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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á 
landi, nr. 40/2013, með síðari breytingum (skýrsluskil o.fl.)

Með vísan í umsagnarbeiðni Atvinnuveganefndar frá 27. febrúar síðastliðnum, þá fylgir hér umsögn 
Samorku um frumvarp til laga um breytingu á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi

Fram kemur í greinargerð frumvarpsins að „Lagt er til að fellt verði niður ákvæði 2. mgr. 3. gr. laganna 
og að ráðherra kveði þess í stað á um í reglugerð hvaða tegundir endurnýjanlegs eldsneytis megi telja 
tvöfalt á við sama magn annars endurnýjanlegs eldsneytis, til að uppfylla skilyrði 1. mgr. Í þeirri 
reglugerð verður settur fram listi yfir það eldsneyti sem má telja tvöfalt til uppfyllingar skilyrða 1. mgr". 
Fram kemur að nauðsynlegt „var talið að skilgreina með skýrari hætti hvaða eldsneytistegundir teljist 
hafa tvöfalt vægi í framlagi til markmiðs laganna. Í ljósi tækniþróunar hefur á undanförnum árum 
fjölbreyttara úrval endurnýjanlegs eldsneytis komið á markað sem nýtist í fleiri ökutækjum en áður og 
er lagabreytingin því liður í því að skýra betur hvaða eldsneyti megi telja tvöfalt til að uppfylla skilyrði 
1. mgr. 3. gr. laganna."

Samorka tekur undir megintillögu frumvarpsins

Samorka tekur undir mikilvægi þess að lögin taki betur tillit til fjölbreyttara úrval endurnýjanlegs 
eldsneytis og að ráðherra geti í reglugerð kveðið á um hvaða tegundir endurnýjanlegs eldsneytis megi 
telja á við tvöfalt sama magn annars endurnýjanlegs eldsneytis. Samorka byggir þá skoðun á tvennu: Í 
fyrsta lagi er eðlilegt að taka tillit til hraðrar tækniþróunar í framleiðslu endurnýjanlegs eldsneyti, í þeim 
tilgangi að ná fram megintilgangi laganna -  sem er að auka notkun endurnýjanlegs eldsneytis og 
minnka notkun jarðefnaeldsneytis. Í öðru lagi bendir Samorka á að hérlendis eru til staðar gríðarlega 
stór tækifæri fyrir þjóðina í frekari framleiðslu á innlendu endurnýjanlegu eldsneyti, og því er mikilvægt 
að ráðherra geti tekið tillit til þess eldsneytis í reglugerðinni.

Tækifæri í orkuskiptum

Samorka minnir á að framundan eru þriðju orkuskiptin á Íslandi, sem fela í sér að skipta út notkun á 
jarðefnaeldsneyti, sérlega í samgöngum á landi, hafi og flugi, fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Ísland 
hefur á undanförnum áratugum náð einstökum árangri í orkuskiptum með notkun endurnýjanlegra 
orkugjafa fyrir húshitun og raforkuframleiðslu í landinu. Stóra viðfangsefni mannkyns á sviði 
loftslagsmála er að draga úr brennslu jarðefnaeldsneyta. Hér á Íslandi er stórt tækifæri til að gera það 
hratt og vel. Í síðasta mánuði voru rafbílar meirihluti seldra bifreiða og vinna orku- og veitufyrirtækin 
að fullum krafti að uppbyggingu innviða fyrir þau orkuskipti.

Auk rafmagns bendir Samorka á að innanlands eru stór tækifæri til að framleiða endurnýjanlegt 
eldsneyti til að skipta út jarðefnaeldsneyti. Hvort sem um er að ræða vetni, metan, metanól, 
ammóníak, lífdísel eða annað -  þá er mögulegt (og hentugt á margan hátt) að framleiða slíkt eldsneyti 
hérlendis. Samorka hvetur því Alþingi og stjórnvöld til að horfa til slíkra möguleika við lagasetningu 
og stefnumótun á næstu næstu árum. Þar þarf sérstaklega að tryggja að nægilegt framboð af orku 
sé til staðar til að orkuskiptin geti gengið hratt og vel fyrir sig, og að lagaumhverfi framkvæmda hindri 
ekki nauðsynlega uppbygginu innnviða.
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Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst, f.h Samorku

Páll Erland, framkvæmdastjóri.
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