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Parísarsamkomulagið

• Vinda ofan af loftslagsbreytingum
– Fyrsta samkomulag um aðgerðir allra ríkja til að 

draga úr losun

– Tryggja á að hlýnun verði innan við 2°C og reynt 

verði að halda henni innan við 1,5°C

– Regluleg eftirfylgni og uppfærsla landsmarkmiða á 5 

ára fresti

– 100 milljarðar dollara á ári í loftslagsaðstoð til 

þróunarríkja (aðlögun og minni losun)

– Íslenskir ráðamenn fagna „sögulegu samkomulagi“

Heimild: https://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/parisarsamkomulagid-i-hofn



COP22 – Marokkófundurinn

• Ráðstefnunni var ætlað að sýna framfarir frá 

COP21 og að útfæra Parísar samkomulagið nánar 

í verkáætlun
• Opinberar niðurstöður COP22 að safna fjölbreyttum gögnum 

• Hnýta lausa enda fyrir 2018, skilgreina málefni, meta hvers 

konar skjöl og vinnustofur þurfi að koma til fyrir 2018

• Endurskoðun árangurs 2017

– Trump kosinn forseti á meðan á COP22 stóð

Heimild: https://www.carbonbrief.org/cop22-key-outcomes-agreed-at-un-climate-talks-in-marrakech



COP22 – Marokkófundurinn

• Mikilvægi fjármála
– Draga úr losun og aðlögun að loftslagsbreytingum

• Aðlögunarsjóður

• Gagnleg umræða 
– Samráð við ríki um skipulagningu umræðunnar 

• Munaðarlaus málefni 
– Málefni sem enginn ber ábyrgð á

• Tjón og skaði / skemmdir 

Heimild: https://www.carbonbrief.org/cop22-key-outcomes-agreed-at-un-climate-talks-in-marrakech



Málstofa á Arctic Circle 2016

• Grænfriðungar og lögsóknir
– Olíuleit á Norðurslóðum í tengslum við 

loftslagslögsóknir í heiminum
• Julia Olson, Executive Director and Chief Legal Counsel, Our Children's 

Trust 

• Roger Cox, Lead Lawyer, the Urgenda Foundation; Senior Fellow, 

Centre for International Governance Innovation (CIGI)

• Michael Byers, Canada Research Chair in Global Politics and 

International Law, University of British Columbia 

• Michelle Jonker-Argueta, Legal Counsel, Greenpeace International 



Loftslagslögsóknir gegn stjórnvöldum



Lögsóknir gegn stjórnvöldum



Loftslagsábyrgð fyrirtækja

• Er hægt að tengja tiltekin veðurfarstjón við 

fyrirtæki?

• Málaferli vegna losunar gróðurhúsalofttegunda

• Verða fjölda loftslagslögsóknir byggðar á 

skaðabótarétti (tort law) að veruleika?
– Fyrirmyndin eitraður úrgangur, asbest og tóbak

• Óháð því hvernig mál fara þá felst í því kostnaður 

að verja þá sem eru vátryggðir => áhætta
– Fylgjast með þróun, löggjöf og dómafordæmum

Heimild: Munich Re (2010)



Strandaðar eignir

• Hræðsla við verðlitlar eða verðlausar eignir 
• Aðalritari sameinuðu þjóðanna, Ban Ki-moon, ráðleggur sölu 

á eignum tengdum jarðefnaeldsneyti

• Francis páfi og Vatikanið ráðleggja sölu á eignum tengdum 

jarðefnaeldsneyti 

– OECD umfjöllun um sölu á eignum og strandaðar 

eignir 

• Kolefni og jarðefnaeldsneyti sem áhættuþáttur 

• Orkuumskipti og endurnýjanlegir orkugjafar



Dæmi tala sínu máli



Tilfærsla á eignum - eignasala



COP21 Krafa iðngreina um aðgerðir



OECD miðstöð um græn fjármál og 

fjárfestingar 
Meginhlutverk stofnunarinnar um græn 

fjármál og fjárfestingar er að stuðla og 

styðja við umskipti á hagkerfi heimsins: 

• Grænar áherslur

• Lítil losun gróðurhúsalofttegunda

• Seigla varðandi olftslagbreytingar

Gert með þróun: 

• Á skilvirkum stefnum, stofnunum og 

tækjum fyrir grænt fjármál og fjárfestingar

Heimild: http://www.oecd.org/cgfi/



Aukin krafa um gagnsæi

• Sjálfbærni skýrslur
– Lagaleg kvöð eða valfrelsi 

– Leið fyrir fjárfesta að meta fjárfestingakosti
• GRI (TBL/PPP) skýrslur; bestu starfsvenjur 

– GRI leiðbeiningar (nú GRI4) 

– Alhliða staðlar (GRI 101, 102, 103)

– Sértækir staðlar; efnahagur, umhverfi, samfélagumhverfi (GRI 200, 300, 

400) 

– CDP skýrslur 
• Loftslag, vatn, skógar, fyrirtæki, borgir, stjórnvöld, 

aðfangakeðjur, fjárfestar, fylki og héruð

Heimild: http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm



Íslenskar aðstæður

• Efnahagshrunið ýtir undir kröfu að fyrirtæki 

ástundi góða stjórnarhætti 

• Áherslur þrengri hér en víða annarsstaðar 

• Auknar kröfur
– Sjálfbær þróun, Parísarsamkomulagið 

– Evrópusambandið: krafa um TBL (ESG/GRI) skýrslur

• Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og

starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari

breytingum (fjárfestingarheimildir)



Ákvarðanir í daglegum rekstri 

fyrirtækja  - dæmi

Skaðatrygginga-
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forvarnir

Fjárfestingar
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skýrslugjöf



Niðurstaða 

• Lestin er lögð af stað 
– Hvar liggja tækifærin?

• Þekking fagfjárfesta og 

fyrirtækja

• Vöruþróun og nýsköpun

• Rannsóknir

• Nýir markaðir, viðskiptaþróun

• Draga úr áhættu með áherslu 

á sjálfbærni / samfélagslega 

ábyrgð / loftslagsmál

• Valfrelsi – upp að vissu marki

• Sveigjanleiki 


