hagstæðasta skatthlutfallið en það ætti ekki að breyta 

grundvallar niðurstöðunni, að draga úr losun. Erfitt getur reynst að meta jaðartjónið sem 

myndast vegna losunar gróðurhúsalofttegunda vegna þess að ekki er vitað hver nákvæm 

loftslagsáhrif gróðurhúsalofttegunda eru og engin matsaðferð getur mælt þetta tjón 

nákvæmlega (Williams, 2016). 

Kolefnisgjöld eru líkleg til þess að hægja á hagvexti, þar sem jarðefnaeldsneyti er notað 

víðsvegar og skattlagning á kolefni leggst því á stóran hluta af hagkerfinu. Áhrifin á 

hagvöxt eru þó ekki mikil, sérstaklega ef skatttekjurnar frá kolefnisgjöldunum eru notaðar 

til þess að stuðla að hagvexti. Hægt væri að nota skatttekjurnar til þess að lækka 

skattálagningu á tekjur milli þrepa á skattstiganum, minnka ríkissjóðshalla eða fjármagna 
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almannagæði. Kolefnisgjöld hafa jafnframt sætt gagnrýni fyrir að vera meiri byrði á 

lágtekjufjölskyldur en hátekjufjölskyldur, en það er einn af göllum grænna skatta eins og 

fjallað var um í kafla 2.3. Þrátt fyrir það telja fræðimenn að kolefnisgjöldin standi fyrir sínu 

og leiði til minnkunar í losun gróðurhúsalofttegunda. Talið er að kolefnisgjöldin muni hafa 

mestu áhrifin á raforkugeirann og mesta losunin mun þar af leiðandi stafa af orkuskiptum 

úr kolum yfir í endurnýjanlegar orkulindir (Williams, 2016). Mesta losunin mun hins vegar 

ekki stafa af orkuskiptum úr kolum yfir í endurnýjanlegar orkulindir hérlendis þar sem 99% 

af raforku á Íslandi  kemur frá endurnýjanlegum orkulindum (Samorka, 2017).  

Markmið kolefnisgjalda er að draga úr losun þar sem skattprósentan er háð 

kolefnisinnihaldi jarðefnaeldsneytis. Í mörgum löndum eru kolefnisgjöldin miðuð við 

neyslu eða framleiðslu í landinu, en þau geta einnig breyst með markmiðum stjórnvalda 

um minni losun. Slík kolefnisgjöld eru nefnd blendingskolefnisgjöld (e. hybrid carbon tax) 

vegna þess að þau eru blanda af sköttum og viðskiptakerfum með losunarþaki (e. Cap-

and-trade system), sem fjallað var um í kafla 2.1. Svissnesk kolefnisgjöld eru dæmi um 

blendingskolefnisgjöld. Árið 2011 var sett í lög að ef losun árið 2012 myndi hækka meira 

en 79% af losun frá árinu 1990 myndu kolefnisgjöld hækka. Losun hækkaði mun meira en 

79% af losun frá 1990 og skattarnir hækkuðu því í kjölfarið (Metcalf, 2019). 

3.1.2 Skattaívilnanir 

Í stað þess að skattleggja athafnir/afurðir sem hafa neikvæð áhrif á umhverfið geta 

stjórnvöld veitt skattaívilnanir fyrir athafnir/afurðir sem hafa góð áhrif á umhverfið. Hægt 

er að nota skattakerfið til þess að niðurgreiða umhverfisvænar athafnir/afurðir með því 

að til dæmis veita undanþágur á virðisaukaskatti fyrir sparneytin tæki eða veita 

fjárfestingum í endurnýjanlegri orku eða mengunarmildun hagstætt afskriftarhlutfall. 

Slíkar ívilnanir hafa þó sínar takmarkanir, en þær mikilvægustu eru eftirfarandi: 

1. Þar sem hið opinbera getur ekki niðurgreitt alla umhverfisvænu valkostina leiða 

skattaívilnanir til þess að „sigurvegarar eru valdir” sem dregur úr notkun á öðrum 

góðum valkostum. Til dæmis, ef stjórnvöld veita niðurgreiðslur fyrir bifreiðar með 

litla losun myndast enginn hvati til þess að nýta sér aðrar samgönguleiðir eins og 

almenningssamgöngur eða hjólreiðar. Skattar á eldsneyti myndu hins vegar skapa 

hvata til þess að nýta sér aðrar samgönguleiðir.  
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2. Skattaívilnanir gætu einnig aukið losun óbeint. Ef tvinnbílar (e. hybrid vehicle) væru 

til að mynda niðurgreiddir gæti það leitt til þess að ökumenn keyri meira og auki 

þar með losun gróðurhúsalofttegunda.  

3. Niðurgreiðslur geta einnig verið kostnaðarsamar og þær eru fjármagnaðar af 

skattgreiðendum sem dregur úr ráðstöfunartekjum þeirra. Ennfremur tengist 

kostnaðurinn „laumufarþegum“, þ.e. þeir sem hefðu notað umhverfisvæna 

valkostinn án niðurgreiðslu. Það getur verið erfitt að takmarka ávinning af 

niðurgreiðslum við þá sem þurfa á henni að halda til þess að nota umhverfisvæna 

valkostinn.  

4. Kostnaður skattaívilnana er jafnframt óljósari en bein útgjöld, koma ekki fram á 

fjárlögum og eru sjaldnar undir smásjá löggjafarvaldsins eins og önnur 

útgjaldaverkefni ríkisins.  

Grænir skattar veita hins vegar meira úrval af mildunarvalkostum en skattaívilnanir og 

veita neytendum og fyrirtækjum sveigjanleika til að ákveða hvernig eigi að breyta hegðun 

og draga úr mengunarvaldandi aðgerðum. Þetta gerir markaðsöflum kleift að ákvarða 

ódýrustu leiðina til að draga úr umhverfisskaða. Skattaívilnanir geta þó nýst samhliða 

grænum sköttum, oftast samhliða kolefnisgjöldum, til að draga úr losun (OECD, 2011).  

3.2 Grænar skatttekjur 

Þar sem grænir skattar skapa skatttekjur þurfa stjórnvöld að ákveða hver besta nýtingin 

er á þessum tekjum. Tekjur frá grænum sköttum geta runnið til ríkissjóðs og notkun þeirra 

ákvörðuð af stefnumálum. Tekjurnar gætu stuðlað að fjárlagaafgangi eða dregið úr 

fjárlagahalla, veitt svigrúm til hærri ríkisútgjalda eða lækkað aðra skatta á móti. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna hver hagkvæmasta úthlutun teknanna sé 

og japönsk rannsókn frá árinu 2000 komst til dæmis að þeirri niðurstöðu að hagkvæmast 

sé að lækka ríkisskuldir með skatttekjunum frá grænum sköttum. Með því að draga úr 

ríkisskuldum, lækka vextir og aukið fjármagn fer til einkageirans. Það er þó mikilvægt að 

stjórnvöld verði ekki of háð þessum skatttekjum þar sem skattstofn grænna skatta mun 

hverfa þegar umhverfismarkmið nást (OECD, 2001).  
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Einnig væri hægt að eyrnamerkja tekjurnar til sérstakra verkefna sem snúa að 

umhverfismálum en það er þó oft í andstöðu við mengunarbótaregluna. Ef 

mengunarvaldar græða á eyrnamerktum útgjöldum og skattbyrði þeirra minnkar gildir 

mengunarbótareglan ekki. Þrátt fyrir það hafa stjórnvöld ráðstafað skatttekjum til 

sérstakra verkefna og skattar á eldsneyti eru til dæmis oft notaðir til þess að fjármagna 

vegagerð. Helstu ókostir þess að eyrnamerkja skatttekjur frá grænum sköttum eru fyrir 

það fyrsta að eyrnamerktar tekjur eru fastar sem kemur í veg fyrir að stjórnvöld geti 

endurmetið fjárhæðina sem fer í eyrnamerkta verkefnið. Oft á tíðum leiðir þetta til þess 

að tekjum hins opinbera er ráðstafað á óhagkvæman hátt. Annar galli eyrnamerktra 

skatttekna er að skatttekjurnar verða ósveigjanlegar. Það er vegna þess að áætlanir og 

verkefni ríkisins geta oft breyst, meðal annars til þess að gæta hagsmuna þeirra sem koma 

að verkefninu, en ef tekjurnar eru eyrnamerktar er oft ekki svigrúm til þess að breyta 

áætlunum. Þrátt fyrir þessa ókosti leiða eyrnamerktar skatttekjur oft til umhverfislegs 

ávinnings og almúginn er líklegri til þess að sætta sig við græna skatta ef hluti af þeim 

rennur aftur til almennings í formi niðurgreiðslna eða fjárfestingu hins opinbera. 

Tekjurnar geta einnig verið áætlaðar til þess að lækka aðra skatta á móti sem leiðir til þess 

að grænir skattar skapa umfram ávinning (OECD, 2001).  

3.3 Tvöfaldur ávinningur 

Í kringum tíunda áratug 20. aldar byrjuðu fræðimenn að vekja athygli á mögulegum 

tvöföldum ávinning (e.double dividend) sem gæti skapast út frá grænum sköttum. 

Tilgátan felur í sér að álagning grænna skatta geti annars vegar stuðlað að betra umhverfi 

með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þar til samfélagsleg hagkvæmni 

myndast og hins vegar skapað tekjur til þess að lækka aðra skatta á móti. Samkvæmt 

tilgátunni væri hægt að eyrnamerkja þær tekjur sem fást með grænum sköttum til þess 

að lækka aðra skatta (Perman, Ma, Common, Maddison og McGilvray, 2011). Talið er að 

tvöfaldur ávinningur geti annars vegar verið í veiku formi eða hins vegar í sterku formi. 

Veikur tvöfaldur ávinningur felur í sér að með því að nota skatttekjur frá grænum sköttum 

til að lækka aðra skatta þá sparar hið opinbera kostnað sem hefði annars myndast ef 

skatttekjurnar færu aftur til skattgreiðenda í eingreiðslu (e. lump-sum). Hins vegar þegar 

um er að ræða sterkan tvöfaldan ávinning eru skatttekjur grænna skatta notaðar til þess 

að lækka aðra skatta og enginn kostnaður myndast. Auðvelt er að sannreyna veika formið 
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með reiknilíkönum en erfiðara hefur reynst að sanna að sterka formið geti átt sér stað 

(Goulder, 1995).  

Tilgátan um tvöfaldan ávinning er umdeild meðal fræðimanna þar sem sumir eru 

sammála því að tilgátan eigi við rök að styðjast og að nota ætti skatttekjur frá grænum 

sköttum til þess að lækka aðra skatta og þar með draga úr skattbyrði skattkerfisins, til 

dæmis með því að lækka tekjuskatta sem leggjast á vinnuaflsframboð. Aðrir telja hins 

vegar að grænir skattar geti leitt til röskunar á vinnuaflsframboði og myndi þar af leiðandi 

sömu umframbyrði á vinnuafl og tekjuskatta. Rökin fyrir því að tilgátan um tvöfaldan 

ávinning standist eður ei má sjá með því að greina mynd 7 (Fullerton og Metcalf, 1998).  

Mynd 7: Vinnuafl og tekjuskattar 

Annars vegar er talið að allratap geti minnkað með því að lækka tekjuskatta. Rökin fyrir 

því er að brúttó launataxtinn Wg er skattskyldur sem leiðir til þess að nettó launataxtinn 

er Wn. Þá kýs vinnuaflið vinnustundafjöldann L. Skatturinn á Wg leiðir til allrataps, sem er 

þríhyrnda svæðið merkt C. Tilgátan um tvöfaldan ávinning segir að skatttekjurnar frá 

grænum sköttum geti lækkað tekjuskattinn og þar með minnkað allratapið. Hins vegar er 

talið að raun-nettólaun (e. real net wages) sé það sem skiptir máli í þessu samhengi, en 

þau eru skilgreind sem Wg margfaldað með (1 - tekjuskattur (tw)) deilt með verði á 

neysluvörum (Pc): Wn = Wg(1-tw)/Pc. Þá má sjá að að skattahækkun og hærra verð á 

neysluvörum vega á móti hvort öðru. Það kemur því út á sama stað fyrir neytendur hvort 

tekjuskattur hækki eða verð á neysluvörum hækki. Þetta er mikilvægt í umræðunni um 

tvöfaldan ávinning vegna þess að grænir skattar auka framleiðslukostnað og hækka þar 

af leiðandi verð á neysluvörum. Þá lækka raun-nettólaun og skattalækkunin vegna grænu 

skattanna hækka þau aftur upp í upprunalega Wn. Skattalækkunin mun því ekki minnka 

allratapið ef tekið er tillit til raun-nettólauna (Fullerton og Metcalf, 1998).  
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Til þess að tvöfaldur ávinningur geti átt sér stað þurfa grænir skattar að vera settir upp 

með það að leiðarljósi. Í sumum tilfellum geta grænir skattar bætt umhverfið sem og 

betrumbætt skattkerfið með því að lækka annan skatt á móti, en þeir geta einnig verið 

byggðir upp á þann hátt að þeir auki skattbyrði almennings. Þegar hið opinbera metur 

hvort leggja eigi á ákveðinn skatt er því mikilvægt að líta til þeirra stefnumála sem eru 

þegar til staðar. Ef leggja á tiltekna græna skatta þarf því að tilgreina hvert skatttekjurnar 

fara, hvort sem það er í ákveðin verkefni eða til skattalækkunnar, til þess að tvöfaldur 

ávinningur geti átt sér stað (Fullerton og Metcalf, 1998). 

3.3.1 Tvöfaldur ávinningur í Bresku-Kólumbíu  

Í fylkinu Breska-Kólumbía í Kanada var notast við kenninguna um tvöfaldan ávinning þegar 

kolefnisgjöld voru lögð á. Þar eru skatttekjurnar frá kolefnisgjöldunum notaðar til þess að 

lækka aðra skatta á móti, gefa styrki til fyrirtækja og heimila ásamt því að veita 

fyrirtækjum skattaívilnanir. Kolefnisskattar voru innleiddir árið 2008 í Bresku-Kólumbíu 

þar sem 10 kanadískir dollarar voru lagðir á hvert tonn af koltvísýring (Metcalf, 2019). Frá 

2008-2012 var fimm kanadískum dollurum bætt á upprunalega gjaldið árlega þar til 

kolefnisskattar námu 30 kanadískum dollurum á hvert tonn af koltvísýring og voru á þeim 

tíma hæstu kolefnisskattar í heiminum. Skattarnir hækkuðu svo aftur árið 2018 og munu 

halda áfram að hækka þar til skatturinn nær 50 kanadískum dollurum á hvert tonn af 

koltvísýring árið 2021 (Carbon Tax Center, e.d.).  

Skattkerfið sá til þess að skattbyrðin yrði ekki of mikil á lágtekjufjölskyldur með því að 

veita slíkum fjölskyldum skattaafslátt á kolefnisskatta ásamt því að lækka skatta í neðstu 

tveimur skattþrepunum um 5%. Stjórnvöld í Bresku-Kólumbíu sáu einnig til þess að 

kolefnisskattarnir myndu ekki hafa neikvæð áhrif á smærri fyrirtæki með því að lækka 

skatta hjá slíkum fyrirtækjum úr 4,5% í 2,5%. Með því að skila skatttekjunum frá 

kolefnissköttunum aftur til þegna fylkisins og fyrirtækja sáu stjórnvöld til þess að 

dreifingin á sköttunum yrði jöfn milli mismunandi tekjuhópa, þar sem grænir skattar eru 

stigminnkandi. Með kolefnisgjöldunum í Bresku-Kólumbíu hefur því tekist að mynda 

tvöfaldan ávinning með grænum sköttum, þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að 

kolefnisgjöldin hafa eflt landsframleiðsluna og aukið vinnuframboð ásamt því að stuðla 

að betra umhverfi  (Metcalf, 2019).  
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4 Grænir skattar á Íslandi 

Umhverfistengdir skattar eru ekki nýir af nálinni hérlendis en í ljósi yfirvofandi 

loftslagsbreytinga hafa stjórnvöld aukið áherslu á slíka skatta síðastliðin ár. Eins og áður 

hefur verið tekið fram þarf að draga úr losun um 29% fyrir árið 2030 miðað við árið 2005 

í ákveðnum geirum svo hægt sé að standast kröfur Parísarsamkomulagsins. Til þess að ná 

því markmiði þarf að draga allverulega úr losun hérlendis þar sem losun Íslands hefur 

stóraukist frá árinu 2005. Þessi aukning hefur leitt til þess að árið 2016 var Ísland með 

mesta losun koltvísýrings (CO2) á hvern einstakling innan Evrópusambandsins (Hagstofa 

Íslands, 2018). Á mynd 8 má sjá heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi frá 1990-

2017 en losun frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt (LULUCF) er ekki meðtalin 

í heildarlosuninni. Mikil aukning hefur átt sér stað frá árinu 1990 og heildarlosun hefur 

aukist um rúmlega 32% á tímabilinu 1990-2017, en heildarlosun var mest árið 2008 og 

hefur farið lækkandi síðan þá. Ef ná á markmiðum Parísarsamkomulagsins, að draga úr 

losun um 29% miðað við árið 2005, þarf losunin aftur á móti að vera fyrir neðan rauða 

punktinn sem sjá má á súlunni fyrir árið 2017 eða í kringum 2800 kílótonn af CO2-ígildum 

(Umhverfisstofnun, 2019). Í ljósi þess hefur hið opinbera skipulagt margskonar verkefni 

til þess að ná fyrrgreindum markmiðum þar sem eitt af þeim snýr að skattlagningu 

óumhverfisvænna aðgerða. 

Mynd 8: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi 1990-2017. Heimild: (Umhverfisstofnun, 2019a) 
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4.1 Samgöngu- og mengunarskattar 

Engin skilgreining er til staðar í íslenskum rétti eða stjórnsýsluframkvæmd á grænum 

sköttum en stjórnvöld hérlendis fara eftir skilgreiningu OECD, sem var lýst í öðrum kafla 

hér að framan (Þingskjal nr. 982/2019-2020. Svar fjármála- og efnahagsráðherra). 

Stjórnvöld hafa lagt megináherslu á samgöngu- og mengunarskatta til þess að draga úr 

losun á gróðurhúsalofttegundum, en samgöngur flokkast undir orku á mynd 8 og losun í 

samgöngum hefur aukist um 85% frá 1990 (Umhverfisstofnun, 2019). Horft verður fram 

hjá öðrum umhverfistengdum sköttum hér, til að mynda þeim sköttum sem lagðir eru á 

raforku og heitt vatn sem og veiðigjöld. Í töflu 1 má sjá þá skatta sem falla undir 

samgöngu- og mengunarskatta samkvæmt skilgreiningu OECD og hver gjaldstofn þeirra 

er. Þeir skattar sem leggjast á kolefni og flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eru tiltölulega 

nýtilkomnir en kolefnisgjöld voru lögfest árið 2009 og skattur á flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir var lögfestur árið 2019 en tók gildi í ársbyrjun 2020 (Þingskjal nr. 

982/2019-2020. Svar fjármála- og efnahagsráðherra).  

Síðustu áratugi hafa samgöngu- og mengunarskattar á Íslandi hækkað jafnt og þétt, 

sem má útskýra með breyttum reiknireglum við álagningu vörugjalds á ökutæki og 

bifreiðagjalds, nýjum sköttum sem hafa tekið gildi síðastliðin ár og hærra skatthlutfalli á 

suma liði. Fram til ársins 2011 var vörugjald af ökutækjum skipt upp í tvo gjaldflokka sem 

tóku mið af sprengirými aflvélar en frá 2011 hefur gjaldið tekið mið af koltvísýringslosun 

ökutækja. Bifreiðagjöld voru einnig miðuð við þyngd ökutækja fram til ársins 2011 en eftir 

2011 var miðað við koltvísýringslosun fyrir léttar bifreiðar (<3.500 kg). Hlutfall 

umhverfisskatta af skatttekjum og tryggingagjöldum hefur hins vegar lækkað um 2,6% 

síðan 2005. Ljóst er að mesta áherslan er lögð á samgönguskattana þar sem einungis 

síðustu þrír flokkarnir sem taldir eru upp í töflu 1 flokkast sem mengunarskattar. Ef litið 

er til skattanna frá árinu 2010 til ársins 2020 á mynd 9 hafa þeir hækkað um rúma 12 

milljarða miðað við verðlag árið 2020. Einnig má sjá á mynd 9 að kolefnisgjöld hafa farið 

stighækkandi frá því að þau voru lögð á árið 2010 og umfang þeirra hefur rúmlega 

tvöfaldast á síðastliðnum áratug (Þingskjal nr. 982/2019-2020. Svar fjármála- og 

efnahagsráðherra). 
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Tafla 1: Samgöngu- og mengunarskattar. Heimild: (Þingskjal nr. 982/2019-2020. Svar fjármála- og 
efnahagsráðherra) 

Tegund samgöngu- og 

mengunarskatta 
Gjaldstofn 

Vörugjöld á ökutæki 
Leggst á tollvirði innfluttra bifreiða þar sem tekið 

er tillit til koltvísýringslosunar bifreiðanna 

Almennt vörugjald af 

bensíni Bæði almenn og sérstök vörugjöld leggjast á hvern 

lítra af bensíni Sérstakt vörugjald af 

bensíni 

Olíugjald Leggst á hvern lítra af dísilolíu 

Kolefnisgjald 

Leggst bæði á hvern lítra af bensíni og dísilolíu 

sem og á hvert kílógramm af jarðolíugasi og 

brennsluolíu 

Bifreiðagjald 

Miðast annars vegar við koltvísýringslosun léttra 

bifreiða (<3.500 kg) og hins vegar við þyngd á 

bifreiðum þyngri en 3.500 kg. 

Kílómetragjald Miðast við þyngd sem og ekna kílómetra 

Skilagjald Leggst á einingu 

Úrvinnslugjald Leggst á þyngd 

Gjald á flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir 

Leggst á hvert kílógramm af slíkum lofttegundum 

en einnig er tekið tillit til magn 

gróðurhúsalofttegunda 

 

Í aðgerðaáætlun varðandi loftslagsmál fram til ársins 2030 er fjallað um 

stjórnvaldsaðgerðir til þess að stuðla að minni losun. Í þeirri áætlun eru helstu aðgerðir 

orkuskipti í samgöngum og kolefnisbinding en einnig er lögð áhersla á hagræn stjórntæki, 

til að mynda skatta. Í því samhengi er helst fjallað um kolefnisgjöld og greint er frá því að 

kolefnisgjöld hækkuðu um 50% í upphafi ársins 2018, 10% árið 2019 og síðasta hækkunin 
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var 10% í ársbyrjun 2020. Þessi hækkun á sér stað til þess að stuðla enn frekar að minni 

losun gróðurhúsalofttegunda en einnig til þess að hvetja neytendur til notkunar á 

vistvænum ökutækjum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018).  

Mynd 9: Tekjur ríkissjóðs af samgöngu- og mengunarsköttum á verðlagi 2020. Heimild: (Þingskjal nr. 
982/2019-2020. Svar fjármála- og efnahagsráðherra) 

4.1.1 Íslensk kolefnisgjöld 

Eins og áður segir voru kolefnisgjöld lögfest á Íslandi árið 2009 og tóku gildi árið 2010. 

Kolefnisgjaldið er lagt á allt það jarðefnaeldsneyti sem notað er innanlands á bæði 

ökutæki og skipaflotann, en alþjóðasamgöngur eru undanþegin kolefnisgjöldum. 

Kolefnisgjöldin eru viðbótargjöld á jarðefnaeldsneyti þar sem önnur gjöld eru einnig lögð 

á jarðefnaeldsneyti, t.a.m. vörugjöld á bensín og olíugjöld. Gjaldið fer eftir magni 

kolefnisinnihalds í hverju eldsneyti fyrir sig og er skattur á dísilolíu til dæmis hærri en á 

bensíni þar sem dísilolía inniheldur meiri kolefni í einum lítra. Þegar skatturinn var lagður 

á var talið að gjöldin myndu skila rúmlega 2,5 milljörðum króna til ríkissjóðs 

(Umhverfisráðuneytið, 2010). Hins vegar ef litið er til myndar 9 má sjá að gjöldin hafa 

hækkað gríðarlega frá því að þau voru sett á fyrir áratug og munu gjöldin skila rúmlega 

6,1 milljörðum króna til ríkissjóðs árið 2020 (Þingskjal nr. 982/2019-2020. Svar fjármála- 

og efnahagsráðherra).  

Tilgangur kolefnisgjaldsins var að samræma skattlagningu ökutækja og jafnframt 

hvetja til minni losunar gróðurhúsalofttegunda sem og notkunar á vistvænni ökutækjum. 

Þegar verð er sett á kolefnislosun eins gert er með kolefnisgjöldum er það dæmigert dæmi 
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um Pigou skattlagningu og hvernig brugðist er við þeim markaðsbresti sem myndast 

vegna mengunar. Slík skattlagning er hentug þegar auðvelt er að mæla það jaðartjón (e. 

marginal damage) sem mengunarvaldar skapa en erfitt er að bera kennsl á þá einstaklinga 

sem verða fyrir tjóninu (Metcalf, 2019). Til að heimfæra þetta má sjá að auðvelt er að 

mæla þá losun sem myndast vegna bruna á jarðefnaeldsneyti en erfiðara er að mæla 

hvaða einstaklinga losunin hefur áhrif á, þar af leiðandi eru kolefnisgjöld lögð á allt 

jarðefnaeldsneyti sem notað er í ökutækjum og skipaflotanum. 

Þar sem kolefnisgjöld falla undir Pigou skatta þarf hið opinbera að meta hver skatturinn 

á að vera til þess að samfélagsleg hagkvæmni náist. Hægt er að notast við kostnaðar- og 

ábatagreiningu til þess að ákvarða hagstæðustu minnkun á losun kolefnis, en 

hagstæðasta minnkunin er þegar samfélagskostnaðurinn sem hlýst af losuninni af kolefni 

er jafn jaðarkostnaðinum við að stjórna losun, þ.e. leggja skatta á kolefnislosun (Pearce, 

2003).  

4.1.2 Skattaívilnanir hérlendis 

Eitt helsta markmið hins opinbera í aðgerðaáætlunum varðandi umhverfismál eru 

orkuskipti í samgöngum. Ríkið hefur sett fram mismunandi stefnur til þess að ná þessu 

markmiði, til dæmis með sköttum en einnig með því að veita skattaívilnanir fyrir kaupum 

á rafmagns-, vetnis- og tengiltvinnbifreiðum. Ívilnanir á vistvænum ökutækjum hafa verið 

til staðar á Íslandi frá árinu 2012 en nýjar skattaívilnanir voru samþykktar í lok árs 2019 

og tóku gildi á árinu 2020. Þá var samþykkt að virðisaukaskattur fyrir vistvæn bifhjól, 

hlaupahjól, reiðhjól og rafmagnsreiðhjól fellur niður upp að ákveðnu hámarki, 

virðisaukaskattur er endurgreiddur vegna kostnaðar á hleðslustöðvum við íbúðarhúsnæði 

ásamt fleiri ákvæðum (Þingskjal nr. 982/2019-2020. Svar fjármála- og efnahagsráðherra).  

Slíkar ívilnanir eru veittar vegna þess að vistvæn ökutæki og vistvænir ferðamátar 

flokkast sem afurðir sem hafa góð áhrif á umhverfið eins og fjallað var um í 3. kafla. Í stað 

þess að draga úr notkun hvetur hið opinbera neytendur til þess að auka notkun á 

vistvænum ökutækjum til þess að draga úr þeim neikvæðu áhrifum sem skapast vegna 

eldsneytisknúinna ökutækja (OECD, 2011).  

Stjórnvöld fella m.a. niður virðisaukaskatt af þeim ökutækjum til þess að gera þau 

samkeppnishæfari, en rafknúin ökutæki eru mun dýrari en eldsneytisknúin ökutæki. 

Skattaívilnanir fyrir vistvæna bíla stuðla einnig enn frekar að orkuskiptum í samgöngum, 
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ásamt grænum sköttum. Ívilnanir leiða til þess að vistvænum ökutækjum í samgöngum 

fjölgar, sem hefur m.a. gerst hérlendis. Endurnýjanleg orka í samgöngum árið 2018 var 

7,7% af heildarorku og í aðgerðaáætlun um orkuskipti er stefnt að því að ná 40% hlutfalli. 

Skattar og ívilnanir eru hagræn stjórntæki sem hið opinbera getur notast við og þau 

haldast þar með í hendur til þess að stuðla að orkuskiptum í vegasamgöngum (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2018). Hægt er að líkja tengslum milli skatta og ívilnana við 

ginningarhvatningu sem felur í sér að til þess að fá einhverja ákveðna niðurstöðu er notast 

við samsetningu af refsingu og verðlaunum. Í þessu tilfelli eru grænir skattar refsing til 

þess að ná markmiðum hins opinbera í loftslagsmálum en skattaívilnanir fyrir vistvæn 

ökutæki eru verðlaunin (Konráð S. Guðjónsson, 2020).  

4.2 Framlög ríkis til umhverfismála 

Ef litið er til myndar 9 aftur má sjá að tekjur ríkissjóðs af samgöngu- og mengunarsköttum 

fyrir árið 2020 eru í kringum 52 milljarðar króna. Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2020 er 

framlag ríkisins til umhverfismála 20,4 milljarðar króna og hafa framlög ríkisins aukist um 

24% frá 2017. Framlag ríkisins fer fyrst og fremst til aðgerða í loftslagsmálum sem eru til 

að mynda landgræðsla og endurheimt votlendis ásamt því að auka bindingu kolefnis með 

skógrækt. Einnig er lögð áhersla á að byggja upp innviði á friðlýstum svæðum og auka 

landvörslu. Ríkið veitir jafnframt skattaívilnanir fyrir vistvæn ökutæki til þess að stuðla að 

orkuskiptum í vegasamgöngum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.).   

Það er aftur á móti ekki haldið bókhald um framlög ríkisins til mismunandi aðgerða í 

umhverfismálum. Það kemur hins vegar fram í aðgerðaáætlun ríkisins varðandi 

umhverfismál frá 2018 að í fjármálaáætlun fyrir 2019-2023 er áætlað að rúmlega 6,8 

milljarðir króna renni til ýmissa verkefna í loftslagsmálum á þessu tímabili, sem nemur 

u.þ.b. 1,36 milljarði á ári (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Heildarfjármagn 

grænna skatta, 52 milljarðar króna, er því ekki eyrnamerkt ákveðnum verkefnum eða 

loftslagsaðgerðum. Grænir skattar gegna því sama hlutverki og hverjir aðrir skattar og 

renna jafnframt til ríkissjóðs (Þingskjal nr. 190/2018-2019. Svar fjármála- og 

efnahagsráðherra).  
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5 Samfélagskostnaður kolefnis 

Samfélagskostnaður af kolefni, einnig nefnt skuggaverð kolefnis, er skilgreindur sem 

peningalegt virði af því tjóni sem myndast þegar losun á viðbættu tonni af koltvísýring 

vegna bruna á kolefni á sér stað á ákveðnum tímapunkti. Oftast er miðað við núverandi 

tímabil en búast má við því að sá samfélagskostnaður kolefnis sem myndast á núverandi 

tímabili muni leiða til þess að samfélagskostnaður fyrir losun í framtíðinni hækki. Það 

gerist vegna þess að gróðurhúsalofttegundir safnast upp í lofthjúpi (e. atmosphere) jarðar 

og losun í framtíðinni tekur því mið af losun í dag sem safnast svo upp í lofthjúpnum ásamt 

losuninni í framtíðinni. Af þeim ástæðum getur losun á viðbættu tonni af koltvísýring í 

framtíðinni verið mun skaðlegri en losun á viðbættu tonni af koltvísýring í dag (Pearce, 

2003). Nánar tiltekið má segja að samfélagskostnaður kolefnis sé núvirt 

jaðarsamfélagstjón (e. marginal social damage), sem myndast þegar losun eykst á 

tilteknum tímapunkti. Það má því einnig segja að samfélagskostnaður kolefnis tákni 

jafnframt jaðarábata samfélagsins (e. marginal social benefit) þegar losun minnkar. Af 

þeim ástæðum er samfélagskostnaður kolefnis hið rétta skuggaverð (e. shadow price) á 

kolefnislosun í kostnaðar- og ábatagreiningum (Newbold, Griffiths, Moore, Wolverton og 

Kopits, 2010). 

Samkvæmt Newbold o.fl. (2010) er hagkvæmt að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda ef kostnaðurinn við að draga úr losun, sem getur falist í nýrri 

tækni sem notar minna af kolefnum, er lægri en samfélagskostnaður kolefnis (en líta má 

á minnkun á notkun kolefna sem þjóðfélagsábata). Það er því hagkvæmt að draga úr losun 

þar til jaðarkostnaður við minnkun losunar er jafn samfélagskostnaði kolefnis, en þá er 

jaðarkostnaðurinn við að draga úr losun jafn jaðarábatanum af minni losun. Hagkvæmt 

kolefnisgjald væri þá jafngilt kostnaðinum við að draga úr losun á jaðrinum, þ.e. 

samfélagskostnaði kolefnis, og kolefnaneytendur draga annaðhvort úr notkun eða greiða 

kolefnisgjaldið. 

Það er gríðarlega erfitt að mæla samfélagskostnað kolefnis og hagfræðingar eru alls 

ekki á einu máli um hvernig það skuli gera. Þeir hafa því farið mismunandi leiðir til þess 

að mæla þennan kostnað. Ein algeng aðferð til að mæla samfélagskostnað kolefnis er að 

nota samþætt matslíkön (e. integrated assessment models, IAM), þar sem 

loftslagsbreytur og hagvöxtur eru sameinuð í líkaninu. Samþætt matslíkön eru nær oftast 
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hönnuð með það í huga að ná ákveðnum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda eða 

koma í veg fyrir að yfirborðshitastig jarðar hækki yfir ákveðið hitastig. Slík líkön eru því 

hentug í kostnaðar- og ábatagreiningum en þau skortir flest að mæla það hagfræðilega 

tjón sem myndast vegna loftslagsbreytinga. Þau líkön sem mæla hagfræðilegt tjón 

loftslagsbreytinga eru m.a. DICE (Dynamic Integrated Climate and Economy) líkanið eftir 

Nordhaus (2016), FUND1 (Climate Framework for Uncertainty, Negotiation, and 

Distribution) líkanið eftir Tol (2001) sem hefur þróast í gegnum árin með hjálp frá 

hagfræðingnum David Anthoff og PAGE (Policy Analysis of the Greenhouse effect) líkanið 

eftir Hope (2006), en hér verður litið til DICE líkansins (Newbold o.fl., 2010).   

5.1 DICE-líkan 

Hagfræðingurinn William Nordhaus, sem hlaut nóbelsverðlaunin árið 2018, er einn þeirra 

sem notar samþætt matslíkan til að mæla samfélagskostnað kolefnis og er líkan hans 

betur þekkt sem DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy) líkanið. DICE er eitt mest 

notaða IAM líkanið meðal fræðimanna og stjórnvalda þar sem það hefur þann eiginleika 

að reikna út heilsteyptan samfélagskostnað. DICE líkanið hefur verið endurbætt frá því að 

það var fyrst kynnt til sögunnar og í ritgerð þessari verður litið til 2016 DICE líkansins þar 

sem Nordhaus áætlar meðal annars samfélagslegan kostnað fyrir árið 2020. Í DICE 

líkaninu er jafnan fyrir samfélagskostnað kolefnis á tíma t eftirfarandi (Nordhaus, 2016): 

(1)    SCC(t) ≡
𝜕𝑊

𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑊

𝜕𝐶(𝑡)
⁄ ≡

𝜕𝐶(𝑡)

𝜕𝐸(𝑡)
 

Hér stendur W(t) fyrir samfélagslegu velferðferðarfalli, E(t) er koltvísýringslosun og C(t) 

er neysla á tíma t. Ef litið er til miðjuhluta jöfnunarinnar má sjá að teljarinn er 

jaðarvelferðaráhrif (e. marginal welfare impact) af losun á tíma t og nefnarinn er 

jaðarvelferðaráhrif af hverri einingu af heildarneyslu á tíma t. Þá fæst þriðji hluti 

jöfnunnar út sem segir okkur að samfélagskostnaður kolefnis jafngildir þeim efnahagslegu 

áhrifum sem myndast vegna einnar einingar af losun með hliðsjón af neyslu á tímabili t. 

Samfélagskostnaður kolefnis er háður tíma t vegna þess að jaðartjón af losun breytist yfir 

tíma. Í líkaninu er miðað við 4,5% afvöxtunarstuðul (e. discount rate) fram til ársins 2100 

en í töflu 2 er samfélagskostnaður kolefnis einnig reiknaður út með öðrum 

 

1 Nánari upplýsingar um FUND líkanið má finna á heimasíðu þeirra, www.fund-model.org  

http://www.fund-model.org/
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afvöxtunarstuðlum. Tafla 2 sýnir einnig hver samfélagskostnaður kolefnis er við 

mismunandi forsendur. Í líkani Nordhaus frá 2016 eru upphæðirnar í bandarískum 

dollurum frá 2010 fyrir hvert tonn af koltvísýring en í töflu 2 voru upphæðirnar uppfærðar 

miðað við verðlag bandaríkjadollarans í mars 2020, en miðað var við 1,54% verðbólgu frá 

2010 til 2020  (Nordhaus, 2016).  

Tafla 2: Niðurstöður úr DICE líkani í bandarískum dollurum frá 2020. Heimild: (Nordhaus, 2016) 

 Forsenda 2015 2020 2025 2030 2050 

Grunnviðmið 
Núverandi 

loftslagsstefnur 
36,93 44,15 52,08 67,08 121,33 

 Bjartsýnni spá 36,34 43,44 51,49 60,61 122,63 

Hitaþak við 2,5°C Hámark 218,28 271,19 336,29 415,48 1.191,05 

 
Hámark yfir 

100 ára tímabil 
126,30 157,55 195,43 241,12 643,11 

Aðrir 
afvöxtunarstuðlar 

2,5% 152,11 165,72 179,92 194,84 279,00 

 3% 93,63 103,34 113,52 124,17 185,37 

 4% 42,97 48,41 54,21 60,49 96,71 

 5% 23,32 26,75 30,42 34,45 58,24 

 

Með DICE líkaninu gat Nordhaus (2016) metið samfélagskostnað kolefnis við 

mismunandi aðstæður. Í töflu 2 má sjá að fyrstu tvær raðirnar sýna grunnviðmið fyrir 

samfélagskostnað kolefnis. Þá sýnir fyrsta röðin áætlaðan samfélagskostnað kolefnis með 

hefðbundnu DICE líkani miðað við núverandi loftslagsstefnur í heiminum, sem er 36,93 

bandaríkjadollar á hvert tonn af koltvísýring fyrir árið 2015. Gert er ráð fyrir því að virðið 

aukist um 3% árlega til ársins 2050 og sjá má að áætlaður samfélagskostnaður fyrir árið 

2020 er 44,15 bandaríkjadollarar á hvert tonn af koltvísýring. Einnig var reiknaður út 

samfélagskostnaður kolefnis fyrir bjartsýnni spá en núverandi loftslagsstefnur í röð tvö 

ásamt því að kostnaðurinn var reiknaður út ef þak væri sett á aukningu á hitastigi jarðar, 

við 2,5°C, og við mismunandi afvöxtunarstuðla.  

Mikill munur er á grunnviðmiðinu og ef hitaþak við 2,5°C yrði sett á. Hitaþak við 2,5° 

er reiknað út frá tveim mismunandi forsendum, annars vegar ef 2,5° þak er sett á fyrir eitt 

tímabil og hins vegar ef 2,5° þak er sett yfir 100 ára tímabil. Afvöxtunarstuðull hefur einnig 
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mikil áhrif á samfélagskostnað kolefnis sem leiddi til þess að litið var á aðra 

afvöxtunarstuðla en 4,5% eins og gert var ráð fyrir í grunnviðmiðinu (Nordhaus, 2016). 

5.2 Samfélagskostnaður kolefnanotkunar á Íslandi 

Á Íslandi er miðað við kolefnisgjald á hvern lítra eða hvert kílógramm en þegar 

samfélagskostnaður kolefnis er reiknaður miðað við kolefnisgjald á hvert tonn af 

koltvísýring. Til að reikna það þarf að vita hversu mikill koltvísýringur losnar við bruna á 

hverju kolefni fyrir sig. Það losna um það bil 2,3 kílógrömm af koltvísýring við bruna á 

hverjum lítra af bensíni og 2,66 kílógrömm af koltvísýring losna við bruna á hverjum lítra 

af gas- og dísilolíu (Natural Resources Canada, 2014). Samkvæmt lögum um auðlinda- og 

umhverfisskatta (nr. 129/2009) er fjárhæð kolefnisgjalds frá 1. janúar 2020 eftirfarandi:  

Tafla 3: Kolefnisgjöld. Heimild: Lög um auðlinda- og umhverfisskatta (nr. 129/2009) 

Gas- og dísilolía 11,45 kr/líter 

Bensín 10,00 kr/líter 

Brennsluolía 14,10 kr/kg 

Jarðolíugas 12,55 kr/kg 

 

Kolefnisgjald á bensín á Íslandi er þannig rúmlega 4.340 krónur á hvert tonn af 

koltvísýring og kolefnisgjald á gas- og dísilolíu, rúmlega 4.300 krónur á hvert tonn af 

koltvísýring2. Kolefnisgjöld á Íslandi eru því u.þ.b. 4.300 krónur á hvert tonn af 

koltvísýring. Ekki voru upplýsingar til staðar varðandi hversu mikill koltvísýringur losnar 

við bruna á brennsluolíu og jarðolíugasi þannig að litið verður til kolefnisgjalds á bensín 

og gas- og dísilolíu hér.  

Í töflu 4 má sjá niðurstöður úr DICE líkaninu í íslenskum krónum. Kolefnisgjald á Íslandi 

er lægra en samfélagskostnaður úr DICE líkaninu fyrir árið 2020 fyrir allar forsendur nema 

5% afvöxtunarstuðul. Hið íslenska kolefnisgjald þyrfti því að hækka fyrir allar forsendur 

nema 5% afvöxtunarstuðulinn til þess að teljast hagkvæmt. Kolefnisgjöld þyrftu hins vegar 

 

2 Eftirfarandi jafna var notuð til þess að reikna þetta út: (1.000/losun koltvísýrings fyrir tiltekið 

eldsneyti)*kolefnisgjald á hvern líter af eldsneyti.  
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að hækka miðað við 5% afvöxtunarstuðul til þess að teljast hagkvæm. Þar sem íslensk 

kolefnisgjöld eru ekki jöfn samfélagskostnaði kolefnis undir neinum forsendum er hægt 

að draga fram þá ályktun að þau séu ekki hagkvæm.  

 Vert er þó að taka fram að einungis er litið til DICE líkansins og niðurstöðurnar eru frá 

2016. Það gæti því verið að sá samfélagskostnaður sem reiknaður er hér fyrir árið 2020 

sé ekki nákvæmur. Einnig er samfélagskostnaður kolefnis mikið rökræddur meðal 

fræðimanna og til eru mun fleiri líkön sem mæla þennan kostnað heldur en DICE líkanið 

sem notað var hér, t.d. PAGE og FUND líkönin.  

Tafla 4: Niðurstöður úr DICE líkani í íslenskum krónum3. Heimild: (Nordhaus, 2016) 

 Forsenda 2015 2020 2025 2030 2050 

Grunnviðmið Núverandi 
loftslagsstefnur 

5.445 6.510 7.679 9.890 17.889 

 Bjartsýnni spá 5.358 6.405 7.592 8.936 18.081 

Hitaþak við 2,5°C Hámark 32.183 39.984 49.583 61.258 175.608 

 Hámark yfir 
100 ára tímabil 

18.622 23.299 28.814 35.551 94.820 

Aðrir 
afvöxtunarstuðlar 

2,5% 22.427 24.434 26.527 28.727 41.136 

 3% 13.805 15.236 16.737 18.308 27.331 

 4% 6.336 7.138 7.993 8.919 14.259 

 5% 3.438 3.944 4.485 5.079 8.587 

 

 

 

  

 

3 Miðað við gengi gjaldmiðla þann 24.04.2020 þar sem 1USD = 147,4 íslenskar krónur 
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6 Samanburður á kolefnisgjöldum 

Til þess að kanna hvernig kolefnisgjöldum er háttað er litið til Svíþjóðar og Frakklands, 

farið er yfir aðferðir við skattlagningu kolefnisgjalda í hvoru landi fyrir sig og borið saman 

við kolefnisgjöld á Íslandi.  

6.1 Svíþjóð 

Svíþjóð var með fyrstu löndum í heimi til að lögfesta kolefnisgjöld, ásamt Danmörku, 

Noregi og Finnlandi, árið 1991. Skattarnir hafa hækkað töluvert frá því að þeir voru settir 

á, eða úr 250 sænskum krónum á hvert tonn í 1.190 sænskar krónur á hvert tonn sem 

samsvarar u.þ.b. 17.2004 íslenskum krónum á hvert tonn (Metcalf, 2019). Með því að 

hækka skatthlutfallið jafnt og þétt í gegnum árin hafa fyrirtæki og heimili fengið tíma til 

að aðlagast sköttunum. Kolefnisgjöld í Svíþjóð skila því ríkissjóði miklum skatttekjum og 

skatttekjurnar fara oft í fjármögnun á loftslagstengdum aðgerðum, en skatttekjurnar eru 

hins vegar ekki eyrnamerktar sérstökum umhverfisverkefnum (Government Offices of 

Sweden, 2020). Í gegnum tíðina hafa aðrir skattar í Svíþjóð lækkað samhliða 

skattahækkunum á kolefni til þess að koma í veg fyrir að heildarskattbyrði hækki og auka 

atvinnusköpun (Criqui, Jaccard og Sterner, 2019). Svíþjóð er því þekkt fyrir að vera með 

ein hæstu kolefnisgjöld í heiminum og losun á gróðurhúsalofttegundum hefur dregist 

saman um rúmlega 25% frá því að skattarnir voru lagðir á árið 1991, sem gefur til kynna 

að kolefnisgjöldin eru áhrifarík (Metcalf, 2019).  

Kolefnisgjöld eru lögð á gasolíu, svartolíu, kol, jarðgas, fljótandi gas, bensín og leifar af 

viði og skógarhöggi. Þau hafa stuðlað að minni jarðefnaeldsneytisnotkun í Svíþjóð á þeim 

20 árum sem þau hafa verið í gildi, einkum hjá heimilum og hitaveitu. Aukin framleiðsla á 

lífeldsneyti hefur einnig dregið úr jarðefnaeldsneytisnotkun, en ekki þarf að greiða 

kolefnisgjöld af lífeldsneyti. Jarðefnaeldsneyti sem notað er til húshitunar hefur einnig 

minnkað gríðarlega á síðustu áratugum í Svíþjóð og er það að öllum líkindum afleiðing af 

kolefnisgjöldunum (Hammar og Åkerfeldt, e.d.). Jarðefnaeldsneyti sem notað er til 

húshitunar fellur undir kolefnisgjöld sem hefur að öllum líkindum leitt til þess að aðrir 

umhverfisvænni orkugjafar eru notaðir til húshitunar í dag. Þessi minnkun hefur leitt til 

 

4 Miðað við gengi gjaldmiðla þann 19.04.2020 þar sem 1 SEK = 14,4 kr. 
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þess að losun frá jarðefnaeldsneyti vegna húshitunar er einungis 2% af heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda. Þetta svipar til umfjöllunarinnar í kafla 3 sem fjallaði um að líkön 

spái því að kolefnisgjöld muni vera áhrifarík í raforkugeiranum og að orkuskipti úr kolum 

yfir í endurnýjanlegar orkulindir muni draga allverulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Álykta má að slík orkuskipti hafi átt sér stað í Svíþjóð sem dróg úr heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda (Metcalf, 2019). 

Algengt er að náin tengsl séu á milli hagvaxtar og aukinnar losunar 

gróðurhúsalofttegunda. Það er hins vegar ekki reynslan í Svíþjóð sem hefur sýnt fram á 

að hægt sé að minnka losun án þess að það hafi áhrif á hagvöxt (Hammar og Åkerfeldt, 

e.d.). Landsframleiðsla Svíþjóðar hefur aukist mikið frá 1990-2017 (m.v. vísitölu frá 1990), 

eða um 78% frá 1990 sem samsvarar 2,2% hagvexti á ári. Á sama tíma hefur losun 

koltvísýrings dregist saman um 26,8% (Criqui o.fl., 2019). Það er athyglisvert að líta til 

efnahagskreppunnar árið 2008 og sjá hvernig fylgnin var á milli hagvaxtar og losunar þar. 

Þar dróst landsframleiðsla saman árið 2008 og losun dróst einnig saman og árið eftir 

hækkaði landsframleiðslan og losunin einnig. Á kreppuárunum var fylgni á milli hagvaxtar 

og losunar, en frá árinu 2010 hefur verið neikvæð fylgni á milli losunar koltvísýrings og 

hagvaxtar í Svíþjóð. Ljóst er að há kolefnisgjöld Svíþjóðar hafa ekki haft neikvæð áhrif á 

sænska landsframleiðslu og þau hafa einnig átt sinn þátt í að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda, eða koltvísýring, ásamt öðrum grænum sköttum og 

stjórnvaldsaðgerðum sem stuðla að minni losun (Hammar og Åkerfeldt, e.d.).   

Skatttekjur af kolefnisgjöldum í Svíþjóð hafa dregist saman sökum þess að notkun á 

jarðefnaeldsneyti til húshitunar hefur minnkað og skatttekjurnar eru því lítill hluti af 

heildarskatttekjum Svíþjóðar. Sú staðreynd að skatttekjurnar leggja ekki mikið af mörkum 

til heildarskatttekna hefur oft verið rangtúlkuð og margir hafa þar af leiðandi haldið því 

fram að sænsk kolefnisgjöld séu óhagkvæm. Það er hins vegar ekki rétt. Þar sem 

kolefnisgjöldin hafa verið til staðar í tæp 30 ár er skattstofninn farinn að eyðast upp, eins 

og kenningar um græna skatta segja til um. Sænsk kolefnisgjöld hafa hvatt neytendur til 

þess að draga úr óumhverfisvænum aðgerðum, til dæmis með því að hætta að nota 

jarðefnaeldsneyti til húshitunar, sem hefur leitt til þess að skattttekjur hafa farið 

minnkandi með árunum (Criqui o.fl., 2019).  
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6.2 Frakkland 

Kolefnisgjöld eiga sér langa sögu í Frakklandi en ekki hefur tekist að ná fram eins góðum 

árangri og í Svíþjóð. Árið 1990 bar Yves Martin, formaður nefndar sem sá um að draga úr 

gróðurhúsaáhrifum (f. Mission Interministérielle sur l’Effet de Serre), fram tillögu um 

innleiðingu kolefnisgjalda en stjórnvöld höfnuðu þeirri tillögu. Einnig var reynt að innleiða 

kolefnisgjöld árin 2000 og 2009 en það tókst ekki. Kolefnisgjöld voru að lokum innleidd 

árið 2014. Fyrst um sinn voru þau 7 evrur á hvert tonn af koltvísýring en hafa farið 

hækkandi með árunum og eru í dag í kringum 45 evrur eða u.þ.b. 7.1005 íslenskar krónur 

á hvert tonn. Ástæðan fyrir erfiðleikum á innleiðingu kolefnisgjalda var að of mikill 

ójöfnuður myndaðist á milli fyrirtækja og of mikið af undantekningum frá skattinum voru 

til staðar. Kolefnisgjöldin árið 2014 voru hins vegar ekki eins umdeild og samhliða 

innleiðingunni voru aðrir skattar lækkaðir sem gerði skattana líklegri til árangurs (Criqui 

o.fl., 2019). 

Ekki er hægt að draga fram jafn marktækar ályktanir varðandi landsframleiðslu og 

losun gróðurhúsalofttegunda í tengslum við kolefnisgjöldin eins og í Svíþjóð þar sem þau 

voru ekki innleidd fyrr en 2014. Frönsk landsframleiðsla hefur ekki vaxið á sama hraða og 

sú sænska, en landsframleiðslan hefur aukist um 51% frá 1990-2017 (m.v. vísitölu frá 

1990), eða 1,5% hagvöxtur á ári að meðaltali. Losun koltvísýrings í andrúmsloftið hefur 

dregist saman um 12,6% á tímabilinu 1990-2017 sem er einnig mun minna en í Svíþjóð. 

Hagvöxtur hefur samt sem áður vaxið og losun koltvísýrings hefur dregist saman og því 

má draga þá ályktun að neikvæð fylgni sé á milli hagvaxtar og losun koltvísýrings í 

Frakklandi (Criqui o.fl., 2019).  

Skatttekjur frá kolefnisgjöldum í Frakklandi voru notaðar til þess að veita fyrirtækjum 

skattaafslátt til ársins 2016. Frá og með 2017 voru nokkrar breytingar gerðar varðandi 

skatttekjurnar. Hluti af skatttekjunum eru eyrnamerktar orkuskiptum til að umbuna 

raforkufyrirtæki fyrir að nota endurnýjanlega orku í framleiðslu á rafmagni og hluti af 

skatttekjunum eru notaðar til að lækka skattbyrði hjá lágtekjufólki og lífeyrisþegum 

(Marten og Van Dender, 2019). Eftirliggjandi skatttekjum er ráðstafað af stjórnvöldum og 

 

5 Miðað við gengi gjaldmiðla þann 19.04.2020 þar sem 1 EUR = 157 kr. 
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fara í verkefni sem stjórnvöld telja mikilvægust, þ.e. ekki endilega til umhverfismála 

(Criqui o.fl., 2019).  

Eftir að Emmanuel Macron var kosinn forseti árið 2017 voru kolefnisgjöldin 

endurskoðuð. Árið 2019 var ráðist í tvær aðgerðir varðandi kolefnisgjöldin. Annars vegar 

voru skattar á dísel og skattar á bensín samræmdir og hins vegar voru kolefnisgjöldin 

hækkuð um 10 evrur á hvert tonn af koltvísýring. Þessar aðgerðir féllu í grýttan jarðveg 

hjá frönskum heimilum, einkum seinni aðgerðin. Hækkun olíuverðs árið 2018 og hærri 

kolefnisgjöld urðu óbærileg fyrir heimili utan stórborgarinnar, sem voru háð ökutækjum 

til þess að komast á milli staða, sem leiddi til mótmæla gulu vestanna frá 2018-2019. 

Mótmælin gegn hærri kolefnisgjöldum leiddu jafnframt til víðtækari mótmæla sem 

snerust um skattkerfið í heild sinni. Í kjölfar mótmælanna voru hærri kolefnisgjöld dregin 

til baka af stjórnvöldum og kolefnisgjöld í Frakklandi hafa staðið í stað síðan þá. Tilvist 

kolefnisgjalda í Frakklandi er því á hálum ís og frönsk stjórnvöld þurfa að endurskoða 

hvernig verðlagning kolefnis verði háttað á komandi árum (Criqui o.fl., 2019). 

6.3 Samanburður við Ísland 

Kolefnisgjöld eru mismunandi í Svíþjóð, Frakklandi og Íslandi. Ef litið er á hver 

kolefnisgjöldin eru á hvert tonn af koltvísýring í hverju landi má sjá að mikill munur er þar 

á milli. Á mynd 10 má sjá kolefnisgjöld fyrir árið 2020 í löndunum. Sænsk kolefnisgjöld eru 

hæst með 17.200 kr. á hvert tonn af koltvísýring, frönsk kolefnisgjöld koma þar á eftir 

með 7.100 kr. á hvert tonn af koltvísýring og Ísland er með lægstu kolefnisgjöldin, eða 

4.300 kr. á hvert tonn af koltvísýring. Það hefur tekist vel að innleiða kolefnisgjöld í Svíþjóð 

og engin andstaða hefur myndast gegn kolefnisgjöldunum þrátt fyrir háa álagningu þeirra. 

Sömu sögu er ekki að segja í Frakklandi. Þar hafa mótmæli komið í veg fyrir frekari hækkun 

kolefnisgjalda og er það að öllum líkindum vegna skorts á trausti til stjórnvalda. Slíkt 

vantraust gagnvart stjórnvöldum hefur í för með sér andstöðu við allar ráðstafanir sem 

geta dregið úr kaupmætti heimilanna (Criqui o.fl., 2019). Engin andstaða hefur myndast 

varðandi kolefnisgjöld á Íslandi en samkvæmt skýrslu starfshóps forsætisráðherra frá 

árinu 2018 er vantraust á stjórnmálum mun meira hérlendis en á Norðurlöndunum. Ljóst 

er að efla þarf almennt traust á stjórnmálum til þess að breyting kolefnisgjalda hérlendis 

nái góðri niðurstöðu, líkt og í Svíþjóð (Forsætisráðuneytið, 2018).  
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Mynd 10: Kolefnisgjöld í Svíþjóð, Frakklandi og á Íslandi. Heimild: (The World Bank, 2020) 

Í ofangreindum köflum var litið til hagvaxtar og losun gróðurhúsalofttegunda í Svíþjóð 

og Frakklandi. Á mynd 11 má sjá hagvöxt á Íslandi frá 1990-2017 en hagvöxtur hérlendis 

hefur verið hærri en í Svíþjóð og Frakklandi á þessu tímabili, eða 2,84% árlegur hagvöxtur 

að meðaltali. Erfitt er að draga fram jafn marktækar ályktanir varðandi landsframleiðslu 

og álagningu grænna skatta eins og í Svíþjóð, en þrátt fyrir það virðist álagning 

kolefnisgjalda t.d. ekki hafa haft áhrif á hagvöxt á Íslandi þar sem hagvöxtur hefur farið 

hækkandi síðan árið 2010. Frá tímabilinu 2010-2017, þ.e. eftir að kolefnisgjöld voru lögð 

á, hefur hagvöxtur verið 2,67% að meðaltali (Hagstofa Íslands, 2020). En þrátt fyrir að 

hagvöxtur hafi verið hár þarf að líta til breytinga á losun koltvísýrings hérlendis til þess að 

kanna áhrif kolefnisgjalda á hagvöxt og losun, þar sem mikil fylgni er oft á milli hagvaxtar 

og aukinni losun gróðurhúsalofttegunda, þrátt fyrir að reynslan í Svíþjóð afsanni það. Vert 

er þó að taka fram að erfitt getur reynst að einangra áhrif kolefnisgjaldanna frá öðrum 

umhverfisstefnum þegar meta á samband hagvaxtar og losunar koltvísýrings. Það gæti 

því verið að aðrar stefnur séu að draga úr losun koltvísýrings í stað kolefnisgjalda eða 

sambland af umhverfisstefnum og kolefnisgjöldum (Criqui o.fl., 2019). 
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Mynd 11: Hagvöxtur á Íslandi 1990-2017. Heimild: (Hagstofa Íslands, 2020) 

Eins og farið var yfir í undirköflunum hér að framan hefur losun koltvísýrings minnkað 

um 26,8% í Svíþjóð og 12,6% í Frakklandi á tímabilinu 1990-2017 (Criqui o.fl., 2019). Losun 

á Íslandi hefur hins vegar aukist um 61,55% frá grunnárinu (1990) til 2017. Á mynd 12 má 

sjá breytingu á milli ára á losun koltvísýrings í Frakklandi, Svíþjóð og Íslandi.  Ef litið er til 

Íslands eftir að kolefnisgjöldin voru lögð á árið 2010, má sjá að losun koltvísýrings hefur 

aukist úr u.þ.b. -3% árið 2010 í 3,57% árið 2017. Kolefnisgjöldin á Íslandi virðast því ekki 

vera að draga úr losun koltvísýrings sem stendur, né aðrar umhverfisstefnur stjórnvalda. 

Losun í Svíþjóð hefur farið minnkandi nánast allt tímabilið, fyrir utan aukningu í losun á 

kreppuárunum, og losun í Frakklandi hefur einnig farið minnkandi. Ljóst er að losun 

koltvísýrings er að aukast í meira mæli á Íslandi og hagvöxtur er einnig búinn að aukast 

síðastliðin ár. Það má því áætla að fylgni sé á milli hagvaxtar og losun koltvísýrings á Íslandi 

(United Nations, e.d.). 

Mynd 12: Losun koltvísýrings í Frakklandi, Svíþjóð og á Íslandi. Heimild: (United Nations, e.d.) 
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Það skiptir einnig máli hvert skatttekjur kolefnisgjaldanna fara þegar meta á velgengni 

kolefnisgjalda. Eins og fjallað var um í undirköflunum hér að framan, hafa skatttekjur í 

Frakklandi verið eyrnamerktar orkuskiptum að hluta til en afgangnum er ráðstafað af 

stjórnvöldum. Slík nýting á skatttekjunum hefur hins vegar ekki verið vinsæl meðal 

almúgans, en frönsk stjórnvöld munu þurfa að endurmeta hvernig skatttekjum verði 

háttað vegna mótmæla gulu vestanna 2018-2019. Skatttekjur kolefnisgjalda í Frakklandi 

munu annað hvort þurfa að fara aftur til heimilanna í formi bóta eða fjármagna orkuskipti. 

Skatttekjur eru heldur ekki eyrnamerktar umhverfisverkefnum í Svíþjóð en aðrir skattar 

hafa samt sem áður lækkað samhliða kolefnisgjöldunum til að draga úr heildarskattbyrði. 

Nýting skatttekna er því ekki mjög ólík í Svíþjóð og Frakklandi en það hefur gengið mun 

betur að innleiða kolefnisgjöldin í Svíþjóð (Criqui o.fl., 2019).  

Á Íslandi eru skatttekjur kolefnisgjalda ekki eyrnamerktar sérstökum 

umhverfisverkefnum og engar skattalækkanir hafa átt sér stað vegna innleiðingu eða 

hækkun kolefnisgjaldanna, en eins og fjallað var um í kafla 3 eru eyrnamerktar skatttekjur 

ekki hagkvæmasta leiðin en er vinsælt meðal almúgans. Íslensk stjórnvöld hafa ekki notast 

við kenninguna um tvöfaldan ávinning og lækkað aðra skatta á móti grænum sköttum en 

almennir skattar hafa þó farið lækkandi síðustu ár, t.d. hefur almennt þrep 

virðisaukaskatts lækkað og almenn vörugjöld og tollar hafa verið niðurfelldir. 

Meðaleldsneytisnotkun hefur einnig minnkað síðastliðin ár vegna þess að nýleg ökutæki 

eyða minna eldsneyti og losun frá þeim ökutækjum er einnig minni en áður fyrr. 

Kolefnisgjöld hérlendis eru flokkuð eins og hver önnur skattlagning ríkisins og markmið 

þeirra er að afla ríkissjóði tekna. Íslensk stjórnvöld þurfa þó að vara sig á að verða ekki of 

háð skatttekjum frá kolefnisgjöldum þar sem skattstofninn mun hverfa á endanum, líkt 

og er að gerast í Svíþjóð núna (Þingskjal nr. 190/2018-2019. Svar fjármála- og 

efnahagsráðherra). 

Íslensk stjórnvöld hafa ekki verið skýr þegar kemur að nýtingu skatttekna frá grænum 

sköttum í heild sinni. Skatttekjurnar nema um 52 milljarða samtals árið 2020 en það er 

einungis ráðstafað 20,4 milljörðum í umhverfistengd verkefni og ekki er tekið fram í 

fjárlögum hvert afgangurinn af skatttekjunum fer (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). 

Það er mikilvægt að stjórnvöld verði ekki of háð skatttekjunum og að þau ráðstafi 

skatttekjunum á hagkvæman hátt til þess að auka ásættanleika almennings varðandi 
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kolefnisgjöldin. Franska reynslan hefur sýnt fram á að skatttekjum sem ráðstafað er af 

stjórnvöldum er ekki vinsæl leið hjá almenningi og sænska reynslan hefur sýnt fram á að 

ef skatttekjurnar auka ekki skattbyrði almennings og eru notaðar til að fjármagna 

umhverfistengd verkefni mun almenningur sætta sig við kolefnisgjöldin (Criqui o.fl., 

2019).   
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7  Lokaorð 

Umfang grænna skatta á Íslandi hefur aukist til muna síðastliðin ár og stjórnvöld hafa lagt 

mikla áherslu á samgöngu- og mengunarskatta til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda ásamt því að veita skattaívilnanir fyrir umhverfisvæn ökutæki. 

Kolefnisgjöld falla undir skilgreiningu samgöngu- og mengunarskatta þar sem þau eru 

lögð á jarðefnaeldsneyti og taka mið af losun koltvísýrings, en umfang kolefnisgjalda hefur 

stóraukist frá því að þau voru lögð á árið 2010.  

Frá árinu 2010 hafa íslensk kolefnisgjöld farið stighækkandi og eru í dag u.þ.b. 4.300 

krónur á hvert tonn af koltvísýring. Samkvæmt DICE líkani Nordhaus er 

samfélagskostnaður kolefnis um 6.510 krónur á hvert tonn af koltvísýring fyrir árið 2020. 

Íslensk kolefnisgjöld eru vel undir því viðmiði og eru því ekki talin vera hagkvæm miðað 

við þessar forsendur, en það eru þó til mun fleiri samþætt matslíkön sem mæla 

samfélagskostnað kolefnis og þau komast ekki endilega öll að sömu niðurstöðu.  

Það er einnig umhugsunarvert hvort að kolefnisgjöldin séu nógu há á Íslandi þar sem 

losun koltvísýrings hefur aukist um 61,5% frá 1990. Ef kolefnisgjöld á Íslandi eru miðuð 

við Svíþjóð og Frakkland eru þau íslensku töluvert lægri á hvert tonn af koltvísýring, en í 

Svíþjóð nema þau um 17.200 krónur og í Frakklandi eru kolefnisgjöld 7.100 krónur. 

Kolefnisgjöld í Svíþjóð hafa stuðlað að 26,8% minnkun í losun koltvísýrings frá 1990 en þar 

sem kolefnisgjöld eru tiltölulega ný í Frakklandi er ólíklegt að þau hafa stuðlað að minni 

losun þar. Það er þó athugunarvert að kolefnisgjöldin í Svíþjóð teljast ekki vera hagkvæm 

miðað við samfélagskostnað kolefnis úr DICE líkaninu fyrir árið 2020 en þrátt fyrir það 

hafa þau notið mikillar velgengni. Ein helsta ástæðan fyrir velgengni kolefnisgjalda í 

Svíþjóð má rekja til trausts almennings gagnvart stjórnvöldum og hagkvæmrar nýtingar á 

skatttekjum kolefnisgjaldanna. Mikið vantraust gagnvart stjórnvöldum er hins vegar til 

staðar í Frakklandi og þegar frönsk stjórnvöld lögðu fram tillögu að hækka kolefnisgjöld 

árið 2018 brutust út mótmæli sem leiddi til þess að kolefnsgjöld í Frakklandi hafa staðið í 

stað. Ef íslensk stjórnvöld taka þá ákvörðun að hækka kolefnisgjöldin enn frekar til þess 

að draga úr losun koltvísýrings er því mikilvægt að þau efli fyrst traust almennings til 

stjórnvalda.  
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Oft á tíðum er fylgni á milli hagvaxtar og aukinnar losunar. Á Íslandi hefur hagvöxtur 

verið 2,8% að meðaltali á ári frá 1990 en losun hefur aukist gríðarlega. Íslenska reynslan 

sýnir því fram á fylgni á milli hagvaxtar og aukinnar losunar. Það á þó ekki alltaf við þar 

sem losun hefur minnkað um 26,8% í Svíþjóð en hagvöxtur hefur verið í kringum 2,2% að 

meðaltali á ári frá 1990. Hagvöxtur hefur einnig verið jákvæður og losun hefur minnkað í 

Frakklandi frá 1990, en ekki jafn mikið og í Svíþjóð. Svíþjóð og Frakkland hafa því sýnt fram 

á að hægt sé að draga úr losun án þess að það hafi neikvæð áhrif á hagvöxt. 

Nýting á skatttekjum kolefnisgjalda, og grænna skatta í heild sinni, á Íslandi skortir 

einnig gagnsæi, þar sem ekki er haldið nákvæmt bókhald yfir skatttekjunum og hvert þær 

fara. Þær gegna sama hlutverki og aðrir almennir skattar, sem getur verið hættusamt þar 

sem skattstofn grænna skatta mun hverfa til lengri tíma þegar losun minnkar.  

Íslensk kolefnisgjöld virðast ekki stuðla að minni losun. Það þarf þó að taka tillit til þess 

að orkukerfi Íslands er knúið af endurnýjanlegum orkulindum, en kolefnisgjöld stuðla m.a. 

að orkuskiptum úr kolum í endurnýjanlegar orkulindir sem dregur úr losun 

gróðurhúsalofttegunda líkt og gerðist í Svíþjóð. Íslensk kolefnisgjöld gætu því verið 

áhrifaminni hérlendis en í t.d. Svíþjóð vegna þess að orkukerfið á Íslandi er nú þegar knúið 

af endurnýjanlegum orkulindum. Þrátt fyrir það má draga þá ályktun að bæta þarf 

skipulag og verðlagningu íslenskra kolefnisgjalda til þess að draga úr losun koltvísýrings. 

Íslensk stjórnvöld gætu litið til velgengni kolefnisgjalda í Svíþjóð til þess að betrumbæta 

kolefnisgjöld á Íslandi eða til Frakklands til þess að koma í veg fyrir andstöðu gagnvart 

kolefnisgjöldunum.   
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