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Høringssvar til forslag om endringer i Klimakvoteforskriften 

Vi viser til høring av forslag til endringer i klimakvoteforskriften, samt møte med dere 10 mai 2021. Vi forstår 
det slik at varslede endringer gjelder for allerede kvotepliktige bedrifter; at mindre justeringer av gjeldende 
regelverk angående overvåkning og verifikasjon av kvotepliktige utslipp og tildelingsdata gjelder fra 1. januar 
2021, og at mer omfattende krav til overvåking og rapportering av utslipp fra forbrenning av alle typer 
biomasse gjelder fra 1. januar 2022.  
 
Vi ber om at det tydeliggjøres hvilke anlegg som omfattes av de nye kravene og hva kravene innebærer. 
Slik vi forstod det på møtet gjelder endringene kun allerede kvotepliktige anlegg og bidrar ikke til at 
eksisterende anlegg som fyrer med biobrensel blir å regne som kvotepliktig grunnet summen av fossilt- og 
biobrensel.  
 
Møtet vårt var ønskelig at skulle dreie seg om mer enn vi fikk til, da prosessen ikke kun kjøres fra 
Miljødirektoratets side, men avhenger av prosessen som pågår i EU. Dette sinker fremgangen med å få på 
plass klare retningslinjer for hva og hvordan rapportering skal utføres. Det anslås at nye veiledere vil være 
klar i løpet av 2021, for næringen er det viktig å få tid til å tilpasse seg nye krav. Vi ber derfor om at frister 
for rapportering utsettes frem til veiledere og tilstrekkelig informasjon er på plass. Det er viktig med åpen 
prosess og god informasjonsflyt om kommende krav til alle berørte parter.  
 
Det antas at det påløper merarbeid for kvotepliktige ved økt dokumentasjon ved flere krav og tilpasse seg 
nye rutiner. Brensel-leverandører antas å måtte sette opp sine priser for økt merarbeid for dokumentasjon, 
det er viktig at dokumentasjonen blir standardisert for alle parter. Alternativt må kvotepliktige betale kvoter 
tilsvarende som for fossilt brensel for å benytte biobrensel uten dokumentasjon på at brenselet ivaretar 
bærekrafts kriteriene. Det er som tidligere presisert viktig at aktørene får tid nok på seg til at rutiner som 
inkluderer nye krav kommer på plass og at alle berørte parter får tilstrekkelig informasjon og tid til å 
omstille.  
 
Det oppgis i høringsnotatet at etablering av nye sertifiseringsordninger som samsvarer med de nye kravene i 
RED II vil kreve merarbeid. Også for tredjepartsgodkjenning. Da næringen får merkostnader ved brensel 
påpeker vi at nasjonale myndigheter bør ta ansvaret for tilrettelegging av en ordning, som bør være i tråd 
med allerede godt etablerte ordninger. Det er viktig å se på mulighet for utnyttelse av allerede eksisterende 
sertifiseringsordninger. 
 
Om Norsk Bioenergiforening 
Norsk Bioenergiforening (Nobio) er interesseorganisasjonen for norsk bioenerginæring. Vi arbeider for økt 
bærekraftig bruk og lønnsom utnyttelse av bioenergi i Norge. Vår organisasjon har i dag mer enn 100 
medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av biobrensler, til leveranse av 
energi og drivstoff. 
 
Vi anbefaler at Miljødirektoratet kaller næringen inn til et møte når tiden er moden, slik at eventuelle 
uklarheter klareres og at implementeringen skjer så raskt og godt som mulig. Vi bidrar gjerne med innspill 
videre i prosessen – ta bare kontakt!  
 
Med vennlig hilsen 
 
Henriette Vivestad       
Daglig leder  


