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1 Inngangur
Samkvæmt lögum um Orkustofnun nr. 87/2003 er eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar að
safna gögnum um orkulindir og aðrar jarðrænar auðlindir, nýtingu þeirra og orkubúskap
landsmanna, varðveita þau og miðla upplýsingum til stjórnvalda og almennings. Í samræmi
við þetta hlutverk safnar Orkustofnun gögnum um jarðefnaeldsneyti sem og upplýsingum um
aðra orkunýtingu á Íslandi.
Til að sinna hlutverki því sem lýst er hér að ofan, er Orkustofnun heimilt að krefjast gagna
sem varða nýtingu á jarðrænum auðlindum, orkuframleiðslu og orkunotkun, þ.m.t. gagna um
innflutning, geymslu og sölu á jarðefnaeldsneyti. Skylt er þeim sem stunda atvinnurekstur er
varðar framangreint að afhenda stofnuninni gögn samkvæmt reglugerð nr. 870/2013 um
söfnun gagna um innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti.
Framleiðendur og seljendur eldsneytis þurfa að skila gögnum til Orkustofnunar fyrir 1.
febrúar ár hvert. Við lagabreytingarnar sem samþykktar voru fyrr á árinu 2013, lög um
endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi nr. 40/2013, þurfa framleiðendur að skila til
viðbótar við hefðbundin gagnaskil gögnum um hráefni sem notað er til framleiðslu eldsneytis.
Seljendur þurfa að skila til viðbótar við hefðbundin gagnaskil á staðfestingu um sjálfbærni eða
greinargerð um uppruna eldsneytis, áritað af endurskoðanda. Leiðbeiningar um staðfestingu á
sjálfbærni má finna í kafla 3. Leiðbeiningar um skil á greinagerð um uppruna eldsneytis má
finna í kafla 4.
Seljendur og framleiðendur eldsneytis þurfa að skila gögnunum inn í þjónustugáttina fyrir 1.
febrúar ár hvert. Leiðbeiningar um skil á gögnum inn í þjónustugáttina er að finna í kafla 5.

2 Skil á sölutöflu
2.1 Leiðbeiningar um flokkun á sölu eldsneytis
http://www.os.is/gogn/Skyrslur/OS-2007/OS-2007-009.pdf
2.2 Leiðbeiningar um útfyllingu sölutöflu
Leiðbeiningar um útfyllingu á sölutöflu er að finna í excel skjalinu sjálfu sem söluaðilar og
framleiðendur fylla út. Sækið sölutöfluna hér.

3 Skil á upplýsingum um framleiðslu vistvæns eldsneytis
Leiðbeiningar um útfyllingu á framleiðsluyfirliti er að finna í excel skjali sem framleiðendur
fylla út. Sækið framleiðsluyfirlitið hér.

4 Skil á staðfestingu um sjálfbærni
Þegar eldsneytisgögnum um sölu síðasta árs er skilað til Orkustofnunar þurfa að fylgja þeim
sjálfbærniyfirlýsingar (e. proof of sustainability). Slíkar sjálfbærniyfirlýsingar eru farmskjöl
sem koma með hverjum farmi af vistvænu eldsneyti. Ásamt hefðbundum gagnaskilum þurfa
því nú að fylgja með yfirlit um þá vistvænu farma sem fluttir hafa verið inn á árinu.
Sjálfbærniyfirlýsingarnar eru gefnar út af framleiðanda sem hefur fengið upprunavottorð frá
viðurkenndum útgefanda upprunavottorða. Upprunavottorðið er gilt í eitt til þrjú ár í senn og
þarf að vera finnanlegt á vefsíðu útgefandans.
Eftirfarandi verður að koma fram á sjálfbærniyfirlýsingunni:
1. Útgefandi upprunavottorðs
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

2. Númer upprunavottorðs (Certificate number).
3. Samdráttur í losun í prósentum (Emission reduction)
4. Upprunaland (Country of Origin of Feedstock)
5. Tegund eldsneytis
6. Tegund hráefnis (Biofuel Feedstock)
7. Íblöndun ef við á
8. Landnotkun ef við á
Dæmi: Neste Oil framleiðir lífdísilolíu úr pálmaolíu. Neste Oil hefur gilt upprunavottorð frá
ISCC. Með farminum sem Orkusala Kópavogs kaupir til að selja á bíla á bensínstöð sinni
fylgir farmskjal frá Neste Oil þar sem fram koma sjálfbærniskilyrðin sem farmurinn uppfyllir,
ásamt númerinu á upprunavottorðinu sem er finnanlegt á netinu. Ekki er nauðsynlegt að láta
upprunavottorðið fylgja með gögnunum.
Sjá dæmi um farmskjal hér fyrir neðan.

5 Skil á greinagerð um uppruna eldsneytis
Leiðbeiningar um útfyllingu og skil á greinagerð má finna hér.

6. Skil gagna inn í þjónustugátt Orkustofnunar
Leiðbeiningar fyrir framleiðendur og seljendur eldsneytis sem þurfa að skila gögnum til
Orkustofnunar fyrir 1. febrúar ár hvert í gegnum þjónustugátt Orkustofnunar
Áður en gögnum er skilað inn í þjónustugátt Orkustofnunar þarf að vera búið að sækja skjölin
á heimasíðu Orkustofnunar, www.os.is og vista þau á heimadrifi og færa inn allar þær
upplýsingar sem beðið er um. Eftir það eru skjölin vistuð aftur.
Hér koma stuttar leiðbeiningar um hvernig skila á gögnum inn í þjónustugátt Orkustofnunar:
1. Á heimasíðu Orkustofnunar www.os.is er hlekkur undir nafninu Þjónustugátt efst
hægra megin á síðunni. Smellt er á hlekkinn.

2. Þegar þangað er komið er smellt á hlekkinn Nýskráning sem er að finna efst á
síðunni. Ef fyrirtækið er þegar með aðgang inn í þjónustugáttina þá er farið beint í
Innskráning, sjá lið 4.

3. Hér er hakað við Tengiliður fyrirtækis. Þá birtast reitir þar sem fylla á út upplýsingar
um fyrirtækið og tengilið þess. Einnig þarf að búa til notendanafn og lykilorð sem
notað er við innskráningu inn í þjónustugáttina.

4. Nú er aftur farið á upphafsíðu þjónustugáttar og smellt á hlekkinn Innskráning.

5. Hér er skráð inn notendanafn og lykilorð sem fyrirtækið hefur búið til.

6. Nú er fyrirtækið komið inn á sitt „heimasvæði“. Til að hlaða framtalsgögnum og
skýrslum inn í þjónustugáttina er valinn hlekkurinn Umsóknir/Gagnaskil.

7. Valinn er hlekkurinn Eldsneyti – Gagnaskil

8. Hér þarf að fylla inn nafn fyrirtækis.
•

Eldsneytissalar: Hlaða inn sölutöflu á eldsneyti bæði á excel formi og pdf formi
sem er áritað af endurskoðanda.

•

Eldsneytisframleiðendur: hlaða inn framleiðsluyfirliti bæði á excel formi og pdf
formi sem er áritað af endurskoðanda.

•

Ef um vottað eldsneyti er að ræða þarf fyrirtækið að hlaða hér upp gögnum frá
viðurkenndum vottunaraðilum (sjá leiðbeiningar um upprunavottorð í kafla 4).

•

Ef um annað eldsneyti er að ræða getur fyrirtækið skilað inn greinargerð um
uppruna eldsneytis, áritað af endurskoðanda í stað gagna frá viðurkenndum
vottunaraðilum.

•

Ef engin sala var hjá fyrirtækinu þá er hakað við „engin sala á árinu“.

•

Ef fyrirtækið er hætt öllum rekstri tengdum eldsneytissölu eða framleiðslu
eldsneytis þá er hakað við „Fyrirtækið er hætt störfum“.

Þegar búið er að fara gaumgæfilega yfir allt þá er ýtt á flipann „senda“.

Viðauki I
Hlekkir á skjöl sem nauðsynleg eru ásamt fleiri gagnlegum hlekkjum.
Sölutafla
Leiðbeiningar um flokkun á sölu eldsneytis
Framleiðsluyfirlit
Greinargerð
Leiðbeiningar um skil eldsneytisgagna
Lög og reglugerðir
Lög um Orkustofnun nr: 87/2003. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003087.html
Lög um endurnýjanlegt eldsneyti nr. 40/2013
http://www.althingi.is/lagas/141b/2013040.html
Reglugerð nr. 750/2013
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/1
1509431fd294f4500257bc50042f01b?OpenDocument
Reglugerð nr. 870/2013
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/5
4f966ba8b7c420300257bf8005cd70d?OpenDocument
Reglugerð nr. 818/2014
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/21903740AB7760FF00257D5800
564F73?OpenDocument

