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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um úttekt á vinnslu kolefnishlutlauss eldsneytis, 2 8 4  mál.

Carbon Recycling International -  CRI hf. fagnar því að kannað verði hvort nýta megi hluta af 
raforkuframleiðslu landsins til að framleiða kolefnishlutlaust eldsneyti, einkum með tilliti til stærri 
atvinnutækja. Eins og fram kemur í greinargerð ályktunarinnar hefur CRI þróað aðferð til þess að breyta 
koltvísýringi og vetni í metanól og byggt efnaverksmiðju með töluverðri framleiðslugetu. Aðferðin hefur 
þegar vakið mikla athygli hér á landi og erlendis. Fyrirtækið tekur nú þátt í nokkrum stórum verkefnum til 
að byggja verksmiðjur erlendis sem byggja á þessari íslensku tækni.

Á íslandi eru kjöraðstæður til raforkuframleiðslu en landið hentar síður til að rækta plöntur sem hagnýta má 
til eldsneytisframleiðslu eða í iðnaði. Með notkun raforku af endurnýjanlegum uppruna er einnig tryggt að 
það endurnýjanlega eldsneyti og hráefni sem kæmi í staðinn fyrir jarðefnaeldsneyti hefði ekki áhrif á 
vistkerfi eða vatnsbúskap.

Kostirnir við að nota raforku til að framleiða fljótandi eldsneyti á borð við metanól, frekar en metangas eða 
vetni, er að allir geymslustaðir og innviðir sem byggðir hafa verið upp fýrir dreifingu dísilolíu og bensíns 
munu nýtast áfram án umtalsverðrar nýrrar fjárfestingar. Þá hentar gas illa fyrir stærri farartæki og hleypir 
upp kostnaði við geymslu og dreifingu.

Eins og bent er á í þingsályktuninni gæti ávinningur orðið mikill af því að nýta innlenda orkugjafa fýrir skip. 
Innlend framleiðsla gæti jafnframt tryggt meira orkuöryggi í flutningum og í sjávarútvegi. Við teljum að 
framleiðsla hér á landi á því magni eldsneytis sem þarf til að anna þörfum skipa sé varla raunhæf, nema með 
því að nýta raforku.

Nýleg innleiðing á takmörkunum í brennisteinslosun frá skipum sem tók gildi um siðustu áramót er aðeins 
fýrsta skrefið í að draga úr notkun olíu í skipum. Um miðjan þennan áratug hafa aðildaríki 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar skuldbundið sig til að innleiða takmarkanir á losun koltvísýrings frá 
skipum. Stóru alþjóða skipafélögin eru byrjuð að leggja drög að fjárfestingum í nýjum skipum sem verða 
knúin endurnýjanlegu eldsneyti. Hið danska AP Möller Maersk, eitt stærsta flutningafýrirtæki heims sem er í 
forystu á þessu sviði hélt í síðustu viku ráðstefnu um notkun metanóls, sem fýrirtækið telur einn vænlegasta 
kostinn í þessum orkuskiptum.

Við viljum einnig nota tækifærið til að hvetja þingið að halda áfram á þessari braut, að beita sér fyrir hraðari 
aðgerðum svo að markmið í loftslagsmálum skili auknum hvata til fjárfestingar og atvinnusköpunar.
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