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Interpellasjon fra De Grønne i Gran. 

Bakgrunn for saken 

Nesten halvparten av biodrivstoff omsatt i Norge i 2017 er basert 

på palmeolje 

viser tall fra Miljødirektoratet. En SSB-rapport konkluderte i fjor 

med at den varslede  

bruken av såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens 

klimautslipp 

med svært mange tonn CO2.  

Gran kommune er en betydelig innkjøper av drivstoff som per i 
dag kan ha opptil 18,8 prosent innblandet biodrivstoff og er 

dermed aktivt med på å bidra til unødvendige klimautslipp. 

Stortinget gjorde forøvrig følgende vedtak 2. juni 2017: 

"Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille  

krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter  

av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart  som mulig." 

Dette har foreløpig ikke regjeringen levert på, men det viser at 

tiltaket har bred politisk støtte. 

Flere Norske drivstoffleverandører omsetter biodrivstoff som IKKE 

er produsert fra palmeolje. 

Det fremstår derfor at kommunen gjennom sine innkjøp ikke 

trenger å bidra til de katastrofale 

konsekvenser produksjon av nevnte biodrivstoff har samt å ikke 

bidra til rasering av regnskogen. 

Vi ber også rådmann vurdere om det kan settes som krav at 

biodrivstoff kun skal kjøpes såfremt 

det er produsert fra avfall av mat-, land- og skogbrukproduksjon i 

Norge. Videre om det er mulig 

at vi kan kreve samme garanti fra leverandører og entreprenører 

som har oppdrag for kommunen. 

Som et minimum foreslår vi følgende til vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Gran kommunestyre bestemmer med dette at all kommunal 

innkjøp av drivstoff som har innblandet såkalt biodrivstoff 

så skal denne være produsert uten pameolje eller 

restprodukter av palmeojeproduksjon. Forbudet omfatter 



også drivstoff produsert i områder som enten er eller har 

vært regnskog. Leverandører av drivstoff skal skriftlig 

garantere for dette. Gran kommune oppfordrer alle brukere 

av slikt drivstoff å innføre liknende betingelser 

for sine innkjøp og spesielt våre nabokommuner og 

Oppland Fylke. 

Vi ber om at denne interpellasjon taes til behandling før 

sommeren. 
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