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Høringsinnspill Klimakur 2020 
 

I Klimakur er økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren identifisert som et av de 

viktigste tiltaksområdene for å kunne nå utslippsmålene i Norge, blant annet fordi 

det er et av de områdene der utslippene øker aller mest.  

 

Xynergo AS, eid av Norske Skog, Viken BA, Mjøsen BA, Allskog BA og Statsskog 

SF, har som mål å produsere miljøvennlig drivstoff. Selskapet er etablert for å 

igangsette storskala, industriell produksjon av syntetisk diesel basert på trevirke. 

For å få lønnsomhet i et slikt prosjekt er det viktig å kunne utnytte 

stordriftsfordeler, og det anlegget som Xynergo vurderer tilsvarer rundt 10 % av 

Norges dieselbehov.  

 

Kvaliteten på andre generasjon syntetisk biodrivstoff gir produktet et bredt 

anvendelsesområde. Egenskapene ved det planlagte produktet er positive for 

Klimakur både fordi det kan redusere de fossile utslippene med opp mot 90 % 

hvis biodrivstoffet erstatter fossil diesel, og fordi det i distribusjon og bruk ikke 

fordrer bygging av ny infrastruktur eller ombygging av motorer. Et annet viktig 

argument for etablering av produksjon av syntetisk miljøvennlig diesel, er at 

produktet erstatter fossilt drivstoff der det fins få andre alternativer – i 

tungtransport og i flytransport. 

 

Vi vil i vår høringsuttalelse vektlegge følgende punkter: 

 Råvaretilgang og bærekraftig skogforvaltning 

 Ressursutnyttelse og muligheter for industriell karbonfangst og lagring 

 Utfordringer og forslag til tiltak innenfor utvikling og bruk av miljøteknologi 

i Norge 

 

Råvaretilgang og bærekraftig skogforvaltning 
Et biodieselanlegg vil ha en stabil, høy produksjon gjennom hele året, og kreve et 

tilsvarende stabilt uttak av virke. Dette vil gagne hele verdikjeden knyttet til skog 

og sikre økonomiske bærekraftighet i annen skogvirksomhet. Det vil videre gi 

skognæringskjeden en nytt bein å stå på og gjøre næringen mindre sårbar for 

konjunktur- og strukturendringer. 
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Vi har registrert at det i den siste tiden har vært diskusjoner knyttet til en rekke 

temaer om skogavvirkning i Norge, herunder uttak av GROT, og om man i det 

hele tatt kan øke trevirkeuttaket i Norge uten at det medfører økte CO2-utslipp.  

 

Xynergos utgangspunkt er at bærekraftig håndtering av ressursene fra skogen er 

en forutsetning for om storstilt produksjon av biodrivstoff fra trevirke skal være 

et godt prosjekt og et godt klimatiltak. Xynergo er etablert med basis i eiernes 

tunge kunnskap om skog og bærekraftig skogdrift og produksjon fra trevirke. 

Norske Skog har et veletablert renommé innenfor dette området, både i Norge og 

internasjonalt. Xynergo bygger på de samme prinsippene og praksisen, og har 

derfor blant annet som prioritert arbeidsoppgave å bidra aktivt med å få på plass 

omforente retningslinjer og regler for bærekraftig uttak av ”nye” typer trevirke, 

som GROT.  

 

Diskusjoner knyttet til bærekraftig avvirkning i Norge har med jevne mellomrom 

dukket opp. Dette har bidratt til gode diskusjoner og etter hvert etablering av 

omforente rammeverk og regler, for eksempel Levende Skog. Det er viktig at de 

ulike interessentene også denne gangen får diskusjonen inn i konstruktive baner, 

og gjennom samarbeid blir enige om rammer for skogavvirkning som kan bidra til 

at bioenergi gir positive bidrag til CO2-reduksjonsmålet. Vi mener at MD bør spille 

en sentral rolle i dette arbeidet.  

 

God ressursutnyttelse og muligheten for karbonfangst i 
industrien 
En best mulig energiutnyttelse i et biodrivstoffanlegg fordrer integrasjon med 

annen industri for å kunne utnytte den overskuddsvarmen som produseres. 

Xynergo har stor fokus på å finne den rette lokalisering for gode 

integrasjonsmuligheter.  

  

Et annet viktig element ved vurdering av lokalisering, er muligheten for CO2 

håndtering og lagring.  Store deler av CO2-strømmen som kommer ut fra 

prosessen er relativt ren, og krever relativt sett små investeringer for å kunne 

fanges og deretter lagres. Dette vil kunne gjøre Xynergos prosjekt CO2-negativt. 

For Xynergo vil det derfor være viktig at det legges til rette for en videre utvikling 

av teknologi for fangst og lagring av CO2.  

 

Utfordringer og mulige virkemidler 
Det er en uttalt politisk målsetning at virkemiddelapparatet skal fremme 

konkurransekraft for norske bedrifter innen de nye markedene på ny fornybar- og 

miljøteknologi. Det er vår oppfatning at produksjon av miljøvennlig syntetisk 

biodrivstoff er et område der Norge har spesielle fortrinn på grunn av bred 

erfaring og høyt kompetansenivå innenfor skogs-, prosess- og petroleumsindustri. 

 

Vi mener det er en oppside i å være tidlig ute, men ikke aller først. Det er 

krevende å løfte ny teknologi, og vi vektlegger derfor tungt samarbeid med 

internasjonale selskaper som har kommet lengst innenfor vårt teknologiområde.  

 



 

 Xynergo AS  Norske Skog Follum, 3505 Hønefoss  

Foretaksregisteret: NO 992 362 820 

Telefon: 32 11 21 00     Telefax: 32 11 22 00           mail@xynergo.com          www.xynergo.com 

Xynergo har revidert tidsplanene og konkludert med at det ligger noe lenger frem 

i tid å etablere produksjon av syntetisk biodiesel basert på trevirke enn 

opprinnelig forutsatt. En viktig årsak er erkjennelsen av at det er tidkrevende å 

utvikle ny teknologi, og å ta den gjennom de nødvendige utviklingstrinn fra 

laboratorieskala, via pilotanlegg, demonstrasjonsanlegg og til fullskalaproduksjon.  

Det er imidlertid også viktig å påpeke at uklare rammevilkår og støtteregimer, 

både i Norge og i utlandet, har bidratt til å forsinke fremdriften.  

 

Suksesskriteriene for å få etablert produksjon som kan redusere CO2-utslipp i 

Norge er avhengig av teknologi, marked og politikk. Noen utfordringer med 

eksisterende rammevilkår:  

 Målsetningene endres for vilkårlig, uten tilstrekkelig forutsigbarhet og 

dialog med sentrale interessenter. 

 Innretningene under Nærings- og handelsdepartementet er laget for SMB, 

men teknologiprosjekter innen miljø- og fornybar energi må som regel 

være store for å bli lønnsomme. 

 Umodne markeder gjør at krav om krevende kunder blir svært vanskelig å 

oppfylle, noe som er utfordrende siden norsk virkemiddelapparat delvis 

hviler på klyngeteori der ”user-producer” dynamikken er sentral. Denne 

dynamikken er ikke tilstrekkelig grad tilstede i umodne markeder. 

 Støtteordningene er primært rettet mot bedrifter utenfor det sentrale 

Østlandet, og kan gjøre det ekstra utfordrende å få til lønnsomhet.  

 Kravet om at støtten skal være utløsende for prosjektets realisering 

umuliggjør støtte til store bedrifter / store prosjekter når de totale 

støtterammene ikke er tilstrekkelige til at det kan gis tilsagn om store nok 

beløp eller over lange nok perioder. 

 

Anbefalinger til Klimakur 2020  
Norge står overfor store utfordringer når det gjelder å nå målsettinger om 

reduserte klimagassutslipp. Xynergos 2. generasjon dieselprosjekt faller i 

kategorien storskala tiltak. Store prosjekter i umodne og politisk skapte markeder 

har for stor risiko, selv for store eiere.  

For å sikre måloppnåelse gjennom realisering av storskalaprosjekter er det 

nødvendig med noen tydelige grep: 

 Bedriften må anse rammebetingelsene som gode og kunne vite omtrent 

hva slags støtteregime som gjelder over en tilstrekkelig lang periode 

forutsatt at milepæler møtes. 

 Det må tas hull på utfordringen som er tydelig i dag; statlig støtte venter 

på avklaring av privat risikokapital som venter på statlig støtte.  

 

Xynergos innspill til retningslinjene for virkemidler som kan utløse klimagunstige 

investeringer i storskala er:  

 Det bør innføres gradvis økning i kravet på biodrivstoffandel av alt salg i 

det norske markedet. Disse vil, når de passerer 10-15% av salget, gi 

betydelig økt sannsynlighet for produksjon og omsetning av 2. 

generasjons diesel. 

 Det bør utredes og vurderes om krav om biodrivstoffandel skal utvides til 

andre sektorer (anleggsdiesel, fyringsolje, gassolje til skip). 
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 CO2 avgiften på drivstoff bør økes mens spesialavgiftene reduseres slik at 

det gjeninnføres et større insentiv for klimavennlig biodrivstoff med 

tilstrekkelig bærekraft. 

 Støtte bør gis i form av tilskudd – lån eller eierskap vil ikke bedre 

sikkerheten slik at investoren med risikokapital tør satse. Driftsstøtte vil 

normalt ha en større usikkerhet over tid og vil derfor ofte oppleves mindre 

verdifullt enn investeringstilskudd. 

 Det må være åpning for å gi betingede tilsagn som så utløses når 

bedriften klarer å mobilisere risikokapital (slik at ikke statlig støtte venter 

på risikokapital og motsatt).  

 Det må kunne gis høy nok støttegrad for å utløse bedrifters satsningsvilje 

på prosjekter med høy risiko og der rammebetingelsene er under 

utvikling. 

 2.generasjon biodrivstoffprosjekter må defineres som en miljøinnovasjon 

slik at det dekkes av EU’s gunstige støtteregler. 

 Finansieringen bør ha en innretning som dekker flere faser. Antagelig må 

det gjøres ved samarbeid på tvers av ulike virkemidler og optimalt kunne 

tildeles som en ramme for en lengre periode, 3-5 år, forutsatt at 

milepæler møtes. 

 Ordninger må på plass raskt, det vil si før prosjektene skrinlegges. 

 

En innretning som likner på den som er organisert gjennom etableringen av 

Gassnova kunne vært interessant, der Gassnova har hele kjeden fra FoU til første 

fullskala anlegg.  

 

Det er nødvendig å gi helt tydelige signaler så raskt som mulig om hva som vil 

være rammevilkårene fremover. Det tar tid å utvikle prosjektorganisasjoner og 

det er krevende å sikre finansiering for produkter og prosesser som skal levere til 

et fremtidig umodent marked.  

 

Syntetisk biodiesel, Xyn-fuel, kan være et viktig bidrag for at Norge skal nå egne 

klimapolitiske mål. Videre kan prosjektet representere en spennende 

utviklingsmulighet for norsk næringsliv og skogbruksdrift. Ved å tilrettelegge for 

at prosjektet søkes utviklet og utredet med CO2-håndtering, vil man kunne både 

få et CO2-negativt drivstoff samt at dette kan sikre CO2 deponering og lagring 

uten et meget kostbart og utfordrende fangstanlegg fra røkgass fra gasskraft. 

Totalt sett kan prosjektet dermed representere et vinn-vinn prosjekt for Norge,  

 

Med vennlig hilsen, 

  

 

Ellen Cathrine Rasmussen 

Administrerende direktør, Xynergo AS 

 


