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2007 nr. 65 28. mars
Lög um losun gróðurhúsalofttegunda1)

1)
Felld úr gildi með l. 70/2012, 46. gr. Þó gilda ákvæði 7.–14. gr. og 15. gr.

laganna áfram, eftir því sem við á, skv. sömu grein.

Tóku gildi 4. apríl 2007. Breytt meðl. 64/2011 (tóku gildi 16. júní 2011;EES-
samningurinn:XX. viðauki tilskipun 2003/87/EB) og l. 126/2011 (tóku gildi 30.
sept. 2011).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess aðmálefnasvið sé
tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt viðumhverfis- og auðlindaráðherra
eðaumhverfis- og auðlindaráðuneytisem fer með lög þessi.

. . .
� 7. gr. Skylda atvinnurekstrar til öflunar losunarheimilda.
� Atvinnurekstri skv. 2. mgr. er óheimilt að starfa á tíma-
bilinu 1. janúar 2008 til 31. desember 2012 nema hann hafi
aflað sér losunarheimilda eða lagt fram áætlun um hvern-
ig hann muni afla sér losunarheimilda vegna tímabilsins eða
þess tímabils sem áætlað er að rekstur standi yfir og úthlut-
unarnefnd hefur fallist á.
� Eftirfarandi atvinnurekstri ber að afla sér losunarheimilda
vegna losunar koldíoxíðs á tímabilinu 1. janúar 2008 til 31.
desember 2012:

a. staðbundinni orkuframleiðslu með brennslu jarðefna-
eldsneytis sem losar meira en 30.000 tonn koldíoxíðs árlega,

b. staðbundinni iðnaðarframleiðslu sem losar meira en
30.000 tonn koldíoxíðs árlega.
� 8. gr. Umsókn um úthlutun losunarheimilda.
� Atvinnurekstur skal sækja um úthlutun á losunarheimild-
um til Umhverfisstofnunar eigi síðar en níu mánuðum áður
en fyrirhugað er að starfsemin hefjist. Í umsókninni skal eft-
irfarandi koma fram:

a. upplýsingar um atvinnureksturinn (framleiðsluna), eig-
anda, staðsetningu og rekstraraðila,

b. upplýsingar um þann hluta starfseminnar sem er upp-
spretta losunar,

c. ráðstafanir sem gerðar eru til að halda losun í lágmarki,
d. áætlun um hvernig fylgst er með losun koldíoxíðs,
e. heildarmagn losunarheimilda sem óskað er eftir að út-

hlutað verði til viðkomandi atvinnurekstrar fyrir tímabilið.
� Atvinnurekstur sem fellur undir þau skilyrði sem sett eru
varðandi úthlutun sérstakra heimilda til Íslands samkvæmt
ákvörðun 14/CP.7 skal tilgreina hvernig losun koldíoxíðs
fullnægir þeim skilyrðum sem sett eru í þeirri ákvörðun.
� Umhverfisstofnun ber að fara yfir umsókn um úthlutun
losunarheimilda og framsenda til úthlutunarnefndar ásamt
umsögn stofnunarinnar þar sem fram kemur hvort umsóknin
uppfylli skilyrði 1. og 2. mgr.
� Úthlutunarnefnd losunarheimilda er heimilt að krefja at-
vinnurekstur um frekari upplýsingar á grundvelli umsagnar
Umhverfisstofnunar og ef þær berast ekki vísa umsókn frá.
� Atvinnurekstur sem sækir um úthlutun á losunarheimild-
um skal greiða til Umhverfisstofnunar 250.000 kr. umsókn-
argjald sem standa skal undir kostnaði stofnunarinnar við yf-
irferð yfir umsóknina.
� 9. gr. Áætlun um úthlutun losunarheimilda.
� Úthlutunarnefnd losunarheimilda skal gefa út áætlun eigi
síðar en 1. október 2007 um úthlutun losunarheimilda til at-
vinnurekstrar vegna tímabilsins 1. janúar 2008 til 31. desem-
ber 2012.
� Í áætlun úthlutunarnefndar skal tiltekið hve mörgum los-
unarheimildum er fyrirhugað að úthluta til hvers atvinnu-
rekstrar sem sækir um, sbr. 8. gr., á hverju ári á tímabilinu.
Áætlun úthlutunarnefndar er bindandi hvað varðar úthlutun

til atvinnurekstrar nema ákvæði 4. mgr. eigi við. Úthlutunar-
nefnd skal við gerð áætlunarinnar fara eftir ákvæðum 11. gr.
vegna úthlutunar til atvinnurekstrar.
� Heildarmagn losunarheimilda sem úthlutunarnefnd hefur
til úthlutunar fyrir tímabilið 1. janúar 2008 til 31. desember
2012 er 10.500.000 losunarheimildir, þar af 8.000.000 losun-
arheimildir sem fullnægja þurfa skilyrðum sem sett eru fram
í ákvörðun 14/CP.7.
� Úthlutunarnefndin skal árlega fara yfir áætlunina með
hliðsjón af skýrslum atvinnurekstrar, sbr. 13. gr., nýjum um-
sóknum sem kunna að berast og mati á breyttum aðstæðum.
Einungis er heimilt að skerða losunarheimildir til atvinnu-
rekstrar sem fengið hefur vilyrði um úthlutun í áætlun, sbr.
1. og 2. mgr., ef breytingar hafa orðið í rekstrinum sem hafa
orðið þess valdandi að starfsemi eða losun frá henni sé minni
en gert var ráð fyrir við útgáfu áætlunarinnar.
� 10. gr. Úthlutun losunarheimilda.
� Úthlutunarnefnd losunarheimilda úthlutar árlega losunar-
heimildum til atvinnurekstrar sem sækir um úthlutun í sam-
ræmi við áætlun um úthlutun losunarheimilda. Úthlutunar-
nefndin sendir Umhverfisstofnun upplýsingar um árlega út-
hlutun til einstaks atvinnurekstrar, sbr. 2. mgr.
� Losunarheimildir sem úthlutunarnefndin úthlutar eru bók-
færðar af Umhverfisstofnun 1. mars ár hvert á reikning við-
komandi atvinnurekstrar í skráningarkerfinu.
� 11. gr. Viðmið um úthlutun losunarheimilda.
� Úthlutunarnefnd losunarheimilda skal hafa eftirfarandi
viðmið til hliðsjónar við gerð áætlunar um úthlutun á losun-
arheimildum til atvinnurekstrar vegna tímabilsins 1. janúar
2008 – 31. desember 2012:

a. Fyrir atvinnurekstur sem var starfandi fyrir 1. janúar
2007 skal úthlutun taka mið af mældri eða áætlaðri meðal-
talslosun koldíoxíðs á árunum 2005 og 2006.

b. Ef atvinnurekstur hefur ekki verið í rekstri í eitt eða
fleiri af viðmiðunarárunum, eða aðrar ástæður leiða til þess
að árabilið 2005–2006 lýsir ekki meðallosun, er heimilt að
vísa til annarra viðmiðunarára eða sýna fram á hver sé með-
allosun atvinnurekstrar á annan sambærilegan hátt.

c. Fyrir atvinnurekstur sem hefur starfsemi eftir 1. janú-
ar 2007, eða hyggur á framleiðsluaukningu eftir þann tíma,
skal taka mið af áætlaðri losun, miðað við að notuð sé besta
fáanleg tækni til að halda losun koldíoxíðs í lágmarki.
� Ef umsóknir um losunarheimildir fyrir tímabilið 2008–
2012 eru samanlagt meiri en úthlutunarnefnd losunarheim-
ilda hefur til umráða skal fyrst úthluta til þess atvinnurekstrar
sem hafið hefur starfsemi áður en fyrsta skuldbindingartíma-
bil hefst 1. janúar 2008. Því sem þá er eftir til ráðstöfunar
skal úthluta til annarra umsækjenda sem hyggjast hefja starf-
semi eða auka starfsemi eftir 1. janúar 2008. Umsækjendur
sem hafa þegar starfsleyfi og/eða eru komnir langt í undir-
búningi framkvæmda skulu njóta forgangs við ákvörðun um
úthlutun losunarheimilda í áætlun úthlutunarnefndar umfram
aðra sem skemmra eru komnir í undirbúningi.
� 12. gr. Skráning og meðferð losunarheimilda.
� Atvinnurekstur sem er skyldur til að eiga losunarheimild-
ir skal fyrir 1. maí ár hvert færa nægjanlega margar losunar-
heimildir í samræmi við skýrslu um losunarheimildir síðasta
árs inn á sérstakan lokareikning í skráningarkerfi.
� Atvinnurekstri sem úthlutað er losunarheimildum er leyfi-
legt að færa ónotaðar heimildir á milli ára, enda fullnægi við-
komandi enn þá öllum skilyrðum varðandi úthlutun losunar-
heimilda.
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� Ónýttar losunarheimildir atvinnurekstrar 31. desember
2012 verða eign ríkisins og bókfærðar sem slíkar í skráning-
arkerfi.
� 13. gr. Eftirlit, áætlun og skýrslugerð.
� Með úthlutun losunarheimilda til atvinnurekstrar skal
fylgja skrifleg greinargerð með skilyrðum varðandi eftirlit
með framfylgd áætlunar og krafa um árlega skýrslu um losun
koldíoxíðs.
� Atvinnurekstur sem fær úthlutað losunarheimildum skal
skila 1. mars 2009 og árlega eftir það skýrslu um losun koldí-
oxíðs til Umhverfisstofnunar. Í skýrslunni skulu koma fram
upplýsingar um stöðu losunarheimilda í upphafi fyrra árs,
losun koldíoxíðs á árinu og stöðu losunarheimilda í lok árs,
auk annarra upplýsinga sem gerðar eru kröfur um við út-
hlutun losunarheimilda. Í hinni árlegu skýrslu skulu losun-
arheimildir reiknaðar eða mældar í samræmi við reglur sem
settar verða í reglugerð1) sem ráðherra setur að fengnum til-
lögum Umhverfisstofnunar. Í reglugerðinni skal m.a. kveðið
á um hvaða upplýsingum um losun koldíoxíðs skuli skilað,
hvenær og á hvaða formi. Einnig skal kveðið á um heimildir
Umhverfisstofnunar til að gera kröfu um staðfestingu áreið-
anleika veittra upplýsinga.
� Umhverfisstofnun ber að fara yfir hvort skýrsla um los-
un koldíoxíðs sé í samræmi við settar reglur. Stofnuninni ber
að senda skýrslu um losun koldíoxíðs til úthlutunarnefndar
losunarheimilda ásamt greinargerð.
� Atvinnurekstri sem úthlutað er losunarheimildum ber
einnig að skila upplýsingum til Umhverfisstofnunar um los-
un annarra gróðurhúsalofttegunda. Upplýsingunum skal skil-
að með árlegri skýrslu um losun koldíoxíðs eða með annarri
skýrslugerð til stofnunarinnar.
� Ráðherra setur, að fengnum tillögum Umhverfisstofnunar,
gjaldskrá fyrir yfirferð yfir skýrslu um losun koldíoxíðs sem
skila ber til stofnunarinnar. Upphæð gjalds skal taka mið af

kostnaði við þjónustu og framkvæmd einstakra verkefna og
skal byggjast á rekstraráætlun þar sem þau atriði eru rökstudd
sem ákvörðun gjalds byggist á. Gjaldið má ekki vera hærra
en sá kostnaður. Gjaldskrá skal birt í B-deild Stjórnartíðinda.
Gjöld má innheimta með fjárnámi.

1)
Rg. 244/2009.

� 14. gr. Öflun losunarheimilda án úthlutunar.
� Atvinnurekstri er heimilt að afla sér losunarheimilda á
annan hátt en með úthlutun losunarheimilda skv. 9. gr., svo
sem með fjármögnun verkefna á sviði bindingar kolefn-
is í gróðri og jarðvegi, með þátttöku í verkefnum á sviði
loftslagsvænnar þróunaraðstoðar eða sameiginlegrar fram-
kvæmdar eða kaupum á losunarheimildum erlendis frá.
[Ráðherra]1) er heimilt að setja reglugerð með nánari ákvæð-
um um hvaða losunarheimildir hann metur gildar að fengnum
tillögum Umhverfisstofnunar.

1)
L. 126/2011, 458. gr.

. . .
� 15. gr. Viðurlög.
� [Umhverfisstofnun leggur stjórnvaldssektir á atvinnu-
rekstur og flugrekendur sem er skylt að eiga losunarheimildir
og hafa ekki lagt inn nægjanlegar heimildir á lokareikning
fyrir 1. maí hvert ár vegna næstliðins árs. Skal sektin nema
sem svarar 100 evrum í íslenskum krónum vegna hverrar
losunarheimildar sem upp á vantar í samræmi við skýrslu um
losun koldíoxíðs frá atvinnurekstri þess árs, sbr. 2. og 3. mgr.
13. gr. Sektir samkvæmt þessari grein renna í ríkissjóð.
� Umhverfisstofnun er heimilt að ákvarða sektir allt að
100.000 kr. á dag ef atvinnurekstur sinnir ekki skyldu um skil
á skýrslu skv. 13. gr. eða ef flugrekandi sinnir ekki skyldu um
skil á skýrslu skv. 14. gr. e.]1)

1)
L. 64/2011, 8. gr.

. . .


