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Efni: Umsögn um Þskj. 390 -  359 mál. Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 
29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum.

Berist til nefiidasviðs:

Undirritaður Egill Jóhannsson, framkvæmdastjóri Brimborgar, fyrir hönd Brimborgar 
ehf., sendi hér með inn umsögn um þskj. 390 -  359 mál.

Undirritaður mælir með því að bifreiðar sem nýta etanol að verulegu leiti fái sambærilega 
lækkun gjalda og bifreiðar með metangasi eða rafinagni. Rökin eru þau að bifreiðar 
knúnar etanoli uppfylla markmið umræddrar greinar ofangreindra laga jafinvel, ef ekki 
betur, en þær eldsneytisgerðir sem nú þegar njóta lægri gjalda.

Mikil aukning hefur orðið á þessu ári í sölu og notkun bifreiða knúna þessu eldsneyti t.d. 
í Svíþjóð, Bandaríkjunum og Bretlandi. Ástæðan er sú að þetta eldsneyti er hægt að nota 
með tiltölulega litlum breytingum á vélum og uppfyllir því jafii vel, ef ekki betur, 
markmiðin í núverandi frumvarpi um að tvíorkubílar séu nauðsynlegt skref til að brúa bil 
þangað til dreifikerfi orkugjafa hefur verið aðlagað að nýjum orkugjöfum. Þess má geta 
að yfirvöld og sveitarfélög í Svíþjóð veita ýmsar ívilnanir fyrir þá sem aka um á bílum 
knúnum etanoli.

Etanolið gengur undir nafiiinu E85 vegna þess að 85% af eldsneytinu er etanol og 15% 
bensín og því er útblástur gróðurhúsalofttegunda hverfandi.

Sala hefur nú þegar hafist í nokkrum löndum í Evrópu en Svíþjóð er langfremst á þessu 
sviði. Urdráttur úr fiétt þann 10. febrúar 2006 frá Ford Motor Company lýsir stöðunni 
nokkuð vel.
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Ég birti hann á ensku og slóðina á alla fréttina hér fyrir neðan.

“Latest figures have revealed that more than 17,000 Ford Focus and Focus C-MAX 
Flexi-Fuel models have been sold in Sweden, which, in 2001, became the first European 
country to introduce FFVs.
This accounts for 80 per cent o f all Focus sales in Sweden. And demonstrating a real 
shift in thinking, nearly 40 per cent o f all Ford sales in Sweden now are FFVs. 
Following this success in Sweden, Ford Focus Flexi-Fuel and Focus C-MAX Flexi-Fuel 
models are now on sale in Germany, the UK and the Netherlands. The Focus Flexi-Fuel 
is also available in Austria and Ireland, and ready to be sold in France. Other countries 
are expected to follow.

FFVs are part o f Ford's broád portfolio o f environmentally advanced vehicle 
technologies and its commitment to develop and offer them as an ajfordable alternative 
for our customers. ”

FFV=Flexi Fuel Vehicles

Ekki eru til staðar miklar tæknilegar hindranir við nýtingu þessa orkugjafa nema auðvitað 
framleiðslan en lækkun gjalda á bílum af þessu tagi gæti gefið hugmyndum um 
framleiðslu á etanol byr undir vængi.

Einnig er notkun bíla af þessu tagi í samræmi við rammasamning Sameinuðu Þjóðanna 
um loftslagsbreytingar og gæti stutt stefnu stjómvalda í að auka hlut innlendra orkugjafa 
því líklegt verður að telja að hægt verði að framleiða etanol hér á landi.

Meðfylgjandi eru slóðir á vefsíður sem fjalla um bíla sem ganga fyrir etanoli.

Volvo car corporation um Volvo bíla knúnum vélum með
etanoli:http://www. volvocars.com/corporation/environment/Altemativefuels/VolvoFlexiF 
uel.htm

Frétt frá Ford í Bretlandi um útblástur Ford bíla með vélum knúnum etanoli. 
http://media.ford.com/article displav.cfm?article id=23826

Frétt um þátttöku Ford í verkefiium í Evrópu varðandi Etanol. 
http://media.ford.com/article display.cfm?article id=22619

Virðingarfylls; 
Brimborg rfíf, 
Eafíl Jóhi tyframkvæmdastj óri
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