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Efni: Umsögn um frumvarp til breytingar á lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 

13/2001 (frysting olíuleitar) 117. mál.

Á Orkustofnun hafa þær spurningar, sem velt er upp í frumvarpinu, komið upp þar sem könnuð hefur 

verið réttlæting hugsanlegrar olíuvinnslu með tilliti til loftslagsmála og annarra þátta. Hér að neðan 

fylgir listi yfir þau álitaefni sem hafa komið upp í þeirri umræðu og gæti verið gott að hafa til hliðsjónar 

við vinnslu frumvarpsins og þeirra röksemda sem þar koma fram.

1. Í Parísarsamkomulaginu eru hvergi gerðar kröfur um takmörkun á vinnslu olíu og gass. Allar 

aðgerðir þar beinast að því að takmarka notkun kolefnis sem orkugjafa og þar með eftirspurnina 

eftir því.

2. Ein fljótvirkasta aðgerðin til þess að minnka kolefnisfótspor er að draga sem fyrst úr 

kolabrennslu, þannig að tímabundið komi brennsla olíu og gass í staðinn. E f framboð á olíu og 

gasi er takmarkað þá hækkar verðið á því óhjákvæmilega miðað við kolin og þessi aðgerð verður 

því beinlínis hamlandi fyrir minnkun kolefnisfótspors á yfirgangstímabilinu í næstu framtíð.

3. E f lýðræðisríki eins og Ísland og Noregur takmarka vinnslu á olíu og gasi er tekin pólitísk áhætta 

þegar markaðurinn er í meira mæli eftirlátinn löndum þar sem lýðræði og mannréttindi eru langt 

frá okkar viðmiðum um það hvað er ásættanlegt.

4. Hætt er við að aðrar þjóðir líti á slíka ákvörðun sem sýndarmennsku og tilraun til þess að beina 

sjónum manna frá þeirri óhóflegu olíunotkun sem er á Íslandi, og menn ættu að vera að einbeita 

sér við að minnka svo fljótt sem verða má.

5. Þetta lagafrumvarp tekur ekki á gagnkvæmum réttindum okkar gagnvart Norðmönnum á 

Drekasvæðinu. E f Norðmenn hefja vinnslu á samningssvæðinu Noregsmegin eigum við rétt á 

að ganga inn í verkefnið með 25 % hlut.
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6. Í greinargerð eru hafðar uppi staðhæfingar um veðurofsa og aðstæður á mögulegu vinnslusvæði 

sem eru ekki í samræmi við niðurstöðu þeirra sérfræðinga sem um þetta fjölluðu í mati á 

umhverfisáhrifum.

Virðingarfyllst, 

f.h. orkumálastjóra

Harpa Þórunn Pétursdóttir
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