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Endret omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020
og 1. januar 2021 – høringssvar Nobio
Viser til forslag til endring av omsetningskravet fro biodrivstoff sendt på høring 06.04.20.

Rammevilkår for biodrivstoff
For de av Norsk Bioenergis (Nobio) medlemmer som har befatning med biodrivstoff er det
viktig med gode og forutsigbare rammevilkår for produksjon og anvendelse. Nobio mener
derfor primært at det ikke bør innføres veibruksavgift for biodrivstoff omsatt utenfor
omsetningskravet slik det nå er foreslått fra 1. juli i år. Om stortinget like vel skulle velge å
trosse innspill og råd fra bransjen vil en økning av omsetningskravet være et viktig
kompenserende bidrag for å opprettholde omsetningen og stimulere til økt norsk
produksjon.

Nytt omsetningskrav
I forslaget som nå er ute til høring skisseres det to ulike alternativer i tillegg til
nullalternativet. Nobio støtter innføring av det som i høringsbrevet kalles «Alternativ 1,
høy avansertandel». Fremtidig norsk produskjon av biodrivstoff vil i hovedsak komme fra
skogsråstoff og vil derfor bli definert som avansert. Et krav om en høy andel avansert, samt
dobbelttellingsmekanismen, vil derfor være et viktig signal til de aktører som nå planlegger
innenlands produksjon. Selv om kravet i starten i stor grad vil oppfylles av import.
Som det skisseres i høringsbrevet, er alternativ 1 også det alternativet som gir høyest
klimagevinst og lavest ILUC-risiko.
I Klimakur 2030 er innblandingskravet i 2030 økt til 40 prosent for veitransporten. For å
skape forutsigbarhet for rammevilkårene for biodrivstoff framover, er det viktig at det
allerede nå legges fram en plan for videre opptrapping fram mot 2030.
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Om Nobio
Norsk Bioenergiforening (Nobio) er interesseorganisasjonen for norsk bioenergibransje. Vi
arbeider for økt bruk og lønnsom produksjon av bioenergi i Norge. Vår organisasjon har i dag
ca. 120 medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av
biobrensler, til leveranse av varme og drivstoff.
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