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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um úttekt á vinnslu kolefnishlutlauss eldsneytis.

Nefndarsvið Alþingis hefur með tölvubréfi dags. 7. febrúar 2020 óskað eftir umsögn 
Landsvirkjunar um tillögu til þingsályktunar um úttekt á vinnslu kolefnishlutlauss 
eldsneytis, 284. mál á þingskjali 320, sem er til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.

Með tillögu þessari er lagt til að ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra verði falið 
„láta gera úttekt á þvíhvort raunhæftsé aðfram leiða kolefnishlutlaust elclsneyti á íslandi með 
því að nýta hluta a f  raforkuframleiðslu landsins til að fram leiða slíkt eldsneyti til að nota á 
stærri atvinnutæki og með því að vinna kolefni úr lífmassa, andrúmsloftinu eða öðrum 
uppsprettum."

Landsvirkjun fagnar þeirri sýn sem fram kemur í greinargerð flutningsmanna með 
tillögunni á mikilvægi orkuskipta í samgöngum og fiskveiðum. í greinargerðinni kemur fram 
að tækni til framleiðslu á kolefnishlutlausu eldsneyti er vel þekkt og sú tækni er þegar nýtt 
til slíkrar framleiðslu. Landsvirkjun er sammála því að möguleikarnir eru vel þekktir, og því 
telur fyrirtækið ekki þörf á að gera sértæka tæknilega úttekt hvað þetta varðar. Þörf er hins 
vegar á vegvísi til framtíðar um stefnu varðandi framleiðslu og notkun innlends eldsneytis 
og greiningu á hindrunum sem þarf að ryðja úr vegi til að ná henni fram. Slíkur vegvísir gæti 
m.a. tekið til þjóðhagslegrar hagkvæmni, hlutverks ríkisins, og hvort þörf sé á breytingum á 
regluverki auk mats á heildarþörf raforku til framleiðslunnar og þarfar fyrir 
innviðafjárfestingu. Vegvísirinn þarf að taka til flórunnar af kolefnishlutlausu eldsneyti sem 
talið er tæknilega unnt að framleiða hér á landi, t.a.m. vetni, ammóníak, metanól, metan og 
tilbúið eldsneyti líkt og dísel og kerósín. Vegvísirinn þyrfti jafnframt að byggja á greiningu á 
eldsneytisþörf til samgangna á láði, legi og í lofti sem og fiskveiða. Hér má t.d. líta til aðferða 
sem hefur verið beitt við gerð vegvísa fyrir vetni í fjölmörgum Evrópulöndum.

í greinargerðinni segir: “Við framleiðslu kolefnishlutlauss eldsneytis er einfaldasta og líklega 
hagkvæmasta aðferðin að nota lífmassa til kolefnisöflunar." Landsvivkjun bendir á að þetta á 
ef til vill við í flestum löndum heims, en hagkvæmar kolefnisuppsprettur úr lífmassa eru 
bæði dreifðar og takmarkaðar á íslandi, en þó gætu að auki verið möguleikar til 
eldsneytisframleiðslu úr úrgangi frá vaxandi fiskeldi. Mikilvægt er að möguleg úttekt sem 
vegvísirinn byggði á taki einnig til annara kolefnisuppspretta, svo sem jarðvarmavirkjana 
og iðjuvera auk eldsneytistegunda sem ekki krefjast kolefnis. Bent er á að á árunum upp úr 
1980, í kjölfar seinni olíukreppunnar, voru gerðar talsverðar rannsóknir á vegum 
Orkustofnunar sem líta mætti til. Þessar skýrslur eru aðgengilegar á vef stofnunarinnar. 
í greinargerðinni segir: „Kostirnir við aðfram leiða og nota kolefnishlutlaust eldsneyti eru m.a. 
að hægt er að nota sömu innviði, geymsluaðferð og flutninga og notaðir eru nú þegar. 
Jafnframt er það mikill kostur að engu þ ar f að breyta hvað varðar tæknibúnað, þar sem 
eldsneytið e r í  raun það sama og er nú í notkun." Athygli er vakin á því að rafeldsneyti eru af
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ýmsum toga og framangreind lýsing um að engu þurfi að breyta á því eingöngu við um 
eldsneyti sem eru unnin með Fischer-Tropsch aðferðinni, svo sem tilbúin dísilolía og 
kerósín. Fyrir vetni, ammóníak, metanól, og metan er þörf á nýjum innviðum og búnaði, en 
þó í mismiklum mæli. í tilfelli íblöndunar kolefnishlutlauss eldsneytis í jarðefnaeldsneyti 
mætti ef til vill nýta núverandi farartæki, en einhver þörf yrði á fjárfestingu í innviðum 
vegna dreifingu og sölu. Einnig þarf að hafa í huga að ábyrgðir framleiðenda geta fallið úr 
gildi ef annað en samþykkt eldsneyti er notað á vélbúnað.

í greinargerðinni segir einnig: "Ávinningur a f  notkun vistvæns eldsneytis á skipaflota 
landsmanna gæti orðið mikill." Vegna þessa má benda á að Samorka vinnu nú að 
sviðsmyndagreiningu fyrir orkuskipti í skiptaflota landsmanna sem gæti nýst vel við gerð 
vegvísis um framleiðslu og nýtingu tilbúins eldsneytis.

Loks segir í greinargerðinni: "Við framleiðslu kolefnishlutlauss eldsneytis er einfaldasta og 
líklega hagkvæmasta aðferðin að nota lífmassa til kolefnisöflunar." Landsvirkjun bendir á að 
þetta á ef til vill við í flestum iöndum heims, en haglcvæmar kolefnisuppsprettur úr lífmassa 
eru bæði dreifðar og takmarkaðar á íslandi, en þó gætu að auki verið möguleikar til 
eldsneytisframleiðslu úr úrgangi frá hinum vaxandi fiskeldisiðnaði. Mikilvægt er að 
möguleg úttekt sem vegvísirinn byggði á þyrfti að taka til annara kolefnisuppspretta, líkt og 
jarðvarmavirkjanir, iðjuvera og til eldsneytistegunda sem ekki krefjast kolefnis. Bent er á að 
á árunum upp úr 1980, í kjölfar seinni olíukreppunnar, voru gerðar talsverðar rannsóknir á 
vegum Orkustofnunar sem líta mætti til.

Landsvirkjun bendir á að víða erlendis er í vaxandi mæli horft til hvernig hægt er að draga 
úr kolefnisspori flugsamgangna. Þegar er farið að gera tilraunir með nýtingu á tilbúnu 
eldsneyti, t.d. í Bandaríkjunum og boðið er upp á áætlunarflug milli Gardemoen flugvallar í 
Noregi og Schiphol í Hollandi þar sem notað er lífeldsneyti, svo dæmi séu tekin. Það er því 
full ástæða til að horft jafnframt til flugs við gerð vegvísis.

Landsvirkjun er reiðubúið til að skýra frekar þau sjónarmið sein hér eru sett fram og mæta 
á fund nefndarinnar ef eftir því verður óskað.
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