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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1099/2008 2014/EES/54/9  

frá 22. október 2008 

um hagskýrslur um orkumál (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Bandalagið þarf að ráða yfir nákvæmum og tímanlega
framkomnum gögnum um magn, tegund, uppsprettur,
framleiðslu, birgðir, umbreytingu og notkun orku til að
geta fylgst með áhrifum og afleiðingum orkustefnu
sinnar.

2) Í hagskýrslum um orkumál hefur venjulega verið
fjallað mest um orkugjafa og jarðefnaeldsneyti.
Á komandi árum þarf að leggja meiri áherslu á aukna
þekkingu og vöktun með endanlegri orkunotkun,
endurnýjanlegri orku og kjarnorku.

3) Aðgengi að nákvæmum, uppfærðum upplýsingum um
orkumál er nauðsynlegt til að hægt sé að meta áhrif
orkunotkunar á umhverfið, einkum í tengslum við losun
gróðurhúsalofttegunda. Upplýsinga þessara er krafist

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2008, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2009 frá 3. júlí 
2009 um breytingu á IV. viðauka (Orka) og XXI. viðauka 
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 56, 22.10.2009, bls. 9.  

(1)  Álit Evrópuþingsins frá 12. mars 2008 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 15. september 2008. 

með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 
nr. 280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um aðferð til að 
vakta losun gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um 
framkvæmd Kýótóbókunarinnar (2). 

4) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá
27. september 2001 um að auka framleiðslu rafmagns
með endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri
raforkumarkaði (3) og 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 (4) er farið fram
á að aðildarríki tilgreini megindleg gögn um orkumál.
Þörf er á nákvæmum og uppfærðum orkugögnum til að
fylgjast með framvindu þeirra markmiða sem sett eru í
þessum tilskipunum.

5) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/91/EB frá
16. desember 2002 um orkunýtingu bygginga (5),
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/32/EB frá
5. apríl 2006 um orkunýtni á lokastigi og þjónustu á
sviði orkumála (6) og tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2005/32/EB frá 6. júlí 2005 um ramma til að
setja fram kröfur um visthönnun að því er varðar vörur
sem nota orku (7) er farið fram á að aðildarríki tilgreini
megindleg gögn um orkunotkun. Þörf er á nákvæmum
og uppfærðum orkugögnum sem og meiri samnýtingu
milli þessara orkugagna og gagna úr skyldum
tölfræðilegum könnunum s.s. úr manntali og
húsnæðistali og flutningagögnum, til að fylgjast með
framvindu markmiðanna sem sett eru í þessum
tilskipunum.

 ________________  

(2)  Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 283, 27.10.2001, bls. 33. 
(4)  Stjtíð. ESB L 52, 21.2.2004, bls. 50. 
(5)  Stjtíð. EB L 1, 4.1.2003, bls. 65. 
(6)  Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 64. 
(7)  Stjtíð. ESB L 191, 22.7.2005, bls. 29. 
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6) Í grænbókum framkvæmdastjórnarinnar um orkunýtni 
frá 22. júní 2005 og um evrópskt skipulag fyrir 
sjálfbæra, samkeppnishæfa og örugga orku frá 
8. mars 2006 er fjallað um stefnu ESB í orkumálum þar 
sem farið er fram á aðgengi að hagskýrslum ESB um 
orkumál, þ.m.t. í þeim tilgangi að koma á fót 
athugunarstöð fyrir evrópskan orkumarkað. 

7) Stofnun orkuspárlíkans sem almenningur hefur aðgang 
að, eins og Evrópuþingið kallar eftir í ályktun sinni frá 
14. desember 2006 um evrópskt skipulag um sjálfbæra, 
samkeppnishæfa og örugga orku (1), krefst nákvæmra 
og uppfærðra orkugagna. 

8) Á komandi árum ætti að beina meiri athygli að því að 
tryggja öruggt framboð á mikilvægustu 
eldsneytistegundunum og þörf er á tímanlegri og 
nákvæmari gögnum á vettvangi ESB til að sjá megi 
fyrir og samræma lausnir ESB á mögulegum 
framboðskreppum. 

9) Aukið frjálsræði á orkumarkaðinum og vaxandi 
margbreytileiki hans gera það stöðugt erfiðara að 
komast yfir áreiðanleg og tímanleg gögn, einkum þegar 
lagagrundvöllur fyrir afhendingu slíkra gagna er ekki 
fyrir hendi. 

10) Hagskýrslukerfið í orkumálum þarf að vera 
samanburðarhæft, gagnsætt, sveigjanlegt og geta þróast 
til að verða að gagni við pólitíska ákvarðanatöku 
Evrópusambandsins og aðildarríkja þess og stuðlað að 
opinberri rökræðu með þátttöku borgara. Því verður, í 
nánustu framtíð, að bæta við tölfræðilegum 
upplýsingum um kjarnorku og þróa ætti frekar 
viðeigandi gögn sem varða endurnýjanlega orku. Á 
sama hátt væri aðgengi að nákvæmum tölfræðilegum 
upplýsingum um búsvæði og flutninga mjög gagnlegt, 
með tilliti til orkunýtni. 

11) Gerð hagskýrslna Bandalagsins ákvarðast af reglunum 
sem settar eru fram í reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 
frá 17. febrúar 1997 um hagskýrslur Bandalagsins (2). 

12) Bandalaginu er heimilt að samþykkja ráðstafanir í 
samræmi við nálægðarregluna, eins og kveðið er á um í 
5. gr. sáttmálans, þar sem aðildarríkin geta ekki fyllilega 
náð markmiðum þessarar reglugerðar, nánar tiltekið að 
koma á fót sameiginlegum ramma um framleiðslu, 
sendingu, mat og miðlun samanburðarhæfra 
hagskýrslna um orku í Bandalaginu, hvert í sínu lagi og 
verður þeim betur náð á vettvangi Bandalagsins. 
Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett 
fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar reglugerðar 
ekki lengra en nauðsynlegt er til að þessu markmiði 
verði náð. 

13) Við gerð og miðlun á hagtölum Bandalagsins 
samkvæmt þessari reglugerð eiga hagskýrsluyfirvöld 

 ________________  

(1)  Stjtíð. ESB C 317 E, 23.12.2006, bls. 876. 
(2)  Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. 

Bandalagsins og einstakra landa að taka mið af 
meginreglum sem koma fram í starfsreglum um 
evrópskar hagskýrslur, sem samþykktar voru 
24. febrúar 2005 af hálfu hagskýrsluáætlunar-
nefndarinnar, sem komið var á fót  með ákvörðun 
ráðsins 89/382/EBE, KBE (3) og sem fylgja tilmælum 
framkvæmdastjórnarinnar um sjálfstæði, ráðvendni og 
ábyrgð hagskýrsluyfirvalda í aðildarríkjunum og 
Bandalaginu. 

14)  Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir viðvíkjandi 
framkvæmd þessarar reglugerðar í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (4). 

15)  Einkum ætti að veita framkvæmdastjórninni umboð til 
að breyta skránni um gagnagjafa, landsbundnum 
hagskýrslum og viðeigandi útskýringum og 
skilgreiningum, sem og tilhögun sendingar og til að 
koma á fót og breyta árlegum hagskýrslum um 
kjarnorku, þegar þær hafa verið teknar upp, að breyta 
hagskýrslum um endurnýjanlega orku þegar þær hafa 
verið teknar upp, og koma á og breyta hagskýrslum um 
endanlega orkunotkun. Þar sem þessar ráðstafanir eru 
almenns eðlis og ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
þessarar reglugerðar, m.a. með því að bæta við hana 
nýjum veigalitlum þáttum, verður að samþykkja þær í 
samræmi við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun 
sem kveðið er á um í a-lið 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB. 

16)  Nauðsynlegt er að kveða á um að 
framkvæmdastjórninni sé heimilt að veita aðildarríkjum 
undanþágur eða frávik frá þeim þáttum um söfnun 
orkugagna sem myndu leiða til óhóflegs álags á 
svarendur. Aðeins skal veita undanþágur eða frávik að 
fengnum viðeigandi rökstuðningi sem gefur skýrt til 
kynna núverandi aðstæður og hið óhóflega álag. 
Gildistími þeirra skal vera eins skammur og mögulegt 
er. 

17)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um 
hagskýrsluáætlanir. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Með þessari reglugerð er komið á fót sameiginlegum 
ramma um framleiðslu, sendingu, mat og miðlun á 
samanburðarhæfum hagskýrslum um orkumál í Bandalaginu. 

 ________________  

(3)  Stjtíð. EB L 181, 28.6. 1989, bls. 47. 
(4)  Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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2. Reglugerð þessi gildir um hagskýrslugögn sem varða 
orkuvörur og samtölur þeirra í Bandalaginu. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „hagskýrslur Bandalagsins“: hagskýrslur Bandalagsins 
eins og þær eru skilgreindar í fyrsta undirlið 2. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 322/97, 

b) „hagskýrslugerð“: hagskýrslugerð eins og hún er 
skilgreind í öðrum undirlið 2. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 322/97, 

c) „framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)“: 
Bandalagsyfirvaldið eins og það er skilgreint í fjórða 
undirlið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 322/97, 

d) „orkuvörur“: brennanlegt eldsneyti, varmi, endurnýjanleg 
orka, raforka eða einhver önnur gerð af orku, 

e) „samtölur“: gögn tekin saman á landsvísu um meðferð eða 
notkun á orkuvörum, nánar tiltekið framleiðsla, viðskipti, 
birgðahald, umbreyting, notkun og rekstrarleg einkenni 
orkukerfisins, t.d. uppsett afkastageta til 
raforkuframleiðslu eða framleiðslugeta á olíuvörum, 

f) „gæði gagna“: eftirfarandi þættir tölfræðilegra gæða: 
mikilvægi, nákvæmni, tímanleiki og stundvísi, 
aðgengileiki og skýrleiki, samanburðarhæfi, samræmi og 
heildstæðni. 

3. gr. 

Gagnagjafar 

1. Aðildarríki skulu, á meðan meginreglur um skert álag á 
svarendur og stjórnsýslulega einföldun eru í gildi, taka saman 
gögn varðandi orkuvörur og samtölur þeirra í Bandalaginu úr 
eftirtöldum heimildum: 

a) tilteknum tölfræðilegum könnunum sem beint er til 
framleiðenda og seljenda frumorku og umbreyttrar orku, 
dreifingaraðila og flutningsaðila og innflytjenda og 
útflytjenda á orkuvörum, 

b) öðrum tölfræðilegum könnunum sem beint er til 
endanlegra orkunotenda á sviði framleiðsluiðnaðar, 
flutninga og á öðrum sviðum, þ.m.t. heimilum, 

c) öðrum tölfræðilegum matsaðferðum eða heimildum, 
þ.m.t. stjórnsýsluheimildum, s.s. frá eftirlitsaðilum 
rafmagns- og gasmarkaða. 

2. Aðildarríki skulu mæla fyrir um nákvæmar reglur 
varðandi skýrslugjöf fyrirtækja og gagnagjafa að því er varðar 
gögnin sem þörf er á fyrir landshagskýrslur, eins og tilgreint 
er í 4. gr. 

3. Skrá yfir gagnagjafa má aðlaga í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 
2. mgr. 11. gr. 

4. gr. 

Samtölur, orkuvörur og sendingartíðni landshagskýrslna 

1. Landshagskýrslurnar sem tilkynna verður skulu vera eins 
og kveðið er á um í viðaukunum. Þær skal senda svo oft sem 
hér segir: 

a) árlega, hagskýrslur um orku í viðauka B, 

b) mánaðarlega, hagskýrslur um orku í viðauka C, 

c) mánaðarlega í skamman tíma, hagskýrslur um orku í 
viðauka D. 

2. Viðeigandi útskýringar eða skilgreiningar á notuðum 
tæknihugtökum eru veittar í hverjum viðauka fyrir sig og í 
viðauka A (Hugtakanotkun). 

3. Breyta má sendum gögnum og viðeigandi útskýringum 
eða skilgreiningum í samræmi við reglunefndarmeðferðina 
með grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

5. gr. 

Sending og miðlun 

1. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) landshagskýrslurnar sem um 
getur í 4. gr. 

2. Tilhögun á sendingu þeirra, þ.m.t. viðeigandi tímamörk, 
frávik og undanþágur, skal vera eins og kveðið er á um í 
viðaukunum. 

3. Heimilt er að breyta tilhögun á sendingu 
landshagskýrslnanna í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

4. Berist tilhlýðilega rökstudd beiðni frá aðildarríki getur 
framkvæmdastjórnin veitt undanþágur eða frávik til viðbótar, í 
samræmi við reglunefndarmeðferð sem um getur í 3. mgr. 
11. gr., fyrir þættina í landshagskýrslunum hvers samantekt 
myndi leiða til óhóflegs álags á svarendur. 

5. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal miðla árlegum hagskýrslum um orkumál fyrir 31. janúar á 
öðru ári eftir skýrslutímabilið. 

6. gr. 

Gæðamat og -skýrslur 

1. Aðildarríkin skulu tryggja gæði afhentra gagna. 
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2. Gera skal allar skynsamlegar ráðstafanir til að tryggja 
samfellu milli orkugagna, sem lögð eru fram í samræmi við 
viðauka B og gagna, sem lögð eru fram í samræmi við 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/166/EB frá 
10. febrúar 2005 um reglur um framkvæmd ákvörðunar 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB um aðferð til að 
vakta losun gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um 
framkvæmd Kýótóbókunarinnar (1). 

3. Í þessari reglugerð gilda eftirfarandi viðmiðanir um 
gæðamat á þeim gögnum sem senda skal: 

a) „mikilvægi“: að hve miklu leyti tölfræðilegar upplýsingar 
uppfylla núverandi og hugsanlegar þarfir notenda, 

b) „nákvæmni“: hversu nærri áætlanir eru óþekktum 
sanngildum, 

c) „innan tímamarka“: tímabilið milli tiltækileika 
upplýsinganna og atburðarins eða fyrirbærisins sem þær 
lýsa, 

d) „stundvísi“: tímabilið milli birtingardags gagna og 
markdagsins þegar hefði átt að afhenda gögnin, 

e) „aðgengileiki“ og „skýrleiki“: skilyrði og fyrirkomulag 
um aðgang notenda að gögnum, notkun þeirra og túlkun á 
þeim, 

f) „samanburðarhæfi“: mat á áhrifum af mismunandi 
beitingu hagtöluhugtaka, mælitækja og verklagsreglna 
þegar bornar eru saman hagtölur mismunandi landssvæða, 
greinasviða eða tímabila, 

g) „samfella“: að unnt er að setja gögnin margvíslega saman 
og í margvíslegum tilgangi á áreiðanlegan hátt. 

4. Fimmta hvert ár skulu aðildarríki afhenda 
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) 
skýrslu um gæði sendu gagnanna sem og um allar 
aðferðafræðilegar breytingar sem gerðar hafa verið. 

5. Innan sex mánaða frá viðtöku beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna) og 
til að gera henni kleift að meta gæði sendu gagnanna, skulu 
aðildarríkin senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópusambandsins) skýrslu sem inniheldur allar viðkomandi 
upplýsingar um framkvæmd þessarar reglugerðar. 

7. gr. 

Tímaviðmiðun og tíðni 

Aðildarríki skulu taka saman öll gögn sem tilgreind eru í 
þessari reglugerð frá upphafi næsta almanaksárs eftir 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 55, 1.3.2005, bls. 57. 

gildistöku þessarar reglugerðar og senda þau þaðan í frá, eins 
oft og mælt er fyrir um í 1. mgr. 4. gr. 

8. gr. 

Árlegar hagskýrslur um kjarnorku 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal, í 
samstarfi við kjarnorkugeirann innan ESB, skilgreina röð 
árlegra hagskýrslna um kjarnorku sem skal afhenda og miðla 
frá og með árinu 2009, það ár er fyrsta skýrslutímabilið, með 
fyrirvara um trúnaðarkvöð ef nauðsyn krefur, og forðast 
tvítekningu í gagnaöflun, og á sama tíma halda 
framleiðslukostnaði lágum og álagi vegna skýrslugjafarinnar 
hæfilegu. 

Koma skal röð árlegra hagskýrslna um kjarnorku á fót og er 
heimilt að breyta þeim í samræmi við reglunefndarmeðferð 
með grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

9. gr. 

Hagskýrslur um endurnýjanlega orku og endanlega 
orkunotkun 

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal, í því skyni að auka gæði hagskýrslna um endurnýjanlega 
orku og endanlega orkunotkun í samstarfi við aðildarríkin, 
ganga úr skugga um að hagskýrslurnar séu samanburðarhæfar, 
gagnsæjar, nákvæmar og sveigjanlegar með því að: 

a) endurskoða aðferðafræðina sem notuð var til að setja 
saman hagskýrslur um endurnýjanlega orku í því skyni að 
veita aðgang að viðbótar tölfræðilegum upplýsingum, 
viðeigandi og nákvæmum, um hvern og einn 
endurnýjanlegan orkugjafa, árlega og á 
kostnaðarhagkvæman hátt. Framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópubandalaganna) skal annast kynningu á 
og miðla hagskýrslunum sem settar eru saman frá og með 
2010 (viðmiðunarár), 

b) endurskoða og ákvarða aðferðafræðina sem notuð var 
innanlands og á vettvangi Bandalagsins við að búa til 
hagskýrslur um endanlega orkunotkun (heimildir, breytur, 
gæði, kostnað), byggðar á núverandi stöðu, fyrirliggjandi 
rannsóknum og forathugunum á hagkvæmni, sem og 
kostnaðar- og ábatagreiningum sem eftir á að gera, og 
meta niðurstöður tilraunarannsókna og 
kostnaðarhagræðingargreiningar með það í huga að búa til 
sundurliðunarlykla fyrir endanlega orkunotkun eftir 
geirum og helstu orkunotkun og fella niðurstöðurnar 
smám saman inn í hagskýrslurnar frá og með 2012 
(viðmiðunarár). 

2. Heimilt er að breyta röð hagskýrslna um endurnýjanlega 
orku í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun 
sem og um getur í 2. mgr. 11. gr. 

3. Koma skal á fót röð hagskýrslna um endanlega 
orkunotkun og er heimilt að aðlaga hana í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 
2. mgr. 11. gr. 
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10. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir 

1. Samþykkja skal eftirfarandi ráðstafanir, sem nauðsynlegar 
eru fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar og er ætlað að 
breyta þeim þáttum hennar sem ekki teljast grundvallaratriði, 
m.a. með því að auka við hana, í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 
2. mgr. 11. gr.: 

a) breytingar á skránni yfir gagnagjafa (3. mgr. 3. gr.), 

b) breytingar á landshagskýrslum og viðeigandi útskýringum 
eða skilgreiningum (3. mgr. 4. gr.), 

c) breytingar á sendingarfyrirkomulagi (3. mgr. 5. gr.), 

d) koma á fót árlegum hagskýrslum um kjarnorku og 
breytingar á þeim (2. mgr. 8. gr.), 

e) breytingar á hagskýrslum um endurnýjanlega orku 
(2. mgr. 9. gr.), 

f) koma á fót hagskýrslum um endanlega orkunotkun og 
breytingar á þeim (3. mgr. 9. gr.). 

2. Leyfa skal undanþágur eða frávik til viðbótar í samræmi 
við reglunefndarmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 11. gr. 

3. Hafa ber í huga þá meginreglu að viðbótarkostnaði og 
álagi vegna skýrslugjafar sé haldið innan hæfilegra marka. 

11. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
hagskýrsluáætlunarnefndarinnar. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–
4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. 
og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 
8. gr. hennar. 

Tímabilið, sem kveðið er á um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

12. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg, 22. október 2008. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI A 

ÚTSKÝRINGAR Á HUGTAKANOTKUN 

Viðauki þessi veitir útskýringar eða skilgreiningar á hugtökum sem notuð eru í hinum viðaukunum. 

1. LANDFRÆÐILEGAR ATHUGASEMDIR 

Eftirfarandi landfræðilegar skilgreiningar gilda aðeins vegna hagskýrslugerðar: 

– Ástralía undanskilur svæðin handan hafsins, 

– Danmörk undanskilur Færeyjar og Grænland, 

– Mónakó telst til Frakklands en ekki frönsku svæðin handan hafsins: Gvadelúpeyjar, Martiník, Franska Gvæjana, 
Réunion, Sankti Pierre og Miquelon, Nýja-Kaledónía, Franska Pólýnesía, Wallis- og Fútúnaeyjar, Mayotte, 

– San Marínó og Vatíkanið teljast til Ítalíu, 

– Okinawa telst til Japan, 

– Súrínam og Hollensku Antillur teljast ekki til Hollands, 

– Asoreyjar og Madeira teljast til Portúgal, 

– Kanaríeyjar, Balear-eyjar, og Ceuta og Melilla teljast til Spánar, 

– Liechtenstein telst ekki til Sviss, 

– til Bandaríkjanna teljast ríkin 50, Kólumbíuhérað (District of Columbia), Bandarísku Jómfrúreyjar, Púertó Ríkó 
og Gvam. 

2. SAMTÖLUR 

Framleiðendur eru flokkaðir samkvæmt tilgangi framleiðslunnar: 

– Framleiðendur í aðalstarfsemi: fyrirtæki, hvort sem er í einka- eða almenningseign, sem hafa fyrir aðalstarfsemi 
að framleiða raforku og/eða varma til að selja þriðja aðila. 

– Framleiðendur til eigin nota: fyrirtæki, hvort sem er í einka- eða almenningseign, sem framleiða raforku og/eða 
varma eingöngu eða að hluta til eigin nota til að styðja við aðalstarfsemi sína. 

Athugasemd: framkvæmdastjórnin getur skýrt hugtakanotkun frekar, eftir að endurskoðun á atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna (e. NACE) hefur öðlast gildi, með því að bæta viðeigandi tilvísunum við í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 
2. mgr. 11. gr. 

2.1. Birgða- og umbreytingargeirar 

Framleiðsla/innlend framleiðsla 

Unnið eða framleitt eldsneytismagn, reiknað út að loknum aðgerðum til að fjarlægja skaðlaus óhreinindi. Með
framleiðslunni telst það magn sem framleiðandinn notar í framleiðsluferlinu (t.d. til hitunar eða starfrækslu á búnaði
og aukabúnaði), einnig það sem afhent er öðrum orkuframleiðendum til umbreytingar eða annarra nota. 

„Innlend“: framleiðsla úr auðlindum innan hlutaðeigandi ríkis. 
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Innflutningur/útflutningur 

Hvað varðar landfræðilegar skilgreiningar, sjá liðinn „Landfræðilegar athugasemdir“. 

„Innflutningur“ vísar, nema annað sé tilgreint, til upprunalands (landsins þar sem orkuvaran var framleidd) til 
notkunar í landinu og „útflutningur“ til þess lands þar sem framleidd orkuvara er að síðustu notuð. 

Litið skal á magn sem innflutt eða útflutt þegar það hefur farið yfir pólitísk landamæri landsins, hvort sem
tollafgreiðsla hefur átt sér stað eða ekki. 

Heimilt er að nota „annað“ sé hvorki hægt að tilgreina uppruna né ákvörðunarstað. 

Tölfræðilegur mismunur getur komið upp ef aðeins upplýsingar um heildarinnflutning og -útflutning liggja fyrir á
fyrrnefndum grundvelli en landfræðilega sundurliðunin byggir á annarri könnun, heimild eða hugmynd. Í því tilviki 
skal mismunurinn falla undir „annað“. 

Alþjóðlegir skipageymar 

Magn eldsneytis sem afhent er skipum í alþjóðlegum siglingum án tillits til undir hvaða fána þau sigla. Alþjóðlegar 
siglingar geta farið fram á sjó, á vötnum og vatnaleiðum og í strandsjó. Undanskilin er: 

– eldsneytisnotkun skipa í innanlandssiglingum. Ákvarða ætti á milli innanlands- eða alþjóðlegra siglinga á
grundvelli brottfararhafnar og komuhafnar en ekki á því hvaða fána skipið siglir undir eða hvert ríkisfang þess 
er, 

– notkun af hálfu fiskiskipa, 

– notkun af hálfu herafla. 

Breytingar á birgðum 

Mismunurinn á birgðum í upphafi og birgðum í lok tímabils að því er varðar birgðir á innlendu yfirráðasvæði. 

Verg notkun (útreiknuð) 

Útreiknað verðgildi, skilgreint sem: 

innlend framleiðsla + frá öðrum aðilum + innflutningur - útflutningur - alþjóðlegir skipsgeymar + breytingar á
birgðum 

Verg notkun (mæld) 

Magnið sem er skráð í raun í könnunum frá geirum endanlegra notenda. 

Tölfræðilegur mismunur 

Útreiknað verðgildi, skilgreint sem: 

útreiknuð verg notkun - mæld verg notkun. 

Tekur til breytinga á birgðum hjá endanlegum notendum þegar ekki er hægt að skilgreina þær sem hluta af
„breytingum á birgðum“. 

Taka skal fram ástæður fyrir öllum meiri háttar mismun. 

Framleiðendur í aðalstarfsemi – raforkuver 

Magn eldsneytis sem er notað við raforkuframleiðslu. 

Tilkynna skal um eldsneyti sem notað er af hálfu orkuvera sem eru með a.m.k. eina deild samþættrar varma- og
raforkuvinnslu undir Framleiðendur í aðalstarfsemi – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu (e. CHP). 

Framleiðendur í aðalstarfsemi – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

Magn eldsneytis notað við raforku- og varmaframleiðslu. 

Framleiðendur í aðalstarfsemi – varmaorkuver 

Magn eldsneytis notað við varmaframleiðslu. 

Framleiðendur til eigin nota – raforkuver 

Magn eldsneytis notað við raforkuframleiðslu. 

Tilkynna skal um eldsneyti sem notað er af hálfu orkuvera sem eru með a.m.k. eina deild samþættrar varma- og
raforkuvinnslu undir „Framleiðendur til eigin nota – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu“. 

Framleiðendur til eigin nota – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

Magn eldsneytis sem samsvarar þeirri raforku sem framleidd er og þeim varma sem seldur er. 
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Framleiðendur til eigin nota – varmaorkuver 

Eldsneyti sem samsvarar þeim varma sem seldur er. 

Eldsneytiskögglaver 

Magn notað við eldsneytisframleiðslu. 

Magn notað til hitunar og starfrækslu búnaðar ætti ekki að tilkynna hér heldur undir notkun í orkugeiranum. 

Koksofnar 

Magn notað í koksofnum. 

Magn notað til hitunar og starfrækslu búnaðar ætti ekki að telja fram hér heldur undir notkun í orkugeiranum. 

Brúnkolaköggla- og mókögglaver 

Magn surtarbrands eða brúnkola, notað við framleiðslu á brúnkolakögglum (e. BKB) eða mó til að framleiða
móköggla (e. PB). 

Magn notað til hitunar og starfrækslu búnaðar ætti ekki að telja fram hér heldur undir notkun í orkugeiranum. 

Gasveitur 

Magn notað til að framleiða gas í gasveitum og kolagasverum. 

Magn notað sem eldsneyti til hitunar og starfrækslu búnaðar ætti ekki að telja með hér heldur telja fram sem notkun 
í orkugeiranum. 

Háofn 

Magn kokskola og/eða linkola (almennt nefnd PCI á ensku) og koksofnakoks sem umbreytt var í háofnum. 

Magn notað til eldsneytis fyrir hitun og starfrækslu háofna (t.d. háofnagas) ætti ekki að telja með hér heldur undir 
notkun í orkugeiranum. 

Þétting kola í vökva 

Eldsneytismagn notað við framleiðslu á tilbúinni olíu. 

Hreinsunarstöðvar jarðolíu 

Magn notað við framleiðslu á jarðolíuafurðum. 

Magn notað til eldsneytis fyrir hitun og starfrækslu búnaðar ætti ekki að telja fram hér heldur undir notkun í 
orkugeiranum. 

Ekki skilgreint annars staðar — umbreyting 

Magn notað til umbreytingaraðgerða, ótalið annars staðar. Ef reitur þessi er notaður skal útskýra færslurnar, undir 
þessum lið, í skýrslunni. 

 

2.2. Orkugeiri og endanleg notkun 

Samtala orkugeira 

Magn sem orkuiðnaðurinn notar til að standa undir vinnslu (námugreftri, olíu- og gasframleiðslu) eða
umbreytingaraðgerðum. 

Magn eldsneytis, sem umbreytt er í annað orkuform (tilkynnt undir umbreytingargeiranum) eða notað í rekstur á 
olíu-, gas- og kolagrugglausnarleiðslum (tilkynnt undir flutningageiranum) er undanskilið. 

Tekur til framleiðslu kemískra efna til kjarnaklofnunar og kjarnasamruna og afurða þessara ferla. 

Raforkuver, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu (CHP) og varmaorkuver 

Magn sem notað er sem orka í raforkuverum, orkuverum fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og
varmaorkuverum. 

Kolanámur 

Magn sem notað er sem orka til að standa undir námi og forvinnslu á kolum í kolanámuiðnaðinum. 

Kol sem brennt er í námuorkuverum skal tilkynna undir umbreytingargeiranum. 

Eldsneytiskögglaver 

Magn sem notað er sem orka í eldsneytiskögglaverum. 

Koksofnar 

Magn sem notað er sem orka í koksverum. 

Brúnkolaköggla- og mókögglaver 

Magn notað sem orka í brúnkolaköggla- og mókögglaverum. 
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Gasver/gösunarver 

Magn sem notað er sem orka í gasverum og kolagösunarverum. 

Háofnar 

Magn sem notað er sem orka í háofnum. 

Þétting kola í vökva 

Magn sem notað er sem orka í verum er þétta kol í vökva. 

Hreinsunarstöðvar jarðolíu 

Magn sem notað er sem orka í hreinsunarstöðvum jarðolíu. 

Olíu- og jarðgasvinnsla 

Magn sem notað er til eldsneytis í olíu- og gasvinnslu og í jarðgasvinnslustöðvum. 

Undanskilið er flutningstap í leiðslum (tilkynnt undir tapi af dreifingu) og magn orku sem notað er til að starfrækja
leiðslur (tilkynnt undir flutningageiranum). 

Samtala endanlegrar notkunar 

Skilgreind (reiknuð út) sem: 

= samtala notkunar til annars en orkugjafar + endanleg orkunotkun (iðnaður + flutningur + aðrir geirar) 

Undanskilin er afhending til umbreytingar, notkun orkuframleiðsluiðnaðarins og tap af dreifingu. 

Notkun sem er ekki til orkugjafar 

Orkuvörur sem eru notaðar til hráefnis í mismunandi geirum, þ.e. hvorki notaðar til eldsneytis né umbreytt í annað
eldsneyti. 

 

2.3. Skilgreining á lokanotkun orku 

Endanleg orkunotkun 

Heildarorkunotkun í iðnaði, flutningum og öðrum geirum. 

Iðnaðargrein 

Hér er átt við eldsneytið sem iðnaðarfyrirtæki nota til að standa undir aðalstarfsemi sinni. 

Með hreinum varmaverum eða orkuverum fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu er aðeins átt við magn
eldsneytis sem notað er til framleiðslu á varma sem orkuverið sjálft notar. Tilkynna ber magn eldsneytis, sem notað
er til framleiðslu á seldum varma og til raforkuframleiðslu, undir viðeigandi umbreytingargeira. 

Járn og stál 

Kemískt (þ.m.t. unnið er úr jarðolíu eða jarðgasi) 

Kemískur iðnaður og sá sem vinnur úr jarðolíu eða jarðgasi. 

Járnlausir málmar 

Járnlaus málmiðnaður. 

Málmlaus steinefni 

Gler-, keramík-, sements- og annar byggingarefnisiðnaður.  

Flutningatæki 

Iðnaður sem tengist búnaði sem notaður er við flutninga. 

Vélbúnaður 

Fullunnin málmvara, vélbúnaður og búnaður annar en flutningatæki. 

Námuvinnsla og grjótnám 

Orkuframleiðsluiðnaður er undanskilinn. 

Matvæli, drykkjarvörur og tóbak 

Pappírskvoða, pappír og prentun 

Tekur til framleiðslu á uppteknu efni. 

Viður og viðarvörur (önnur en pappírskvoða og pappír) 

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

Textílefni og leður 
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Ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

Notkun í geirum sem ekki er fjallað um að ofan. 

Flutningageiri 

Orkunotkun í allri flutningastarfsemi án tillits til atvinnuvegarins þar sem starfsemin á sér stað. 

Flutningageiri — járnbrautir 

Öll notkun í umferð járnbrauta, þ.m.t. iðnaðarjárnbrauta. 

Flutningageiri — innanlandssiglingar 

Magn sem afhent er til skipa sem ekki eru í alþjóðlegum siglingum án tillits til undir hvaða fána þau sigla (sjá
„Alþjóðlegir skipsgeymar“). Ákvarða ætti á milli innanlands- eða alþjóðlegra siglinga á grundvelli brottfararhafnar
og komuhafnar en ekki á því hvaða fána skipið siglir undir eða hvert ríkisfang þess er. 

Flutningageiri — vegir 

Magn notað í ökutækjum. 

Tekur til eldsneytis sem landbúnaðarökutæki á þjóðvegum nota og smurolía til notkunar á ökutæki. 

Undanskilin er orka sem notuð er á kyrrstæðar vélar (sjá aðra geira), á dráttarvélar utan þjóðvega (sjá landbúnað),
ökutæki til notkunar í hernaði (sjá aðra geira — ekki skilgreint annars staðar), jarðbik notað í yfirborð vega og orka
sem notuð er á vélar á byggingarsvæðum (sjá iðnað, undirgrein „byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð“). 

Flutningageiri — flutningar með leiðslum 

Magn notað sem orka til að styðja og starfrækja leiðslur sem flytja gas, vökva, grugglausnir og aðra hrávöru. 

Tekur til orku sem notuð er í dælustöðvum og til viðhalds á leiðslunni. 

Undanskilin er orka sem notuð er til dreifingar á jarðgasi eða verksmiðjugasi, heitu vatni eða gufu með leiðslum frá
dreifingaraðilanum til endanlegra notenda (talið fram í orkugeiranum), orka sem notuð er til lokadreifingar á vatni til 
heimila, iðnaðar, verslunar og annarra notenda (talið fram í verslun og opinberri þjónustu) og tap sem hlýst við 
flutning þennan frá dreifingaraðilum til endanlegra notenda (talið fram sem tap í dreifingu). 

Flutningageiri — millilandaflug 

Magn flugvélaeldsneytis sem afhent er til loftfara í millilandaflugi. Byggja ætti ákvörðun um brottfarar- og
lendingarstað á því hvort um sé að ræða innanlands- eða millilandaflug en ekki á grundvelli ríkisfangs
flugrekandans. 

Undanskilið er eldsneyti sem flugrekendur nota á eigin ökutæki (talið fram í flutningageiranum — ekki skilgreint
annars staðar) og flugvélaeldsneyti til hernaðarnota (talið fram í öðrum geira — ekki skilgreint annars staðar). 

Flutningageiri — innanlandsflug 

Flugvélaeldsneyti sem afhent er til loftfara í innanlandsflugi — verslunar-, einka-, landbúnaðarflugi o.s.frv. 

Tekur til eldsneytis sem notað er í öðrum tilgangi en til flugs, t.d. vélaprófana í prófunarbekk. Byggja ætti ákvörðun
um brottfarar- og lendingarstað á því hvort um sé að ræða innanlands- eða millilandaflug en ekki á grundvelli
ríkisfangs flugrekandans. 

Undanskilið er eldsneyti sem flugrekendur nota á eigin ökutæki (talið fram í flutningageiranum — ekki skilgreint
annars staðar) og flugvélaeldsneyti til hernaðarnota (talið fram í öðrum geira — ekki skilgreint annars staðar). 

Flutningageiri — ekki skilgreint annars staðar 

Magn notað til flutningastarfsemi, ótalið annars staðar. 

Tekur til eldsneytis sem notað er af flugrekendum á ökutæki þeirra og eldsneytis sem notað er í höfnum á
affermingartæki skipa, ýmsar gerðir af krönum. 

Atriði sem telja skal fram koma fram undir þessum lið. 

Aðrir geirar 

Geirar sem ekki er sérstaklega minnst á eða tilheyra ekki orku, iðnaði eða flutningum. 

Aðrir geirar — verslun og opinber þjónusta 

Eldsneyti sem fyrirtæki og skrifstofur í opinbera geiranum og einkageiranum nota. 

Aðrir geirar — íbúðarhúsnæði 

Telja skal fram eldsneyti sem er notað af öllum tegundum heimila, þ.m.t. „heimilum með launuðum starfsmönnum“. 
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Aðrir geirar — landbúnaður/skógrækt 

Eldsneyti sem er notað í landbúnaði, veiðum og skógrækt. 

Aðrir geirar — fiskveiðar 

Eldsneyti afhent til fiskveiða inni í landi, strand- og djúpsjávarveiða. Fiskveiðar skulu ná yfir eldsneyti sem afhent er 
skipum sem hafa tekið eldsneyti í landinu, án tillits til undir hvaða fána þau sigla (þ.m.t. fiskveiðar á alþjóðlegu
hafsvæði) og orku sem notuð er í fiskiðnaðinum. 

Aðrir geirar — ekki skilgreindir annars staðar 

Starfsemi sem er ótalin annars staðar. Flokkur þessi tekur meðal annars til eldsneytisnotkunar til allrar hreyfanlegrar 
og kyrrstæðrar notkunar í hernaðarskyni (t.d. í skipum, flugvélum, á vegum og orkunotkun í íbúðarhúsnæði), án
tillits til hvort eldsneytið sem afhent er fer til hers landsins eða hers annars lands. Ef þessi reitur er notaður skal
útskýra í skýrslunni þau atriði sem eru færð undir þennan lið. 

 

3. ÖNNUR HUGTÖK 

Merking eftirfarandi skammstafana er sem hér segir: 

– TML: tetrametýlblý, 

– TEL: tetraetýlblý, 

– SPB: hreinsað bensín, 

– LPG: fljótandi jarðolíugas, 

– NGL: jarðgasvökvar, 

– LNG: fljótandi jarðgas, 

– CNG: þjappað jarðgas. 
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VIÐAUKI B 

ÁRLEGAR HAGSKÝRSLUR UM ORKUMÁL 

Í þessum viðauka er lýsing á umfangi, einingum, skýrslugjafartímabili, tíðni, fresti og fyrirkomulagi sendinga varðandi árlega 
söfnun á hagskýrslum um orkumál. 

Viðauki A gildir um útskýringar á hugtökum sem þessi viðauki útskýrir ekki sérstaklega. 

1. JARÐEFNAELDSNEYTI Í FÖSTU FORMI OG VERKSMIÐJUGAS 

1.1. Viðeigandi orkuvörur 

Gagnaöflun þessi á við um allar eftirtaldar orkuvörur, nema annað sé tekið fram á: 

Orkuvara Skilgreining 

1. Harðkol Hágæðakol sem notuð eru í iðnaði og íbúðarhúsnæði. Yfirleitt hafa þau minna en
10% af rokgjörnu efni og hátt kolefnisinnihald (um 90% fast kolefni). Vergt 
varmagildi þeirra er meira en 23 865 kJ/kg (5700 kkal/kg) miðað við öskulaust en 
rakt efni. 

2. Kokskol Linkol af þeim gæðum sem henta til framleiðslu á koksi sem nota má til að styðja
við hleðslu háofna. Vergt varmagildi þeirra er meira en 23 865 kJ/kg 
(5700 kkal/kg) miðað við öskulaust en rakt efni. 

3. Önnur linkol 

(gufukol) 

Kol notuð til framleiðslu á gufu og tekur þetta til allra linkola sem hvorki eru talin
til kokskola né harðkola. Þau einkennast af hærra magni rokgjarns efnis en
harðkol (meira en 10%) og lægra kolefnisinnihaldi (minna en 90% fast kolefni). 
Vergt varmagildi þeirra er meira en 23 865 kJ/kg (5700 kkal/kg) miðað við 
öskulaust en rakt efni. Ef linkol eru notuð í koksofna eru þau talin fram sem 
kokskol. 

4. Gljábrúnkol Á við um ómótuð kol með vergu varmagildi á milli 17 435 kJ/kg (4165 kkal/kg) 
og 23 865 kJ/kg (5700 kkal/kg) sem innihalda meira en 31% af rokgjörnum 
efnum miðað við þurrt, steinefnalaust efni. 

5. Surtarbrandur/brúnkol Ómótuð kol með vergu varmagildi minna en 17 435 kJ/kg (4165 kkal/kg) og 
meira en 31% af rokgjörnum efnum miðað við þurr steinefnalaus efni. 

Olíuleirsteinn og tjörusandur, sem er framleiddur og brenndur strax eftir vinnslu,
er talinn fram í þessum flokki. Olíuleirsteinn og tjörusandur, sem er settur í önnur 
umbreytingarferli, er einnig talinn fram í þessum flokki. 

Þetta tekur til þess hluta olíuleirsteins eða tjörusands sem notaður er í 
umbreytingarferlinu. Olía úr leirsteini og aðrar vörur sem fengnar eru fram með 
umbreytingu í vökva eru taldar fram í árlega olíuspurningalistanum. 

6. Mór Brennanlegt mjúkt, gropið eða þjappað plöntuset með háu vatnsinnihaldi (allt að 
90% í upprunalegu formi), auðskorið, í litum frá ljósbrúnum yfir í dökkbrúnan. 
Mór, sem ekki er notaður sem orkugjafi, er ekki talinn með. 

Skilgreining þessi er með fyrirvara um skilgreininguna á endurnýjanlegum 
orkugjöfum í tilskipun 2001/77/EB og leiðbeiningar milliríkjanefndarinnar um 
loftslagsbreytingar frá 2006 um landsskrár yfir gróðurhúsalofttegundir. 

7. Eldsneytiskögglar Samsett eldsneyti gert úr harðkolaögnum með því að bæta bindiefni við þær. 
Magn eldsneytisköggla sem framleitt er getur því orðið aðeins meira en það magn 
kola sem notað er í umbreytingarferlinu. 

8. Koksofnakoks Fast efni sem fæst með kolun kola, aðallega kokskola, við hátt hitastig, það er 
með lágt rakastig og lítið af rokgjörnum efnum. Koksofnakoks er aðallega notað í 
járn- og stáliðnaðinum sem orkugjafi og hvarfmiðill. Til þessa flokks teljast 
kokssalli og málmsteypukoks. 

Hálfkoks (föst afurð sem fæst með kolun kola við lágt hitastig) ætti einnig að 
teljast til þessa flokks. Hálfkoks er notað til heimilisnota eða af
umbreytingarverinu sjálfu. Liður þessi tekur einnig til koks, kokssalla og hálfkoks 
sem gert er úr surtarbrandi/brúnkolum. 

9. Gaskoks Aukaafurð úr harðkolum sem notuð er til framleiðslu á veitugasi í gasverum.
Gaskoks er notað til hitunar. 
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10. Koltjara Myndast þegar linkol eru þurreimuð. Koltjara er fljótandi aukaafurðin sem verður 

til þegar kol eru eimuð í koksofni til að framleiða koks eða að hún er framleidd
sérstaklega úr brúnkolum (lághitatjara). Koltjöru er hægt að eima frekar fyrir 
mismunandi lífrænar vörur (t.d. bensen, tólúen og naftalín) sem yfirleitt yrðu 
taldar fram undir hráefni fyrir jarðolíu- og jarðgasiðnaðinn. 

11. Brúnkolakögglar 

(brúnkolakögglar) 

Brúnkolakögglar eru samsett eldsneyti, framleitt úr surtarbrandi/brúnkolum, 
kögglarnir eru búnir til með háþrýstingi án bindiefna. Tekur til móköggla, 
þurrkaðra brúnkolaagna og salla. 

12. Gasveitugas Tekur til allra gastegunda sem framleiddar eru hjá almenningsveitum eða verum í 
einkaeign sem hafa framleiðslu, flutning og dreifingu gass að aðalmarkmiði sínu.
Þar er meðtalið gas sem framleitt er með kolun (þ.m.t. gas sem er framleitt í 
koksofnum og blandað við gasveitugas), með algerri gösun, með eða án auðgunar 
með olíuvörum (fljótandi jarðolíugasi, eldsneytisolíuleif o.s.frv.) og með 
umbreytingum og einfaldri blöndun á gasi og/eða lofti, talið fram í „frá öðrum 
uppsprettum“. Gasveitugas, sem blandað hefur verið saman við jarðgas, sem
verður dreift og notað fyrir milligöngu jarðgasdreifikerfisins, er talið fram undir 
umbreytingargeiranum. 

Telja ætti framleiðslu á öðru kolagasi (t.d. koksofnagasi, óefnislega og gasi úr 
súrefnisstálbræðsluofnum) fram í dálkunum er varða slíkt gas en ekki undir
framleiðslu á gasveitugasi. Kolagas, sem flutt er í gasveituver, ætti þá að telja 
fram (í dálki út af fyrir sig) í umbreytingargeiranum í röðinni fyrir gasveituver. 
Heildarmagn gasveitugass sem orðið hefur til við flutning á öðru kolagasi skal 
fært í línu fyrir framleiðslu á gasveitugasi. 

13. Koksofnagas Gasið er aukaafurð framleiðslu á koksofnakoksi fyrir járn- og stálframleiðslu. 

14. Háofnagas Framleitt með bruna á koksi í háofnum í járn- og stáliðnaðinum. Þaðan er það 
endurheimt og notað til eldsneytis, að hluta til innan versins og að hluta til í öðru 
ferli innan stáliðnaðarins eða í orkuverum sem hafa útbúnað til að brenna því. 
Eldsneytismagnið skal tilgreint á grunni vergs varmagildis. 

15. Gas úr súrefnisstál-
bræðsluofnum 

Aukaafurð stálframleiðslu í súrefnisbræðsluofnum, endurheimt þegar það leitar út
úr bræðsluofninum. Gasið er einnig þekkt sem málmbræðsluofnagas, LD-gas og 
BOS-gas (á ensku). 

16. Harðkol Hugtakið „harðkol“ á við um kol með hærra vergt varmagildi en 23 865 kJ/kg 
(5700 kkal/kg) miðað við öskulaust en rakt efni og með handahófskenndan 
endurvarpsstuðul vítríníts sem er að meðaltali ekki lægri en 0,6. Harðkol ná yfir
allar orkuvörur samanlagt frá 1 til 3 (harðkol, kokskol og önnur linkol). 

 

1.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

Viðauki A gildir um útskýringar á hugtökum sem þessi viðauki útskýrir ekki sérstaklega. 

1.2.1. Birgða- og umbreytingargeirar 

1. Framleiðsla 

1.1. Þar af: neðanjarðar 

Gildir aðeins um harðkol, kokskol, önnur linkol, gljábrúnkol og surtarbrand/brúnkol. 

1.2. Þar af: ofanjarðar 

Gildir aðeins um harðkol, kokskol, önnur linkol, gljábrúnkol og surtarbrand/brúnkol. 

2. Frá öðrum upptökum 

Um er að ræða tvo þætti: 

– endurheimt grugglausn, kolamél og aðrar kolavörur svo rýrar að gæðum að ekki er hægt að flokka þær
til kolategundar. Tekur til kola sem endurheimt eru úr úrgangshaugum og öðrum úrgangsgeymum, 

– eldsneytisbirgðir, þar sem framleiðslan kemur fram í öðrum eldsneytisorkujöfnuði en þar sem notkunin 
mun koma fram í kolaorkujöfnuðinum. 
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2.1. Þar af: úr olíuvörum 

Gildir ekki um harðkol, kokskol, önnur linkol, gljábrúnkol og surtarbrand/brúnkol og mó. 

Til dæmis jarðolíukoks sem bætt er í kokskol fyrir koksofna. 

2.2. Þar af: úr jarðgasi 

Gildir ekki um harðkol, kokskol, önnur linkol, gljábrúnkol og surtarbrand/brúnkol og mó. 

Til dæmis jarðgas sem bætt er í gasveitugas til endanlegrar notkunar. 

2.3. Þar af: úr endurnýjanlegum orkugjöfum 

Gildir ekki um harðkol, kokskol, önnur linkol, gljábrúnkol og surtarbrand/brúnkol og mó. 

Til dæmis iðnaðarúrgangur sem bindiefni í framleiðslu á eldsneytiskögglum. 

3. Innflutningur 

4. Útflutningur 

5. Alþjóðlegir skipageymar 

6. Breytingar á birgðum 

Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

7. Verg notkun 

8. Tölfræðilegur mismunur 

9. Samtala umbreytingargeira 

Eldsneytismagn sem notað er til fyrsta eða annars stigs umbreytinga á orku (t.d. á kolum yfir í raforku, á 
koksofnagasi yfir í raforku) eða til umbreytingar á afleiddum orkuvörum (t.d. á kokskolum yfir í koks). 

9.1. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – raforkuver 

9.2. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

9.3. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – varmaorkuver 

9.4. Þar af: framleiðendur til eigin nota – raforkuver 

9.5. Þar af: framleiðendur til eigin nota – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

9.6. Þar af: framleiðendur til eigin nota – varmaorkuver 

9.7. Þar af: eldsneytiskögglaver 

9.8. Þar af: koksofnar 

9.9. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

9.10. Þar af: gasveitur 

9.11. Þar af: háofnar 

Magn kokskola og/eða linkola og koksofnakoks sem er umbreytt í háofnum. Magn notað til eldsneytis við 
hitun og starfrækslu háofna (t.d. háofnagass) ætti ekki að telja með í umbreytingargeiranum, heldur telja 
fram sem notkun í orkugeiranum. 

9.12. Þar af: breyting kola í vökva 

Olía úr leirsteini og aðrar vörur sem fengnar eru fram með breytingu í vökva skal telja fram samkvæmt 
4. kafla í þessum viðauka. 

9.13. Þar af: í blandað jarðgas 

Magn kolagass sem blandað er saman við jarðgas. 

9.14. Þar af: ekki skilgreint annars staðar — umbreyting 
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1.2.2. Orkugeiri 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: raforkuver, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og varmaorkuver 

1.2. Þar af: kolanámur 

1.3. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.6. Þar af: gasveitur 

1.7. Þar af: háofnar 

1.8. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.9. Þar af: breyting kola í vökva 

1.10. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Tap við dreifingu 

Tap sem verður við flutning og dreifingu, sem og við brennslu á verksmiðjugasi. 

3. Samtala endanlegrar notkunar 

4. Samtala notkunar til annars en orkugjafar 

4.1. Þar af: iðnaðar-, umbreytingar- og orkugeiri 

Notkun til annars en orkugjafar í öllum undirgeirum iðnaðar-, umbreytingar- og orkugeira, t.d. kol notuð til 
að búa til metanól eða ammoníak. 

4.1.1. Frá 4.1, þar af: í jarðolíuefna- eða jarðgasefnageiranum 

Notkun til annars en orkugjafar, t.d. kol notuð sem hráefni til framleiðslu á áburði og hráefni í önnur efni 
sem unnin eru úr jarðolíu eða jarðgasi. 

4.2. Þar af: flutningageiri 

Notkun til annars en orkugjafar í öllum undirgeirum flutningageirans. 

4.3. Þar af: aðrir geirar 

Notkun til annars en orkugjafar í verslun og opinberri þjónustu, íbúðarhúsnæði, landbúnaði og öðru sem 
ekki er skilgreint annars staðar. 

 

 

1.2.3. Skilgreining á lokanotkun orku 

1. Endanleg orkunotkun 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 
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2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri 

3.1. Þar af: járnbrautir 

3.2. Þar af: innanlandssiglingar 

3.3. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — annað 
 

1.2.4. Innflutningur og útflutningur 

Innflutningur eftir upprunalandi og útflutningur eftir viðtökulandi. 

Á ekki við um mó, gaskoks, gasveitugas, koksofnagas, háofnagas eða gas úr súrefnisstálbræðsluofnum. 

1.2.5. Aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota 

Telja verður fram aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota sérstaklega fyrir orkuver sem framleiða 
eingöngu raforku, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og orkuver sem framleiða eingöngu varma. 

Aðföng þessi til framleiðenda til eigin nota eru aðgreind eftir tegundum aðalstarfsemi sem skráðar eru í eftirfarandi 
töflu: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.3. Þar af: koksofnar 

1.4. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.5. Þar af: gasveitur 

1.6. Þar af: háofnar 

1.7. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.8. Þar af: breyting kola í vökva 

1.9. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 
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2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri 

3.1. Þar af: járnbrautir 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar: 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

 

1.3. Varmagildi 

Telja skal fram bæði vergt varmagildi og nettóvarmagildi í orkuvörunum sem nefndar eru í lið 1.1. að því er varðar 
eftirfarandi aðalsamtölur. 

Á ekki við um gasveitugas, koksofnagas, háofnagas og gas úr súrefnisstálbræðsluofnum: 

1. Framleiðsla 

2. Innflutningur 

3. Útflutningur 

4. Notað í koksofna 

5. Notað í háofna 

6. Notað í raforkuver, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og varmaorkuver hjá framleiðendum í
aðalstarfsemi 

7. Notað í iðnaði 

8. Til annarra nota 
 

1.4. Framleiðsla og birgðir í kolanámum 

Gildir aðeins um harðkol og brúnkol. 

Telja skal fram magn af eftirfarandi: 

1. Framleiðsla neðanjarðar 

2. Framleiðsla ofanjarðar 
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3. Frá öðrum upptökum 

4. Birgðir í lok tímabils 

4.1. Þar af: birgðir í námum 

 

1.5. Mælieiningar 

1. Orkumagn 103 tonn 

Undantekning: í gasi (gasveitugasi, koksofnagasi, háofnagasi, gasi úr súrefnisstál-
bræðsluofnum) er orkuinnihaldið mælt beint og einingin terajúl (TJ) (byggist á vergu 
varmagildi) er því notuð. 

2. Varmagildi MJ/tonn 

 

1.6. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

 

2. JARÐGAS 

2.1. Viðeigandi orkuvörur 

Gagnaöflun þessi á við um jarðgas en til þess telst gas, aðallega metan, sem finnst í nýtanlegum jarðlögum, hvort 
sem er fljótandi eða loftkennt. 

Innan þess telst bæði „ótengt“ gas frá svæðum þar sem aðeins er vinnsla á vetniskolefni í loftkenndu formi og 
„tengt“ gas úr framleiðslu sem tengist vinnslu á jarðolíu, sem og metan sem er endurheimt úr kolanámum 
(kolanámugas) eða kolalögum (kolalagagas). 

Innan þess telst hvorki gas sem búið er til með loftfirrðri rotnun lífmassa (t.d. gasi frá heimilishaldi eða gasi frá 
skólpi) né gasveitugas. 

 

2.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

2.2.1. Birgða- og umbreytingargeirar 

Í eftirfarandi samtölum skal telja fram magn, gefið upp í bæði magn- og orkueiningum og jafnframt taka með vergt 
varmagildi og hreint varmagildi: 

1. Innlend framleiðsla 
Öll markaðshæf þurrframleiðsla innan landamæra, þ.m.t. úr vinnslu á hafi úti. Framleiðsla er mæld eftir 
hreinsun og útdrátt á jarðgasvökva og brennisteini. 
Undanskilið er gas sem tapast við vinnslu og magn þess sem er niðurdælt, loftað gas og afgas. 
Innifalið er magn notað innan jarðgasiðnaðarins, við jarðgasvinnslu, í leiðslukerfum og vinnslustöðvum. 

1.1. Þar af: tengt gas 
Jarðgas úr vinnslu sem tengist hráolíu. 

1.2. Þar af: ótengt gas 
Jarðgas frá svæðum þar sem aðeins er vinnsla á vetniskolefnum í loftkenndu formi. 

1.3. Þar af: kolanámugas 
Metan unnið úr kolanámum eða úr kolalögum, leitt í rörum að yfirborðinu og notað í kolanámum eða flutt 
með leiðslum til neytenda. 

 



Nr. 54/840  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.9.2014 

 

 

2. Frá öðrum upptökum 
Eldsneyti sem er blandað í jarðgas og notað sem blanda. 

2.1. Þar af: úr olíuvörum 
Fljótandi jarðolíugas til að endurnýja gæðin, t.d. varmagildi. 

2.2. Þar af: úr kolum 
Verksmiðjugas til að blanda við jarðgas. 

2.3. Þar af: úr endurnýjanlegum orkugjöfum 
Lífgas til að blanda við jarðgas. 

3. Innflutningur 

4. Útflutningur 

5. Alþjóðlegir skipageymar 

6. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

7. Verg notkun 

8. Tölfræðilegur mismunur 
Krafan um að telja fram varmagildi á ekki við hér. 

9. Endurheimtanlegt gas: upphafsbirgðir og birgðir í lok tímabils 
Tiltækt gasmagn til afhendingar hvernig sem á stendur með inntak eða úttak. Þetta tekur til 
endurheimtanlegs jarðgass sem geymt er í sérstökum geymslum (uppurnu gas- og/eða olíuvinnslusvæði, í 
veiti, saltholu, blönduðum hellum eða öðrum) og geymslum fyrir fljótandi jarðgas. Púðagas skal
undanskilið. 
Krafan um að telja fram varmagildi á ekki við hér. 

10. Loftað gas 
Gas sem losað er út í andrúmsloftið á vinnslustaðnum eða í gasvinnslustöðinni. 
Krafan um að telja fram varmagildi á ekki við hér. 

11. Logagas 
Gas sem brennur í afgasloga á vinnslustaðnum eða í gasvinnslustöðinni. 
Krafan um að telja fram varmagildi á ekki við hér. 

12. Samtala umbreytingargeira 
Eldsneyti sem er notað til fyrsta eða annars stigs umbreytinga á orku (t.d. á jarðgasi yfir í raforku) eða til 
umbreytingar á afleiddum orkuvörum (t.d. á jarðgasi yfir í metanól). 

12.1. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – raforkuver 

12.2. Þar af: framleiðendur til eigin nota – raforkuver 

12.3. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

12.4. Þar af: framleiðendur til eigin nota – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

12.5. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – varmaorkuver 

12.6. Þar af: framleiðendur til eigin nota – varmaorkuver 

12.7. Þar af: gasveitur 

12.8. Þar af: koksofnar 

12.9. Þar af: háofnar 

12.10. Þar af: gas umbreytt í vökva 
Jarðgas sem er notað sem hráefni fyrir umbreytingu í vökva, t.d. magn eldsneytis sem fer inn í 
framleiðsluferli metanóls til umbreytingar í metanól. 

12.11. Þar af: ótilgreint — umbreyting 



25.9.2014  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/841

 

2.2.2. Orkugeiri 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: aðföng til olíuhreinsunarstöðva 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: háofnar 

1.6. Þar af: gasveitur 

1.7. Þar af: raforkuver, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og varmaorkuver 

1.8. Þar af: þétting (fljótandi jarðgas) eða gösun 

1.9. Þar af: gas umbreytt í vökva 

1.10. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Tap við dreifingu og flutning 

 

2.2.3. Skilgreining á lokanotkun orku 

Í öllum eftirfarandi samtölum þarf að telja fram sitt í hvoru lagi notkun á jarðgasi til orkugjafar og (þar sem það á 
við) notkun sem er ekki til orkugjafar: 

1. Samtala endanlegrar notkunar 
Endanleg orkunotkun og notkun sem er ekki til orkugjafar skal talin fram sitt í hvoru lagi undir þessum lið. 

2. Flutningageiri 

2.1. Þar af: flutningar á vegum 
Tekur til bæði þjappaðs jarðgass og lífgass 

2.1.1. Þar af: þáttur lífgass í flutningum á vegum 

2.2. Þar af: flutningur með leiðslum 

2.3. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

3. Iðnaðargeiri 

3.1. Þar af: járn og stál 

3.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

3.3. Þar af: járnlausir málmar 

3.4. Þar af: málmlaus steinefni 

3.5. Þar af: flutningatæki 

3.6. Þar af: vélbúnaður 

3.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

3.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

3.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

3.10. Þar af: viður og viðarvörur 

3.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

3.12. Þar af: textílefni og leður 
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3.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — annað 

 

2.2.4. Innflutningur og útflutningur 

Telja skal fram bæði heildarmagn jarðgass og þann hluta af því sem er fljótandi jarðgas eftir upprunalöndum hvað 
varðar innflutning og eftir viðtökulöndum fyrir útflutning. 

2.2.5. Aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota 

Aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota skal telja fram sérstaklega fyrir raforkuver, orkuver fyrir 
samþætta varma- og raforkuvinnslu og varmaorkuver. 

Aðföng eiga við um eftirfarandi orkuver eða starfsemi: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: aðföng til olíuhreinsunarstöðva 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: gasveitur 

1.6. Þar af: háofnar 

1.7. Þar af: þéttingar- (fljótandi jarðgas) og endurgösunarver 

1.8. Þar af: gas umbreytt í vökva 

1.9. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 
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2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri 

3.1. Þar af: flutningur með leiðslum 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

 

2.2.6. Geymslurými fyrir gas 

1. Heiti 
Heiti staðarins þar sem geymsluaðstaðan er. 

2. Gerð 
Geymslugerð, s.s. uppurið gasvinnslusvæði, salthol o.s.frv. 

3. Virkt rými 
Heildargeymslurými gass, að frádregnu púðagasi. Púðagasið er heildarmagn gass sem þarf að hafa sem 
varanlegar birgðir til að halda megi nægilegum geymsluþrýstingi á neðanjarðargeymum og tryggja 
afhendingarþrýsting á öllu útgjafarstiginu. 

4. Hámarksútgjöf 
Hámarkshlutfall gass sem hægt er að taka út úr viðkomandi geymslu. 

 

2.3. Mælieiningar 

1. Orkumagn Magn jarðgass er talið fram samkvæmt orkuinnihaldi þess, þ.e. í terajúlum, 
byggt á vergu varmagildi, nema annað sé gefið til kynna. 

Þar sem krafist er efnislegs magns er einingin 106m3, sé gert ráð fyrir 
viðmiðunarskilyrðum fyrir gas (15oC, 101,325 kPa). 

2. Varmagildi KJ/m3, sé gert ráð fyrir viðmiðunarskilyrðum fyrir gas (15oC, 101,325 kPa). 

3. Virkt geymslurými 106m3, sé gert ráð fyrir viðmiðunarskilyrðum fyrir gas (15oC, 101,325 kPa). 

4. Hámarksútgjöf 106 m3 á dag, sé gert ráð fyrir viðmiðunarskilyrðum fyrir gas (15oC, 101,325 
kPa). 

 

2.4. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

 
3. RAFORKA OG VARMI 

3.1. Viðeigandi orkuvörur 

Kafli þessi fjallar um varma og raforku. 

 
3.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 
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Viðauki A gildir hvað varðar útskýringar á hugtökum sem þessi kafli útskýrir ekki sérstaklega. Skilgreiningarnar og 
einingarnar, sem nefndar eru í 1., 2., 4. og 5. kafla, gilda um orkuvörur sem heyra undir eldsneyti í föstu formi og 
verksmiðjugas, jarðgas, olíu- og jarðolíuafurðir og endurnýjanlega orku og orku úr úrgangi. 

3.2.1. Birgða- og umbreytingargeirar 

Eftirfarandi sértækar skilgreiningar gilda um samtölur fyrir raforku og varma í þessum kafla. 

– Verg raforkuframleiðsla: samanlögð raforkuframleiðsla frá öllum umræddum rafalasamstæðum 
(þ.m.t. dælimiðlunum), mældum við útgangspól aðalrafalanna. 

– Verg varmaframleiðsla: allur varmi sem framleiddur er í verinu, þ.m.t. varmi sem fer til þess stoðbúnaðar 
versins sem notar heitan vökva (rýmishitun, hitun fljótandi eldsneytis o.s.frv.) og tap í varmaskiptum vers og 
veitukerfis, sem og varmi frá efnavinnslu sem notaður er sem frumorka. 

– Hrein raforkuframleiðsla: verg raforkuframleiðsla að frátalinni þeirri raforku sem notuð er af stoðbúnaði rafala 
og tapinu í spennubreytum aðalrafala. 

– Hrein varmaframleiðsla: varminn sem veittur er inn í dreifingarkerfið, eins og ákvarðað er með mælingum á út- 
og innstreymi. 

Í samtölunum, sem nefndar eru í næstu töflu, verður að telja fram sérstaklega hvað er fyrir orkuver framleiðanda í 
aðalstarfsemi og hvað er fyrir orkuver framleiðanda til eigin nota. Innan þessara tveggja gerða af orkuverum skal 
telja fram sérstaklega bæði verga og hreina raforku- og varmaframleiðslu fyrir raforkuver eingöngu, fyrir samþætt 
varma- og raforkuvinnsluver og fyrir orkuver sem framleiða eingöngu varma, eftir því sem við á, að því er varðar 
eftirfarandi samtölur: 

1. Heildarframleiðsla 

1.1. Þar af: kjarnorka 

1.2. Þar af: vatnsorka 

1.2.1. Þar af: sá hluti vatnsorku sem framleiddur er með dælimiðlun 

1.3. Þar af: jarðvarmi 

1.4. Þar af: sólarorka 

1.5. Þar af: sjávarfalla-, öldu-, haforka 

1.6. Þar af: vindorka 

1.7. Þar af: brennanlegt eldsneyti 
Eldsneyti sem hægt er að kveikja í eða brenna, þ.e. það hvarfast við súrefni til að framleiða umtalsverða
hækkun hitastigs og er brennt beint til að framleiða raforku og/eða varma. 

1.8. Þar af: varmadælur 
Varmaframleiðsla með varmadælum aðeins ef varminn er seldur til þriðja aðila (þ.e. í tilvikum þar sem
framleiðslan á sér stað í umbreytingargeiranum). 

1.9. Þar af: rafmagnskatlar 
Varmamagn frá rafmagnskötlum þar sem framleiðslan er seld til þriðju aðila. 

1.10. Þar af: varmi frá efnavinnslu 
Varmi sem hlýst af framleiðslu án inntekinnar orku, s.s. frá efnahvörfum. 
Undanskilið er varmatap frá orkuknúnum ferlum, sem hefðu átt að vera taldir fram undir framleiddum 
varma úr viðkomandi eldsneyti. 

1.11. Þar af: önnur upptök — raforka (vinsamlegast tilgreinið) 

 

Telja verður samtölurnar, sem nefndar eru í næstu töflu, fram sem heildartölur fyrir raforku og varma hvort fyrir sig, 
eftir því sem við á. Í fyrstu þrem samtölunum í næstu töflu skal magn reiknað út frá því verðgildi sem talið er fram 
skv. fyrri töflu og samrýmt því. 

1. Verg heildarframleiðsla 

2. Eigin notkun í verinu 

 



25.9.2014  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/845

 

 

3. Heildar nettóframleiðsla 

4. Innflutningur 
Sjá einnig skýringu undir 5. lið „Útflutningur“. 

5. Útflutningur 

Litið skal á að raforka sé annaðhvort innflutt eða útflutt þegar hún hefur farið yfir pólitísk landamæri 
landsins, hvort sem tollafgreiðsla hefur átt sér stað eða ekki. Magnið ber að tilgreina, ef raforka er flutt yfir
land, bæði undir innflutningi og útflutningi. 

6. Notað í varmadælur 

7. Notað í rafknúna gufukatla 

8. Notað í dælimiðlun 

9. Notað í raforkuframleiðslu 

10. Afhent orka 
Raforka: samanlögð hrein raforkuframleiðsla frá öllum orkuverum í landinu, að frátöldu því magni sem 
varmadælur og rafknúnir gufukatlar nota á sama tíma, dælt er inn viðbótarmagni eða magni frá við
útflutning til eða innflutning frá útlöndum. 
Varmi: samanlögð nettóvarmaframleiðsla til sölu frá öllum orkuverum í landinu, að frátöldum þeim varma
sem notaður er til raforkuframleiðslu og aukningu eða samdrætti hans með útflutningi frá eða innflutningi 
til útlanda. 

11. Sendinga- og dreifingartap 
Allt tap á raforku og varma vegna flutninga og dreifingar. 
Að því er varðar raforku er tap í spennubreytum sem ekki teljast óaðskiljanlegur hluti orkuvera talið með. 

12. Heildarnotkun (útreiknuð) 

13. Tölfræðilegur mismunur 

14. Heildarnotkun (mæld) 

 

Sérstaklega skal telja fram framleidda raforku, seldan varma og notað eldsneyti, þ.m.t. viðkomandi heildarorku (sem 
byggð er á hreinu varmagildi að undanskildu jarðgasi þar sem vergt varmagildi er notað) úr brennanlegu 
orkugjöfunum sem skráðir eru í næstu töflu, fyrir orkuver framleiðenda í aðalstarfsemi og orkuver þeirra sem 
framleiða til eigin nota. Innan þessara tveggja gerða af orkuverum skal, eftir því sem við á, raforku- og 
varmaframleiðsla talin fram fyrir orkuver sem framleiða (eingöngu) raforku, orkuver fyrir samþætta varma- og 
raforkuvinnslu og orkuver sem framleiða (eingöngu) varma: 

1. Eldsneyti í föstu formi og verksmiðjugas: 

1.1. Harðkol 

1.2. Kokskol 

1.3. Önnur linkol 

1.4. Gljábrúnkol 

1.5. Surtarbrandur/brúnkol 

1.6. Mór 

1.7. Eldsneytiskögglar 

1.8. Koksofnakoks 

1.9. Gaskoks 

1.10. Koltjara 

1.11. Brúnkolakögglar (köggluð brúnkol) 

1.12. Gasveitugas 

1.13. Koksofnagas 

1.14. Háofnagas 
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1.15. Gas úr súrefnisstálbræðsluofnum 

2. Olía og jarðolíuafurðir 

2.1. Jarðolía 

2.2. Jarðgasvökvi 

2.3. Olíuhreinsunargas 

2.4. Fljótandi jarðolíugas 

2.5. Nafta 

2.6. Steinolíukennt þotueldsneyti 

2.7. Önnur steinolía 

2.8. Gas/dísilolía (eimuð brennsluolía) 

2.9. Svartolía 

2.10. Jarðbik (þ.m.t. bikolía) 

2.11. Jarðolíukoks 

2.12. Aðrar olíuvörur 

3. Jarðgas 

4. Endurnýjanleg orka og orka úr úrgangi 

4.1. Iðnaðarúrgangur (óendurnýjanlegur) 

4.2. Sorp (endurnýjanlegt) 

4.3. Sorp (óendurnýjanlegt) 

4.4. Viður, viðarúrgangur og annar fastur úrgangur 

4.5. Hauggas 

4.6. Skólpeðjugas 

4.7. Annað lífgas 

4.8. Fljótandi lífeldsneyti 

 

3.2.2. Raforku- og varmanotkun innan orkugeirans 

1. Samtala orkugeira 
Undanskilin eru eigin not orkuvers, dælimiðlun, varmadælur og rafmagnskatlar. 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.6. Þar af: gasveitur 

1.7. Þar af: háofnar 

1.8. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.9. Þar af: kjarnorkuiðnaður 

1.10. Þar af: orkuver sem umbreyta kolum í vökva 
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1.11. Þar af: þéttingar- (fljótandi jarðgas)/endurgösunarver 

1.12. Þar af: gösunarver (lífgas) 

1.13. Þar af: gas umbreytt í vökva 

1.14. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

 

3.2.3. Skilgreining á lokanotkun orku 

1. Iðnaðargeiri 

1.1. Þar af: járn og stál 

1.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

1.3. Þar af: járnlausir málmar 

1.4. Þar af: málmlaus steinefni 

1.5. Þar af: flutningatæki 

1.6. Þar af: vélbúnaður 

1.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

1.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

1.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

1.10. Þar af: viður og viðarvörur 

1.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

1.12. Þar af: textílefni og leður 

1.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

2. Flutningageiri 

2.1. Þar af: járnbrautir 

2.2. Þar af: flutningur með leiðslum 

2.3. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

3. Íbúðarhúsnæðisgeiri 

4. Verslun og opinber þjónusta 

5. Landbúnaður/skógrækt 

6. Fiskveiðar 

7. Er ekki skilgreint annars staðar — annað 

 

3.2.4. Innflutningur og útflutningur 

Magn innflutnings og útflutnings á raforku og varma eftir löndum. 

 

3.2.5. Hrein framleiðsla á raforku og varma frá framleiðendum til eigin nota 

Hrein framleiðsla á raforku og varma frá framleiðendum raforku og varma til eigin nota skal talin fram sérstaklega 
fyrir samþætt varma- og raforkuvinnsluver, fyrir orkuver sem framleiða (eingöngu) raforku og fyrir orkuver sem 
framleiða (eingöngu) varma, í eftirtöldum orkuverum og starfsemi: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: kolanámur 
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1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.6. Þar af: gasveitur 

1.7. Þar af: háofnar 

1.8. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.9. Þar af: orkuver sem umbreyta kolum í vökva 

1.10. Þar af: þéttingar- (fljótandi jarðgas)/endurgösunarver 

1.11. Þar af: gösunarver (lífgas) 

1.12. Þar af: gas umbreytt í vökva 

1.13. Þar af: framleiðslustöðvar viðarkola 

1.14. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Allir aðrir geirar: eins og skrá yfir samtölur undir lið „3.2.3. Skilgreining á lokanotkun orku“. 

 

3.2.6. Aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota 

Aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota skal telja fram sérstaklega fyrir raforkuver, orkuver fyrir 
samþætta varma- og raforkuvinnslu og varmaorkuver. 

1. Að því er varðar eldsneyti í föstu formi og verksmiðjugas sem notað er af framleiðendum til eigin nota, 
verður að telja fram magn af eftirtöldum orkuvörum: harðkolum, kokskolum, öðrum linkolum, 
gljábrúnkolum, brúnkolum, mó, eldsneytiskögglum, koksofnakoksi, gaskoksi, koltjöru, brúnkolakögglum 
og mókögglum, gasveitugasi, koksofnagasi, háofnagasi og gasi úr súrefnisstálbræðsluofnum. Tilgreina 
verður aðfengið magn þeirra fyrir eftirtalin ver og starfsemi: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.3. Þar af: koksofnar 

1.4. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.5. Þar af: gasveitur 

1.6. Þar af: háofnar 

1.7. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.8. Þar af: breyting kola í vökva 

1.9. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 
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2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri: 

3.1. Þar af: járnbrautir 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

 

2. Að því er varðar olíuvörur sem framleiðendur hafa til eigin nota verður að telja fram magn úr eftirtöldum 
orkuvörum: jarðolíu, jarðgasvökva, olíuhreinsunargasi, fljótandi jarðolíugasi, nafta, steinolíukenndu 
þotueldsneyti, annarri steinolíu, gasi/dísilolíu (eimaðri brennsluolíu), svartolíu, jarðbiki (þ.m.t. bikolía), 
jarðolíukoksi og öðrum olíuvörum. Tilgreina verður aðfengið magn þeirra fyrir eftirtalin ver og starfsemi: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: koksofnar 

1.4. Þar af: háofnar 

1.5. Þar af: gasveitur 

1.6. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 
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2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri: 

3.1. Þar af: flutningur með leiðslum 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

 

3. Að því er varðar jarðgas sem framleiðendur hafa til eigin nota verður að telja fram magn fyrir eftirtalin 
orkuver og starfsemi: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: aðföng til olíuhreinsunarstöðva 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: gasveitur 

1.6. Þar af: háofnar 

1.7. Þar af: þéttingar- (fljótandi jarðgas) og endurgösunarver 

1.8. Þar af: gas umbreytt í vökva 

1.9. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 
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2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri: 

3.1. Þar af: flutningur með leiðslum 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar: 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

4. Að því er varðar endurnýjanlega orku og úrgangsorku sem framleiðendur hafa til eigin nota verður að telja 
fram magn úr eftirtöldum orkuvörum: jarðvarmaorku, sólarorku, iðnaðarúrgangi (óendurnýjanlegum), sorpi 
(endurnýjanlegu), sorpi (óendurnýjanlegu), við/viðarúrgangi/öðrum föstum úrgangi, hauggasi, 
skólpeðjugasi, öðru lífgasi og fljótandi lífeldsneyti. Tilgreina verður aðfengið magn þeirra fyrir eftirtalin 
ver og starfsemi: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: gösunarver 

1.2. Þar af: kolanámur 

1.3. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.6. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.7. Þar af: gasveitur 

1.8. Þar af: háofnar 

1.9. Þar af: framleiðslustöðvar viðarkola 

1.10. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 
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2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri: 

3.1. Þar af: járnbrautir 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar: 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

 

3.3. Skipulagsupplýsingar um raforku- og varmaframleiðslu 

3.3.1. Hrein hámarksraforkuafköst og álagstoppar 

Telja ber afköst fram fyrir 31. desember á viðkomandi skýrsluári. 

Raforkuafköst frá bæði orkuverum sem framleiða (eingöngu) raforku og orkuverum fyrir samþætta varma- og 
raforkuvinnslu eru meðtalin. 

Hrein hámarksraforkuafköst eru samanlögð hrein hámarksafköst allra stöðva, gerð upp í hverri stöð fyrir sig á 
tilteknu vinnslutímabili. Gert er ráð fyrir, miðað við núverandi markmið, að vinnslutímabilið sé samfellt: í raun 
15 klst. eða meira á dag. Nettóhámarksafköst eru hámarksafl, sem gert er ráð fyrir að sé eingöngu virkt afl sem allar 
stöðvar geta látið í té samfellt, við úttak dreifikerfisins, þegar þær eru í fullum gangi. Álagstoppur er skilgreindur 
sem hæsta gildi afls sem dreifikerfi eða samsetning dreifikerfa innan landsins tekur til sín eða lætur í té. 

Magn orku úr eftirtöldum orkugjöfum skal aðeins telja fram eins og það fer inn á dreifikerfið: 

1. Samtals 

2. Kjarnorka 

3. Vatnsorka 

3.1. Þar af: dælimiðlun 

4. Jarðvarmi 

5. Sólarorka 

6. Sjávarfalla-, öldu-, haforka 

7. Vindorka 

8. Brennanlegt eldsneyti 

8.1. Þar af: gufa 

8.2. Þar af: innri bruni 

8.3. Þar af: gashverfill 
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8.4. Þar af: samsett ferli 

8.5. Þar af: annað 
Verður útskýrt ef talið fram 

9. Álagstoppur 

10. Tiltæk afköst í álagstoppi 

11. Dagsetning og tími þegar álagstoppar koma fyrir 

 

3.3.2. Hrein hámarksraforkuafköst brennanlegs eldsneytis 

Hrein hámarksraforkuafköst brennanlegs eldsneytis verður að telja fram bæði fyrir framleiðendur í aðalstarfsemi og 
framleiðendur til eigin nota og sérstaklega fyrir hverja tegund af verum sem nota eina tegund af eldsneyti og verum 
sem nota margar tegundir af eldsneyti, sem koma fram í næstu töflu. Hjá öllum verum sem nota fleiri en eina tegund 
eldsneytis skal merkja við hvaða tegund eldsneytis er notuð sem aðaleldsneyti og hverjar eru aukaeldsneyti. 

1. Kynt með einni tegund eldsneytis: 

1.1. Kynt með kolum eða kolaafurðum 
Koksofnagas, háofnagas og gas úr súrefnisstálbræðsluofnum teljast með. 

1.2. Kynt með fljótandi eldsneyti 
Hreinsunarstöðvagas er meðtalið. 

1.3. Kynt með jarðgasi 
Gasveitugas er meðtalið. 

1.4. Kynt með mó 

1.5. Kynt með brennanlegum endurnýjanlegum orkugjöfum og úrgangi 

2. Kynt með mörgum tegundum eldsneytis, föstu og fljótandi eldsneyti 

3. Kynt með mörgum tegundum eldsneytis, föstu eldsneyti og jarðgasi 

4. Kynt með mörgum tegundum eldsneytis, fljótandi eldsneyti og jarðgasi 

5. Kynt með mörgum tegundum eldsneytis, föstu og fljótandi eldsneyti og jarðgasi 

 
Aðeins einingar sem geta brennt fleiri en einni tegund eldsneytis í samfellu teljast vera kerfi sem kynt eru með 
mörgum tegundum eldsneytis. Stöðvum með aðskildum einingum, sem nota mismunandi eldsneyti, ætti að skipta 
upp og hver eining að fara í viðeigandi flokk fyrir stöð sem kyndir með einni tegund eldsneytis. 

 
3.4. Mælieiningar 

1. Orkumagn Rafmagn: Gígavattstund (GWh) 

Varmi: Terajúl 

Eldsneyti í föstu formi og verksmiðjugas: mælieiningarnar í 1. kafla þessa viðauka
gilda. 

Jarðgas: mælieiningarnar í 2. kafla þessa viðauka gilda. 

Olía og jarðolíuafurðir: mælieiningarnar í 4. kafla þessa viðauka gilda. 

Endurnýjanlegir orkugjafar og úrgangur: mælieiningarnar í 5. kafla þessa viðauka gilda. 

2. Afköst Afköst raforkuframleiðslu: MWe (rafmegavött) 

Afköst varmaframleiðslu: MWt (varmamegavött) 

 

3.5. Frávik og undanþágur 

Frakkland er undanþegið skýrslugjöf um samtölur að því er varðar varma. Undanþága þessi fellur úr gildi um leið og 
Frakkar eru tilbúnir til að senda þessa skýrslu og, í öllu falli, ekki seinna en fjórum árum eftir gildistökudag þessarar 
reglugerðar. 
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4. OLÍU- OG JARÐOLÍUAFURÐIR 

4.1. Viðeigandi orkuvörur 

Gagnaöflun þessi á við um allar eftirtaldar orkuvörur, nema annað sé tekið fram: 

Orkuvara Skilgreining 

1. Jarðolía Jarðolía er jarðefnaolía af náttúrulegum uppruna úr blöndu vetniskolefna og 
aðskotaefna sem henni fylgja, s.s. brennisteini. Hún er fljótandi við 
staðalhitastig og -þrýsting og eðliseiginleikar hennar (eðlismassi, seigja, 
o.s.frv.) eru mjög breytilegir. Til þessa flokks teljast þéttar frá olíusvæðum og 
leigusvæðum sem unnir eru úr tengdu og ótengdu gasi sem blandast við
jarðolíu í vinnslu. 

2. Jarðgasvökvi Jarðgasvökvi er vetniskolefni sem er, eða hefur verið gert, fljótandi og er
unnið upp úr jarðgasi í aðgreiningar- eða gasvinnslustöðvum. Etan, própan, 
bútan (venjulegt og ísóbútan), (ísó)pentan og pentön plús (stundum kölluð 
náttúrulegt bensín eða stöðvarþétta). 

3. Hráefni til olíuhreinsunar Hráefni til olíuhreinsunar er unnin olía ætluð til frekari vinnslu 
(þ.e. beineimuð brennsluolía eða undirþrýstieimuð gasolía), annarrar en 
blöndunar. Með frekari vinnslu er því umbreytt í einn eða fleiri efnisþætti 
og/eða fullunnar vörur. Þessi skilgreining nær einnig yfir vörur sem jarðolíu- 
og jarðgasiðnaðurinn skilar til hreinsunariðnaðarins (t.d. hitasundrað bensín, 
C4-þætti, gasolíu- og brennsluolíuþætti). 

4. Íblöndunarefni/ 
súrefnissambönd 

Íblöndunarefni eru efnasambönd, önnur en vetniskolefni, sem bætt er í eða
blandað saman við vöru til að breyta eldsneytiseiginleikum (oktan, setan, 
kuldaeiginleikar o.s.frv.): 
súrefnissambönd, s.s. alkóhól (metanól, etanól), eter (s.s. MTBE 
(metýltertíerbútýleter), ETBE (etýltertíerbútýleter), TAME 
(tertíeramýlmetýleter)), 
esterar (t.d. repjufræ eða dímetýlester, o.s.frv.), 
efnasambönd (s.s. tetrametýlblý, tetraetýlblý og þvotta- og hreinsiefni). 
Athugasemd: magn íblöndunarefna/súrefnissambanda (alkóhóls, eters, estera
og annarra efnasambanda) sem talið er fram í þessum flokki ætti að vera í 
samhengi við magnið sem ætlað er til blöndunar í eldsneyti eða til notkunar 
sem eldsneyti. 

4.1. Þar af: lífeldsneyti Lífbensín og lífdísilolía. Skilgreiningar úr 5. kafla, endurnýjanleg orka og orka 
úr úrgangi, gilda. 
Magn fljótandi lífeldsneytis sem tilgreint er í þessum flokki á við um 
lífeldsneytið en ekki heildarmagn vökvans sem lífeldsneytinu er blandað í. 
Öll viðskipti með lífeldsneyti, sem hefur ekki verið blandað saman við
flutningaeldsneyti (þ.e. í hreinu formi), eru undanskilin og ætti að telja þau 
fram í 5. kafla. Tilgreina ætti lífeldsneytið, sem selt er sem hluti af 
flutningaeldsneyti, í viðkomandi vöru þar sem lífeldsneytisskammturinn er 
gefinn upp. 

5. Önnur vetniskolefni Tilbúin jarðolía úr tjörusandi, leirsteinsolía o.s.frv., vökvar úr umbreytingu 
kola í vökva (sjá 1. kafla), afurðir úr vökva úr þéttingu jarðgass í bensín (sjá 
2. kafla), vetni og fleytt olía (t.d. bikolía). 
Framleiðsla olíu úr leirsteini er undanskilin, um hana gildir 1. kafli. 
Framleiðslu olíu úr leirsteini (annars stigs afurð) skal telja fram í „frá öðrum 
uppsprettum“ í flokknum „önnur vetniskolefni“. 

6. Olíuhreinsunargas (ekki 
fljótandi) 

Olíuhreinsunargas er blanda af gastegundum sem ekki þéttast og er aðallega úr
vetni, metani, etani og ólefínum sem verða til við eimingu jarðolíu eða 
meðhöndlun olíuvara (t.d. sundrunar) í hreinsunarstöðvum. Þetta tekur einnig 
til gass sem skilað er frá jarðolíu- og jarðgasiðnaðinum. 

7. Etan Náttúrulega loftkennt ógreinótt vetniskolefni (C2H6) dregið út úr jarðgasi og 
gasstreymi hreinsunarstöðva. 

8. Fljótandi jarðolíugas Fljótandi jarðolíugas er létt paraffínskt vetniskolefni sem leiða má út í 
hreinsunarferlum, við stöðgun jarðolíu og í jarðgasvinnslustöðvum. Það er 
aðallega úr própani (C3H8) og bútani (C4Hl0) eða blöndu beggja þessara efna. 
Það getur einnig innihaldið própýlen, bútýlen, ísóprópýlen og ísóbútýlen. 
Fljótandi jarðolíugas er yfirleitt gert fljótandi með þrýstingi fyrir flutning og 
geymslu. 
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9. Nafta Nafta er hráefni sem ætlað er annaðhvort í jarðolíu- og jarðgasiðnaðinn (t.d. í 
etýlenframleiðslu eða framleiðslu arómatískra efna) eða í bensínframleiðslu 
með umbreytingu eða hverfingu í hreinsunarstöðvum. 

Nafta er úr efni á eimingarsviðinu milli 30oC og 210oC eða hluta af því sviði. 

10. Hreyfilbensín Hreyfilbensín er blanda léttra vetniskolefna sem eimast milli 35oC og 215oC. 
Það er notað sem eldsneyti fyrir neistakveikjuhreyfla á landi. Hreyfilbensín 
getur innihaldið íblöndunarefni, súrefnissambönd og efni sem auka 
oktantöluna, þ.m.t. blýsambönd s.s. tetraetýlblý og tetrametýlblý. 

Tekur til þátta sem blandað er í hreyfilbensín (að undanskildum 
íblöndunarefnum/súrefnissamböndum), t.d. alkulata, ísómerata, afurðir 
umbreyta, sundraðs bensíns sem ætlað er til notkunar sem fullunnið 
hreyfilbensín. 

10.1. Þar af: lífbensín Skilgreiningar úr 5. kafla, endurnýjanleg orka og orka úr úrgangi, gilda. 

11. Flugvélabensín Hreyfilbensín, sérstaklega búið til fyrir strokkhreyfla í flugvélum, með 
oktantölu sem hæfir vélinni og frostmark við -60°C og eimingarsvið sem 
yfirleitt er innan markanna 30oC og 180oC. 

12. Þotueldsneyti (af naftagerð 
eða JP-4-gerð) 

Tekur til allra olía úr léttum vetniskolefnum til notkunar í flughverflum, eimist 
milli 100oC og 250oC. Það er fengið fram með því að blanda steinolíu og 
bensíni eða nafta á þann hátt að arómatískt efni fari ekki yfir 25% af 
rúmmálinu og gufuþrýstingurinn sé á milli 13,7 kPa og 20,6 kPa. 

13. Steinolíukennt 
þotueldsneyti 

Eimi notað fyrir flughverfla. Það hefur sömu eimingareiginleika á milli 150oC 
og 300oC (yfirleitt ekki yfir 250oC) og sama blossamark og steinolía. Þar að 
auki hefur það sérstakar forskriftir (s.s. frostmark) sem Alþjóðasamband 
flugfélaga (IATA) hefur staðfest. 

Tekur einnig til þátta sem blandað er í steinolíu. 

14. Önnur steinolía Hreinsað jarðolíueimi notað í öðrum geirum en flugfrakt. Það eimast á milli 
150oC og 300oC. 

15. Gasolía/dísilolía 
(brennsluolíueimi) 

Gasolía/dísilolía er aðallega millieimi sem eimast á milli 180oC og 380oC.
 Tekur einnig til blöndunarþátta. Nokkrir gæðaflokkar eru fáanlegir, eftir því 
um hvaða notkun er að ræða. 

15.1. Þar af: flutningsdísilolía Dísilolía fyrir ökutæki með þjöppukveikju fyrir dísilolíu (bílar, vörubifreiðar 
o.s.frv.), yfirleitt með lágt brennisteinsinnihald. 

15.1.1. Frá 15.1, þar af: 
lífdísilolíur 

Skilgreiningar úr 5. kafla, endurnýjanleg orka og orka úr úrgangi, gilda. 

15.2. Þar af: hitunargasolía og 
önnur gasolía 

Létt hitunarolía til notkunar í atvinnu- og viðskiptalegum tilgangi, 
skipadísilolía og dísilolía notuð til járnbrautarflutninga, önnur gasolía, 
þ.m.t. þung gasolía sem eimast á milli 380oC og 540oC og er notuð í hráefni 
fyrir jarðolíu- og jarðgasiðnaðinn. 

16. Brennsluolía Allar leifar (svart-) brennsluolíu (þ.m.t. þær sem fengnar eru fram með 
blöndun). Eðlisseigja er yfir 10 sentistókum við 80oC. Blossamark er alltaf 
yfir 50°C og eðlismassi er alltaf meiri en 0,90 kg/l. 

16.1. Þar af: lágt 
brennisteinsinnihald 

Svartolía með lægra brennisteinsinnihaldi en 1%. 

16.2. Þar af: hátt 
brennisteinsinnihald 

Svartolía með 1% brennisteinsinnihald eða hærra. 
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17. Terpentína og hreinsað 
bensín 

Hreinsuð meðalþung eimi með eimingu á nafta-/steinolíusviðinu. Þeim er 
skipt niður í: 

– Hreinsað bensín (SBP): léttolía sem eimast á milli 30oC og 200oC. Til eru 
7 eða 8 gæðaflokkar af hreinsuðu bensíni og fara gæðin eftir því hvar 
eimingarferlið er stöðvað. Gæðaflokkarnir eru skilgreindir samkvæmt 
mismuni hitastigs við mörk 5% og 90% af magninu sem hefur eimast (og 
er ekki hærra en 60°C). 

– Terpentína: hreinsað bensín með blossamarki yfir 30°C. Eimingarsvið 
terpentínu er 135oC–200oC. 

18. Smurolía Vetniskolefni framleidd úr eimi aukaafurðar, þau eru aðallega notuð til að 
minnka núning milli snertiflata á legum. 

Tekur til allra tilbúinna gæðaflokka smurolía, frá ásaolíu til strokkolíu og 
þeirra sem notaðar eru í feiti, vélaolíu og allra gæðaflokka af grunnefnum 
smurolíu. 

19. Jarðbik Fast, hálffast eða seigfljótandi vetniskolefni með sviflausnargerð, brúnt allt að 
svart að lit, verður til sem leifar við eimingu jarðolíu, með undirþrýstieimingu 
á olíuleifum frá eimingu við venjulegan loftþrýsting. Jarðbik er oft kallað 
asfalt og aðallega notað í vegagerð og sem þakefni. 

Þar með talið fljótandi og þynnt jarðbik. 

20. Paraffínvax Þetta vax er mettað og alifatískt vetniskolefni. Þetta vax er leif sem dregið er 
út þegar vax er fjarlægt úr smurolíum. Bygging þess er kristölluð sem er meira 
eða minna fíngerð, samkvæmt gæðunum. Aðaleinkenni þess eru eins og hér 
segir: það er litlaust, lyktarlaust og hálfgagnsætt, með bræðslumark yfir 45°C. 

21. Jarðolíukoks Svört, föst aukaafurð, aðallega fengin fram með sundrun og kolun á hráefni 
unnu úr jarðolíu, botnfalli frá eimingu sem gerð er við undirþrýsting, tjöru og 
biki í ferlum eins og tafinni koksun og vökvakoksun. Það er aðallega kolefni 
(90–95%) og hefur lágt öskuinnihald. Það er notað sem hráefni í koksofna í 
stáliðnaðinum, til hitunar og framleiðslu á rafskautum og íðefnum. Tveir 
mikilvægustu gæðaflokkarnir eru „hrákoks“ (e. green coke) og „glætt koks“. 

Tekur til „hvatakoks“ sem fellur til og sest á hvata í hreinsunarferlunum, þetta 
koks er ekki hægt að endurheimta og er venjulega brennt sem 
hreinsunarstöðvaeldsneyti. 

22. Aðrar vörur Allar vörur sem ekki er sérstaklega minnst á hér að ofan, t.d. tjara og 
brennisteinn. 

Nær yfir arómatísk efni (t.d. bensen (BTX), tólúen og xýlen) og ólefínur 
(t.d. própýlen) sem framleiddar eru í hreinsunarstöðvum. 

 

4.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

4.2.1. Birgða- og umbreytingargeirar 

Eftirfarandi tafla á aðeins við um jarðolíu, jarðgasvökva, hráefni hreinsunarstöðva, íblöndunarefni, lífeldsneyti og 
önnur vetniskolefni: 

1. Innlend framleiðsla 
Á ekki við um hráefni hreinsunarstöðva eða lífeldsneyti. 

2. Frá öðrum uppsprettum, íblöndunarefni, lífeldsneyti og önnur vetniskolefni en um framleiðslu þeirra hefur 
þegar verið fjallað í öðru eldsneytisyfirliti. 
Á ekki við um jarðolíu, jarðgasvökva og hráefni hreinsunarstöðva. 

2.1. Þar af: úr kolum 
Þar með taldir vökvar sem framleiddir eru í verum sem umbreyta kolum í vökva og vökvaafurðir frá 
koksofnum. 

2.2. Þar af: úr jarðgasi 
Við framleiðslu á tilbúnu bensíni þarf e.t.v. að nota jarðgas sem hráefni. Gas til metanólframleiðslu er talið 
fram samkvæmt 2. kafla en metanólið, sem út úr henni kemur, er talið fram hér. 
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2.3. Þar af: úr endurnýjanlegum orkugjöfum 
Þar með talið lífeldsneyti sem er ætlað til blöndunar við flutningaeldsneyti. 
Framleiðsla er talin fram í 5. kafla en magn til blöndunar er talið fram hér. 

3. Bakstreymi í jarðolíu- og jarðgasgeira 
Fullunnar eða hálfunnar vörur sem endanlegir notendur skila til hreinsunarstöðva til vinnslu, blöndunar eða 
sölu. Þær eru venjulega aukaafurðir jarðolíu- eða jarðgasframleiðslu. 
Á aðeins við um hráefni hreinsunarstöðva. 

4. Millifærðar vörur 
Innfluttar jarðolíuafurðir, endurflokkaðar sem hráefni til frekari vinnslu í hreinsunarstöð, án afhendingar til
endanlegra notenda. 
Á aðeins við um hráefni hreinsunarstöðva. 

5. Innflutningur og útflutningur 
Tekur til magns jarðolíu og vara sem fluttar eru inn eða út samkvæmt vinnslusamningum (þ.e. hreinsun í 
reikning). Jarðolíu og jarðgasvökva ætti að telja fram eins og efnin hafi komið frá fyrsta upprunalandi en 
hráefni til hreinsunarstöðva og fullunnar vörur ber að tilgreina eins og frá síðasta sendingarlandi. 
Tekur til allra gasvökva (t.d. fljótandi jarðolíugass) sem eru dregnir út við endurgösun innflutts fljótandi 
jarðgass og jarðolíuafurða sem jarðolíu- eða jarðgasiðnaðurinn flytur beint inn eða út. 
Athugasemd: öll viðskipti með lífeldsneyti, sem hefur ekki verið blandað saman við flutningaeldsneyti 
(þ.e. í hreinu formi), ætti að tilgreina í spurningalista endurnýjanlegra orkugjafa. 
Endurútflutning olíu, sem flutt er inn til vinnslu innan tollfrjálsra svæða, ber að telja með undir útflutningi 
vöru frá vinnslulandinu til lokaviðtökustaðarins. 

6. Bein notkun 
Jarðolía, jarðgasvökvi, íblöndunarefni og súrefnissambönd (og sá hluti sem er lífeldsneyti) og önnur 
vetniskolefni notuð beint án vinnslu í jarðolíuhreinsunarstöðvum. 
Tekur til jarðolíu sem brennd er til raforkuframleiðslu. 

7. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

8. Útreiknað inntekið magn til hreinsunarstöðva 
Heildarmagn vöru, sem reiknað er út að hafi farið til vinnslu í hreinsunarstöð. Það er skilgreint sem: 
innlend framleiðsla + frá öðrum uppsprettum + bakstreymi frá iðnaði + millifærðar vörur + innflutningur – 
útflutningur – bein notkun + breytingar á birgðum 

9. Tölfræðilegur mismunur 
Skilgreindur sem útreiknað inntekið magn til hreinsunarstöðva að frádregnu því mælda. 

10. Mælt inntekið magn til hreinsunarstöðva 
Magn sem mælt er sem aðföng til hreinsunarstöðva 

11. Tap í hreinsunarstöðvum 
Mismunurinn á innteknu magni til hreinsunarstöðva (mældu) og vergri framleiðslu þeirra. Vegna
uppgufunar getur orðið tap meðan á eimingarferlum stendur. Uppgefið tap er fært sem plústala. Rúmmál 
getur aukist en ekki massi. 

12. Heildarupphafsbirgðir og heildarbirgðir í lok tímabils á innlendu yfirráðasvæði 
Allar birgðir á innlendu yfirráðasvæði, þ.m.t. birgðir í vörslu hins opinbera, hjá stórnotendum eða 
birgðavörsluaðilum, birgðir um borð hjá hafskipum á leið til hafnar, birgðir á tollfrjálsum svæðum og 
birgðir sem geymdar eru fyrir aðra, bæði með eða án tvíhliða samnings við ríkisvaldið. Upphafsbirgðir og
birgðir í lok tímabils vísa til fyrsta eða síðasta dags reikningsskilatímabilsins, eftir því sem við á. 

13. Hreint varmagildi 
Framleiðsla, innflutningur og útflutningur og heildarmeðaltal. 
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Eftirfarandi tafla á aðeins við um fullunnar vörur (hreinsunarstöðvagas, etan, fljótandi jarðolíugas, nafta, 
hreyfilbensín, flugvélabensín, þotueldsneyti, steinolíukennt þotueldsneyti, aðra steinolíu, gas-/dísilolíu, brennsluolíu 
með lágt eða hátt brennisteinsinnihald, terpentínu og hreinsað bensín, smurolíu, jarðbik, paraffínvax, jarðolíukoks og 
aðrar vörur). Telja ætti jarðolíu og jarðgasvökva, sem fer beint til brennslu, með við afhendingu fullunninna vara og 
millifærslur innan vörutegunda: 

1. Aðstreymi vöru á forstigi framleiðslunnar 
Tekur til innlendrar og innfluttrar jarðolíu (þ.m.t. þétta) og innlends jarðgasvökva sem notaður er beint án
vinnslu í jarðolíuhreinsunarstöð og bakstreymi frá jarðolíu- og jarðgasiðnaðinum sem er notað beint, þrátt 
fyrir að það sé ekki aðaleldsneyti. 

2. Verg framleiðsla hreinsunarstöðva 
Framleiðsla fullunninna vara í hreinsunarstöð eða blöndunarverksmiðja. 
Tap í hreinsunarstöðvum er undanskilið en hreinsunarstöðvaeldsneyti er talið með. 

3. Endurunnar vörur 
Fullunnar vörur sem fara aftur í gegnum markaðskerfið, eftir að hafa verið afhentar einu sinni til endanlegra 
notenda (t.d. notuð smurolía sem er endurunnin). Aðgreina skal þetta magn frá bakstreymi í jarðolíu- og 
jarðgasiðnaðinum. 

4. Hreinsunarstöðvaeldsneyti 
Jarðolíuafurðir sem notaðar eru við rekstur hreinsunarstöðva. 
Undanskildar eru vörur sem olíufyrirtæki nota utan hreinsunarferlisins, t.d. olíugeymar eða 
olíuflutningaskip. 
Tekur til eldsneytis sem notað er í hreinsunarstöðvunum til framleiðslu á raforku og varma til sölu. 

4.1. Þar af: notað til raforkuframleiðslu 
Magn notað til að framleiða raforku í verum í tengslum við hreinsunarstöðvar. 

4.2. Þar af: notað til samþættrar varma- og raforkuvinnslu 
Magn notað í orkuverum fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu í tengslum við hreinsunarstöðvar 

5. Innflutningur og útflutningur 

6. Alþjóðlegir skipageymar 

7. Millifærslur innan vörutegunda 
Magn sem er endurflokkað, annaðhvort vegna þess að vörulýsingin hefur breyst eða hins að tegundunum 
hefur verið blandað saman við aðra vöru. 
Neikvæð færsla fyrir eina vöru er bætt upp með jákvæðri færslu (eða nokkrum færslum) fyrir aðra eða 
nokkrar aðrar vörur og öfugt, heildarnettóáhrif ættu að vera á núlli. 

8. Millifærðar vörur 
Innfluttar jarðolíuafurðir, endurflokkaðar sem hráefni til frekari vinnslu í hreinsunarstöð, án afhendingar til
endanlegra notenda. 

9. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

10. Útreiknaðar vergar innanlandsafhendingar 
Þær eru skilgreindar sem: 
Aðstreymi fyrsta stigs afurða + verg framleiðsla hreinsunarstöðva + endurunnar vörur – 
hreinsunarstöðvaeldsneyti + innflutningur – útflutningur – alþjóðlegir skipageymar + millifærslur innan 
vörutegunda – millifærðar vörur + breytingar á birgðum 

11. Tölfræðilegur mismunur 
Skilgreindur sem útreiknaðar vergar innanlandsafhendingar að frádregnum þeim mældu. 

12. Mældar vergar innanlandsafhendingar 
Mældar afhendingar fullunninna jarðolíuafurða frá frumorkugjöfum (t.d. hreinsunarstöðvum, 
blöndunarverum o.s.frv.) til innanlandsmarkaðarins. 
Tala þessi getur verið frábrugðin útreiknuðu tölunni t.d. vegna mismunar á yfirgripi og/eða mismunar á 
skilgreiningum í mismunandi skýrslukerfum. 

12.1. Þar af: vergar afhendingar til jarðolíu- og jarðgasgeirans 
Eldsneyti afhent til jarðolíu- og jarðgasgeirans. 
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12.2. Þar af: orkunotkun í jarðolíu- og jarðgasgeiranum 
Magn olíu sem notuð er til eldsneytis í jarðolíu- og jarðgasvinnslu, s.s. gufusundrun. 

12.3. Þar af: notkun sem er ekki til orkugjafar í jarðolíu- og jarðgasgeiranum 
Magn olíu sem notuð er í jarðolíu- og jarðgasgeiranum til að framleiða etýlen, própýlen, bútýlen, tilbúið 
gas, arómatísk efni, bútadíen og önnur hráefni á vetniskolefnisgrunni í vinnsluferlum s.s. við gufusundrun, í 
orkuverum sem framleiða arómatísk efni og við gufuaflsumbreytingar. Olía sem notuð er til eldsneytis er 
undanskilin. 

13. Bakstreymi frá jarðolíu- og jarðgasgeira til hreinsunarstöðva 

14. Upphafsbirgðir og birgðir í lok tímabils 
Allar birgðir á innlendu yfirráðasvæði, þ.m.t. birgðir í vörslu hins opinbera, hjá stórnotendum eða 
birgðavörsluaðilum, birgðir um borð hjá hafskipum á leið til hafnar, birgðir á tollfrjálsum svæðum og
birgðir sem geymdar eru fyrir aðra, bæði með eða án tvíhliða samnings við ríkisvaldið. Upphafsbirgðir og 
birgðir í lok tímabils vísa til fyrsta eða síðasta dags reikningsskilatímabilsins, eftir því sem við á. 

15. Breytingar á birgðum hjá almenningsveitum 
Breytingar á birgðum í vörslu almenningsveita og eru ekki taldar með í birgðastöðu og breytingar á
birgðum sem tilgreindar eru annars staðar. Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með 
plústölu. 
Tekur til jarðolíu og jarðgasvökva sem fer til beinnar brennslu, ef við á. 

16. Hreint varmagildi vergra innanlandsafhendinga 

 

Hvað varðar umbreytingargeirann eiga eftirfarandi samtölur við um allt eldsneyti, að undanskildu hráefni til 
hreinsunarstöðva, íblöndunarefnum/súrefnissamböndum, lífeldsneyti og öðrum vetniskolefnum en að meðtöldu 
eldsneyti sem ekki er notað til orkuframleiðslu (jarðolíukoks og annað, sem telja á fram sérstaklega). 

1. Samtala umbreytingargeira 
Heildarmagn eldsneytis sem er notað til fyrsta og annars stigs umbreytinga á orku. 

1.1. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – raforkuver 

1.2. Þar af: framleiðendur til eigin nota – raforkuver 

1.3. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

1.4. Þar af: framleiðendur til eigin nota – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

1.5. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – varmaorkuver 

1.6. Þar af: framleiðendur til eigin nota – varmaorkuver 

1.7. Þar af: gasveitur/gösunarver 

1.8. Þar af: blandað jarðgas 

1.9. Þar af: koksofnar 

1.10. Þar af: háofnar 

1.11. Þar af: jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

1.12. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.13. Þar af: ekki skilgreint annars staðar — umbreyting 

 

4.2.2. Orkugeiri 

Hvað varðar orkugeirann eiga eftirfarandi samtölur við um allt eldsneyti, að undanskildu hráefni til 
hreinsunarstöðva, íblöndunarefnum/súrefnissamböndum, lífeldsneyti og öðrum vetniskolefnum en að meðtöldu 
eldsneyti sem ekki er notað til orkuframleiðslu (jarðolíukoks og annað, sem telja á fram sérstaklega). 

1. Samtala orkugeira 
Heildarmagn notað sem orka í orkugeiranum. 

1.1. Þar af: kolanámur 
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1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: koksofnar 

1.4. Þar af: háofnar 

1.5. Þar af: gasveitur 

1.6. Þar af: orkuver 
Raforkuver, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og varmaorkuver. 

1.7. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Tap við dreifingu 
Tap sem verður utan hreinsunarstöðva vegna flutnings og dreifingar. 
Tekur til taps á leiðslum. 

 

4.2.3. Skilgreining á lokanotkun orku 

Hvað varðar skilgreiningar á lokanotkun orku eiga eftirfarandi samtölur við um allt eldsneyti, að undanskildu 
hráefni til hreinsunarstöðva, íblöndunarefni/súrefnissamböndum, lífeldsneyti og öðrum vetniskolefnum, en að 
meðtöldu eldsneyti sem ekki er notað til orkuframleiðslu (jarðolíukoks og annað, sem skal talið fram sérstaklega). 

1. Endanleg orkunotkun 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri 

3.1. Þar af: millilandaflug 

3.2. Þar af: innanlandsflug 

3.3. Þar af: vegir 

3.4. Þar af: járnbrautir 

3.5. Þar af: innanlandssiglingar 

3.6. Þar af: flutningur með leiðslum 

3.7. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 
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4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — annað 

5. Samtala notkunar til annars en orkugjafar 
Magn notað sem hráefni í mismunandi geirum og er hvorki notað sem eldsneyti né því umbreytt í annað
eldsneyti. Þetta magn er inni í samtölunum sem skráðar eru hér á undan. 

5.1. Þar af: umbreytingageiri 

5.2. Þar af: orkugeiri 

5.3. Þar af: flutningageiri 

5.4. Þar af: iðnaðargeiri 

5.4.1. Iðnaðargeiri, þar af: efnafræðilegur (þ.m.t. jarðolíu- og jarðgasvinnsla) 

5.5. Þar af: aðrir geirar 

 

4.2.4. Innflutningur og útflutningur 

Innflutningur eftir upprunalandi og útflutningur eftir viðtökulandi. Sjá einnig athugasemdir undir tölulið 4.2.1., 
samtala 5. 

4.2.5. Aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota 

Telja verður fram aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota sérstaklega fyrir orkuver sem framleiða 
eingöngu raforku, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og orkuver sem framleiða eingöngu varma. 

Eftirfarandi orkuvörur eru undanskildar: hráefni til hreinsunarstöðva, íblöndunarefni/súrefnissambönd, lífeldsneyti, 
önnur vetniskolefni, etan, hreyfilbensín, lífbensín, flugvélabensín, þotueldsneyti (af naftagerð eða JP–4-gerð), 
terpentína og hreinsað bensín og smurolía. 

Aðföng eiga við um eftirfarandi orkuver eða starfsemi: 

1. Samtala orkugeira 
Heildarmagn notað sem orka í orkugeiranum 

1.1. Þar af: kolanámur 

1.2. Þar af: olíu- og jarðgasvinnsla 

1.3. Þar af: koksofnar 

1.4. Þar af: háofnar 

1.5. Þar af: gasveitur 

1.6. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — orka 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 
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2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri 

3.1. Þar af: flutningur með leiðslum 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — annað 

 

4.3. Mælieiningar 

1. Orkumagn 103 tonn 

2. Varmagildi MJ/tonn 

 

4.4. Frávik og undanþágur 

Kýpur er undanþegið því að gefa skýrslu um samtölurnar sem skilgreindar eru í lið 4.2.3 undir 4. tölulið (aðrir 
geirar) og 5. tölulið (samtala orkunotkunar sem er ekki til orkugjafar), aðeins heildargildin eiga við. 

Í þrjú ár frá gildistökudegi þessarar reglugerðar, eru Kýpurbúar undanþegnir því að gefa skýrslu um samtölurnar 
sem skilgreindar eru í lið 4.2.3. undir 2. tölulið (iðnaðargeiri) og 3. tölulið (flutningsgeiri), aðeins heildargildin eiga 
við meðan undanþágan gildir. 

 

5. ENDURNÝJANLEG ORKA OG ORKA ÚR ÚRGANGI 

5.1. Viðeigandi orkuvörur 

Gagnaöflun þessi á við um allar eftirtaldar orkuvörur, nema annað sé tekið fram: 

Orkuvara Skilgreining 

1. Vatnsorka Stöðu- og hreyfiorka vatns sem er breytt í raforku með vatnsaflsvirkjunum.
Dælimiðlun verður að telja með. Tilgreina skal framleiðslu í orkuverum af stærðinni
< 1 MW, 1 til < 10 MW, ≥ 10 MW og í dælimiðlun. 

2. Jarðvarmi Orka sem kemur sem varmi neðan úr jarðskorpunni, yfirleitt sem heitt vatn eða gufa.
Framleidd orka er mismunurinn á varmagildi vökvans sem leiddur er úr borholunni
og varmagildi þess vökva sem að lokum er til ráðstöfunar. Orkan er á heppilegum
stöðum: 
– til raforkuframleiðslu með notkun á hreinni gufu eða saltlegi með háu

varmagildi eftir leiftureimingu, 
– beint sem varmi til fjarhitunar, landbúnaðar o.s.frv. 
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3. Sólarorka Sólargeislun nýtt til hitunar á vatni og raforkuframleiðslu. Þessi framleidda orka er
tiltækur hiti í varmaberanum, þ.e. aðfallandi sólarorka að frádregnu ljósfræðilegu
tapi og tapi í sólargleypum. Óbeisluð sólarorka til beinnar hitunar, kælingar og
lýsingar á húsnæði eða í öðrum byggingum er ekki meðtalin. 

3.1. Þar af: 
sólarraforka 

Sólarljós sem umbreytt er í raforku með notkun á sólarrafhlöðum, sem eru yfirleitt
gerðar úr hálfleiðaraefni sem framleiðir raforku þegar það kemst í snertingu við ljós. 

3.2. Þar af: 
sólarvarmaorka 

Varmi frá sólargeislun, getur falist í: 
sólarvarmarafstöðvum, eða 
búnaði til framleiðslu á heitu vatni til heimilisnota eða fyrir árstíðabundna upphitun á
sundlaugum (t.d. sólargleypiplötur, aðallega af gerð fallkúta). 

4. Sjávarfalla-, öldu-, 
haforka 

Aflræn orka fengin úr sjávarföllum, ölduhreyfingum eða hafstraumum og nýtt til
raforkuframleiðslu. 

5. Vindorka Hreyfiorka vinds sem hægt er að nýta til raforkuframleiðslu með vindhverflum. 

6. Iðnaðarúrgangur 
(óendurnýjanlegur
) 

Teljið fram iðnaðarúrgang af óendurnýjanlegum uppruna (fastan eða í vökvaformi)
sem brenndur er beint til framleiðslu á raforku og/eða varma. Telja skal fram hreint
varmagildi þess eldsneytismagns sem notað er. Telja skal endurnýjanlegan
iðnaðarúrgang fram undir flokkunum fastur lífmassi, lífgas og/eða fljótandi
lífeldsneyti. 

7. Heimilis- og 
rekstrarúrgangur 

Úrgangur frá heimilum, sjúkrahúsum og þriðja geiranum sem brenndur er í
sérstökum stöðvum, á grunni hreins varmagildis. 

7.1. Þar af: 
endurnýjanlegt 

Sá hluti heimilis- og rekstrarúrgangs sem er af líffræðilegum uppruna. 

7.2. Þar af: 
óendurnýjanlegt 

Sá hluti heimilis- og rekstrarúrgangs sem ekki er af líffræðilegum uppruna. 

8. Fastur lífmassi Tekur til lífræns efnis af líffræðilegum uppruna sem er ekki jarðefnaeldsneyti en
hægt er að nota til eldsneytis við varma- eða raforkuframleiðslu. Nær yfir: 

8.1. Þar af: viðarkol Fastar leifar frá þurreimingu og hitasundrun á viði og öðrum plöntuefnum. 

8.2. Þar af: viður, 
viðarúrgangur, 
annar fastur 
úrgangur 

Nytjaplöntur sem ræktaðar eru með orkuframleiðslu fyrir augum (ösp, víðir o.s.frv.),
margskonar viðarefni sem framleidd eru í iðnaðarferli (einkum í viðar-
/pappírsiðnaðinum) eða aflað beint með skógrækt og landbúnaði (eldiviður,
viðarflísar, viðarkögglar, börkur, sag, spónn, flögur, svartlútur o.s.frv.), einnig
úrgangur eins og hálmur, hrísgrjónahýði, hnetuskeljar, undirburður alifugla, dreggjar
úr krömdum þrúgum o.s.frvffBruni er aðferðin sem mælt er með til nýtingar á
þessum fasta úrgangi. Telja skal fram hreint varmagildi þess eldsneytismagns sem
notað er. 

9. Lífgas Gas, sem er aðallega metan og koltvísýringur og er framleitt með loftfirrtu niðurbroti
á lífmassa. 

9.1. Þar af: hauggas Lífgas sem myndast við rotnun úrgangs á urðunarstöðum. 

9.2. Þar af: 
skólpeðjugas 

Lífgas sem framleitt er með loftfirrtri gerjun á skólpeðju. 

9.3. Þar af: annað 
lífgas 

Lífgas sem framleitt er með loftfirrtri gerjun á húsdýra- og sláturhúsúrgangi,
ölgerðarúrgangi og öðrum úrgangi frá matvælaiðnaði í landbúnaðargeiranum. 

10. Fljótandi 
lífeldsneyti 

Magn fljótandi lífeldsneytis sem talið er fram í þessum flokki á við um lífeldsneytið
sjálft en ekki heildarmagn vökvans sem blandað er við. Varðandi innflutning og
útflutning á fljótandi lífeldsneyti þarf aðeins að tilgreina viðskipti með fljótandi
lífeldsneyti sem hefur ekki verið blandað með flutningaeldsneyti (þ.e. í hreinu formi
sínu), tilkynna ber viðskipti með fljótandi lífeldsneyti, sem blandað er með
flutningaeldsneyti, í olíugögnunum í 4. kafla. 
Um er að ræða eftirfarandi fljótandi lífeldsneyti: 
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10.1. Þar af: lífbensín Flokkur þessi tekur til lífetanóls (etanóls sem framleitt er úr lífmassa og/eða
lífbrjótanlegum hluta úrgangs), lífmetanóls (metanóls sem framleitt er úr lífmassa
og/eða lífbrjótanlegum hluta úrgangs), líf-ETBE (etýltertíerbútýleter sem framleitt er
á grunni lífetanóls; hundraðshlutinn, miðaður við rúmmál af líf-ETBE sem er talið til
lífeldsneytis, er 47%) og líf-MTBE (metýltertíerbútýleter sem framleitt er á grunni
lífmetanóls: hundraðshlutinn, miðaður við rúmmál af líf-MTBE sem er talið til
lífeldsneytis, er 36%). 

10.2. Þar af: lífdísilolía Þessi flokkur tekur til lífdísilolíu (metýlester með dísileiginleika sem framleitt er úr
jurta- eða dýraolíu), lífdímetýleter (dímetýleter sem framleiddur er úr lífmassa), efni
framleidd með Fischer-Tropsch-aðferð (úr lífmassa), kaldpressaðrar lífolíu (olíu sem
framleidd er úr olíufræjum með vélrænum aðferðum) og alls annars fljótandi
lífeldsneytis sem er bætt við, eða blandað í flutningsdísilolíu eða notað beint sem
flutningsdísilolía. 

10.3. Þar af: annað 
fljótandi 
lífeldsneyti 

Fljótandi lífeldsneyti, notað beint sem eldsneyti, ekki talið með lífbensíni eða
lífdísilolíu. 

 

5.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

 

5.2.1 Verg raforku- og varmaframleiðsla 

Raforku og varma, sem framleidd eru úr orkuvörunum sem nefndar eru í lið 5.1 (að undanskildum viðarkolum og 
einungis að meðtaldri heildarsummu fljótandi lífeldsneytis) verður, eftir því sem við á, að telja fram sérstaklega: 

– fyrir orkuver framleiðenda í aðalstarfsemi og orkuver þeirra sem framleiða til eigin nota, 

– fyrir orkuver sem framleiða eingöngu raforku, orkuver sem framleiða eingöngu varma og orkuver fyrir samþætta varma- og 
raforkuvinnslu. 

 

5.2.2 Birgða- og umbreytingargeirar 

Telja skal fram magn orkuvara, sem nefndar eru í lið 5.1 (að undanskilinni vatnsorku, sólarraforku, sjávarfalla- og 
ölduorku, haf- og vindorku) og notaðar í birgða- og umbreytingargeirunum, í eftirfarandi samtölum: 

1. Framleiðsla 

2. Innflutningur 

3. Útflutningur 

4. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

5. Verg notkun 

6. Tölfræðilegur mismunur 

7. Samtala umbreytingargeira 
Magn endurnýjanlegra orkugjafa og úrgangs sem notað er til umbreytingar á frumorku yfir í annars stigs 
orku (t.d. á hauggasi yfir í raforku) og til umbreytingar á afleiddum orkuvörum (t.d. lífgasi sem notað er í
jarðgas). 

7.1. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – raforkuver 

7.2. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

7.3. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi – varmaorkuver 
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7.4. Þar af: framleiðendur til eigin nota – raforkuver 

7.5. Þar af: framleiðendur til eigin nota – orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu 

7.6. Þar af: framleiðendur til eigin nota – varmaorkuver 

7.7. Þar af: eldsneytiskögglaver 
Endurnýjanlegir orkugjafar og úrgangur sem notaður er til að framleiða eldsneytisköggla. Endurnýjanlega 
orkugjafa og úrgang, sem notaður er til upphitunar og starfrækslu búnaðar, verður að tilgreina fyrir notkun í 
orkugeiranum. 

7.8. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 
Endurnýjanlegir orkugjafar og úrgangur, sem notaður er til að framleiða brúnkolaköggla. Endurnýjanlega
orkugjafa og úrgang, sem notaður er til upphitunar og starfrækslu búnaðar, verður að tilgreina fyrir notkun í 
orkugeiranum. 

7.9. Þar af: gasveitugas 
Endurnýjanlegir orkugjafar og úrgangur, sem notaður er til að framleiða gasveitugas. Endurnýjanlega
orkugjafa og úrgang, sem notaður er til upphitunar og starfrækslu búnaðar, verður að tilgreina fyrir notkun í 
orkugeiranum. 

7.10. Þar af: úr blönduðu jarðgasi 
Magn lífgass sem blandað er í jarðgas. 

7.11. Þar af: til blöndunar í bensín/dísilolíu 
Fljótandi lífeldsneyti, sem er ekki afhent til endanlegrar notkunar en þó notað með öðrum jarðolíuafurðum, 
er tilgreint í 4. kafla í þessum viðauka. 

7.12. Þar af: framleiðslustöðvar viðarkola 
Viðarmagn notað til viðarkolaframleiðslu. 

7.13. Þar af: ekki skilgreint annars staðar — umbreyting 

 

5.2.3. Orkugeiri 

Telja verður fram magn orkuvara, sem nefndar eru í lið 5.1 (að undanskilinni vatnsorku, sólarraforku, sjávarfalla- og 
ölduorku, haf- og vindorku) og eru notaðar í orkugeiranum eða fara til endanlegrar notkunar, í eftirfarandi 
samtölum: 

1. Samtala orkugeira 
Endurnýjanlegir orkugjafar og úrgangur, sem orkuiðnaðurinn notar til að styðja við umbreytingaraðgerðir. 
Til dæmis endurnýjanlegir orkugjafar og úrgangur sem notaður er til hitunar, lýsingar eða rekstrar á
dælum/þjöppum. 
Tilgreina ber magn endurnýjanlegra orkugjafa og úrgang, sem umbreytt er í annað orkuform, í 
umbreytingargeiranum. 

1.1. Þar af: gösunarver 

1.2. Þar af: raforkuver, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og varmaorkuver í eigu hins opinbera 

1.3. Þar af: kolanámur 

1.4. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.5. Þar af: koksofnar 

1.6. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.7. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.8. Þar af: gasveitugas 

1.9. Þar af: háofnar 

1.10. Þar af: framleiðslustöðvar viðarkola 

1.11. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

2. Tap við dreifingu 
Allt tap sem verður vegna flutnings og dreifingar. 
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5.2.4. Lokanotkun orku 

Telja verður fram magn orkuvara, sem nefndar eru í lið 5.1 (að undanskilinni vatnsorku, sólarraforku, sjávarfalla- og 
ölduorku, haf- og vindorku), í eftirfarandi samtölum: 

1. Endanleg orkunotkun 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 

2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri 

3.1. Þar af: járnbrautir 

3.2. Þar af: vegir 

3.3. Þar af: innanlandssiglingar 

3.4. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — annað 

 

5.2.5. Tæknilegir eiginleikar orkuvera 

Telja verður fram eftirfarandi afköst raforkuframleiðslu, eftir því sem við á, í lok skýrsluársins: 

1. Vatnsorka 
Telja verður fram afköst orkuvera af stærðunum < 1 MW, 1 til < 10 MW, og ≥ 10 MW ásamt dælimiðlun,
sem og samantekin afköst allra stærða. Upplýsingar um stærð veranna eru gefnar upp án tillits til 
dælimiðlunar. 

2. Jarðvarmi 

3. Sólarraforka 

4. Sólarvarmaorka 
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5. Sjávarfalla-, öldu-, haforka 

6. Vindorka 

7. Iðnaðarúrgangur (óendurnýjanlegur) 

8. Heimilis- og rekstrarúrgangur 

9. Viður, viðarúrgangur og annar fastur úrgangur 

10. Hauggas 

11. Skólpeðjugas 

12. Annað lífgas 

13. Fljótandi lífeldsneyti 

 

Uppsett heildaryfirborð sólargleypa skal talið fram. 

Framleiðslugeta á eftirtöldu lífeldsneyti skal talin fram: 

1. Fljótandi lífeldsneyti 

1.1. Þar af: lífbensín 

1.2. Þar af: lífdísilolía 

1.3. Þar af: annað fljótandi lífeldsneyti 

 

5.2.6. Aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota 

Telja verður fram aðföng til framleiðenda raforku og varma til eigin nota sérstaklega fyrir orkuver sem framleiða 
eingöngu raforku, orkuver fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu og orkuver sem framleiða eingöngu varma. 

Telja verður fram magn orkuvara, sem nefndar eru í lið 5.1 (að undanskilinni vatnsorku, sólarraforku, sjávarfalla- og 
ölduorku, haf- og vindorku), í eftirfarandi samtölum: 

1. Samtala orkugeira 

1.1. Þar af: gösunarver 

1.2. Þar af: kolanámur 

1.3. Þar af: eldsneytiskögglaver 

1.4. Þar af: koksofnar 

1.5. Þar af: jarðolíuhreinsunarstöðvar 

1.6. Þar af: brúnkolaköggla- og mókögglaver 

1.7. Þar af: gasveitugas 

1.8. Þar af: háofnar 

1.9. Þar af: framleiðslustöðvar viðarkola 

1.10. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar 

2. Iðnaðargeiri 

2.1. Þar af: járn og stál 

2.2. Þar af: efnaiðnaður og jarðolíu- og jarðgasiðnaður 

2.3. Þar af: járnlausir málmar 
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2.4. Þar af: málmlaus steinefni 

2.5. Þar af: flutningatæki 

2.6. Þar af: vélbúnaður 

2.7. Þar af: námugröftur og grjótnám 

2.8. Þar af: matvæli, drykkjarvara og tóbak 

2.9. Þar af: pappírskvoða, pappír og prentun 

2.10. Þar af: viður og viðarvörur 

2.11. Þar af: byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

2.12. Þar af: textílefni og leður 

2.13. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — iðnaður 

3. Flutningageiri 

3.1. Þar af: járnbrautir 

3.2. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — flutningastarfsemi 

4. Aðrir geirar 

4.1. Þar af: verslun og opinber þjónusta 

4.2. Þar af: íbúðarhúsnæði 

4.3. Þar af: landbúnaður/skógrækt 

4.4. Þar af: fiskveiðar 

4.5. Þar af: er ekki skilgreint annars staðar — annað 

 

5.3. Varmagildi 

Telja verður fram meðaltal hreins varmagildis fyrir eftirfarandi vörur: 

1. Lífbensín 

2. Lífdísilolía 

3. Annað fljótandi lífeldsneyti 

4. Viðarkol 

 

5.4. Mælieiningar 

1. Raforkuframleiðsla Megavattstund 

2. Varmaframleiðsla Terajúl 

3. Endurnýjanlegar 
orkuvörur 

Lífbensín, lífdísilolía og annað fljótandi lífeldsneyti: tonn 
Viðarkol: 1000 tonn 
Allt annað: Terajúl (á grunni nettóvarmagildis). 

4. Yfirborð sólargleypa 1000 m2 

5. Afköst orkuvera Lífeldsneyti: tonn á ári 
Allt annað: MWe (rafmegavött) 

6. Varmagildi KJ/kg (hreint varmagildi) 
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5.5. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

 

6. GILDANDI ÁKVÆÐI 

Eftirfarandi ákvæði gilda um gagnaöflun, eins og þá sem lýst er í öllum köflunum hér á undan: 

1. Skýrslutímabil: 

Almanaksár (frá 1. janúar til 31. desember). 

2. Tíðni: 

Árlega. 

3. Frestur til sendingar gagna: 

30. nóvember á því ári sem kemur á eftir skýrslutímabilinu. 

4. Afhendingarsnið og aðferð: 

Afhendingarsniðið skal uppfylla viðeigandi staðla um gagnaskipti sem Hagstofa Evrópubandalaganna 
tilgreinir. 

Gögn skulu send eða þeim upphalað með rafeindatækni til sameiginlegs móttökustaðar fyrir gögn hjá 
Hagstofu Evrópubandalaganna. 
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VIÐAUKI C 

MÁNAÐARLEGAR HAGSKÝRSLUR UM ORKUMÁL 

Viðauki þessi lýsir umfangi, einingum, framtalstímabilum, tíðni, fresti og sendingarfyrirkomulagi sem við eiga um 
mánaðarlega söfnun á hagskýrslum um orkumál. 

Viðauki A gildir um útskýringar á hugtökum sem þessi viðauki útskýrir ekki sérstaklega. 

1. ELDSNEYTI Í FÖSTU FORMI 

1.1. Viðeigandi orkuvörur 

Gagnaöflun þessi á við um allar eftirtaldar orkuvörur, nema annað sé tekið fram á: 

Orkuvara Skilgreining 

1. Harðkol Svart, brennanlegt, fast, lífrænt jarðefnaset með vergt varmagildi hærra en 
24 MJ/kg miðað við öskulaust efni og rakainnihald eins og það er við 30°C og 96% 
hlutfallslegan loftraka. 

2. Surtarbrandur Brennanlegt, brúnt allt að svart, lífrænt jarðefnaset með vergt varmagildi lægra en 
24 MJ/kg miðað við öskulaust efni og rakainnihald eins og það er við 30°C og 96% 
hlutfallslegan loftraka. 

2.1. Þar af: svartur 
surtarbrandur 

Surtarbrandur með 20 til 25% rakainnihald og 9 til 13% öskuinnihald. Svartur 
surtarbrandur varð til á miðlífsöld. Innan Sambandsins er hann nú eingöngu grafinn 
upp djúpt í námum í Provence-héraði í Frakklandi. 

2.2. Þar af: brúnkol Surtarbrandur með 40 til 70% rakainnihald og yfirleitt 2 til 6% öskuinnihald, í 
sumum jarðlögum getur hið síðarnefnda þó farið allt upp í 12%. Brúnkol urðu 
aðallega til á tertíertímabilinu. Eldsneyti þetta er aðallega unnið í yfirborðsnámum. 

3. Mór Lint, laust allt að samanþjappað, náttúrulegt, brennanlegt setlag úr jurtaríkinu með 
hátt rakainnihald (allt að 90%) ljóst allt að dökkbrúnt að lit. 
Skilgreining þessi er með fyrirvara um skilgreininguna á endurnýjanlegum 
orkugjöfum í tilskipun 2001/77/EB og leiðbeiningar milliríkjanefndarinnar um 
loftslagsbreytingar frá 2006 um landsskrár yfir gróðurhúsalofttegundir. 

4. Eldsneytiskögglar Eldsneytiskögglar úr harðkolum eru gervingar með tiltekna lögun framleiddir með 
heitmölun undir þrýstingi, með bindiefni (biki). 

5. Brúnkolakögglar Gervingar, jafnir að lögun, framleiddir úr muldum og þurrkuðum surtarbrandi, 
mótuðum undir háþrýstingi og án bindiefna. Með þessu teljast þurrkaður 
surtarbrandur og surtarbrandssalli. 

6. Koks unnið úr 
harðkolum 

Efnasmíðað eldsneyti í föstu formi, unnið úr harðkolum og fengið fram með 
þurreimingu á kolum í algeru lofttæmi eða að hluta til. 
Tekur til: 
– harðkoks: fengið fram með kolun við hátt hitastig, 
– hálfkoks: fengið fram með kolun við lágt hitastig, 
– gasveitukoks: framleitt í gasveitum. 

7. Surtarbrandskoks Fastar leifar sem verða til við þurreimingu brúnkola í lofttæmi. 

 

 

1.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

Viðauki A gildir um útskýringar á hugtökum sem þessi viðauki útskýrir ekki sérstaklega. 
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1.2.1. Birgðageiri 

Eftirfarandi samtölur eiga við um harðkol, svartan surtarbrand (í heildina), brúnkol og mó: 

1. Framleiðsla 

2. Endurheimtar vörur 
Grugglausnir og kolarusl unnið upp úr námum. 

3. Innflutningur 

3.1. Þar af: innflutningur innan ESB 

4. Útflutningur 

4.1. Þar af: útflutningur innan ESB 

5. Breytingar á birgðum 
Birgðamagn í námum og hjá innflytjendum. 
Undanskildar eru birgðir hjá notendum, (t.d. í orkuverum og koksvinnslustöðvum) að frátöldum birgðum 
hjá notendum sem flytja beint inn. 
Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

6. Útreiknaðar innanlandsafhendingar 
Heildarmagn vöru sem reiknað er út að hafi verið afhent til innanlandsneyslu. Það er skilgreint sem: 
framleiðsla + endurheimtar vörur + innflutningur – útflutningur + breytingar á birgðum 

7. Mældar innanlandsafhendingar 
Magn sem afhent er á innri markaðinn. Jafngildir heildarmagni afhendinga til hinna ýmsu notenda. 
Mismunur kann að koma í ljós á milli útreiknaðra og mældra afhendinga. 

7.1. Þar af: eigin notkun framleiðenda 
Innri notkun framleiðslustöðva. 
Notkun í námuorkuverum, námueldsneytiskögglaverum, námukoksofnaverum og afhendingar til starfsfólks
í kolanámum. 

7.2. Þar af: framleiðendur í aðalstarfsemi - orkuver 

7.3. Þar af: framleiðendur til eigin nota – orkuver í kolanámum 

7.4. Þar af: koksvinnslustöðvar 

7.5. Þar af: eldsneytiskögglaver 
Magn notað til umbreytingar í eldsneytiskögglaverum (námueldsneytiskögglaverum og þeim sjálfstæðu). 

7.6. Þar af: heildariðnaður (án járn- og stáliðnaðar) 

7.7. Þar af: járn- og stáliðnaður 

7.8. Þar af: annað (stofnanir, heimili o.s.frv.) 
Eldsneyti til heimila (þ.m.t. kol sem afhent eru starfsfólki í námum og tengdum verksmiðjum) og 
þjónustustofnana (stjórnsýslu, verslana o.s.frv.) og til geira sem ekki eru skilgreindir annars staðar
(fjarhitun, flutningar o.s.frv.). 

8. Birgðir í lok tímabils 

8.1. Þar af: námur 

8.2. Þar af: innflytjendur 

8.3. Þar af: í koksvinnslustöðvum 
Á aðeins við um harðkol. 
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Eftirfarandi samtölur gilda um koks sem fengið er úr harðkolum, brúnkolakoksi, eldsneytiskögglum og 
brúnkolakögglum. 

1. Framleiðsla 

2. Innflutningur 

3. Útflutningur 

3.1. Þar af: útflutningur innan ESB 

4. Breytingar á birgðum 
Magn í koksvinnslustöðvum (koks) og eldsneytiskögglaverum (eldsneytiskögglar) sem og hjá
innflytjendum. 
Undanskildar eru birgðir notenda, að frátöldum birgðum sem eru hjá notendum sem flytja beint inn. 
Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

5. Útreiknaðar innanlandsafhendingar 
Heildarmagn vöru sem reiknað er út að hafi verið afhent til innanlandsnotkunar. Það er skilgreint sem: 
framleiðsla + innflutningur – útflutningur + breytingar á birgðum 

6. Mældar innanlandsafhendingar 
Magn sem afhent er á innri markaðinn. Jafngildir heildarmagni afhendinga til hinna ýmsu notenda. 
Mismunur kann að koma í ljós á milli útreiknaðra og mældra afhendinga. 

6.1. Þar af: heildariðnaður (án járn- og stáliðnaðar) 

6.2. Þar af: járn- og stáliðnaður 

6.3. Þar af: annað (stofnanir, heimili o.s.frv.) 
Eldsneyti til heimila (þ.m.t. koks og eldsneytiskögglar sem afhent er starfsfólki í námum og tengdum 
verksmiðjum) og þjónustustofnana (stjórnsýslu, verslana o.s.frv.) 

7. Birgðir í lok tímabils 
Birgðir eru magn sem er geymt: 
– í koksvinnslustöðvum (á aðeins við um koks úr kolum og surtarbrandi), 
– í eldsneytiskögglaverum (á aðeins við um eldsneytisköggla úr kolum og surtarbrandi), 
– hjá innflytjendum. 

 

 

1.2.2. Innflutningur 

 

Hvað varðar surtarbrand, surtarbrandskoks, eldsneytisköggla og surtarbrandsköggla skal telja fram 
heildarinnflutningsmagn innan og utan ESB. 

 

Hvað varðar harðkol skal telja fram innflutning frá eftirtöldum upprunalöndum: 

1. Innflutningsmagn innan ESB 

1.1. Þar af: Þýskaland 

1.2. Þar af: Bretland 

1.3. Þar af: Pólland 

1.4. Þar af: önnur lönd innan ESB 
Tilgreina skal viðkomandi lönd. 

2. Innflutningsmagn utan ESB 

2.1. Þar af: Bandaríkin 

2.2. Þar af: Ástralía 

2.3. Þar af: Suður-Afríka 

2.4. Þar af: Samveldi sjálfstæðra ríkja 
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2.4.1. Frá 2.4., þar af: Rússland 

2.4.2. Frá 2.4., þar af: Úkraína 

2.5. Þar af: Kanada 

2.6. Þar af: Kólumbía 

2.7. Þar af: Kína 

2.8. Þar af: önnur lönd utan ESB 
Tilgreina skal viðkomandi lönd. 

 

1.3. Mælieiningar 

Allt vörumagn er gefið upp sem 103 tonn. 

 

1.4. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

 

2. RAFORKA 

2.1. Viðeigandi orkuvörur 

Kafli þessi fjallar um raforku. 

 

2.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi samtölur: 

 

2.2.1. Framleiðslugeiri 

Í eftirtöldum samtölum skal telja fram bæði vergt og hreint magn: 

1. Heildarraforkuframleiðsla 

1.1. Þar af: kjarnorka 

1.2. Þar af: vatnsorka 

1.2.1. Úr 1.2. þar af: sá hluti vatnsorku sem framleiddur er með dælimiðlun 

1.3. Þar af: jarðvarmi 

1.4. Þar af: venjulegur varmi 

1.5. Þar af: vindorka 

 

Einnig skal telja fram eftirfarandi raforkumagn: 

2. Innflutningur 

2.1. Þar af: innflutningur innan ESB 

3. Útflutningur 

3.1. Þar af: útflutningur utan ESB 

4. Notað fyrir dælimiðlun 

5. Notað fyrir innri markaðinn 
Þær eru reiknaðar út sem: 
heildar hrein framleiðsla + innflutningur – útflutningur – notað fyrir dælimiðlun 
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Eftirfarandi samtölur eiga við um eldsneytisnotkun í orkuverum framleiðenda í aðalstarfsemi (vísað er til viðauka B 
um skilgreiningu á harðkolum og surtarbrandi): 

6. Heildareldsneytisnotkun í verum framleiðenda í aðalstarfsemi 
Heildarmagn eldsneytis sem notað er til að framleiða raforku og auk þess til framleiðslu á varma sem
eingöngu á að selja þriðja aðila. 

6.1. Þar af: harðkol 

6.2. Þar af: surtarbrandur 

6.3. Þar af: jarðolíuafurðir 

6.4. Þar af: jarðgas 

6.5. Þar af: afleiðugas (þ.e.a.s. verksmiðjugas) 

6.6. Þar af: annað eldsneyti 

 

2.2.2. Eldsneytisbirgðir í verum framleiðenda í aðalstarfsemi 

Með framleiðendum í aðalstarfsemi er átt við almenningsveitur sem framleiða raforku með notkun eldsneytis. Telja 
skal fram eftirtaldar birgðir í lok tímabils (birgðir við lok skýrslumánaðar): 

1. Harðkol 

2. Surtarbrandur 

3. Jarðolíuafurðir 

 

2.3. Mælieiningar 

1. Orkumagn Rafmagn: Gígavattstund (GWh) 
Harðkol, surtarbrandur og jarðolíuafurðir: bæði í 103 tonnum og í terajúlum á grunni
hreins varmagildis. 
Jarðgas og afleiðugas: Terajúl á grunni vergs varmagildis. 
Annað eldsneyti: Terajúl á grunni nettóvarmagildis. 
Hiti frá kjarnorkuverum: Terajúl. 

2. Vörubirgðir 103 tonn 

 

 

2.4. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

 

 

3. OLÍA OG JARÐOLÍUAFURÐIR 

3.1. Viðeigandi orkuvörur 

Nema annað sé tekið fram á þessi gagnaöflun við um allar eftirtaldar orkuvörur sem skilgreiningar í 4. kafla í 
viðauka B gilda um: jarðolíu, jarðgasvökva, hráefni hreinsunarstöðva, önnur vetniskolefni, hreinsunarstöðvagas 
(ekki í fljótandi formi), etan, fljótandi jarðolíugas, nafta, hreyfilbensín, flugvélabensín, þotueldsneyti (af naftagerð 
eða JP-4-gerð), steinolíukennt þotueldsneyti, aðra steinolíu, gas-/dísilolíu (eimaða brennsluolíu), flutningsdísilolíu, 
hitunargasolíu og aðra gasolíu, brennsluolíu (með lágt eða hátt brennisteinsinnihald), terpentínu og hreinsað bensín, 
smurolíu, jarðbik, paraffínvax og jarðolíukoks. 

Eftir því sem við á skal telja hreyfilbensín fram í tvo flokka: 

– Blýlaust hreyfilbensín: bensín þar sem blýsamböndum hefur ekki verið bætt við til að hækka oktantöluna. Það 
getur innihaldið vott af náttúrulegu blýi. 
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– Blýhreyfilbensín: hreyfilbensín þar sem tetraetýlblýi og/eða tetrametýlblýi hefur verið bætt við til að auka 
oktantöluna. 

 

„Aðrar vörur“ taka til bæði magnið sem samsvarar skilgreiningunni í 4. kafla í viðauka B og að auki terpentínu og 
hreinsað bensín, smurolíu, jarðbik og paraffínvax; þessar vörur má ekki telja fram sér. 

 

3.2. Skrá yfir samtölur 

 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

 

3.2.1. Birgðageiri 

 

Eftirfarandi tafla á aðeins við um jarðolíu, jarðgasvökva, hráefni hreinsunarstöðva, íblöndunarefni/súrefnissambönd, 
lífeldsneyti og önnur vetniskolefni: 

1. Innlend framleiðsla 
Á ekki við um hráefni hreinsunarstöðva. 

2. Frá öðrum upptökum 
Íblöndunarefni, lífeldsneyti og önnur vetniskolefni, um framleiðslu þeirra hefur þegar verið fjallað í öðru 
eldsneytisyfirliti. 
Á ekki við um jarðolíu, jarðgasvökva og hráefni hreinsunarstöðva. 

3. Bakstreymi í jarðolíu- og jarðgasgeira 
Fullunnar eða hálfunnar vörur sem endanlegir notendur skila til hreinsunarstöðva til vinnslu, blöndunar eða 
sölu. 
Þær eru venjulega aukaafurðir jarðolíu- eða jarðgasframleiðslu. Á aðeins við um hráefni hreinsunarstöðva. 

4. Millifærðar vörur 
Innfluttar jarðolíuafurðir, endurflokkaðar sem hráefni til frekari vinnslu í hreinsunarstöð, án afhendingar til
endanlegra notenda. 
Á aðeins við um hráefni hreinsunarstöðva. 

5. Innflutningur og útflutningur 
Tekur til magns jarðolíu og vara sem fluttar eru inn eða út samkvæmt vinnslusamningum (þ.e. hreinsun í 
reikning). Jarðolíu og jarðgasvökva ætti að telja fram eins og efnin hafi komið frá fyrsta upprunalandi en 
hráefni til hreinsunarstöðva og fullunnar vörur ber að tilgreina eins og frá síðasta sendingarlandi. 
Tekur til allra gasvökva (t.d. fljótandi jarðolíugass) sem eru dregnir út við endurgösun innflutts fljótandi 
jarðgass og jarðolíuafurða sem jarðolíu- eða jarðgasiðnaðurinn flytur beint inn eða út. 
Athugasemd: öll viðskipti með lífeldsneyti, sem hefur ekki verið blandað saman við flutningaeldsneyti 
(þ.e. í hreinu formi), ætti að tilgreina í spurningalista endurnýjanlegra orkugjafa. 

6. Bein notkun 
Jarðolía, jarðgasvökvi og önnur vetniskolefni sem notuð eru beint án þess að vera unnin í
jarðolíuhreinsunarstöðvum. 
Tekur til jarðolíu sem brennd er til raforkuframleiðslu. 

7. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með plústölu og birgðaskerðing með mínustölu. 

8. Útreiknað inntekið magn til hreinsunarstöðva 
Heildarmagn vöru, sem reiknað er út að hafi farið til vinnslu í hreinsunarstöð. Það er skilgreint sem: 
innlend framleiðsla + frá öðrum uppsprettum + bakstreymi frá iðnaði + millifærðar vörur + innflutningur – 
útflutningur – bein notkun – breytingar á birgðum 

9. Tölfræðilegur mismunur 
Skilgreindur sem útreiknað inntekið magn til hreinsunarstöðva að frádregnu því mælda. 

10. Mælt inntekið magn til hreinsunarstöðva 
Magn sem mælt er sem aðföng til hreinsunarstöðva. 
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11. Tap í hreinsunarstöðvum 
Mismunurinn á innteknu magni til hreinsunarstöðva (mældu) og vergri framleiðslu þeirra. Vegna
uppgufunar getur orðið tap á meðan á eimingarferlum stendur. Uppgefið tap er fært sem plústala. Rúmmál 
getur aukist en ekki massi. 

12. Framleiðsla súrefnissambanda 
Sá hluti framleiðslu eða frá öðrum uppsprettum sem er eter, s.s. MTBE (metýltertíerbútýleter), TAME 
(tertíeramýlmetýleter), alkóhól eins og etanól og esterar, og sá sem er notaður til blöndunar í bensín og
gasolíu. 

 

Eftirfarandi tafla á hvorki við um hráefni til hreinsunarstöðva né íblöndunarefni/súrefnissambönd: 

1. Aðstreymi vöru á forstigi framleiðslunnar 
Tekur til innlendrar og innfluttrar jarðolíu (þ.m.t. þétta) og innlends jarðgasvökva sem notaður er beint án
vinnslu í jarðolíuhreinsunarstöð og bakstreymi frá jarðolíu- og jarðgasiðnaðinum sem er notað beint, þrátt 
fyrir að það sé ekki aðaleldsneyti. 

2. Verg framleiðsla hreinsunarstöðva 
Framleiðsla fullunninna vara í hreinsunarstöð eða blöndunarverksmiðja. 
Tap í hreinsunarstöðvum er undanskilið en hreinsunarstöðvaeldsneyti er talið með. 

3. Endurunnar vörur 
Fullunnar vörur sem fara aftur í gegnum markaðskerfið, eftir að hafa verið afhentar einu sinni til endanlegra 
notenda (t.d. notuð smurolía sem er endurunnin). Aðgreina skal þetta magn frá bakstreymi í jarðolíu- og 
jarðgasiðnaðinum. 

4. Hreinsunarstöðvaeldsneyti 
Jarðolíuafurðir sem notaðar eru við rekstur hreinsunarstöðva. 
Undanskildar eru vörur sem olíufyrirtæki nota utan hreinsunarferlisins, t.d. olíugeymar eða 
olíuflutningaskip. 
Tekur til eldsneytis sem notað er í hreinsunarstöðvunum til framleiðslu á raforku og varma til sölu. 

5. Innflutningur og útflutningur 

6. Alþjóðlegir skipageymar 

7. Millifærslur innan vörutegunda 
Magn sem er endurflokkað, annaðhvort vegna þess að vörulýsingin hefur breyst eða hins að tegundunum
hefur verið blandað saman við aðra vöru. 
Neikvæð færsla fyrir eina vöru er bætt upp með jákvæðri færslu (eða nokkrum færslum) fyrir aðra eða
nokkrar aðrar vörur og öfugt, heildarnettóáhrif ættu að vera á núlli. 

8. Millifærðar vörur 
Innfluttar jarðolíuafurðir, endurflokkaðar sem hráefni til frekari vinnslu í hreinsunarstöð, án afhendingar til
endanlegra notenda. 

9. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með plústölu og birgðaskerðing með mínustölu. 

10. Útreiknaðar vergar innanlandsafhendingar 
Þær eru skilgreindar sem: 
Aðstreymi fyrsta stigs afurða + verg framleiðsla hreinsunarstöðva + endurunnar vörur – 
hreinsunarstöðvaeldsneyti + innflutningur - útflutningur – alþjóðlegir skipaeldsneytisgeymar + millifærslur 
innan vörutegunda – millifærðar vörur – breytingar á birgðum 

11. Tölfræðilegur mismunur 
Skilgreindur sem útreiknaðar vergar innanlandsafhendingar að frádregnum þeim mældu. 

12. Mældar vergar innanlandsafhendingar 
Mældar afhendingar fullunninna jarðolíuafurða frá frumorkugjöfum (t.d. hreinsunarstöðvum, 
blöndunarverum o.s.frv.) til innanlandsmarkaðarins. 
Tala þessi getur verið frábrugðin útreiknuðu tölunni t.d. vegna mismunar á yfirgripi og/eða mismunar á 
skilgreiningum í mismunandi skýrslukerfum. 

12.1. Þar af: afhendingar til almenningsflugs milli landa 

12.2. Þar af: afhendingar til almenningsorkuveitna 

12.3. Þar af: afhendingar á fljótandi jarðolíugasi til ökutækja 

12.4. Þar af: afhendingar (vergar ) til jarðolíu- og jarðgasgeirans 
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13. Bakstreymi frá jarðolíu- og jarðgasgeira til hreinsunarstöðva 

14. Samtals hreinar afhendingar innanlands 

 

3.2.2. Vörubirgðir 

Eftirtaldar upphafsbirgðir og birgðir í lok tímabils skal telja fram að því er varðar allar orkuvörur, að undanskildu 
hreinsunarstöðvagasi: 

1. Birgðir á innlendu yfirráðasvæði 
Birgðir á/í eftirfarandi stöðum: hreinsunarstöðvatönkum, lausavörubirgðastöðvum, tönkum við leiðslur, 
prömmum og strandtankskipum (þegar brottfararhöfn og viðtökuhöfn eru í sama landi), tankskipum í höfn
aðildarríkis (ef skipa á farminum upp í þeirri höfn) og eldsneytishólfum í skipum inni í landi. Undanskildar
eru olíubirgðir í leiðslum, í járnbrautartankvögnum, í tankflutningabílum, í eldsneytishólfum í hafskipum, á
bensínstöðvum, í smásöluverslunum og í eldsneytishólfum á hafi úti. 

2. Birgðir geymdar fyrir önnur lönd samkvæmt tvíhliða samningi við ríkisvaldið. 
Birgðir á innlendu yfirráðasvæði sem tilheyra öðru landi og sem aðgangur að er tryggður með samningi á 
milli viðkomandi ríkisstjórna. 

3. Birgðir með þekktum útlendum ákvörðunarstað 
Birgðir, sem ekki eru meðtaldar í 2. lið, á innlendu yfirráðasvæði sem tilheyra öðru landi og eru á leið
þangað. Birgðir þessar geta verið innan eða utan tollfrjálsra svæða. 

4. Aðrar birgðir á tollfrjálsum svæðum 
Tekur til birgða, sem hvorki eru meðtaldar í 2. né 3. lið, án tillits til hvort þær hafa farið í gegnum
tollafgreiðslu eða ekki. 

5. Birgðir hjá aðalnotendum 
Tekur til birgða sem eru háðar opinberu eftirliti. Birgðir annarra notenda falla ekki undir þessa 
skilgreiningu. 

6. Birgðir um borð í skipum sem koma að landi og liggja í höfn eða við legufæri 
Birgðir án tillits til hvort þær hafa fengið tollafgreiðslu eða ekki. Þessi flokkun undanskilur birgðir um borð 
í úthafsskipum. 
Tekur til olíu í strandtankskipum ef bæði brottfararhöfn og viðtökuhöfn eru í sama landi. Aðeins skal 
tilgreina það magn sem afferma á í skýrslugjafarlandinu, ef um er að ræða skip sem affermt er í fleiri en
einni höfn. 

7. Birgðir hins opinbera á innlendu yfirráðasvæði 
Tekur til birgða, sem ekki eru hernaðarlegar, á innlendu yfirráðasvæði hins opinbera og eru í eigu eða undir
stjórn hins opinbera og eingöngu til nota í neyðarástandi. 
Undanskildar eru birgðir hjá olíufyrirtækjum í eigu ríkisins og hjá rafmagnsveitum og birgðir sem 
olíufyrirtæki halda fyrir hönd hins opinbera. 

8. Birgðir hjá birgðafyrirtækjum á innlendu yfirráðasvæði 
Birgðir, bæði hjá opinberum fyrirtækjum og fyrirtækjum í einkaeign, sem eingöngu er viðhaldið til að nota 
í neyðarástandi. 
Skyldubundnar birgðir fyrirtækja í einkaeign eru undanskildar. 

9. Allar aðrar birgðir á innlendu yfirráðasvæði 
Allar aðrar birgðir sem uppfylla skilyrðin sem lýst er í 1. lið hér að ofan. 

10. Birgðir í útlöndum samkvæmt tvíhliða samningi við ríkisvaldið 
Birgðir sem tilheyra skýrslugjafarlandinu en eru í öðru landi og sem aðgangur er tryggður að með samningi 
á milli viðkomandi ríkisstjórna. 

10.1. Þar af: birgðir hjá hinu opinbera 

10.2. Þar af: birgðir hjá birgðageymsluaðilum 

10.3. Þar af: aðrar birgðir 

11. Birgðir í útlöndum sem eru sérstaklega ætlaðar til innflutnings 
Birgðir sem tilheyra skýrslugjafarlandinu, undanskildar í 10. flokki, en eru í öðru landi og bíða innflutnings 
þar. 

12. Aðrar birgðir á tollfrjálsum svæðum 
Aðrar birgðir á innlendu yfirráðasvæði sem ekki eru meðtaldar í ofangreindum flokkum. 

13. Innihald í leiðslum 
Olía (jarðolía og jarðolíuafurðir) í leiðslum, sem er nauðsynleg til að viðhalda rennsli í leiðslunum. 
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Þar að auki verður að telja fram eftirfarandi magntölur, sundurliðaðar á hvert tilsvarandi land: 

– birgðir í lok tímabils sem geymdar eru fyrir önnur lönd samkvæmt tvíhliða samningi við ríkisvaldið, 

– aðrar birgðir í lok tímabils með þekktum útlendum ákvörðunarstað, 

– birgðir í útlöndum, samkvæmt tvíhliða samningi við ríkisvaldið, í lok tímabils, 

– aðrar birgðir í útlöndum, ætlaðar til innflutnings í skýrslugjafarlandið, í lok tímabils. 

Með birgðum í upphafi er átt við birgðir á síðasta degi næsta mánaðar á undan skýrslumánuði. Með birgðum í lok 
tímabils er átt við birgðir á síðasta degi skýrslumánaðar. 

3.2.3. Innflutningur og útflutningur 

Innflutningur eftir upprunalandi og útflutningur eftir viðtökulandi. 

3.3. Mælieiningar 

Orkumagn: 103 tonn. 

3.4. Landfræðilegar skýringar 

Skýringar 1. kafla í viðauka A gilda aðeins vegna hagskýrslugerðar með eftirfarandi sérstökum undantekningum: 

1. Færeyjar og Grænland teljast með Danmörku, 

2. Liechtenstein telst með Sviss. 

3.5. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

 

4. JARÐGAS 

4.1. Viðeigandi orkuvörur 

Jarðgas, eins og það er skilgreint í 2. kafla í viðauka B. 

 

4.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

 

4.2.1. Birgðageiri 

1. Innlend framleiðsla 
Öll markaðshæf þurrframleiðsla innan landamæra, þ.m.t. úr vinnslu á hafi úti. Framleiðsla er mæld eftir 
hreinsun og útdrætti á jarðgasvökva og brennisteini. 
Undanskilið er gas sem tapast við vinnslu og magn þess sem er niðurdælt, loftað gas og afgas. 
Innifalið er magn notað innan jarðgasiðnaðarins, við jarðgasvinnslu, í leiðslukerfum og vinnslustöðvum. 

2. Innflutningur 
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3. Útflutningur 

4. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með plústölu og birgðaskerðing með mínustölu. 

5. Útreiknaðar vergar innanlandsafhendingar 
Þær eru skilgreindar sem: 
innanlandsframleiðsla + innflutningur – útflutningur – breytingar á birgðum. 

6. Tölfræðilegur mismunur 
Skilgreindur sem útreiknaðar vergar innanlandsafhendingar að frádregnum þeim mældu. 

7. Mældar vergar innanlandsafhendingar 
Nær yfir gas sem gasiðnaðurinn notar til upphitunar og reksturs á búnaði (þ.e. notkun í jarðgasvinnslu, 
leiðslukerfinu og vinnslustöðvum) og tap í dreifingu. 

8. Upphafsbirgðir og birgðir í lok tímabils á innlendu yfirráðasvæði 
Magn geymt í sérstökum geymslum (uppurnum gas- og/eða olíuvinnslusvæðum, í veiti, saltholum, 
hverskyns hellum eða öðru) sem og geymslum fyrir fljótandi jarðgas. Með birgðum í upphafi er átt við
birgðir á síðasta degi næsta mánaðar á undan skýrslumánuði. Með birgðum í lok tímabils er átt við birgðir á 
síðasta degi skýrslumánaðar. 

9. Eigin notkun og tap í jarðgasiðnaðinum 
Magn sem gasiðnaðurinn notar til upphitunar og reksturs á búnaði (þ.e. notkun í jarðgasvinnslu, 
leiðslukerfinu og vinnslustöðvum). 
Tekur til taps í dreifingu. 

 

4.2.2. Innflutningur og útflutningur 

Innflutningur eftir upprunalandi og útflutningur eftir viðtökulandi. 

4.3. Mælieiningar 

Magn skal telja fram á tvo vegu: 

– sem rúmmál, í 106 m3, gert ráð fyrir viðmiðunarskilyrðum fyrir gas (15oC, 101, 325 kPa), 

– sem orkuinnihald, þ.e. í terajúlum byggðum á vergu varmagildi. 

4.4. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

5. GILDANDI ÁKVÆÐI 

Eftirfarandi ákvæði gilda um gagnaöflun, eins og þá sem lýst er í öllum köflunum hér á undan: 

1. Skýrslutímabil: 

Almanaksmánuður. 

2. Tíðni: 

Mánaðarlega. 

3. Frestur til sendingar gagna: 

Innan þriggja mánaða frá skýrslumánuðinum. 

4. Afhendingarsnið og aðferð: 

Afhendingarsniðið skal uppfylla viðeigandi staðla um gagnaskipti sem Hagstofa Evrópubandalaganna tilgreinir. 

Gögn skulu send eða þeim upphalað með rafeindatækni til sameiginlegs móttökustaðar fyrir gögn hjá Hagstofu 
Evrópubandalaganna. 
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VIÐAUKI D 

MÁNAÐARLEGAR SKAMMTÍMAHAGSKÝRSLUR 

Í þessum viðauka er umfangi, einingum, tilgreindum tímabilum, tíðni, fresti og fyrirkomulagi flutninga lýst að því er varðar 
mánaðarlega skammtímaöflun á hagskýrslugögnum. 

Viðauki A gildir um útskýringar á hugtökum sem þessi viðauki útskýrir ekki sérstaklega. 

1. JARÐGAS 

1.1. Viðeigandi orkuvörur 

Kafli þessi fjallar aðeins um jarðgas. Jarðgas er skilgreint í 2. kafla í viðauka B. 

 

1.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi samtölur: 

1. Framleiðsla 

2. Innflutningur 

3. Útflutningur 

4. Breytingar á birgðum 

Birgðaaukning er sýnd með mínustölu og birgðaskerðing með plústölu. 

5. Birgðir 

Þær eru reiknaðar út sem: 

framleiðsla + innflutningur – útflutningur + breytingar á birgðum. 

 

1.3. Mælieiningar 

Jarðgasmagn skal talið fram í terajúlum, á grunni vergs varmagildis. 

1.4. Önnur gildandi ákvæði 

1. Skýrslutímabil: 

Almanaksmánuður. 

2. Tíðni: 

Mánaðarlega. 

3. Frestur til sendingar gagna: 

Innan eins mánaðar frá skýrslumánuðinum. 

4. Afhendingarsnið og aðferð: 

Afhendingarsniðið skal uppfylla viðeigandi staðla um gagnaskipti sem Hagstofa Evrópubandalaganna tilgreinir. 

Gögn skulu send eða þeim upphalað með rafeindatækni til sameiginlegs móttökustaðar fyrir gögn hjá Hagstofu 
Evrópubandalaganna. 
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1.5. Frávik og undanþágur 

Þýskaland er undanþegið þessari gagnaöflun. 

 

2. RAFORKA 

2.1. Viðeigandi orkuvörur 

Kafli þessi fjallar aðeins um raforku. 

 

2.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi samtölur: 

1. Heildarraforkuframleiðsla 
Vergt heildarmagn raforkuframleiðslu. 
Tekur til eigin notkunar orkuvera. 

2. Innflutningur 

3. Útflutningur 

4. Vergar raforkubirgðir 
Þær eru reiknaðar út sem: 
heildarraforkuframleiðsla + innflutningur – útflutningur. 

 

2.3. Mælieiningar 

Orkumagn skal gefið upp sem gígavattstundir (GWh). 

 

2.4. Önnur gildandi ákvæði 

1. Skýrslutímabil: 

Almanaksmánuður. 

2. Tíðni: 

Mánaðarlega. 

3. Frestur til sendingar gagna: 

Innan eins mánaðar frá skýrslumánuðinum. 

4. Afhendingarsnið og aðferð: 

Afhendingarsniðið skal uppfylla viðeigandi staðla um gagnaskipti sem Hagstofa Evrópubandalaganna tilgreinir. 

Gögn skulu send eða þeim upphalað með rafeindatækni til sameiginlegs móttökustaðar fyrir gögn hjá Hagstofu 
Evrópubandalaganna. 

 

2.5. Frávik og undanþágur 

Þýskaland er undanþegið þessari gagnaöflun. 

 

3. OLÍU- OG JARÐOLÍUAFURÐIR 

Þessi gagnaöflun er vel þekkt sem „JODI-spurningalistinn“. 
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3.1. Viðeigandi orkuvörur 

Nema annað sé tekið fram á þessi gagnaöflun við um allar eftirtaldar orkuvörur en um þær gilda skilgreiningar í 
4. kafla í viðauka B: jarðolía, fljótandi jarðolíugas, bensín (samanlagt bensín og flugvélabensín), steinolía 
(samanlagt steinolíukennt þotueldsneyti og önnur steinolía), gas-/dísilolía og brennsluolía (bæði með lágu eða háu 
brennisteinsinnihaldi). 

Þar að auki á þessi gagnaöflun einnig við um „heildarolíu“, sem nær yfir allar áðurnefndar framleiðsluvörur, að 
undanskilinni jarðolíu, og verður einnig að telja með aðrar jarðolíuafurðir, s.s. hreinsunarstöðvagas, etan, nafta, 
jarðolíukoks, terpentínu og hreinsað bensín, paraffínvax, jarðbik, smurolíu og annað. 

 

3.2. Skrá yfir samtölur 

Telja skal fram eftirfarandi skrá yfir samtölur fyrir allar orkuvörur sem skráðar eru í undanfarandi málsgrein, nema 
annað sé tekið fram. 

 

3.2.1. Birgðageiri 

Eftirfarandi tafla á aðeins við um jarðolíu: 

1. Framleiðsla 

2. Innflutningur 

3. Útflutningur 

4. Birgðir í lok tímabils 

5. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með plústölu og birgðaskerðing með mínustölu. 

6. Mæld afköst hreinsunarstöðva 
Mæling á gegnumstreymi hreinsunarstöðva  

 

Eftirfarandi tafla á við um jarðolíu, fljótandi jarðolíugas, bensín, steinolíu, gas-/dísilolíu, brennsluolíu og heildarolíu: 

1. Framleiðsla hreinsunarstöðva 
Verg framleiðsla, þ.m.t. hreinsunarstöðvaeldsneyti. 

2. Innflutningur 

3. Útflutningur 

4. Birgðir í lok tímabils 

5. Breytingar á birgðum 
Birgðaaukning er sýnd með plústölu og birgðaskerðing með mínustölu. 

6. Eftirspurn 
Afhending eða sala á innlendum markaði (notkun innanlands) að viðbættu hreinsunarstöðvaeldsneyti og að
viðbættum alþjóðlegum skipaeldsneytisgeymum og loftfarsgeymum. Eftirspurn eftir heildarolíu tekur 
einnig til jarðolíu. 

 

3.3. Mælieiningar 

Orkumagn: 103 tonn 

3.4. Önnur gildandi ákvæði 

1. Skýrslutímabil: 

Almanaksmánuður. 
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2. Tíðni: 

Mánaðarlega. 

3. Frestur til sendingar gagna: 

Innan 25 daga frá skýrslumánuðinum. 

4. Afhendingarsnið og aðferð: 

Afhendingarsniðið skal uppfylla viðeigandi staðla um gagnaskipti sem Hagstofa Evrópubandalaganna 
tilgreinir. 

Gögn skulu send eða þeim upphalað með rafeindatækni til sameiginlegs móttökustaðar fyrir gögn hjá 
Hagstofu Evrópubandalaganna. 

3.5. Frávik og undanþágur 

Á ekki við. 

 
 

 

 

 


