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Til ríkisstjórna Norðurlanda  

Skrifleg fyrirspurn um norrænt samstarf um samræmingu aðgerða og 
stjórntækja til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá eldsneyti í 
samgöngugeiranum og auka framleiðslu lífeldsneytis úr endurnýjanlegum 
orkulindum í norrænu ríkjunum 
 

Stefna Norðurlanda um hvernig á að draga úr notkun óumhverfisvæns eldsneytis og 

hvernig á að innleiða bæði umhverfisvænna eldsneyti og hreinorkubifreiðar, er mjög 

mismunandi eftir ríkjum eins og er. Sem dæmi má nefna að Finnland gerði árið 2012 

E10 að staðlaðri bensíntegund, en ekkert annað land hefur fylgt fordæminu. Í Svíþjóð 

hefur svokölluð minnkunarskylda um losun verið innleidd, sem gerir að verkum að 

eldsneytisframleiðendur og bílabransinn þurfa að keppast um að skila minnkaðri 

losun, frekar en að uppfylla nákvæmar kröfur og markmið um magn og blöndun –  en 

það er sú leið sem Noregur hefur farið. Þegar kemur að innleiðingu hreinorkubifreiða 

hefur Noregur tekið forystu með því að beita ýmis konar hvötum, tollum og 

stjórntækjum sem hafa leitt til þess að árið 2018 eru útblásturslausir rafbílar 45% af 

nýjum seldum bílum. Í Noregi hafa 71.078 nýir rafbílar selst það sem af er árinu 2018 

en í Danmörku eru þeir 2.438.  

 

Það er því til mikils að vinna að samræma stefnu ríkjanna um innleiðingu 

hreinorkubifreiða fyrir fólksflutninga og eldsneytisstefnu almennt. Það er sérstaklega 

mikilvægt að hefja umskiptin innan þungaflutninga og almenningssamgangna.  

 

Norðurlönd hafa margsinnis sýnt að í sameiningu geta þau lyft grettistaki í umhverfis-

, orku- og loftslagsmálum. Við höfum þegar búið við samnorrænan orkumarkað í 

meira en 25 ár. Þá hafa Svíþjóð og Noregur verið með sameiginlegt fyrirkomulag um 

svokallaðar grænar vottanir, en tilgangurinn með þeim er að hvetja til aukinna 

fjárfestinga í endurnýjanlegum orkugjöfum í löndunum tveimur. Hreinsun 

Eystrasaltsins er annað dæmi um umfangsmikið, sameiginlegt átak. 

Umhverfismerkingin Svanurinn er enn annað dæmi. Sú breidd og geta sem þessi 

verkefni, ásamt mörgum öðrum, hafa sýnt fram á, hafa gert Norðurlönd að ákveðinni 

fyrirmynd á heimsvísu á sviði umhverfisstjórnunar og minnkaðrar losunar.  

 

Norðurlönd eru saman stærsti notandi lífeldsneytis í heimi. Eigi aðrir heimshlutar að 

fylgja okkar fordæmi, þurfum að auka okkar eigin notkun. En við þurfum einnig að 
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draga úr innflutningi frá öðrum heimsálfum á eldsneyti framleiddu úr plöntuolíu. 

Sameinuð geta Norðurlönd bæði framleitt meira af háþróuðu eldsneyti og þróað 

tækni til slíkrar framleiðslu til útflutnings.  

Eigi þetta að takast, er mikilvægt að samræma tollastefnur og stjórntæki, auk þess að 

fjarlægja stjórnsýsluhindranir.  Eitt þeirra stjórntækja sem gætu leitt til aukinnar 

framleiðslu á háþróuðu lífeldsneyti, er fyrirkomulag svipað því sem Svíþjóð og 

Noregur hafa haft um raforkuvottorð. Um væri að ræða tolla sem hvetja til 

framleiðslu á endurnýjanlegri orku. Sömu leið mætti fara til að hvetja til framleiðslu á 

endurnýjanlegu og sjálfbæru eldsneyti.  

 

Með hliðsjón af þessu er eftirfarandi fyrirspurn lögð fyrir: 

 

 Hvað ætla ríkisstjórnir Norðurlanda að gera til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda í samgöngum almennt og hvað ætla þær að gera til 

að hvetja til aukinnar framleiðslu norrænu ríkjanna á háþróuðu lífeldsneyti 

unnu úr lífmassa sem ekki hefur ferðast langar leiðir? 

 

 

Ósló, 17.október 2018 

Ketil Kjenseth (V)  

 

 


