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Efni: Þingsályktunartillaga um úttekt á vinnslu kolefnishlutlauss eldsneytis - 284. mál

I tillögu til þingsályktunar kemur fram að Alþingi „áfyktar að fe la  ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpnnarráðherra að láta gera úttekt á þv í hvort raunhæft sé að framleiða kolefnishlutlaust 
eldsneyti á Islandi með þ v í að nýta hluta a f  raforkuframleiðslu landsins til að framleiða slíkt 
eldsneyti til nota á stærri atvinnutœki og með þ v í að vinna kolefni úr lífmassa, andrúmsloftinu 
eða öðrum uppsprettum. “

Umhverfísstofnun vill benda á að úttekt á þjóðhagslegum ávinning af kolefnishlutlausu 
eldsneyti þarf að byggja á heildstæðu mati, þ.e., á efnahagslegum fýsileika aðlögunar, 
framleiðslu, flutnings og notkunar nýs orkugjafa, en ekki síður á þeim þjóðhagslega ávinningi 
sem minni losun gróðurhúsalofttegunda og lofltmengandi efna hefur í för með sér. Þar að auki er 
mikilvægt að heildstætt mat á þjóðhagslegum ávinningi byggi ekki einvörðungu á losun 
gróðurhúsalofittegunda, líkt og fram kom í þingsályktunartillögu þessari, en taki einnig til annara 
lofltmengunarefna sem ekki valda gróðurhúsaáhrifum, en þjóðhagslegt tap vegna þeirra er einnig 
umtalsvert m.a. í formi skertra lífsgæða vegna áhrifa loftmengunar á almenning. Þar að auki er 
ísland aðili að CLRTAP (Samningur um loftmengun sem berst langar leiðir) og hefur 
skuldbundið sig til að draga úr losun þrávirkra lífrænna efna með fullgildingu 
Árósarbókunarinnar við CLRTAP samninginn. Því er ekki síður mikilvægt að víkka rannsókn, á 
umræddum þjóðhagslegum ávinningi, til samdráttar í efnum sem teljast til þess samnings. Þessi 
úttekt þarf að byggja á viðurkenndri aðferðarfræði lífsferilsgreininga (e. „Life-cycle analysis“) 
sem aðgreinir og metur áhrif eldsneytisferilsins frá framleiðslu, til flutnings og að lokum að 
bruna. Uttektin þarf einnig að taka mið af mismunandi framleiðsluaðferðum og nýtingarleiðum 
hvers orkugjafa fýrir sig. Þar að auki mælir Umhverfísstofnun með að nýtt séu fleiri viðurkennd 
tól, sem nýtast við samanburð á orkugjöfum s.s., kostnaðar- og ábatagreining og margþætta 
ákvarðanagreining (e. „Multi-critera decision analysis“).

Umhverfisstofnun vill einnig benda á að kolefnishlutlaust eldsneyti er ekki samheiti yfir 
orkugjafa sem hafa allir sömu eðlis- og efnaeiginleika. Því er ekki nema að hluta til rétt ályktað 
að með þeim megi reiða sig á núverandi innviði. Að lokum tekur Umhverfisstofnun undir þá 
tillögu að ástæða sé að rannsaka þjóðhagslegan ávinning af framleiðslu og notkun nýrra 
orkugjafa sem byggja á kolefnisnýtingu og rafsundrunar til vetnisframleiðslu í ljósi mögulegra 
jákvæðra áhrifa á sviði orkunýtingar, orkuöryggis og sjálfbærrar þróunar.
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