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Höringssvar: 

Höring av endret omsetningskrav for biodrivstoff tu l veitrafikk fra 1. Juli 2020 og 1. Januar 

2021 

Adesso BioProducts önskar ge kommentarer enligt nedan: 

Bakgrund 

Adesso BioProducts AS är Norges största producent av biodrivstoff. Vår fabrik är en del av 

Fredrikstads Industripark som bidrar till jobb och näringsliv i Östfold. 

Vår produkt används i Norge både som dieselinblandning, och som rent biodrivstoff för bussar 

och tung trafik 

Fabriken har en kapacitet på 120 000 m3 i årstakt och vi studerar just nu en utbyggnad 

Vi använder enbart europeisk rapsolja som råvara 

Allmänna synpunkter på regelverket runt biodrivstoff 

• Vi välkomnar Norges ambitiösa mål avseende användning av biodrivstoff 

• Vi menar att det nuvarande regelverket har varit bra, och att det är bra att omsättningskravet är 

överuppfyllt 

• Ett rent omsättningskrav skapar ett fast tak för marknaden som inte är önskvärt 

• Avgiftsbefrielse över omsättningstaket skapar incitament för klimatledande aktörer att gå före 

och skapa tillväxt och ökad klimatnytta 

• Dubbelräkning är ett dåligt verktyg som vilseleder genom att skapa en artificiell hög siffra, 

snedvrider marknadskrafterna och inbjuder till fusk. Dubbelräkningsmodellen tillkom när 

konventionella biodrivstoff schablonberäknades till 37 % klimatnytta och avancerade till 90%. 

Idag är förhållandet 70% respektive 85% vilket gör dubbelräkning som metod överspelad i 

verkligheten. 

• ILUC-kalkylen blir missvisande då den tar hänsyn till ett genomsnitt av alla oljeväxters antagna 

värden enligt RED I:s amendment. Med RED II:s definition av hög/låg-ILUC risker kommer 

rapsolja inte att belastas med samma ILUC-påslag som palmolja 

• Produktion av avancerat biodrivstoff är kraftigt överskattat. Det som finns att tillgå kommersiellt 

är UCO-baserad FAME och avfallsbaserad HVO, som båda har mycket begränsad 

tillväxtpotential. Skogsbaserade produkter är många år borta; anläggningarna finns inte. 
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Konsekvenser för Adesso BioProducts AS 

Förslaget skadar Adesso på två sätt: 

• Veibruksavgiften för rena biodrivstoff omintetgör marknaden för vår B100-produkt 

• Den höga andelen dubbelräknad volym gör att kvarvarande kvotmarknad för FAME är lägre än 

den tekniska maxvolymen på 7%. Notera att här måste vi fortsatt konkurrera med billig 

importerad palnnoljebaserad produkt. 

• Det finns en uppenbar risk att Norges enda större befintliga anläggning för biodrivstoff måste 

stängas ner 

Förslag till åtgärder 

Skapa en modell som premierar framtida avancerade bränslen utan att slå undan benen för 

goda biodrivstoff som finns här och nu genom att: 

• Behåll fritag från Veibruksavgift för rena biodrivstoff, men inför avgiften på inblandning över 

omsättningsnivån 

• Ta bort dubbelräkningsmekanismen och sätt omblandningsnivån till förslagsvis 20% verklig 

volym, gärna med kompensation för faktisk GHG-reduktion (jmf tysk eller svensk modell) 

• Sätt gärna en hög andel avancerat, men tillse att RME inte begränsas under den tekniska 

maxnivån på 7% 

• Se till att hållbar europeisk rapsolja särskiljs från palmolja avseende ILUC-effekter i enlighet med 

kommande RED-Il regler. 

Med vänlig hälsning 

Adesso Bioyroducts AB/AS 

Lars Lind 

VD/Daglig leder 
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