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Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um skráningu losunar
gróðurhúsalofttegunda. Þskj. 1049 - 713. mál.
Orkustofnun hefur þann 24. apríl 2006 borist erindi umhverfisnefndar Alþingis, dags. 6.
s.m. þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um ofangreint frumvarp. Í frumvarpinu er
Orkustofnun lögð sú skylda á herðar að safna upplýsingum um orkumál sem frumvarpinu
tengjast og skila þeim upplýsingum til Umhverfisstofnunar.
Skv. athugasemdum við lagafrumvarpið, 6. mgr., er stefnt að því að iðnaðarráðherra leggi
fram frumvarp sem ætlað er að tryggja heimildir Orkustofnunar til að krefja aðila um
upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir gerð orkuspáa og skil á gögnum til
Umhverfisstofnunar. Erfiðlega hefur gengið að fá nauðsynlegar upplýsingar frá öllum
olíufélögunum að undanförnu. Orkustofnun leggur til að slíkt frumvarp verði lagt fram sem
fyrst svo stofnuninni verði unnt að rækja skyldur sínar skv. frumvarpi þessu er nú liggur
fyrir Alþingi, eða að þessi tvö frumvörp verði sameinuð skv. eftirfarandi tillögum.
Gerð er tillaga að breytingu á nafni frumvarpsins og það verði svohljóðandi:
Frumvarp til laga um skráningu losunar gróðurhúsalofttegunda og upplýsingagjöf um
innflutning, sölu og geymslu eldsneytis.
Breyting verði á 1. mgr. 1. gr., og hún verði svohljóðandi:
Markmið laganna er að skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til þess að standa við alþjóðlegar
skuldbindingar Íslands um að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda, og að stuðla að því að
safnað sé saman nákvæmum upplýsingum um notkun eldsneytis á Íslandi fyrir orkutölfræði
landsins til notkunar við gerð orkuspáa og til að hægt sé að uppfylla alþjóðlega samninga
um upplýsingagjöf hvað þetta varðar.
Á eftir 2. mgr. 1. gr. komi ný málsgrein svohljóðandi:
Lög þessi taka jafnframt til alls innflutnings, geymslu og sölu á jarðefnaeldsneyti á
Íslandi og ná til allra fyrirtækja sem stunda slíka starfsemi.
Á eftir 5. mgr. 2. gr. komi tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi:
Jarðefnaeldsneyti: Olía, olíuafurðir, kol, kolaafurðir og gas sem nota má sem
orkugjafa.
Notkunarflokkar: Flokkar sem segja til um það í hvað eldsneytið er notað, svo sem
farartæki eða iðnaður.
Að 1. mgr. 3. gr. verði svohljóðandi:

Umhverfisráðuneyti hefur yfirumsjón með framkvæmd laga þessara eftir því sem nánar
er tilgreint í lögum þessum en iðnaðarráðuneyti hefur yfirumsjón með framkvæmd laga
þessara sem lýtur að söfnun eldsneytisgagna og vinnslu jarðhita.
Að 2. mgr. 3. gr. verði svohljóðandi:
Umhverfisstofnun fer með framkvæmd laga þessara í samvinnu við viðeigandi aðila en
Orkustofnun með framkvæmd laga þessara sem lýtur að söfnun eldsneytisgagna og vinnslu
jarðhita.
Að 2. mgr. 4. gr. verði svohljóðandi:
Landbúnaðarháskóli Íslands skal taka saman upplýsingar varðandi landnotkun, breytta
landnotkun og skógrækt sem krafist er vegna bókhaldsins, sbr. 1. mgr., sem og upplýsingar
um losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði og skila þeim til Umhverfisstofnunar.
Orkustofnun skal taka saman og skila upplýsingum um jarðefnaeldsneyti og vinnslu
jarðhita, sem krafist er vegna bókhaldsins, til Umhverfisstofnunar.
Á eftir 4. gr. komi ný grein, "Bókhald um innflutning og vinnslu jarðefnaeldsneytis"
svohljóðandi:
Þeir aðilar sem flytja inn eða vinna jarðefnaeldsneyti skulu senda Orkustofnun
upplýsingar um magn innflutnings eða vinnslu síðasta árs á því formi sem Orkustofnun
skilgreinir.
Þeir aðilar sem eiga birgðir jarðefnaeldsneytis til sölu skulu senda Orkustofnun
upplýsingar um magn birgða við áramót á því formi sem Orkustofnun skilgreinir. Þetta á
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einnig við um þá aðila sem eru með birgðir til eigin nota ef þær eru meiri en 500 m .
Þeir aðilar sem selja jarðefnaeldsneyti eða flytja inn til eigin nota skulu senda
Orkustofnun upplýsingar um sundurgreinda sölu eða notkun síðasta árs eftir
notkunarflokkum og landssvæðum. Gögnin skulu vera á því formi sem Orkustofnun
skilgreinir.
Gögnum skal skilað til Orkustofnunar fyrir 1. mars ár hvert fyrir næsta ár á undan. Ef
Orkustofnun hefur grun um að gögn séu ekki rétt getur stofnunin farið fram á að tölur séu
staðfestar af löggiltum endurskoðanda.
Orkustofnun er einungis heimilt að birta samandregnar tölur en engin gögn frá
einstökum fyrirtækjum sem skulu meðhöndluð sem trúnaðarmál. Heimilt er að birta tölur
um einstök landssvæði.
Ráðherra setur, að fengnum tillögum Orkustofnunar, reglugerð þar sem kemur fram
hvernig gögnunum sem skila á til Orkustofnunar skal skipt eftir eldsneytistegundum og
notkunarflokkum, sem og landssvæðum.
Á eftir 2. mgr. 5. gr komi ný málsgrein svohljóðandi:
Orkustofnun vistar gagnagrunn um jarðefnaeldsneyti og vinnslu jarðhita.
Jafnframt verði 5. gr. nú 6. gr.
6. gr. verði 7. gr.
Á eftir 1. mgr. 7. gr. kemur ný málsgrein svohljóðandi:
Orkustofnun er heimilt að ákvarða sektir allt að 100.000 kr. á dag ef atvinnurekstur
sinnir ekki skyldu sinni um skil á upplýsingum um jarðefnaeldsneyti skv. 5. gr.
Jafnframt verði 7. gr. nú 8. gr.

8. gr. verði 9. gr.
Á eftir 9. gr. komi ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi:
Eldsneytisgögnum fyrir árið 2005 skal skila samkvæmt þessum lögum. Jafnframt skal
skila inn eldsneytisgögnum fyrir árið 2004 á sama hátt og þeim gögnum var skilað til
Orkustofnunar árin þar á undan.
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Fylgiskjöl:
Frumvarp til laga um skráningu losunar gróðurhúsalofttegunda og upplýsingagjöf um
innflutning, sölu og geymslu eldsneytis með innfærðum þeim breytingum sem lagðar eru til.

