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Varðar: Athugasemdir viö frumvarp tíl laga um loftslagsmál,751. mál.

Með erindi dagsettu 30. apríi sl. óskaði umhverfis og samgöngunefnd Alþingis eftir athugasemdum um frumvarp til 
laga um loftslagsmal, sem lagt hefur verið fýrir Alþingi en tilgangur frumvarpsins er að innleiða reqlur um 
viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda.

Steinull hf. á Sauðárkróki gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

Tilgangur viðskiptakerfis ESB er að draga úr mengun vegna utstreymis gróðurhúsalofttegunda. Með þetta að 
markmiði verður núverandi framleiðendum úthlutað á næsta ári gjaldfrjálsum kvóta, sem tekur mið af losun frá 
þeim verksmiðjum í Evrópu, sem minnst losuðu af þessum lofttegundum viðmiðunarárin 2005 -  2008. Árleqa 
verður siðan dregið úr þessum gjaldfrjálsa kvóta til fyrirtækjanna þannig að annaðhvort verða framleiðendur að 
draga ur utbJcBstri eoa afla sér útbJástursheimilda með kaupum á frjálsum markaði,

Viðmiðunargildi fyrir steinullarverksmiðjur var ákveðið 0,682 tonn af C02 á hvert framleitt tonn af steinull oq miðað 
viðmiðunaráranna 2005 -  2008 hefði gjaldfrjáls kvóti Steinullar hf. fyrir árið 2013 átt að nema um 

7000 tonnum af C02. Til viðmiðunar er losun steinuliarverksmiðjunnar á Sauðárkróki um 0,15 tonn C02 á hvert 
íramleitt tonn.

Óskfjanlegt ákvæði er þó i reglunum, sem gerir ráð fyrir að frá þessum kvóta sé dregin sú losun, sem áætlað er 
ao veroi til við framleiðslu þess rafmagns, sem verksmiðjurnar nota en hún er talin vera um 0 465 tonn C02 á 
hverja MWh rafmagns, sem mun vera reiknað meðaltalsgildi mengunar frá raforkuverum í Evrópusambandinu 
sem að verulegu leiti nota jarðefnaeldsneyti til framleiðslu sinnar. 1

Steinull hf. notar' að langmestu leiti umhverfisvæna raforku til framleiðslunnar og hlutfallslega miklu meiri raforku 
en flestir eða aHir aðrir framleiðendur og því leiðir framangreint ákvæði til þess að úthlutaður kvóti næsta árs 
verður aðeins 760 tonn, sem er nalægt þeirri losun, sem var frá fyrirtækinu á síðasta ári þegar framleiðslan var 
aðems um 40 /o af framleiðslu viðmíðunaráranna 2005 -  2008. Gjaldfrjáls kvóti mun síðan samkvæmt reglunum
mmnka arlega og nema um 285 tonnum árið 2020.

Það er því Ijóst að Steinull hf. verður að afla sér heimilda á markaði næstu árin, þar sem ekki er unnt að draga úr 
C02 losun að neinu marki, þar sem orkugjafi fyrirtækisins, hin hreina endurnýjanlega islenska raforka veldur nær 
engri losun groðurhusalofttegunda og því vandséð hvar draga á úr losun.

Reyndar gerir 14. grein frumvarpsins ráð fyrir undanþáguheimild til Umhverfisstofnunar vegna smærri fyrirtækia
S^m, • v ! mii  9ætl. vlssule9a fal!lð undir en sallinn er sá að undanþágan nær aðeins til aðildar að 
viðskiplakerfinu en gerir þess i stað ráð fyrir að í stað kaupa á losunarheimildum greiði fýrirtækið samsvarandi 
greiðslu til rikissjoðs Islands og kostnaður fyrirtækisins þvi nær sá hinn sami.

Því verður vart trúað fyrr en á reynir að Alþingi íslendinga samþykki frumvarp, sem leggur að iöfnu í 
mengunarlegu tilliti, raforku sem annars vegar er framleidd með islensku vatnsafli og / eða jarðvarma oq hins 
vegar raforku sem framleidd er með jarðefnaeldsneyti eins og kolum og olíu.

Krafa Steinullar hf. er því sú að við úthlutun á gjaldfrjálsum kvóta til Steinullar hf. verði miðað við rauntölur 
islenskra raforkuvera þegar fradrattarliður vegna losunar gróðurhúsaloftegunda við rafmagnsframleiðsluna er 
reiknaður enda fraleitt að okkar mati að nota viðmiðunartölurfrá allt öðru og ótengdu raforkukerfi.

Meðfýlgjandi er minnisblað frá Steinull hf., sem sent hefur verið fjölmörgum aðilum innan ráðuneyta og stofnana
rikisms an þess að nokkurra viðbragða hafi orðið vart.
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Minnisblað vegna úthlutunar C02 losunarheimilda til Steinullar h.f. 2011.

Steinull h.f. hefur í nærri 30 ár framleitt steinullareinangrun á Sauðárkróki, afurð sem mikið er notuð 
til orkusparnaðar og leiðir því til minni C02 losunar t.d. vegna upphitunar húsnæðis með orku frá 
jarðefnaeldsneyti.

Til framleiðslunnar er nær eingöngu notað " umhverfisvænt" rafmagn frá fallvötnum íslands en 
hefðbundin steinullarframleiðsla í Evrópu notar að mestu koksofna til bræðslu hráefna og 
jarðefnaeldsneyti til herslu bindiefna. C02 mengun frá fyrirtækinu er því afar lág í öllum samanburði 
eða um 0,15 tonn C02 á framleitt tonn steinullar borið saman við viðmiðunargildi 
Evrópusambandsins fyrir úthlutun á gjaldfrjálsum C02 kvóta, sem er 0,682 tonn af C02 á framleitt 
tonn.

Uppspretta C02 við framleiðsluna hér er mest frá sundrun skeljasands, sem er aðeins lítill hluti 
hráefnanna og rétt að taka fram að allir framleiðendur nota kalk í einhverju formi til framleiðslunnar 
og losun frá hráefnunum svipuð hlutfallslega hjá öllum.

Nú er verið að vinna umsókn um losunarheimildir fyrir næstu ár í samræmi við reglur 
Evrópusambandsins og þar sem viðmiðunarárin fyrir úthlutun eru okkar stærstu framleiðsluár þ.e. 
2005 -  2008, áttum við von á að úthlutaður kvóti gæti orðið um 7000 tonn eða ríflega fimmfalt 
útstreymið frá framleiðslunni 2010.

Raunveruleikinn er allt annar, sem við komumst að við gerð umsóknarskjalanna, því öll raforka sama 
hvar og hvernig hún er framleidd er talin gefa frá sér 0,465 tonn C02 á hverja MWh. Þetta mun vera 
Evrópu meðaltal sem gildir einnig fyrir ísland þrátt fyrir einangrun landsins í rafmagnslegu tilliti.
Þessi ímyndaða óbeina mengun frá rafmagnsframleiðslunni kemur síðan til frádráttar við úthlutunina 
og þar sem við erum lítið fyrirtæki en hlutfallslega stór raforkunotandi hefur þetta mikil áhrif á 
úthlutun C02 heimildanna til okkar, því hún mun aðeins nema 759 tonnum 2013 og lækka í 285 tonn 
2020. Þetta þýðir að við munum þurfa að afla okkur heimilda þegar 2013, enda þótt framleiðslan yrði 
aðeins um helmingur af framleiðslu viðmiðunaráranna.

Niðurstaðan er því sú að vegna þessarra reglna, sem gera ráð fyrir C02 mengun við framleiðslu 
rafmagnsins og við erum í þann mund að innleiða mun Steinull h.f. þurfa að kaupa C02 heimildir 
vegna útstreymis, sem sannanlega hefur aldrei orðið til og möguleikar fyrirtækisins á því að draga úr 
þessari mengun því afar takmarkaðir.

Ég þarf ekki að fara mörgum orðum um álit mitt á þessu regluverki en áhugavert er að velta fyrir sér 
rökunum fyrir því að Steinull h.f. þarf að kaupa C02 losunarheimildir vegna sundrunar skeljasands en 
Sementsverksmiðjan á Akranesi, sem sundrar árlega 100 sinnum meira magni af sama hráefni auk 
allrar annarrar losunar mun vera undanþegin regluverkinu vegna "smæðar" fyrirtækísins.

Af samtölum mínum við starfsmenn stjórnsýslunnar og hagsmunasamtaka má ráða að enginn hefur 
haft minnstu hugmynd um þessi áhrif regluverksins og að mínu mati væri ekki úr vegi að ganga úr 
skugga um áhrifin á önnur íslensk fyrirtæki eða fyrirtæki, sem eru að kanna möguleika á að stofna til 
framleiðslu á íslandi m.a. vegna hinnar "hreinu" íslensku raforku.


