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INNSTILLING VEDTATT: Biogassbransjen tar vel imot FrPs representantforslag om å fjerne barrierer for

biogassproduksjon.

Foto: Dementia Inc – Flickr
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Miljøpolitisk talsperson Terje Halleland i Frp mener det er nok

snakk om biogass nå. Det er tid for handling. Foto: Bjørn Inge

Bergestuen, Frp.

FrPs representantforslag om å fjerne de siste hindrene bransjen mener

gjenstår, er nå vedtatt.

INGA RAGNHILD HOLST

Det var en heftig debatt i
Stortinget tirsdag denne
uken da energi- og
miljøkomiteens innstilling om
å fjerne hindre for
biogassproduksjon ble
debattert. Klima- og
miljøminister Sveinung
Rotevatn (V) var ikke helt på
linje med Stortingets
bestilling.

– Det er potensial er en god
løsning. Gass kan kjøre
naturgass den ene dagen og
biogass den andre dagen. Det er krevende, sa han og viste til  forslaget om å
fjerne bompengeavgiften for biogasskjøretøy.

Men voteringen torsdag viste bred enighet om forslagene til Frp-represantene.

–  På en skala fra én til ti, er dette elleve, sa stortingsrepresentant Terje
Halleland til Biogassbransjen.no.

Halleland er én av til sammen seks stortingsrepresentanter som står bak dette
dok 8-forslaget.

Også stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) var fornøyd med vedtaket.

– Det er skikkelig gøy at vi fikk dette til. I Sør-Europa satses det nå mye på dette.
Biogass er en god innsatsfaktor i prosessindustri og i ikke-kvotepliktig sektor.
Nå håper vi å få til gode verdikjeder. Jeg håper også at dette vil påvirke Enovas
ordninger, sa Grung til Biogassbransjen.no.

Her er vedtaket:
I  Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak om å sikre en enhetlig
utbygging av infrastruktur for null- og lavutslippsteknologi. I tillegg legge til rette for en
raskere søknadsprosess for gassdistributørene som søker om investeringsstøtte til
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fyllestasjoner hos Enova, samt umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til
fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivsto?.

II Stortinget ber regjeringen umiddelbart forenkle søknadsprosessen for støtte til
biogasskjøretøy, etter modell for støtte til tunge elektriske kjøretøy, hvor Enova lover en
enkel søknadsprosess med raskt svar.

III Stortinget ber regjeringen sikre likebehandling av biogasskjøretøy med
nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar
2022.

IV Stortinget ber regjeringen om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige
målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle biogass
med elektrisitet og hydrogen, og denne begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte og
fremtidige planer.

V Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til å harmonisere rammevilkårene for
biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette for å
bidra til å utvikle biogassnæringen i Norge

Kukraft
Også de som går på energi fra kua, som Tine, oppleves tiltaket som bra. De har
jobbet i flere år med å få til bompengefritak for sine biogasskjøretøy.

– Det er gledelig at dette kommer på plass i hele landet, sier leder for
samfunnsansvar Bjørn Malm i Tine til Biogassbransjen.no.

De jobber også med et biogassprosjekt på Jæren.

– Dette vil få i gang etterspørselen.

Når planen for biogassanlegget er klart, sier Malm, skal Tine søke støtte hos
Enova.

– Det er gledelig at skal legge vekt på de sirkulære løsningene, ikke bare
energieffektiviteten.

Vekstbransje
Dette er positivt, sa daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge til
Biogassbransjen.no da innstillingen ble vedtatt i energi- og miljøkomiteen.
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– Biogass Norge mener vedtaket i Stortinget er viktig for biogassbransjen.

– Norsk biogassbransje er en industri i vekst. Det etableres nye biogassbedrifter
flere steder i landet og marked for bruk er i utvikling. I biogassbransjen er det i
praksis et godt samarbeid mellom «Dagros» på beite og varebilen som frakter
melk til butikken. Eller fiskeavfallet fra havbruksnæringen. De sirkulære
sammenhengene er grunnlaget for at biogass er bærekraftig. Det betyr at
aktører som ønsker å benytte biogasskjøretøy får samme bomtakst som el og
hydrogen kjøretøy. Da tør bedrifter som Tine å satse på biogasskjøretøy. I tillegg
blir biogass likestilt med el og hydrogen i utformingen av offentlig politikk. Et
prinsipp bransjen har vært opptatt av å få på plass lenge.

SE WEB-TV: Hvordan få det offentlige til å velge biogass

   

RELATERTE SAKER

Sverige: Regjeringen foreslår å endre miljødefinisjonen for biogassbiler

Interessepolitikk

Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Tine
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