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«Norge skal forandres totalt»

Ola Elvestuen i Dagbladet 27. juni 2019

➢ 90-95 % av Norges territorielle klimagassutslipp skal kuttes innen 2050.

➢ Dette uten noe kvotekjøp utenlands, ifølge Elvestuen.

➢ Det vil være «stort sett bare husdyra igjen» som slipper ut klimagasser i Norge i 2050.

➢ «Folk må ta innover seg at vi skal slutte helt med fossile drivstoff. Fra motorsaga til 

cruiseskipet. Alt må vekk.»

➢ Vi skal da ned fra >50 mill. tonn, til 2,5-5 mill. tonn CO2-ekvivalenter.
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Elvestuen (fortsett.)

➢ Elvestuen tolker her Granavolden-erklæringen, der det står at Norge skal bli et 

«lavutslippssamfunn i 2050, hvor klimagassutslippene reduseres med 90-95 prosent».

➢ Klimaministeren bebuder en proposisjon for Stortinget for å få endret klimaloven til det 

nye målet. 

➢ Dagens klimalov inneholder et klimamål på 80-95 prosent kutt, med åpning for 

kvotekjøp.
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Betyr dette utspillet noe for oss i «bioavfallsbransjen» ?

▪ Tja . . .

▪ Ja, dersom Elvestuens utspill blir nedfelt i klimaloven, og dette blir fulgt opp av en 

aktiv klimapolitikk (tiltak) nå.

▪ Nei, dersom vi ser tilbake på hvor lite det har skjedd mht. å legge til rette for 

produksjon og anvendelse av biobaserte drivstoffer/brensler  – selv om vi allerede nå 

har ambisiøse klimamål for den nære framtiden.
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Betyr dette utspillet noe for oss i «bioavfallsbransjen» ? 

(forts.)

▪ Ja, fordi bioavfallsbransjen uansett vil ha en framtredende posisjon som leverandør av 

klimanøytrale energibærere.

▪ Nei, fordi den teknologiske utviklingen i transportsektoren peker i en annen retning: 

- Kjøretøy og anleggsmaskiner vil bli elektrisk drevet og/eller hydrogenbasert.

- Biogass vil ikke få fotfeste i transportsektoren, kanskje med unntak av sjøfart.

- Produsenter av flytende, bioavfallsbasert drivstoff vil ha vansker med å bestå i priskonkurransen

med utenlandske leverandører av biodrivstoff, basert på agro-industriell land-/skogbruk, samt ikke-

biologiske avfallsstoffer.

Se to rapporter laget for Miljødirektoratet 2019:

- Global production of bio-methane and synthetic fuels – overview.

- Production of liquid advanced biofuels – global status.
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Min personlige mening:

• Bioavfallsbransjen har – også kvantitativt sett – et stort potensiale til å bidra til 

å oppfylle Norges ambisiøse klimamål.

• Mest aktuelt er det å bruke bioavfallsprodukter (biogass, trevirke) direkte som 

klimanøytrale energibærere i varmeproduksjon.

• Alternativt kan biogass (og CO2) brukes som råvare til videreforedling til 

drivstoffer eller kjemiske produkter.

• Denne videreforedlingen bør overlates til andre bedrifter !

• Og:  Bioavfallsbransjen bør i mindre grad være energifokusert, men mest av 

alt materialfokusert!   

Hvorfor?: Se neste…
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Bioavfalls-

håndtering 

som en 

viktig del av 

sirkulær-

økonomien

Dette passer godt 

sammen med . . . 

o Bioøkonomi-

begrepet

o Cradle-to-Cradle

prinsippet

o Kaskade-tenkning



8

Håndtering av biologisk avfall som en viktig bidragsyter 

til å oppfylle EUs avfallspolitiske målsettinger

➢ 55% av alt kommunalt avfall skal materialgjenvinnes innen 2025, 60% innen 2030 og 65% 
innen 2035.

➢ Måling av graden av materialgjenvinning skal skje ved siste ledd i gjenvinningsprosessen 
og være fratrukket innholdsstoffer som ikke gjenvinnes.

➢ Uten en separat behandling av organisk avfall vil norske kommuner ikke klare å oppfylle 
EUs materialgjenvinningsmål.

➢ NB! «Energy recovery» og «Fuel production» regnes i EU-terminologien som «Other
recovery» , ikke som »Recycling».
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Avfallshierarkiet og 
trappetrinnstenkning 
gjelder også for 
biologisk avfall!
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«Alle» vil ha tak i biologisk karbon:

- som bio-metan og klimanøytral energibærer

- som organisk stoff i bioresten

- som klimanegativt biokull / carbon sink

- som CO2 til drivhus, i nanokarbonfiber, pumpet ned i Utsiraformasjonen, 

eller for lagring av overskuddsstrøm

- for å styrke matjordas produksjonsevne

- som klimanøytralt brensel (trevirke)

- som erstatning for fossilt kull

❑ Kanskje trenger avfallsselskapene en bevisst biokarbonpolicy?

Noen avsluttende bemerkninger:

«Kampen om Bio-C»


