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Utviklingsprosess

«EUs bærekraftkriterier og norsk biogass» - utredning fra Avfall Norge 
Hovedkonklusjoner om norsk biogass: i) overoppfyller EUs bærekriterier ii) stor klimanytte iii) 

disse kvalitenene verdsettes ikke fullt ut i anskaffelser iv) det bør utviles en norm som 
dokumenterer klimanytte og bærekraft

Februar 2018
Brev til KLD

Mai 2018
Stortingsvedtak

Oktober 2018
Oppstart av prosjektet 

Juni 2019
Lanseringsmøtet 

2017
Utredning

Som en del av behandlingen av Klimastrategi fram til 2030 ber Stortinget Regjeringen ta initiativet 
til et samarbeid med bransjen for å etablere en bransjenorm.

Avfall Norge og fire andre bransjeorganisasjoner ber Klima- og miljøminister Olav Elvestuen om å 
gå i dialog med bransjen om å etablere en bransjenorm for biogass.

Desember 2018
Tildelingsbrev fra KLD

Andre halvår 2019
Videre testing & utvikling

2020
Driftsfase 

Carbon Limits tildelt kontrakt for å utvikle normen. Referansegruuppe for prosjektet etablert.

Tildelingsbrev for 2019 fra KLD hvor det gis instruks til MD om å bidra i arbeidet med en 
bransjenorm for biogass. Biogass også sentralt i andre deler av tildelingsbrevet,.

Frokostmøte i Miljødirektoratet 13. juni. Normen og test av resultater presenteres.

Videre konsultasjon og samarbeid med biogassbransjen, brukere og andre interessenter for å 
sikre at normen blir metodisk robust, transparent, brukervennlig og får bred aksept.

Start på årlige rapporting av data og presentasjon av resultater om klimanytte og bærekraft. 
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Hvorfor en bransjenorm for biogass?

Bedre kunnskapen om 
klimanytte (LCA) og 
bærekraft til biogass 

og biogjødsel

Transparens i 
rapportering på 

opphav og klimanytte

Styrke biogassens 
posisjon i markedet

Verdikjeder for produksjon av biogass bidrar til å oppfylle en 
rekke av FNs bærekraftsmål samt EU og Norges mål om en 
sirkulær bioøkonomi

AVFALLSHÅNDTERING KLIMA OG ENERGI

SIRKULÆR ØKONOMIVERDISKAPNING

• Redusere avfallsproblemer
• Bedre ressursutnyttelse

• Bærekraftig industrialisering
• Lokal verdiskapning
• Grønne arbeidsplasser

• Resirkulering av 
næringsstoffer og karbon for 
ny matvareproduksjon

• Fornybar energikilde
• Positive klimavirkninger i flere 

sektorer

Utråtning

Biorest Landbruk

Oppgradering Drivstoff

.. i hvilken grad etterspørres og verdsettes dette i markedet?
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NYTTEVERDI 

MÅLSETTING

Etablere og implementere en bransjenorm for årlig rapportering som skal 
dokumentere norsk biogassforsynings klimanytte og bærekraft

FOR HVEM - INTERESSENTER
Myndigheter

Biogass er tverrsektorielt (klima, miljø, avfall,
 transport, næring/fisk/land/jordbruk)

Klima og miljødepartementet, Miljødirektoratet
EU og Nordisk Ministerråd

Brukere av biogass

Industri, service, transportselskap, 
kollektivselskap, renovasjon, sjøfart mm

Andre aktuelle deltakere

Bransjeforeninger innenfor landbruk, 
havbruk og skogbruk

BRANSJENORM BIOGASS

Sikre sporbarhet og
bærekraft for råstoff

«Benchmarks» - tid og 
mellom anlegg

Transparent og akseptert
 beregning av klimanytte

Grunnlag for sertifisering

Initiativtakere «eiere av normen»
 

Avfall Norge
Norsk vann

Energigass Norge 


