komudagur \-<o-20iú

Landsvirkjun
Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10

Reykjavík,
Tilvfsun vor;

28 .05.2010
98.11

150 REYKJAVÍK

Efni:

Umsögn um frumvarp til Iaga um breytingu á iögum nr. 30/2008, um
upprunaábyrgð á raforku sem framaieidd er með endurnýjaniegum
orkugjöfum o.fl., þskj. 967 - 576. mál.

Að beiðni iðnaðamefndar Alþingis er hér með látin í té neðangreind umsögn Landsvirkjunar um
frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2008, um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd
er með endumýjanlegum orkugjöfum o.fL, þskj. 967 - 576. mál, sem lagt hefur verið fyrir
Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009 -2010.
Landsvirkjun gerir ekki athugasemdir við frumvarpið.
Virðingarfyllst

Hörður Arnarson
forstjóri

ISTISD14ÖS1

liST ISO 9001

Háaleitisbraut 68 • 103 Reykjavík • lceland • Sími/Tel.: +354 515 9000 • Myndrití/Fax: +354 515 9007
!andsvirkjun@lv.is • www.lv.is • www.landsvirkjun.com

Átþingi
Erindi nn Þ
komudagur
Iðnaðamefnd Alþingis
Nefndasvið Alþingis
Alþingi v/AusturvöIi
150 REYKJAVÍK

Reykjavík, 20. maí 2010
2010050006/42-1-1
TB
jgo/tb
Frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku (EES-regJur), 576. mál.
Vísað er til bréfs/tölvupósts frá Iðnaðarnefnd Alþingis, dags, 4. maí s l, þar sem óskað er eftir
umsögn Náttúrufræðistofnunar fslands um frumvarp tií laga um upprunaábyrgð á raforku
(EES-reglur), 576. mál.
Náttúrufræðistofnun íslands gerir ekki athugasemdir við framangreint frumvarp.
Virðingarfyllst

Jón Gunnar Ottósson
forstjóri

Trausti Baidursson

Hlemmur 3

Pósthólf 5320

Sfmi 590 0500

Bréfasími 590 0595

ni@ni.is

Álþingi
Erindi nn Þ
komudagur &

26.5.2010
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Iðnaðamefiid Alþingis

Umsögn Orkubús Vestíjarða ohf. um frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 30/2008, um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með
endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl., 576 mál.

Af hálfu Orkubús Vestíjarða er talið að þessi lagabreyting hafi takmarkaða þýðingu hér á
landi.
Með bestu kveðjum
Fyrir hönd Orkubús Vestijarða ohf

Kristján Haraldsson
orkubússtjóri

Álþingi
Erindi m Þ
komudagur /
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Grensásvegur 9
108 REYKJAVÍK
os@os.is

ORKUSTOFNUN

Sími - 569 6000
Fax - 568 8896
http://www.os.is

Reykjavík, 06.m aí2010
Tilvísun: 2010050007
Bréfalykill: 50.11
Verknúmer: 1227000

Alþingi - Nefndasvið
Austurstræti 8-10
150 REYKJAVÍK

Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2008,
um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum
o.fl.

Orkustofnun hefur borist erindi iðnaðamefndar Alþingis, dags. 4. maí sl., þar sem óskað er
umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2008, um
upprunaábyrgð á raforku sem framlexdd er með endurnýjanlegum orkugjöfum afl., 576. mál
Orkustofnun gerir ekki athugasemdir við efni frumvarpsins, enda var haft samráð við
stofnunina á undirbúningsstigi þess.
Virðingarfyllst

Alhinei

EriJinr Þ /3 ^/9«
kontudagur & S, Q.&lÚ

RAFIÐNAÐARSAMBAND
ÍSLANDS
Nefndasvið Alþingis
Austarstxæti 8 - 1 0
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um breyting á lögum nr. 30/2008, um upprunaábyrgð á raforku sem
framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.íl. Þskj. 967 — 576. mál.

Þetta mál varðar tilskipanir ESB um vottun á uppruna raforku sem framleidd er með
endumýjanlegum orkugjöfum og einkum í þeim tilfellum þar sem er um að ræða
samvinnslu á raforku og varmaorku.
Ef það skiptir einhveiju máli að Rafiðnaðarsamband íslands hafí á þessu skoðun, þá er
hún sú að mæla með að þessari viðbót verið skotið inn í lögin sem áður hafa verið
samþykkt um þetta efni, nr. 30/2008.

Reykjavík 5. maí. 2010
Virðingarfyílst
Fh Rafiðnaðarsambands íslands
Guðmundur Gunnarsson

Stórhöfði 31 110 Reykjavík Sími 580 5200 Fax 580 5220 Heimasíða www.raiis.is Netfang rsi@rafis.is

Nefndarsvið Alþingis
Umlwcrfígncfnd Alþingis /£V ,
Austurstræti 8-10
150 REYKJAVÍK

Álþingi
Erindi nn Þ /3
komudagur jé. S'.

TÞH/ls

21.05.2010

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um uppnmaábyrgd á raforku
sem framleidd er med endumýjanlegum orkugjöfum o.fl., nr. 30/2008., 576.inál.
Frumvarpið felur einkum í sér smávægilegar breytingar x samræmi við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2004/8/EB1, en í athugasemdum við frumvarpið segir m.a. að
tilgangur þess sé að innleiða í íslenskan rétt ákvæði um skyldu til útgáfu upprunaábyrgðar
á raforku frá samvinnslu meðgóða orkunýtni sem er að finna í fyrrgreindri tilskipun, sem
byggist á eftirspurn eftir notvarma á innri orkumarkaðinum og um breytingu á tilskipun
92/42/EBE.
Þá segir í athugasemdunum, að markmið tilskipunarinnar sé að auka orkunýtni og bæta
orkuöryggi m eðþvf að skapa ramma um aukna samvinnslu raf- og varmaorku, sem byggist
á göðri orkunýtni og eftirspurn eftir notvarma, að teknu tilliti til sérstakra innlendra
aðstæðna, einkum veðurfars- og efhahagsskilyrða, og draga þar með úr notkun á innfluttu
jarðefnaeldsneyti.
Ekki verður séð að frumvarpið hafi sérstök áhrif á núverandi starfsemi RARIK ohf., enda
snýr það að samvinnslu raf~ og varmaorku. RARIK gerir ekki athugasemdir við
frumvarpið.
Virðingarfyllst,
Tryggvi Þór Haraldsson, forstjóri
1Umrædda tilskipun er að finna á eftirfarandi vefsíðum:
http://eur lex-europa.eu/LexUri$erv/LexUriServ.do?uri-CELEX:32004L0Q08:en.:NQT;
og ccvista.taiex.be/Fulcrum/CCVista/IS/32004L0008-IS.doc)

RA-37583

Dagsetning

19. maí 2010

Nefndasvið Alþingis,
Austurstræti 8 -10,

Tilvísun

A-8
LÖ/bb

150 REYKJAVÍK

Vísað er til erindis iðnaðarnefndar Alþingis, dags. 4. maí si, þar sem óskað er
umsagnar um frumvarp tii laga um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með
endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. (EES-reglur), 576. mál,
í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um að auka samvinnslu raf- og
varmaorku er með frumvarpi þessu iagt tíí að upprunaábyrgðir sem Landsneti hefur
verið falið að gefa út nái til ábyrgða vegna raforkuvinnslu með endurnýjanlegum
orkugjöfum sem og vegna raforku frá samvinnslu.
Til svars erindinu tekur Ríkisendurskoðun fram að hún hefur engar athugasemdir
fram að færa við frumvarpið.

569

Sími / teiephone: (+354)
7100, myndsími / teiefax: (+354) 562 4546, kennitala/ Id.no.: 540269-1819,
netfang / e-mail: postur@rikisend.is, heimasíða/ http: www.rikisend.is
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RÍKISSKATTSTJÓRI

DAGSETNING

Alþingi, iðnaðamefnd
Kristín Einarsdóttir
Austurstræti 8
, 150 REYKJAVÍK

TILVÍSUN

Reykjavík, 12. maí 2010 02-2010050178
T-ums 39/10

Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 30/2008,
um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum
orkugjöfum o.fl, - 576. mái.
Ríkisskattstjöri hefur þann 4. maí 2010 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn
kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 30/2008, um
upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endumýjanlegum orkugjöfum o.fl. - 576. mál.
Það er mat ríkisskattstjóra að efni frumvarpsins falli utan við starfssvið embættisins og er af
þeim sökum eklci ástæða til að gera athugasemdir við efni þess.

Virðingarfyllst

AÐSETUR
LAUGAVEGUR 166

PÓSTFANG
150 REYKJAVÍK

KEN N ITAIA
540269-6029

SÍMt
563-1100

SÍMBRÉF
562-4440

NETFANG
rsk@rsk.is

VEFFANG
www.rsk.is

26. maí 2010
sf-63493

Nefndasvið Alþingis
nefndasvid@althingi.is
Austurstræti 8 - 1 0
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku (EESreglur), 576. mál.
Með tölvupósti dags. 4. maí 2010, öskaði iðnaðarnefnd Alþingis eftir
umsögn Seðlabanka íslands um ofangreint frumvarp.
í athugasemdum við frumvarpið kemur m.a. fram að tilgangur
frumvarpsins er að innleiða í íslenskan rétt ákvæði um skyldu til útgáfu
upprunaábyrgða á raforku frá samvinnslu með góða orkunýtni sem er að
fínna í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/8/EB frá 11. febrúar 2004
um að auka samvinnslu raf- og varmaorku sem byggist á eftirspurn eftir
notvarma á innri orkumarkaðinum og um breytingu á tilskipun 92/42/EBE.
Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun um
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr, 151/2006.
Seðlabankinn gerir ekki athugasemdir við efhi frumvarpsins enda liggur
það utan sérsviðs bankans.

Virðingarfyllst
SEÐLABANKIÍSLANDS

aðstoðarseðlabankastjóri

Sigríður Logadóttir
aðallögfræðingur

T o l l s t jó

Aiþingi
Erindi n n Þ 138/2 2 0 $
komudagmr Í2-S. %010

rí

Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8 - 1 0
150 Reykjavík

Reykjavík 10. maí 2010.

Málefni:

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2008, um
upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum
orkusjöfum o.fl Þingskial 967 576. máL Lagt fyrir Alþingi á 138.
löggjafarþingi 2009 2010.
-

-

Tollstjóri hefur móttekið erindi Iðnaðarnefndar Alþingis, sent með tölvupósti
4. maí sl.? þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr,
30/2008, um upprunaábyrgð á raforku sem íramleidd er með endurnýjanlegum
orkugjöfum o.fl., 576. m ál
Tollstjóri gerir eklci athugasemdir við ofangreint frumvarp en efni þess hefur
eklci áhrif á starfsemi embættisins.

Virðingarfyllst,
f.h. tolistjóra

Sigurðyr Skúli Bergsson
aðstoðartollstjóri

Umhverfisstofnun
Environment Agency of lceland

I Sudurlandsbraut 24
IIS -108 Reykjavík

Alþingi - Iðnaðamefnd
Kirkjustræti
150 Reykjavík

I Tel: +354 591-2000
| Fax: +354 591-2020

I www.umhverfisstofnun.is
I ust@umhverfisstofnun.is

Alþingi
Erindi nr. Þ /**A éS?
komudagur ^
UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 1. júní 2010

Tilvísun: UST20100500024/þek

Umsögn um frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur), 576. mál.
Með tölvubréfí, dags.4. maí 2010, sendi iðnaðamefnd Alþingis Umhverfisstofnun til
umsagnar frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku(EES-reglur), 576. mál.
Umhverfísstofnun gerir ekki athugasemdir við frumvarpið.

VALORKA EHF

Skógarbraut 1104, 235 Rn s. 862 2345

vaIorka@simnet.i

MþÍn8i

Erindi nr. Þ 1& 2S3*
komudagur ^ S -S Q£>U>

Nefndasvið Alþingis
Varðandi þingskjat^iSd. mál
Fnimvarp til laga
um breyting á lögum nr. 30/2008, um upprunaábyrgö á raforku scm framleidd er með
endnrnýjanlegmn orkugjöfum o.íl.
Umsöjgn Valorku ehf
Valorka ehf fagnar þessu frumvarpi, sem er breyting á fyrri löguni um upprunaábyrgð á
raforku til samræmis við tilskipun Evrópuþingsins. Mikilvægt er að lagasetning í þessum
efiium taki mið af því sem best gerist í okkar grannríkjum og viðskiptasvæðum, að því marki
sem við á.
Ásbrú 12. maí 2010
Valorku ehf

Alþingi
Erindi m Þ föáy #ÍOO
komudagur lo S . 2 0 Í0
Nefndasvið Alþingis
Sigrún Helga Siguijónsdóttir
Austurstræti 8- 1 0
150 REYKJAVÍK
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VEGAGERÐIN

Reykjavík, 6. maí 2010
Tiivísun: 2010050016/90.12
SE/BH
Tilv. ykKar: Tölvupóstur 04.05.2010

Efni: UmsÖgn um frumvarp til laga um upprunaábyrgd á raforku - 576. mál.

Með tölvupósti 04.05.2010 er óskað eftir að Vegagerðin gefi umsögn um ofangreint erindi.
Ekki eru gerðar athugasemdir við írumvarpið.

Virðingaríyllst,

Hreinn Haraldsson,
vegamálastjóri

Vegagerðin / lcelandic Road Admin.» Borgartúni 7 • IS-105 Reykjavík • Sími / Tel. (+354) 522 1000 * Fax (+354) 522 1009
• Heimasíða / Web: http://www.vegagerdin.is * Netfang / e-mail: vegagerdin@vegagerdin.is
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VIÐSi<fPTÁRÁ.Q
ÍBLANDS

Nefndasvið Atþingis
Iðnaðarnefnd
b/t Kristínar Einarsdóttur
nefndarritari
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík
Reykjavík, 26, maí 2010.
Efni: Frumvarp til iaga um brevtingu á iögum nr. 30/2008, um upprunaábvrgð á raforku sem framleidd er
með endurnýianlegum orkugiöfum o.fí. (576. mál)
Viðskiptaráð þakkar nefndinni fyrír það tækifærí aðfá að veita umsögn um ofangreint frumvarp sem felur
ísér innieiðingu reglna um upprunaábyrgð á raforku frá samvinnsiu í islenskan rétt
Viðskiptaráð gerir ekki athugasemdir við ofangreintfrumvarp.
Virðingarfyllst,

Þórdís Bjarnadóttir
Lögfræðingur
Viðskiptaráð íslands

