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Høring Meld. St. 45 (2016-2017)
Det visestil Meld. St. 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs– avfallspolitikk og sirkulær
økonomi». NorgesBondelaghar følgendeinnspill til meldinga.
Produksjonav biogassbasertpå husdyrgjødseler et kostnadseffektivtog viktig bidrag
for å redusereklimagassutslippene.
Samråtningmedmatavfallgir god utnyttelseav
bådematavfalletog husdyrgjødslaog en positiv klimagevinst.NorgesBondelagmener
det må leggestil rettefor økt produksjonog etterspørseletterbiogasssom et viktig
klimatiltak. Vi menerdet er særligbehovfor å stimuleretil biogassproduksjon
med
utgangspunkti husdyrgjødselved avfallsanlegg. Dette vil gjøredet enklerefor
samfunnet å nyttiggjøresegdenneressursenfra landbruket,og er dessutenlangt mer
kostnadseffektiv
t enn gårdsanlegg.NorgesBondelagforeslårfølgende:
o Tidligere målsettingom at 30 prosentav husdyrgjødslaskal gå inn i
biogassproduksjon
må opprettholdes
o Ved byggingav nye industrielleanleggfor produksjonav biogassbasertpå
matavfallmå det leggesinn krav om at de skal kunneta inn husdyrgjødseli
produksjonen.Vi viser til Vedtaknr. 961, 16. juni 2017 «Stortingetber
regjeringenom at det ved byggingav industrielleanleggfor produksjonav
biogassbasertpå matavfall ogsåleggestil rettefor mottak av husdyrgjødsel.»
o Det bør leggestil rette for egneinvesterings
tilskuddsordningerhosEnovatil
avfallsanleggsom tar imot husdyrgjødseltil biogassproduk
sjon i forbindelse
medmatavfall
o Det bør etableresstøtteordningergjennomEnovasom stimulerertil etablering
av bedreinfrastrukturfor bruk av biogass
o Det må utredeshvordanavgiftsregimefor personbilerog tungtransportkan
utformesfor at konkurranse
fortrinn for biogassskal styrkespå linje medelkraft.
Bedreavgiftsregimeer særligrelevantfor å stimuleretil økt bruk av biogassi
tungtransport.
o Det offentlige har et særligansvarfor å væremed å skapeet markedfor
lavutslippsløsningerog bør gå foran å velge slike løsninger
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Det må stilles kvalitetskrav til biogjødsel som bønder mottar i retur fra industrielle
biogassanlegg, som ivaretar hensynet til trygg mat og bondens rettsikkerhet dersom
uheldige situasjoner oppstår
Det bør vurderes obligatorisk sortering og innsamling av matavfall
Produksjon av biodrivstoff basert på norsk trevirke må stimuleres kraftig
Det bør vurderes en bedre byrdefordeling mellom personlig næringsdrivende og
privatpersoner for finansiering av avfallshåndtering. Per i dag belastes personlige
næringsdrivende en betydelig kostnad for levering av avfall mens privathusholdninger
kan levere kostnadsfritt eller til lav kostnad for sortert avfall.
Det må sikres effektive og landsomfattende returordninger for alle plastfraksjoner i
landbruket. Bonden har ansvaret for å sortere emballasjeavfallet. En høy
gjenvinningsgrad bidrar til å redusere plast på avveie, og sikrer at så mye som mulig av
plasten går til materialgjenvinning.
Sikre at alle næringsdrivende har tilgang til å levere plantevernmiddelrester
vederlagsfritt. Dette vil være rester- og eller midler som ikke lenger er godkjent for
bruk som må håndteres på en forsvarlig måte med tanke på helse og miljørisiko.
En samlet norsk matbransje og Regjeringen signerte i juni 2017 en avtale om å
redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Dette er et ambisiøst mål som
krever felles innsats. Vi ber Stortinget legge til rette for at avtalepartene kan
gjennomføre målrettede tiltak. Vi forventer at staten gjør grep i offentlige kantinedrift
og gjør en særlig innsats rettet mot forbrukeropplæring og -opplysning, samt yter
nødvendige bistand mht innsamling av data.
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