
Lýsigögn                                                                                                                                                                                                             

 

Áætlaðar tölur fyrir losun gróðurhúsalofttegunda (CO2 ígildi) fyrir helstu atvinnugreinar 
 
1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Fyrirtækjasvið – Umhverfistölfræði 

1.3 Nafn tengiliðar  Þorsteinn Aðalsteinsson 

1.6 Netfang tengiliðar Umhverfistolfraedi@hagstofa.is 

1.7 Símanúmer tengiliðar 528 1278 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 24-01-2020 

3. Framsetning  

mailto:Umhverfistolfraedi@hagstofa.is
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3.1 Lýsing á gögnum  Um er að ræða upplýsingar um losun koltvísýrings ígilda (CO2 ígildi) frá atvinnugreinum og heimilum. Þessar tölur 
framlengja útgefin gögn í loftslagsbókhaldi atvinnugreina (E: Air Emission Account (AEA)), sem Hagstofan byggir meðal 
annars á útgáfu loftslagsskýrslu Íslands (NIR skýrslu) sem Umhverfisstofnun gefur út árlega. Vegna eðlilegra takmarka í 
gagnasöfnun nær uppgjör loftslagsbókhalds Íslands hverju sinni hvorki yfir yfirstandandi ár né árið þar á undan 
(skýrsla útgefin 2018 nær aðeins til ársins 2016, o.s.frv).  
 
Hjá Hagstofu Íslands liggur hins vegar fyrir nokkuð af gögnum sem eru nægilega lýsandi fyrir atvinnugreinar til þess að 
hægt sé að áætla framkvæmdir og efnisnotkun sem veldur losun gróðurhúsalofttegunda fyrir einstaka atvinnugreinar. 
 
Hér eru losunartölur byggðar upp á innflutningstölum, framleiðslutölum, veltu, fjölda starfsmanna, fjölda 
starfsstöðva, skráðri orkunotkun og annarri skráðri notkun sem Hagstofan hefur aðgengi að. Flest þessi gögn eru 
jafnframt aðgengileg á ytri vef (px.vef) Hagstofunnar, þó svo að sum komi úr innri vinnslu á gagnagrunnum.  
 
Hér er hannað val á einkennandi upplýsingum sem lýsa virkni atvinnugreina. Slíkt val byggir upp einkennandi 
virknitölur fyrir hverja atvinnugrein fyrir sig. Tvær slíkar virknitölur eru byggðar fyrir hverja atvinnugrein, önnur úr 
tölum sem liggja fyrir í spám eða með ársfjórðungslegri, eða hærriútgáfutíðni, en hin úr árlegum uppgjörum. 
 
Líkan er því byggt upp með því að setja mældar virknitölur fyrri ára í samræmi við losun frá atvinnugreinunum 
samkvæmt útgefnu loftslagsbókhaldi atvinnugreinanna (AEA). Líkanstölur eru síðan reiknaðar út fyrir þau ár sem 
endanlegt uppgjör úr AEA liggja ekki fyrir. 
 
Nánari skjölun um nákvæmni, val á mælikvarða fyrir virkni og úttekt á áræðanleika er í öðru skjali. Þetta skjal tekur 
breytingum með frekari þróun í aðferðarfræði. 
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3.2 Flokkunarkerfi  Gögn í AEA bókhaldi eru flokkuð eftir yfirflokkun atvinnugreina fyrirtækja auk íslenskra heimila. Til grundvallar er ISAT 
flokkun í 64 flokkum (NACE*64). Í líkanagerðinni verður hins vegar flokkun á enn grófari grundvelli, í samræmi við þá 
sundurliðun sem gögnin bjóða upp á. 
 
Vörpun á milli flokka hér og NACE*64 flokka er eftirfarandi: 

NACE*64 flokkur Flokkur í líkani 

A01 Landbúnaður og matvælaframleiðsla 

A02 Landbúnaður og matvælaframleiðsla 

C10-C12 Landbúnaður og matvælaframleiðsla 

A03  Fiskveiðar og fiskeldi 

C19 Stóriðja: Önnur 

C20 Stóriðja: Önnur 

C21 Stóriðja: Önnur 

C22 Stóriðja: Önnur 

C23 Stóriðja: Önnur 

C24 Stóriðja: Framleiðsla málma 

H51 Flutningar með flugi 

H50 Sjóflutningar 

HEIM_ANNAD Heimili 

HEIM_FLUTNINGUR Heimili 

HEIM_HITUN Heimili 
 

3.3 Umfang efnis - þekja AEA er gefið út árlega með nýjasta ár tveimur árum fyrir útgáfuár, svipað og NIR skýrsla Umhverfisstofnunar, þ.e. 
útgáfa árið 2019 nær til ársins 2017, með 1995 sem upphafsár. Líkanstölur eru gefnar út fyrir árin 2016-2019   
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

 
 
CO2 ígildi 
Í AEA bókhaldinu er losun á eftirfarandi mengunarefnum skráð: 

Efni Nafn Er Gróðurhúsaloft 

CO2 Koltvísýringur Já 

CO2 – biomass Koltvísýringur frá lífmassa Nei 

N2O Hláturgas Já 

CH4 Metan Já 

HFC Vetnis-flúor-kolefnisgas Já 

PFC Fullflúorað-kolefnisgas Já 

SF6/NF3 Brennisteins hexaflúoríð, köfnunarefnis flúoríð Já 

NOx Nituroxíð Nei 

SOx Brennisteins oxíð Nei 

HN3 Ammónía Nei 

NMVOC Rokgjörn lífræn efni önnur en metan Nei 

CO Kolmónoxíð Nei 

PM 10 Sót og ryk með kornastærð undir 10 míkróna filter Nei 

PM 2.5 Sót og ryk með kornastærð undir 2.5 míkrón Nei 

 
Hver gróðurhúsalofttegund hefur tiltekna virkni við að gleypa hitageislun og því veldur hitun jarðar. Virkni 
koltvísýrings er sett sem 1. Allar aðrar gróðurhúalofttegundir eru með hærri stuðul, sem eru endurskoðaðir reglulega 
af IPCC í assesment reports. Þegar magn tiltekinngar gróðurhúsalofttegundar er margfölduð með viðkomandi 
virknistuðli og þær niðurstöður lagðar saman fæst gildi fyrir samanlögð CO2 ígildi. 

3.5 Hagskýrslueining   

3.6 Þýði  Fyrirtæki og einstaklingar með íslenskar kennitölur 

3.7 Svæði  Hagkerfi Íslands, þ.e. 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
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3.8 Tímabil  Frá 2017 

3.9 Grunntímabil  Tölur frá 2009-2017 eru notaðar til grundvallar fyrir líkanagerð 

4. Mælieining   

4. Mælieining Gildi eru gefin upp í kílótonnum 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Útgefin gildi eru sýnd ásamt fyrsta líkani og öðrum útreikningi á tölum 

6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  Lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð 

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá reglur Hagstofunnar um meðferð trúnaðargagna:  
https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Áætlun fyrir losun er eingöngu gerð fyrir þá bálka sem losa umtalsvert magn gróðurhúsalofts og rekstraraðilar 
sameinaðir undir stærri flokkum til þess að forðast greinanlegar upplýsingar. 
Líkanatölur teljast bráðabirgðartölur og geta því breyst þegar líkanagerð er þróuð áfram. 

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Birtingar verða tilkynntar og settar á birtingaráætlun, 10 dögum fyrir áætlaðan birtingardag, í samræmi við reglur 
Hagstofunnar um birtingar 

https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf
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8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er aðgengileg á vef Hagstofunnar: https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/ 
 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Tölurnar eru aðgengilegar notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Áætlað er að uppfæra talnaefni á hálfs árs fresti 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Ekki reglulegar, birtar eftir því sem tilefni gefur til 

10.2 Útgáfur  Ekki er fyrirhugað að gefa út hagtíðindahefti reglulega 

10.3 Gagnasöfn á netinu  Hagtölur birtar ársfjórðungslega með uppfærslu veftaflna á vef Hagstofunnar. 

10.4 Aðgengi að örgögnum  Hagstofunni er einungis heimilt að veita aðgang að persónuupplýsingum vegna viðurkenndra rannsókna eða vegna 
samstarfs við alþjóðlegar stofnanir innan evrópska hagskýrslusamstarfsins. Ströng skilyrði eru sett fyrir aðgangi að 
persónugögnum í báðum tilfellum. Áður en aðgangur er veittur eru bein auðkenni fjarlægð úr gögnunum og óbein 
auðkenni fjarlægð eða dulin, eftir því sem mögulegt er og þannig að fyllsta öryggis sé ávallt gætt.  
 
Hægt er að sækja um aðgang að örgögnum Hagstofu Íslands í gegnum Rannsóknarþjónustu Hagstofunnar. Sjá hér: 
https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/ 

10.5 Annað  - 

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Nánari skjölun um val á mælikvarða fyrir virkni og úttekt á áræðanleika er í öðru skjali. Þetta skjal tekur breytingum 
með frekari þróun í aðferðarfræði. 

10.7 Skjöl um gæðamál  Sjá skjölun að ofan 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/
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11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð:   
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881 
 

11.2 Gæðamat  Líkanið telst með ásættanleg gæði þegar reiknað gildi er innan við 3% frá gildi sem birt er í AEA gögnum 

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Þarfir notenda eru ekki þekktar 

12.2 Ánægja notenda Ánægja notenda er ekki þekkt 

12.3 Heildstæðni Hér eru eingöngu valdar atvinnugreinar þar sem losun gróðurhúsalofts er umtalsverð og getur talist tengjast 
mælanlegri virkni á borð við tölur um magn framleiðsluvöru, innflutning á hráefni/eldsneyti, útflutning á 
framleiðsluvöru, veltutölur og skattgreiðslur. 
 
Atvinnugreinar sem byggja fyrst og fremst á þjónustu eru ekki teknar með. 

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Um er að ræða bráðabirgðatölur sem eru háðar reglubundnum endurskoðun vegna uppfærðra grunngagna sem liggja 
að 
baki. 
 
Atvinnugrein launagreiðanda getur verið rangt flokkuð. 
 
Hitunargildi (CO2 ígildi)  gróðurhúsalofttegunda eru reglulega endurskoðuð. Slík breyting getur haft mikil áhrif á CO2 
ígildi 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
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13.2 Úrtaksvillur Í úrvinnslu er stuðst við innflutning vöru. Innflytjandi vöru er hins vegar sjaldan sama fyrirtæki og notandinn, nema í 
tilfellum þar sem um mikið magn hráefnis er að ræða.  
Framleiðsluvara getur einnig verið flutt út af öðrum aðila en framleiðanda. 

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

Í úrvinnslu er meðal annars notast við innflutning og útflutning á vöru eins og hún er skráð í verslunargrunni 
Hagstofunnar. Eðli málsins samkvæmt á innflutningur sér stað fyrir framkvæmdir og útflutningur eftir framkvæmdir.  
Í  úrvinnslu er einnig stuðst við framleiðslutölur búfjár (gripir í húsi og sláturtölur) og veiðitölur. Hér á losun 
gróðurhúsalofts sér stað yfir mun dreifðara tímabil. 

14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki Hægt er að framleiða tölurnar með tiltölulega stuttum fyrirvara. Nýjar tölur er hægt að birta um 30 dögum eftir að 
mánuði líkur 

14.2 Stundvísi - 

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Á ekki við 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Aðferðarfræði getur breyst án frekari tilkynninga. Ef aðferðarfræði er breytt verða allar tölur uppfærðar 

15.3 Samræmi – milli efnissviða Gert er ráð fyrir óbreyttu flokkunarkerfi 

15.4 Samræmi – innan efnissviðs   

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði Vinnsla er byggð á stjórnsýsluskrám og útgefnu efni frá Hagstofu Íslands.  
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17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna:  
https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/ 
 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Allar líkanatölur eru bráðabirgðartölur og eru endurskoðaðar hálfsárslega 

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Sjá nánari skjölun um val á mælikvarða fyrir virkni og úttekt á áræðanleika í öðru skjali. Þetta skjal tekur breytingum 
með frekari þróun í aðferðarfræði. 

18.2 Tíðni gagnasöfnunar Á ekki við 

18.3 Gagnasöfnun Á ekki við 

18.4 Sannprófun Líkansgögn eru borin saman við útgefnar tölur um losun gróðurhúsalofts frá hagkerfi Íslands (AEA bókhald) 

18.5 Gagnavinnsla Úrvinnsla er gerð í R vinnubókum 

18.6 Aðlögun - 

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir  

 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/

