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Høring - veibruksavgift på flytende biodrivstoff - forslag om 
endring i særavgiftsforskriften 

Miljødirektoratet er positiv til at det innføres registreringsplikt for importører 
av drivstoff. Det vil sikre at flere virksomheter som omsetter drivstoff til 
veitransport omfattes av regelverket for biodrivstoff i produktforskriften. 

På bakgrunn av Stortingets beslutning om å utvide veibruksavgiften til å omfatte alt flytende 
biodrivstoff fra 1. juli 2020, foreslås det endringer i særavgiftsforskriften. Det foreslås blant annet å 
ta inn definisjoner av bioetanol og biodiesel i særavgiftsforskriften. Videre foreslås det å innføre 
obligatorisk registreringsplikt for importører av drivstoff, og at et innføres en merkeordning for 
biodiesel tilsvarende som for mineralsk diesel. 
 
Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport. Hovedkravet innebærer at de som 
selger drivstoff (omsettere) må sørge for at en viss andel av drivstoffet de omsetter til veitrafikk er 
biodrivstoff. Omsetterne av biodrivstoff i Norge må hvert år dokumentere og rapportere til 
Miljødirektoratet hva slags biodrivstoff de bruker for å oppfylle omsetningskravet og at dette 
oppfyller et sett med bærekraftskriterier. Omsetningskravet og bærekraftskriteriene er gitt i 
produktforskriften, kapittel 3. Begrepet omsetter er definert som den som er ansvarlig for 
innbetaling av særavgift knyttet til drivstoffet. Definisjonen for hvem som er ansvarlig for 
innbetaling av særavgifter er angitt i særavgiftsforskriften (§ 5-1 og § 5-2, jf. § 2-1).  
 
Med dagens innretning av regelverket er det frivillig for importører av drivstoff å registrere seg som 
særavgiftspliktige, og dermed omsetter. Importører og produsenter av rent biodrivstoff kan per i 
dag ikke registrere seg som særavgiftspliktige, fordi biodrivstoff i seg selv ikke er en avgiftspliktig 
vare. At selskaper som omsetter drivstoff ikke registreres som omsettere er uheldig av flere 
grunner. Det skaper ulike konkurransevilkår, fordi disse selskapene vil få konkurransefordeler ved at 
de ikke er pålagt omsetningskrav og særavgifter. Biodrivstoff fra uregistrerte selskaper vil heller 
ikke ha krav til oppfyllelse av bærekraftskriteriene. Uten bærekraftskriterier er det ingen garanti 
for at biodrivstoffet gir klimagassreduksjon eller ikke kommer fra områder med høyt karbonlager 
eller rikt naturmangfold. Vi er derfor positive til at det innføres registreringsplikt for importører av 
drivstoff, og at biodrivstoff blir en avgiftspliktig vare slik at importører og produsenter av rent 
biodrivstoff også kan registreres. Det vil føre til at det blir flere registrerte omsettere av drivstoff 
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til veitransport i Norge som omfattes av omsetningskravet, og at mer av biodrivstoffet i markedet 
blir underlagt kravene til bærekraftskriterier i produktforskriften.  
 
Vi forventer ikke at fler registrerte omsettere vil medføre særlige økonomiske eller administrative 
konsekvenser for Miljødirektoratet. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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