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Komið þið sæl

Norðurorka hf. vil koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við fram komið „frumvarp til laga um 
breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (breytingar er varða framkvæmd o.fl.)"
Þingskjal nr. 1047 -  653 mál.

Í VI. kafla frumvarpsins, 10. gr. er lögð til breyting á lögum nr. 129/2009 um umhverfis- og 
auðlindaskatt og þar gert ráð fyrir að út úr lögunum falli 2. málsliður 13. gr. svo hljóðandi „Lögin falla 
úr gildi 31. desember 2012."

Með umræddri breytingu er bersýnilega gert ráð fyrir að skattur sá er lögin fjalla um, umhverfis- og 
auðlindaskattur verði festur í sessi til frambúðar þrátt fyrir að ein af röksemdunum fyrir því að leggja 
hann á á sínum tíma hafi verið tímabundin þörf ríkissjóðs fyrir auknar tekjur vegna efnahagshrunsins. 
Er sú röksemd reyndar endurtekin í greinargerð með frumvarpinu en í sömu andránni sagt að lögin og 
þar með skatturinn skuli verða „varanleg". Ef halda á skattinum inni á nefndum forsendum væri 
rökrétt að setja inn nýtt tímamark um brottfall laganna en ekki að fella umræddan málslið niður.

Á það hefur verið bent að skatturinn tekur ekkert tilliti til mismunandi stöðu veitna og þar með 
mismunandi kostnaðar við öflun heita vatnsins. Þannig bera þeir viðskiptavinir sem búa við dýrar 
veitur þyngri álögur en þeir sem búa við ódýrar veitur. Í þessu sambandi ber að hafa í huga að 
raforka og heitt vatn eru grunnþarfi sem íbúar viðkomandi sveitarfélaga geta ekki án verið.

Í umræðum um lögin á sínum tíma var í veðri látið vaka að með skattinum væru viðskiptavinir 
orkufyrirtækjanna með einhverjum hættti að standa skil á eðlilegu endurgjaldi fyrir þær auðlindir 
sem þeir væru með óbeinum hætti að nýta í gegnum raforkuframleiðendur og hitaveitur. Hér ber að 
hafa í huga að forsendur auðlindanýtingarinnar eru mjög mismunandi að þessu leyti. Til að mynda 
byggir heitavatnsöflun Norðurorku að stærstum hluta til á samningum við landeigendur (einka aðila) 
um heimildir til að nýta umræddar auðlindir með borunum og jarðhitavinnslu, þ.e. byggir ekki á 
nýtingu þjóðlenda eða jarða í eigu ríkissjóðs til að mynda. Á sama tíma eru umræddir landeigendur 
(eigendur jarðhitaréttindanna) væntanlega að greiða sína skatta og skyldur af þeim tekjum sem þeir 
hafa af umræddum auðlindum.

Loks ber að geta þess að umhverfis- og auðlindaskattar eru á stundum í það minnsta látnir hafa það 
yfirbragð að þeir séu einkum lagðir á þá orkugjafa sem leiða til sóunar og eða eru 
umhverfisfjandsamlegir, en á sama tíma eru grænum orkukostum gert hærra undir höfði og þeir 
njóta ívilnanna og eru undanþegnir ýmsum sköttum og gjöldum til hins opinberra. Í umræddum 
lögum er ekkert upp úr þessum sjónarmiðum lagt og einungis virðist horft til tímabundinna erfiðleika 
í ríkisrekstrinum, en samt sem áður lagt til að skatturinn verði varanlegur.

Með framangreind sjónarmið í huga er umræddum breytingum mótmælt harðlega fyrir hönd 
viðskiptavina Norðurorku hf. og skorað á flutningsmann frumvarpsins að draga umræddann VI. 
kafla og þar með 10. gr. til baka.
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