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Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Efni: Athugasemdir OR um frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál

Vísað er til beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn vegna frumvarps til laga 
um breytingu á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál. Eins og fram kemur í athugasemdum við frum- 
varpið var samráð haft við Orkuveitu Reykjavíkur (OR) við vinnslu þess, sem aðstandanda CarbFix 
og SulFix verkefnanna og gekk það samráð með prýðum. OR telur rétt að koma eftirfarandi á fram- 
færi við umhverfis- og samgöngunefnd í tilefni þess að frumvarpið er nú til meðferðar hjá nefndinni.

Í fyrsta lagi bendir OR á mikilvægi þess að gætt sé að hugtakanotkun þegar rætt er um niðurdælingu 
jarðhitavökva og að tryggt sé að notuð séu rétt hugtök í hveiju tilviki fyrir sig. Í athugasemdum með 
frumvarpinu kemur fram að í CarbFix og SulFix verkefnunum sé um að ræða bindingu koldíoxíðs í 
form i kolsýru. Er þar um aðra aðferð að ræða en tilskipun 2009/31/EB tekur til enda er þar miðað 
við niðurdælingu koldíoxíðs sem geymt er við yfirmarksástand en slík geymsla krefst ákveðinna 
jarðfræðilegra aðstæðna líkt og fjallað er um í athugasemdunum. Þessi aðferð er ekki raunhæfur 
kostur hér á landi enda aðstæður allt aðrar, t.d. eru hér ekki olíu- og gaslindir auk þess sem 
jarðhræringar eru algengar. Í CarbFix og SulFix verkefnunum er um niðurdælingu að ræða sem 
leiðir til þess að uppleyst gös bindast í basalti og kristallast í jarðlögum. Er því ekki um ámóta hættu 
á leka til yfirborðs að ræða eins og þegar um niðurdælingu koldíoxíðs er að ræða.

Þar sem tilskipunin tekur mið af annarri aðferð en OR viðhefur í CarbFix og SulFix verkefnunum, 
lítur fyrirtækið því sem svo á að ákvæði hennar um bann við niðurdælingu koldíoxíðs taki ekki til 
framangreindra verkefna þar eð þau miði ekki að því að dæla niður koldíoxíði við yfirmarksástand 
heldur kolsýru sem er aðferð sem ekki sé fjallað um í tilskipuninni. Á þennan skilning virðist um- 
hverfis- og auðlindaráðuneytið hafa fallist með þeirri orðanotkun sem fram kemur í athugasemdum 
með frumvarpinu (sbr. III. kafli Meginefni Frumvarpsins: Tilskipun 2009/31/EB (2. og 3. mgr.)). 
OR gengur því út frá því að a. liður 3. gr. frumvarpsins um bann við geymslu koldíoxíðs komi ekki 
til með að taka til áðurgreindra verkefna.

Í athugasemdum frumvarpsins kemur fram að OR hafi sent inn athugasemdir í opnu samráði 
Framkvæmdastjórnar ESB vegna vinnu við endurskoðun tilskipunar 2009/31/EB sbr. 38. gr. hennar. 
Lutu þær m.a. að því að skýrar þyrfti að koma fram að heimilt væri að nýta aðrar aðferðir en þær 
sem miða að því að dæla niður koldíoxíði og að tilskipunin virtist ekki taka til þeirrar aðferðar sem 
nýtt væri hér á landi í framangreindum verkefnum. Samantekt samráðsferilsins liggur nú fyrir í 
skýrslu sem gefin var út í janúar sl. og er athugasemda OR þar getið.1

OR fagnar þeirri tillögu sem lögð er fram í b. lið 3. gr. frumvarpsins enda mikil áhersla lögð á það 
að velja vistvæn og orkunýtin farartæki meðal annars út frá þeim viðmiðum sem gengið er út frá í 
b. lið 3. gr. Hins vegar verður að benda á að OR hefur ekki litið sem svo á að fyrirtækið falli undir 
skilgreiningu 3. gr. laga nr. 84/2007 um opinber innkaup enda verður stórum hluta starfseminnar 
jafnað við starfsemi einkaaðila. Til að tryggja að b. liður taki til fyrirtækja á borð við OR sem er í 
opinberri eigu leggur fyrirtækið til við umhverfis- og samgöngunefnd að skylda samkvæmt liðnum 
hvíli á aðilum sem eru að meirihluta í eigu opinberra aðila.

1 Skýrslan er aðgengileg hér: http://www.ccs-directive-evaluation.eu/final-report/
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Að lokum er rétt að nefna b. lið 5. gr. frumvarpsins um ákvæði VI. til bráðabirgða varðandi endur- 
skoðun bannsins sem lagt er til með a. lið 3. gr. frumvarpsins. Að framan hefur verið lýst túlkun OR 
á tilskipun 2009/31/EB sem verið er að innleiða með frumvarpinu sér í lagi hvað varðar gildissvið 
hennar og þar með banns í a. lið 3. gr. E f skilningur Alþingis er annar en OR hvað þetta varðar, þ.e. 
að bannákvæðið taki eingöngu til koldíoxíðs en ekki kolsýru, er mikilvægt að hugað verði að endur- 
skoðun ákvæðisins mun fyrr þar sem nú þegar er hafinn tilraunarekstur á niðurdælingu uppleystra 
jarðhitagasa (H2 CO3 (aq) og H 2 S(aq)) í iðnaðarskala og miðað við núverandi stöðu er ljóst að 100 
kílótonnum verður fljótt náð. Nú er dælt niður um 5.000 -  6.000 tonnum á ári a f kolsýru í SulFix 
verkefninu og allt útlit er fyrir að niðurdælingin verði aukin hratt. Viðmiðunarmörkunum yrði því 
fljótt náð verði litið sem svo á að bannákvæðið taki til verkefnisins.

Virðingarfyllst,

Hólmfríður Sigurðardóttir 
Umhverfisstjóri

Jw lund ócMMMwfafcrtfor
Íris Lind Sæmundsdóttir 
Lögfræðingur
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