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Hörningsinnspill Adesso BioProducts AS 

Adesso BioProducts AS är Norges största producent av biodriovstoff med en anläggning för 

RME i Fredrikstad. Bolaget har stor försäljning i Norge av biodiesel både för användning inom 

omsättningspåbudet och som ren biodiesel utanför omsättningspåbudet. 

Adesso är starkt kritiskt till att återinföra veibruksavgift för rena biodrivstoff och har påtalat 

detta för Stortingets finanskommitté med flera instanser. Ref brevkopia nedan 

Om en veibruksavgift ändå införs har vi följande kommentarer till Skatteetatens förslag till 

ändring i föreskrift "11. December 2011 nr 1451 om säravgifter" 

• Vi ser inga problem med att producenter av rena biodrivstoff eller importörer måste bli 

registrerade. Registrering av samtliga aktörer skapar tydlighet och konkurrensneutralitet 

• Vi förordar att inblandning över omsättningskravet beläggs med full avgift medan rena (B100, så 

kallat höginblandat) biodrivstoff fortsatt är avgiftsbefriat eller har en väsentligt lägre avgift än 

inblandningsvolymer 

• Det är viktigt att skrivningen i föreskriften blir allmän och flexibel så att avgiften i framtiden 

enkelt kan ändras, om t.ex framtida regeringar åter skulle vilja stimulera rena biodrivstoff 

• Om märkning av biodiesel införs måste hänsyn tas till att märksubstansen inte kemiskt påverkar 

produkten samt att RME har en naturlig färg i grönt eller gult 

Med vänlig hälsning 
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Stenungsund 2020-04-29 

Angående Veibruksavgift på biodrivstoff 

Som Norges största producent av biodrivstoff vill vi uppmana Regering och Stortinget att skjuta 

upp det planerade införandet av Veibruksavgift på biodrivstoff utöver omsättningspåbudet. En 

sådan avgift kommer att minska biodrivstoffanvändningen i Norge, och helt slå undan 

användning av rent biodrivstoff; s.k. B100-produkter. 

Vi refererar till vårt möte med Finanskommitténs Ordförande den 17:e oktober 2019 och vårt 

brev från 19:e oktober, bilagt, där vi förklarar bakgrund och orsak till vår begäran. 

Införandet framflyttades till 1:a juli 2020 i samband med att statsbudgeten för 2020 godkändes 

med argument att man inte fullt förstått hur marknaden för rena biodrivmedel fungerar och att 

en fördjupad analys behövs. Givet Coronakrisen och det kraftiga oljeprisfallet så har 

förutsättningarna ytterligare försämrats för biodrivmedel samtidigt som analys inte kunnat 

göras. 

Som framgår av vårt brev bilagt så kommer en Veibruksavgift att rycka undan hela B100 

marknaden på samma sätt som skedde 2010, när man senast avgiftsbelade rent biodrivmedel. 

B100-marknaden är idag starkare, där kollektivtrafik, fordonsflottor och aktörer som går före i 

det gröna skiftet helt har lämnat fossilt bränsle. Till skillnad från omsättningsinblandning, så 

fungerar inte palmolja i B100-produkter i skandinaviskt klimat. En Veibruksavgift raserar därför 

den existerande B100 marknaden som är baserad på bärkraftig raps utan att få någon effekt på 

palmoljeanvändningen. 

Vi ser med stor oro på att det gröna skiftet kraftigt kommer att fördröjas och att gröna norska 

jobb och grön norsk utveckling hotas och stannar av om avgiften införs. Vi är rädda för att 

frågan inte belyses genom att Corona-krisen upptar allt fokus, varför vi kraftfullt föreslår att 

införandet ytterligare skjuts upp till tidigast 1:a juli 2021. 

Vi står självklart till förfogande för frågor och diskussion 
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Till den det berör 

Fredrikstad 2019-10-19 

Ang diskussionen om veibruksavgift på biodrivstoff 

Med anledning av den pågående debatten kring biodrivstoff och diskussionen om införande av 

veibruksavgift utöver omsättningspåbudet vill vi gärna informera om situationen för vår 

verksamhet i Fredrikstad och hur vi ser att en sådan skatteförändring kommer påverka 

marknaden får våra och framtida biodrivstoffproducenters produkter. 

• Adesso BioProducts AS är Norges största fabrik för biodrivstoff 
• Vår fabrik är en del av Fredrikstad Industripark och 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 producerar 120 000 m3 i årstakt 

Vi upplever att Norge idag har ett bra styrmedel för att främja det gröna skiftet och marknaden 

för biodrivstoff genom att både ha ett omsättningspåbud för låginblandning av biodrivstoff i 

fossilt och en avgiftsbefrielse för volymer över omsättningspåbudet. 

Vi ser nu med oro på det förslag som diskuteras om att införa full veibruksavgift på hela 

volymen biodrivstoff och menar att det kommer bli ett bakslag för det gröna skiftet med 

följande effekter för rent biodrivstoff: 

• Rent biodrivstoff kommer bli 2,896 NOK/liter dyrare [80 % av 3,62], dvs så dyrt att 
marknaden för detta försvinner. 

• Den busstrafik och annan tung trafik som idag har valt att genomföra det gröna skiftet 
tvingas backa till fossilt igen (i väntan på full elektrifiering). 

• De nya aktörer på marknaden som etablerat sig som distributörer/leverantörer av rent 
biodrivstoff kommer försvinna och de stora oljebolagen blir de som styr marknaden. 

• Det kommer slå hårdast mot rapsoljebaserat biodrivstoff och avfallsbaserad HVO då det 
bara är dessa produkter som fungerar som rena biodrivstoff i vårt nordliga klimat. 

Ett omsättningspåbud ensamt blir ett tak för användning av biodrivstoff, där oljebolagen 

kommer att vilja hitta billigaste möjliga sätt att möta påbudet, mest troligt med EU-godkänd 

palmolja och dubbelräknad UCO 
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Full veibruksavgift över omsättnimgspåbudet blir alltså ett slag i luften mot palmolja samtidigt 

som det drabbar europeiskt odlad rapsolja som inte är ett hot mot regnskogen. 

Vidare kommer det också att skicka signaler till de nya producenter av biodrivstoff som är på 

väg att etablera sig, att det inte finns en marknad för rent biodrivstoff i Norge och att deras 

kommande produktion enbart kommer gå in i oljebolagens låginblandning, och då bara om den 

är billigare än importerad palmolja. 

För att värna det gröna skiftet och framtida satsningar på norsk produktion av biodrivstoff 

sätter vi vår förhoppning till att Norge inte väljer att återinföra veibruksavgiften på det sätt som 

hände 2010 under Stoltenbergs regering och som ledde till att vår fabrik tvingades lägga ner sin 

produktion. 

Vi bjuder gärna in dig och dina kollegor till fördjupad information och diskussion runt ämnet om 

det skulle vara av intresse. 

Vänliga hälsningar 

Lars Lind, Daglig Leder Adesso BioProducts AS 
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