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Oslo, 30.03.2022  

 

Til:  

Landbruks- og matdepartementet 

 

Skriftlig innspill til opprettelsen av Bionova 

En forutsetning for lavutslippssamfunnet er en forutsigbar, ambisiøs og rettferdig klimapolitikk for 

fremtiden. Skal Norge nå de ambisiøse målene om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, bør 

avgiftspolitikken og virkemiddelapparatet legge til rette for at det blir mer attraktivt å velge 

klimavennlige løsninger. Det burde også være attraktivt å satse på biobasert verdiskapning.  

Gasum ønsker i denne sammenheng å tale biogassen sin sak. I tråd med klimaplan 2030 vil biogass ha en 

rolle, ikke bare i omstillingen til, men òg i netto nullutslippssamfunnet 2050. Det er dermed ingen grunn 

til å vente med insentivene og infrastrukturinvesteringene. Sverige og Finland har gode erfaringer med at 

markedet for biogass vokser så snart infrastrukturen er på plass og produksjonen skyter fart når 

myndighetene setter tydelige mål for ønsket produksjon og med tilhørende 

incentivordninger. Rammevilkårene for biogassproduksjon burde også harmoniseres i Norden, for å sikre 

utviklingen av et nordisk marked hvor alle produserer og konkurrerer på like vilkår.   

Gasum mener det er nyttig om Bionova bidrar til å utløse en raskere utvikling og vekst av biobasert 

verdiskapning i Norge, med utgangspunkt i ressursene innen landbruk, skogbruk, havbruk og 

gjenvinnbare ressurser fra avfallshåndteringen.  

Gasums anbefalinger til hvilke kjerneoppgaver Bionova bør ha: 

• Bionova bør stimulere en hurtigere utvikling av biobasert verdiskapning i Norge, herunder bidra til 

økt produksjon av biogass. 

• Bionova bør støtte prosjekter som ønsker å benytte tilgjengelig biomasse til produksjon av biogass, 

men også støtte store og små aktører som for eksempel ønsker å investere i nytt materiell som 

benytter biogass som drivstoff.  

• Bionova bør stimulere alle deler av næringslivet som har uutnyttede bio- og avfallsressurser til å 

utnytte de for å øke den biobaserte verdiskapningen i Norge.  

• Bionova bør på sikt tildeles betydelig større finansielle muskler enn det som er satt av i budsjettet for 

2022.  

• Bionova bør vurdere prosjekter basert på klimanytte og livsløpsutslipp, både når det kommer til 

støtte av produksjon og investering i materiell.  
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Hvilke utfordringer løses ikke ved dagens virkemidler? 

Norge er langt framme på mange områder innen bioøkonomien, men vi klarer ikke å utløse det store 

potensialet som ligger i norske bioressurser med dagens virkemidler. 

En utfordring er manglende måltall og ambisjoner fra myndighetenes side, som igjen smitter over på 

virkemiddelapparatets fokus på bioøkonomien og investeringsviljen fra bransjen. Et fravær av for 

eksempel produksjonsmål for biogass innen 2030, og herunder gode støtteordninger for etablering av 

produksjon av biogass resulterer i forsinket og tapt verdiskapning knyttet til bruk av biomasse i Norge.  

Både landbruket, skogbruket, havbruket og industrien har enorme avfallsressurser som kunne og burde 

vært benyttet til sirkulær verdiskapning gjennom for eksempel biogassproduksjon. Biogass er 

sirkulærøkonomi i praksis, ved at det tas hånd om et avfallsproblem, samtidig som at biogassen har flere 

bruksområder, både innen tungtransport, industri og maritim næring. Biogass fanger også metan når den 

produseres av husdyrgjødsel. 

Dagens virkemiddelbruk stimulerer ikke næringer til å benytte avfallsressursene sine til sirkulær 

verdiskapning, som igjen forsinker utbyggingen av produksjonskapasiteten på biogass i Norge.  

 

Hvordan kan Bionova organiseres for best mulig målretting av innsats og størst mulig 

brukervennlighet og kostnadseffektivitet? 

Gasum anbefaler at Bionova ikke bare kobles opp mot landbruket, men knyttes til alle næringer innen 

bioøkonomien og alle næringer som ønsker å ta i bruk produktene bioøkonomien kan produsere.  

Det er viktig med en tydelig eier av Bionova, men det er tilsvarende viktig å arbeide på tvers av 

Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, 

Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet, da den biobaserte sirkulærøkonomien 

har en sektorovergripende verdikjede.  

Bionova bør også ha god kontakt med involverte næringer og bransjeforeninger for å sikre høy grad av 

måloppnåelse og treffsikkerhet av virkemiddelbruken. God dialog med aktørene i bransjen vil gi verdifull 

innsikt i om virkemidlene har tilstrekkelig grad av treffsikkerhet for å oppnå klimakutt i berørte næringer, 

samt verdiskapning i den biobaserte sirkulærøkonomien.  

Enkle og standardiserte søknadsprosesser er å foretrekke, både for brukervennlighet og kostnadseffektiv 

drift. 

Ved opprettelsen av Bionova vil det også oppstå et behov for å samordne støtteordningene til biogass. 

Innovasjon Norge har i dag et eget program for støtte til gårdsanlegg, Landbruksdirektoratet støtter bruk 

av husdyrgjødsel som råstoff mens Enova gir investeringsstøtte til nye produksjonsanlegg og innkjøp av 

tunge kjøretøy med biogass som drivstoff. Her er det viktig at en finner fram til en god og tydelig 

ansvarsfordeling og ordninger som stimulerer til økt aktivitet og verdiskapning innen bioøkonomien.  
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Gasum bidrar gjerne med ytterligere informasjon i det videre arbeidet med å etablere Bionova og 
tilhørende mandat.  

 

Om Gasum  

Sammen med våre samarbeidspartnere jobber Gasum hver dag med overgangen til et karbonnøytralt 
samfunn på land og til sjøs. Gasum har i dag 18 egne produksjonsanlegg for biogass i Norden og 3 anlegg 
under oppføring. I Norge har vi kontrahert all produksjon av flytende biogass fra Biokraft på Skogn og fra 
Oslo Gjenvinningsetat (RBA) utenfor Oslo, i tillegg til en rekke produksjonsanlegg for komprimert biogass. 
Biokraft har som kjent det største produksjonsanlegget i Europa for flytende biogass.   

Gasum ser også etter muligheter for å starte opp egen biogassproduksjon i Norge, og ønsker aktivt å 
bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser.   

 

På vegne av Gasum Group,  

Tor Husebø  

Vice President, Forretningsutvikling 

Gasum 
Nydalsveien 12A, 0484 OSLO 
Tel. +47 97044181 
E-mail: tor.husebo@gasum.com 
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