
 
 

 

Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2020 fra NHO Mat og Drikke 

NHO Mat og Drikke er den største arbeidsgiver- og næringspolitiske organisasjonen for mat-, drikke- og 
bionæringene i Norge, og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi organiserer mer enn 
1600 virksomheter med nærmere 40 000 sysselsatte innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og 
tjenesteyting.  
 
Oppsummering: 

• Det må legges bedre til rette for at Enova støtter tiltak i ikke-kvotepliktig sektor som tar i bruk 
kjent, tilgjengelig teknologi. 

• Tiltakene for å redusere og forebygge plastforsøpling bør skje gjennom samarbeid mellom 
myndigheter og næringsliv og gjennom å videreutvikle dagens returordninger.  

• Det bør gjennomføres en konsekvensvurdering av virkemiddelbruken knyttet til biodrivstoff. 

• Det må legges til rette for å bygge opp forskningsbasert kunnskap og formidling om nye metoder 
innenfor genteknologi som ivaretar innovasjonspotensial og konkurransekraft i 
næringsmiddelindustrien nasjonalt og internasjonalt. 

Programkategori 12.20 Klima, naturmangfald og forureining, Kap. 1428 Enova SF 
I budsjettfremlegget pekes det på at det er identifisert et potensial for omlegging til fornybare energibærere 
og gjenvinning av energi i bl.a. næringsmiddelindustrien. De største barrierene for realisering av dette 
potensialet er usikkerhet rundt besparelse/lønnsomhet ved omlegging til alternativ energikilde, mangel på 
investeringskapital og manglende kompetanse om muligheter.   

DNV GL1 har gjort en undersøkelse for å kartlegge potensialet for å gå bort fra fossilt brensel og over til 
elektrifisering i norsk industri. Her pekes det på at det er mulig å redusere andelen ikke-kvotepliktige 
utslipp fra stasjonær forbrenning i industrien ved omlegging til mer klimavennlige løsninger. Det knyttes 
investeringskostnader til selve anskaffelsen av nytt produksjonsmateriell, eksempelvis elkjel, og mange 
bedrifter opplever denne investeringskostnaden som en barriere for omlegging. Skifte av energibærer til 
elektrisitet krever også ofte oppgradering av nettkapasiteten inn til fabrikken som kan innebære betydelige 
kostnader. I de tilfellene der det er behov for å legge om selve produksjonsprosessen for å redusere 
utslippene, innebærer dette enda høyere kostnader og barrierene knyttet til en omlegging anses som enda 
større.  

I Enovas nåværende mandat er risikoavlastning for tiltak i kvotepliktig sektor som tar i bruk tilgjengelig 
teknologi nedprioritert. Risikoavlastning for prosjekter som tar i bruk kjent teknologi vil være svært viktige 
for mat- og drikkeindustrien. 

Vi ber komiteen i sin innstilling legge vekt på at det innenfor tildelingen til Enova og i 
kommende revisjon av mandat, bør også tiltak i ikke-kvotepliktig sektor som tar i bruk kjent 
og tilgjengelig teknologi prioriteres.  

 
  

 
1 Kartlegging av muligheter for reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp gjennom elektrifisering i utvalgte 
sektorer, DNV GL, Energi Norge AS, 2018. 
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Programkategori 12.20 Klima, naturmangfald og forureining, kap. 1420 
Miljødirektoratet, post 71 Marin forsøpling 
NHO Mat og Drikke ser positivt på at Regjeringen har styrket arbeidet med å forebygge og rydde opp i 
plastforsøpling. Regjeringen viser videre til pågående arbeid for å finne virkemidler for å redusere 
miljøkonsekvensene av engangsartikler i plast. 
 
NHO Mat og Drikke mener det er helt nødvendig å forebygge og redusere forsøpling i naturen som følge av 
engangsartikler i plast. Emballasjeprodusenter, -brukere og handelen i Norge har siden 1994 tatt ansvar for 
innsamling og gjenvinning av brukt emballasje og for å optimere bruken av emballasje gjennom 
verdikjeden. Nylig la en rekke aktører i mat- og drikkenæringen frem Veikart for sirkulær plastemballasje 
og næringsaktører deltar i arbeidsgruppen sammen med arbeidstaker- og miljøorganisasjoner for et mer 
forpliktende samarbeid om å redusere bruken av unødvendige engangsartikler i plast. Vårt utgangspunkt er 
tett samarbeid mellom myndigheter og næringsliv gir de beste resultatene, og at det bør bygges videre på 
etablerte returordninger fremfor å innføre nye former for produsentansvar. 
 
Tiltakene i Norge må være harmonisert med tiltakene som iverksettes i Europa og ikke stå i motstrid til 
andre viktige målsettinger som mattrygghet, reduksjon av klimautslipp og matsvinn.  
 
Vi ber komiteen i sin innstilling legge vekt på at i det videre arbeid med å forebygge 
plastforsøpling bør skje gjennom samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og gjennom 
å videreutvikle dagens returordninger. Tiltak i Norge må harmonere med tiltakene innenfor 
EU, også med hensyn på overgangsordninger og tidspunkt for iverksettelse.  

 
Veibruksavgift på alt biodrivstoff vil gi økte klimagassutslipp  
I statsbudsjettet foreslås det å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff som omsettes, også det som 
omsettes utover omsetningskravet. I dag er volumet som omsettes utover omsetningskravet avgiftsfritt, 
nettopp for å stimulere til økte biodrivstoffvolumer. Det har regjeringen lykkes med, og det har resultert i at 
biodrivstoff er den teknologien som bidrar med de største utslippsreduksjonene i transportsektoren. 
Konsekvensen av at denne avgiftsfordelen foreslås fjernet, medfører at det sannsynligvis ikke lønner seg å 
selge fornybart drivstoff utover omsetningskravet. Veibruksavgiften på biodrivstoff gjør at det i praksis blir 
et begrensende tak på hvor mye biodrivstoff som skal inn i det norske markedet.  

Vi ber komiteen i sin innstilling anmode om at regjeringen gjennomfører en 
konsekvensvurdering av virkemiddelbruken knyttet til biodrivstoff, herunder hvordan dette 
vil slå ut på produksjon og utvikling av bærekraftig biodrivstoff, samt bruk av biodrivstoff i 
transportsektoren. 

Programkategori 12.20 Klima, naturmangfald og forureining, Reguleringa av 
genmodifiserte organismar (GMO) 
I budsjettforslaget pekes det på at regjeringen vil videreføre en restriktiv politikk på GMO-området og 
vurdere om all regulering av genmodifiserte organismer skal utredes nærmere.  

Mat- og drikkenæringen opplever at dagens lovgivning ikke er tilstrekkelig fleksibel og tilpasset utviklingen 
innen moderne genredigering og mulighetene nye verktøy gir. Det er viktig å komme raskt i gang med å 
utvikle et nytt regelverk, slik at norsk næringsliv ikke sakker akterut i forhold til nasjonal og internasjonal 
konkurranse, samtidig som forsiktighetshensyn ivaretas.  

Vi ber komiteen i sin innstilling vektlegge at fremtidens regulering av genteknologi må 
ivareta innovasjonspotensial og konkurransekraft i næringsmiddelindustrien nasjonalt og 
internasjonalt. Det er stort behov for å legge til rette for forskningsbasert kunnskap og 
formidling – herunder oppbygging av norske kompetansemiljøer samt 
folkeopplysningstiltak fra myndighetene. Regelverket må være harmonisert med EU samt 
være enkelt å forstå og gi enhetlige vilkår for krav til godkjenning og merking. 


