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Høring – endringer i omsetningskravet for biodrivstoff 

 

Byggenæringens Landsforening vil med dette få avgi høringsuttalelse til Klima- og 
miljødepartementets høring om forslag til å endre omsetningskravet til biodrivstoff. BNL har 

merket seg at høringen kommer på bakgrunn av anmodningsvedtak fattet i forbindelse med 

behandlingen av statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 2 S (2015–2016) fra finanskomiteen:  
− Vedtak 74: «Stortinget ber regjeringen øke omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 pst. til 7,0 

pst. fra 1. januar 2017.»  

− Vedtak 76: «Stortinget ber regjeringen stille krav om at alt biodrivstoff som omsettes i Norge 

skal tilfredsstille EUs bærekraftskriterier.»  

BNL vil innledningsvis påpeke at notatet er svært teknisk og i liten grad tar opp mulige 

ringvirkninger at endringer i omsetningskravet. 

BNL vil understreke at sterke industrielle miljøer står klar til å fatte beslutning om investeringer i 
produksjonsanlegg for avansert biodrivstoff. Disse produksjonsanleggene vil komme flere steder i 

landet. Samtidig er det grunn til å understreke at infrastrukturen ligger på plass og at det ved 

produksjonsanleggene vil være nærhet til råstoffet. 

Det er svært positivt med et vedtak som vil kunne bidra til industriell produksjon og 
teknologiutvikling i Norge. 

 

BNLs bemerkninger til forslaget:  

 

 BNL støtter alternativ B, og understreker nødvendighet av langsiktighet og forutsigbarhet 

ved at det holdes fast ved omsetningskravet og at intensjonene om en ytterligere 

opptrapping følges opp.  

 

 Det er viktig med delkravet om at den økte omsetningen på 1,5 prosentpoeng skal dekkes 

med avansert biodrivstoff, som innebærer en dobbeltelling (1 liter teller som 2 liter).  
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 Det gjelder ikke tekniske begrensinger for avansert biodrivstoff ved kulde. 

 

 Departementet har i høringsnotatet avsnitt 5.2 lagt til grunn Norsk petroleumsinstitutt sine 

opplysninger. Det vises videre til side 5 i høringsnotatet, hvor departementet uttrykker 

usikkerhet knyttet til produktpris og mulig tilgang på avansert biodrivstoff. Etter det BNL 

har fått opplyst kan etableres lønnsom norsk industriproduksjon av avansert biodrivstoff i 

form av Biozin basert på skogråstoff til en produktpris opplastet primært 

produksjonsanlegg på ca. kr 9,00 pr. liter eks. mva. Dette er betydelig rimeligere enn 

antydet av departementet. 

 

For øvrig vises til høringsuttalelsen fra Treindustrien 

 

 
Vennlig hilsen 

Byggenæringens Landsforening 

 
 

 

 


