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Høringsuttalelse om innføring av veibruksavgift på flytende
biodrivstoff

Regnskogfondet støtter innføring av veibruksavgift for alt flytende biodrivstoff fra
1.7.2020.

Fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff som selges utover omsetningskravet har gjort det
attraktivt å blande inn palmeolje i biodrivstoffet som selges til norsk veitransport. Helt
ferske tall fra Miljødirektoratet viser at palmeoljeandelen i norsk biodrivstoff til veitransport
utgjorde 111 millioner liter i 2019.1 Det er nesten en femtedel av alt biodrivstoff som ble
solgt og en økning på 20 prosent fra 2018.

I Statsbudsjettet for 2019 ba Stortinget regjeringen «utforme et helhetlig forslag til
virkemidler og avgifter i biodrivstoffpolitikken, for å utelukke biodrivstoff med høy
avskogingsrisiko både innenfor og utenfor omsetningskravet.2 Dette forpliktet regjeringen
seg til å følge opp i Granavoldenerklæringen. I statsbudsjettet for 2020 ble det bestemt at
det skal innføres veibruksavgift på alt biodrivstoff fra og med 1. juli i år.

Begrunnelsen for vår støtte til innføring av veibruksavgift er at dette vil fjerne noe av
palmeoljen fra det norske biodrivstoffmarkedet. Det er imidlertid nødvendig å påpeke at
innføring av veibruksavgift ikke løser hele problemet med palmeolje i biodrivstoff, da et
økende omsetningskrav kan føre til økt risiko for at det brukes råstoff med høy
avskogingsrisiko, som palmeolje, for å nå omsetningskravet. Det trengs derfor også andre
virkemidler enn veibruksavgift for å nå Stortinget og regjeringens mål. Det beste vil være å
ekskludere råstoff med høy avskogingsrisiko fra alle virkemidler i biodrivstoffpolitikken.

Vi er kjent med at ZERO leverer en mer omfattende høringsuttalelse og viser til deres
innspill for en grundigere redegjørelse for hvorfor vi mener det er riktig å innføre
veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff i mangel av mer treffsikre tiltak for å forhindre
bruk av palmeoljedrivstoff.

1 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/mai-2020/flytende-biodrivstoff-okte-med-20-
prosent-i-fjor/
2 Stortingsvedtak nr 86 (2018-19)


