Omforente politiske hovedprioriteringer for Norsk
Bioenergiforening f.o.m. 2021
Hovedbudskap:
Bioenergi – Bransjen som skaper verdier og kutter utslipp.
Norsk Bioenergiforening organiserer hele den norske bioenerginæringen. Fra produksjon av
biobrensel fra skog og avfall til energi i form av varme, kraft og drivstoff. Bioenerginæringen
er en nøkkelfaktor når Norge skal finne sin vei fra oljeøkonomien til en bærekraftig fornybar
og sirkulærøkonomi, og er et viktig bidrag i elektrifiseringen av Norge.
Økt utnyttelse av bærekraftig bioenergi vil bidra til å frigjøre kraft som trengs til den
planlagte elektrifiseringen av transportsektoren og etablering av ny grønn kraftkrevende
industri slik som datasenter og batterifabrikker.
Bioenergi er en forutsetning for at Norge skal kunne gjennomføre en klimapolitikk i tråd med
Parisavtalen. I Stortingsmelding nr. 13, «Klimaplan for 2021-2030», pekes bioenergi på som
helt avgjørende for å nå klimamålene. Samtidig utgjør bioenergi en av de mest lovende
næringene for ny norsk verdiskapning både lokalt og nasjonalt. Men klimaplanen mangler
forslag til konkrete mål og virkemidler for økt bioenergiproduksjon.
Bioenerginæringen må også gis rammebetingelser til å drive nødvendig innovasjon som
sikrer større grad av lokal videreutvikling av bioråstoff nasjonalt. Norge har stort potensial
for å utvikle en egen bioindustri, utvikle ny teknologi og i mindre grad være en ren
råvareleverandør.

Politiske hovedprioriteringer
1. Stortingsvedtak om nytt mål for bioenergiproduksjon i Norge for 2030.
2. Det må innføres rammebetingelser for lønnsom drift av bioenergianlegg. Nobio ber
om utredning av skatterefusjon eller andre økonomiske incentiver som sikrer
bærekraftig økonomisk driftsgrunnlag for bioenergianlegg.
3. Rammene for tilskudd til bærekraftig bioenergi fra Enova, Innovasjon Norge og
Norges Forskningsråd må økes. Inkludert tilskudd til husholdninger, varmesentraler
og infrastruktur.
4. Stortingsvedtak om jevn opptrapping av omsetningskravet for bærekraftig
biodrivstoff samt innføring av stabile støtteordninger.
5. Det må lages en nasjonal handlingsplan for karbonnegativ teknologi og innføres
støtteordninger som sikrer økt binding av CO2.

