
Samorka eru sam tök orku- og ve itu fyrirtæ kja  á Islandi. Innan samtakanna starfa fráve itu r, h itave itu r,
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Efni: Umsögn Samorku um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2022.

Samorka fagnar fjölmörgum áherslum sem koma fram frumvarpi til fjárlaga og snerta mikilvæg markmið 
orkustefnu og loftslagsstefnu fyrir Íslands og þar með mikilvægi þess að orkuskiptum verðið hraðað til 
muna. Mikilvægt er samhliða þessu verði orkuinnviðir auknir og efldir auk þess sem gera verður ráð fyrir 
að orkuskiptin auki eftirspurn eftir sjálfbærri grænni orku sem skapar fjölmörg tækifæri til atvinnu- 
uppbyggingar, verðmætasköpunar og gjaldeyrissparnaðar. Rétt er í þessu samhengi að taka undir þær 
áherslur sem koma fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar um mikilvægi þess að endurskoða lög um 
orkunýtingaráætlun, regluverk framkvæmda og þar með um uppbyggingu flutningskerfis raforku yfir fleiri 
sveitarfélög.

Átak í  fráveitumálum

Eins og áður er komið fram fagnar Samorka mjög þeirri ákvörðun að endurvekja styrki til fráveitufram- 
kvæmda og mikilvægt að haldið verði við þau markmið sem koma fram í fjármálaáætlun hér að lútandi 
fram til ársins 2025. Hafa þarf í huga að nokkurn tíma getur tekið fyrir fráveitur víða um land að koma 
framkvæmdum fram þar sem áður getur þurft að fara í töluverðan undirbúning verkefna, skipulag, hönnun 
gerð kostnaðaráætlunar, útboðsgagna o.s.frv. Hefur í þessum efnum verið ræddur sá möguleiki að sér- 
staklega sé stutt við sveitarfélögin og fráveitur þeirra í þessum undirbúningi.

Samantekt á stöðu fráveitumála sýnir að þörf er á uppbyggingu í þessum málaflokki svo tryggja megi að 
núgildandi kröfur um fullnægjandi meðferð skólps séu uppfylltar um land allt. Sveitarfélög bera ábyrgð á 
fráveitumálum en ljóst er að um afar kostnaðarsamar framkvæmdir er að ræða.

Fram hafa komið frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu hugmyndir um auknar kröfur til fráveitna 
samhliða þessu verkefni. Samorka og Samband íslenskra sveitarfélaga telja óráðlegt að herða kröfur á 
þessum tímapunkti enda ekki sýnt að það myndi skila umhverfislegum ávinningi en kostnaður yrði hins 
vegar mjög verulegur. Hér þarf að hafa í huga að sú undanþága sem Ísland býr við gagnvart innleiðingu 
Evróputilskipunar lýtur einmitt að þeirri sérstöðu að við erum fámenn þjóð í stóru landi auk þess sem 
víðast hvar um landið búa fráveitur við sérstaklega góða viðtaka sem eru ekki viðkvæmir fyrir þeim 
næringarefnum sem berast í hafið. Á móti er hins vegar mjög mikilvægt að ná utanum hreinsun á aðskota- 
hlutum (rusli) í fráveituvatninu sem eru slæmir fyrir umhverfið.
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Samorka eru sam tök orku- og ve itu fyrirtæ kja  á Íslandi. Innan samtakanna starfa fráve itu r, h itave itu r,
va tnsve itu r, ra fo rku fram le iðend ur, ra fo rkusala r og flu tn ings- og dre ifingaraðilar raforku.

Aðgerðir í  loftslagsmálum

Eins og áður er nefnt fagnar Samorka auknum áherslu stjórnvalda á loftslagsmálin og því að auknu 
fjármagni sé varið til loftslagsmála þar sem ætlað er að hraða orkuskiptum í samgöngum og haftengdri 
starfsemi. Ljóst er að jákvæðir hvatar og ívilnanir verða áfram mikilvægir orkuskiptunum og því mikilvægt 
að áfram verði markvisst stutt við uppbyggingu þeirra um land allt. Í þessu samhengi er tekið undir 
mikilvægi þess að einnig sé horft til ferðaþjónustunnar og þeirra tækifæra sem felast í því að ferða- 
mönnum bjóðist rafbílar hjá bílaleigum sem aftur styður við frekari orkuskipti þegar þessir bílar koma inn 
á hinn almenna markað.

Eins og kunnugt er hefur Samorka unnið að ýmsum rannsóknarverkefnum og greiningum um orkuskiptin 
og þá möguleika sem við þar eigum í bráð og lengd. Mikilvægt er að þessari vinnu sé haldið áfram og 
mikilvægt að stjórnvöld taki þátt í þessari vinnu hér eftir sem hingað til.

Samorka leggur til að ekki séu tíma- eða fjöldamörk á ívilnunum og að horft sé til þess að endurmeta 
ívilnanir eftir nokkur ár, m.t.t. þess hvernig Íslandi gangi að uppfylla markmið sín í loftslagsmálum og þar 
með orkuskiptum.

Ljóst er að Íslendingar eiga fjölmörg tækifæri til að nýta sína grænu orku til enn frekari orkuskipta og 
framleiðslu á umhverfisvænu eldsneyti sem mikilvægt er að horfa til í komandi endurreisn íslenskt 
efnahagslífs og til framtíðar. Mikilvægt er að tryggja aðgang að endurnýjanlegum orkuauðlindum landsins 
í þessu skyni.

Uppbygging grænna innviða

Tekið eru undir mikilvægi þess áfram sé stutt við innviðauppbyggingu og þar með styrkingu dreifikerfis 
raforku í dreifbýli. Í ljósi þess hversu kostnaðarsamar þessar framkvæmdir eru og þess að tekjur af 
dreifingu standa ekki undir nauðsynlegri uppbyggingu er mikilvægt að bætt sé enn frekari fjármunum af 
fjárlögum í uppbyggingu innviðanna enda ljóst að þeir skapa byggðunum mikilvæg tækifæri en þó fyrst og 
fremst mikilvægt með tilliti til afhendingaröryggis raforku og þar með áfallaþol dreifkerfisins.

Um leið og við þökkum tækifærið til að veita umsögn um málið þá vísum við til umsagna aðildarfyrirtækja 
okkar um það.

f.h. Samorku

Baldur Dýrfjörð lögfræðingur
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