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Målsetting 
Etablere og implementere en bransjenorm for biogass som skal danne grunnlag for årlige 
rapportering av klimagassreduksjoner fra norske biogassanlegg etter prinsipper og retningslinjer i 
EUs Fornybardirektiv (RED II) og Produktforskriften.  

Nytteverdi 
En årlig rapportering fra norske anlegg vil muliggjøre meningsfulle sammenligninger av biogass 
med andre drivstofftyper og synliggjøre klimanytten ved bruk av biogass som drivstoff og 
opphav/sporbarhet til råstoffet som brukes.  
 
Normen skal få frem klimanytten av biogass sammenlignet med andre typer drivstoff slik at 
beslutningstakere for valg av kjøretøy og drivstoff lett kan hente troverdig data til sine 
anskaffelser. Rapporteringen skal skje i samarbeid med myndighetene (Miljødirektoratet) som kan 
se interessen og behovet for forsterket  kunnskap om, og dokumentasjon av, klimanytten av 
biogassproduksjon.  

Biogass - sirkulær bioøkonomi 
Bransjenormen er en oppfølging av prosjektet EUs bærekraftskriterier og norsk biogass (Avfall 
Norge / Biogass Oslofjord / Carbon Limit 2017) som anbefaler at det bør utvikles en bransjenorm 
for dokumentasjon av bærekraft og klimagassreduksjoner for norsk biogass. Prosjektet viste at 
norsk biogassproduksjon, basert på analyse av fem anlegg, reduserer klimagassutslipp med rundt 
90 prosent sammenlignet med diesel som referanse. Reduksjonen er enda høyere når også 
klimanytte fra biogjødsel inkluderes, men denne reduksjonen ble ikke tallfestet for alle anleggene.  
Rapporten dokumenterte også at anleggene kan oppnå mer enn 150% reduksjon i 
klimagassutslipp når grønn CO2 utnyttes (CCU). 
 
Stortinget har gjennom flere beslutninger i 2017 og 2018 om avfall, sirkulær økonomi og 
bioøkonomi vedtatt at Norge skal satse mer på biogass som er et avansert og bærekraftig 
biodrivstoff. 
Biogass er sirkulær økonomi i praksis, gjennom at næringsstoffene i organisk avfall og gjødsel 



  
 

resirkuleres til ny matproduksjon. 
På tross av dette har nylige offentlige anbud om kollektivtransport valgt bort biogass til fordel for 
importert biodrivstoff. 
 

En ny norsk industri i utvikling 
Siste 10 år er det investert over 5 milliarder kroner i utvikling av drivstoffet og oppbyggingen av 
infrastruktur til biogass. Biokraft og Hurtigrutens samarbeid er en viktig nyhet som viser 
mulighetene, og ikke minst hvordan maritim næring nå jobber systematisk for å få til omstilling. 
 
Teknologien for tungtransport er også blitt tilgjengelig siste 2 år, med flere store aktører (Volvo, 
Iveco m.fl) som nå leverer serieprodusert 50-tonns trekkvogner. Kunder som Tine og Litra har 
besluttet å satse på biogass og har allerede gjort betydelige anskaffelser. 
 
På tross av at både tungtransporten og maritim næring har stort potensial for biogass på sikt 
utgjør buss og renovasjon de største markedene i dag. 
Den krevende konkurransesituasjonen i offentlige anskaffelser har blitt oppfattet som en stor 
utfordring for videre utviklingen av biogassmarkedet, det skaper usikkerhet for investeringer i 
sektoren og kan dermed forsinke den grønne omstillingen. 
 

Stort ressursgrunnlag 
Ressursgrunnlaget for biogassproduksjon fra organisk avfall er stort i Norge innen landbruk, 
skogbruk, havbruk, industrien og det urbane rom (matavfall fra privat og næring). 
Det forventes fortsatt en fortsatt økning i produksjon av biogass fra dagens nivå på ca 600 GWh til 
1 TWh i 2020 på grunn av nye anlegg som kommer i produksjon og utvidelse av eksisterende. 
Bransjen mener det i Norge er et realistisk potensial på 10-12 TWh på lang sikt, som utgjør 20% av 
dagens veitransport i Norge. 
 

Politisk vilje 
Regjeringen har gjennom 2 strategier (Biogasstrategien 2014 og Bioøkonomistrategien 2016), 
Klimameldingen og Stortingsmelding om sirkulær økonomi og avfall (2017), samt klimamelding for 
landbruket, tydelig uttalt at det skal satses på biogass og den sirkulære bioøkonomien som skal 
bidra til både klimagassreduksjon, verdiskaping og bedre utnyttelse av ressursene et kretsløp. 
 
I Norge i dag er det kun Oslo av de 3 største byene som kildesorterer matavfallet og sender det til 
biogassproduksjon. Samtidig har Miljødirektoratet nå anbefalt obligatorisk utsortering og biologisk 
behandling av matavfall fra 2023 fra både private husholdninger og næring. 
 
 



  
 
 
 

Bransjenormen: Bransjens initiativ og Stortingets beslutning 
I februar 2018 tok Avfall Norge i samarbeid med Bondelaget, Norsk Vann, Norsk Gassforum og 
Energigass Norge et initiativ ovenfor KLD til å etablere en bransjenorm for dokumentasjon av 
produksjon, klimanytte og bærekraft for norsk biogass. 
  
Stortingets fattet følgende anmodningsvedtak under behandlingen av klimastrategien vedtatt 3. 
mai 2018: 
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere 
en bransjenorm for biogass for å dokumentere klimanytten av norsk biogass og til bruk for 
Miljødirektoratet i rapporteringen av biodrivstoff.» 
 
KLD har gitt Miljødirektoratet oppdrag å gå i dialog med bransjen om utviklingen og oppfølging av 
en bransjenorm. Hensikten er å tydeliggjøre bærekraften i norsk biogass basert på en transparent 
og akseptert beregning av reell klimanytte. 
 
Vi har nå et tett samarbeid med Miljødirektoratet som i «tildelingsbrevet for 2019» fra Klima- og 
miljødepartementet fikk instruks (i tråd med Stortingets vedtak) om «bidra til bransjens arbeid 
med å utarbeide forslag til en bransjenorm for biogass». 
  
Arbeidet med å utvikle bransjenormen ble igangsatt i oktober 2018, finansiert av Avfall Norges 
medlemmer og Biogass Oslofjord, og oppdraget ble gitt til Carbon Limits. Det foreligger nå en 
første versjon av et metodisk opplegg og modell som nå blir utprøvd med data fra utvalgte 
biogassprodusenter. 

 
  

https://www.avfallnorge.no/avfalls-og-gjenvinningspolitikk/horingsuttalelser/brev-til-kld-nasjonal-rapportering-av-biogass-i-henhold-til-eus-b%C3%A6rekraftskriterier-og-produktforskriften


  
 

FAQ 
1 - Hva er normens hensikt og mål? 
Synliggjøre klimanytte for biogass i hele verdikjeden. I tillegg rapportere opphav og volumer. 
 
2 - Hvem er målgruppe for rapporteringen? 
Biogassprodusenter, råstoffleverandører og aktører som deltar til forsyningskjeden for biogass. 
Innkjøpere av transport og drivstoff i både offentlig og privat sektor. 
I tillegg media, myndigheter og politikere lokalt og nasjonalt som behøver fakta for sine beslutninger. 
 
3 - Er dette en nasjonal norm? 
Hvert enkelt biogassanlegg rapporterer for sin verdikjede. Dataene samles og gir er samlet bilde på 
klimanytte ved biogassproduksjon i Norge. 
 
4 - Er modellen og dataene åpen og  tilgjengelig? 
Modellen er åpen og dataene samles i 2019 inn av Miljødirektoratet som står fritt til å rapportere. 
 
5 - Hvem finansierer utviklingen av normen, hva koster deltakelse for anleggene? 
Utvikling av normen er gjort i et spleiselagsprosjekt mellom Avfall Norge, Biogass Oslofjord og 
biogassprodusenter med Avfall Norge som prosjektleder.  Deltakelse i normen er gratis for anleggene. 
 
6 - Hvordan er normen bygd opp? 
Normen er bygd opp med ulike moduler for både biogass og biogjødsel. Rapporteringen skjer i Excel. 
 
7 - Systemgrenser 
Modellen baserer seg på EUs fornybardirektiv REDII som ble vedtatt i EU november 2018 og som vil bli 
implementert i norsk regelverk. 
I tillegg er det laget en egen modul for biogjødsel. 
 
8 - Hvordan er forholdet til andre sertifiseringer og miljømerkeordninger? 
Det er et mål å unngå dobbeltrapporteringer.  
Svanemerket og EPD Norge har vært konsultert i arbeidet med utviklingen av normen. Der kan senere bli 
stilt krav til sertifisering av biogass ihht reglene i Produktforskriften, og da vil bransjenormen kunne være et 
utgangspunkt.  
 
9 - Implementering, fremdrift, revisjoner  
Miljødirektoratet vil oppfordre biogassanleggene til å delta med data i startåret 2019.  
Avfall Norges prosjekt strekker seg til 2020 og inkluderer en enkel revisjon av normen i 2020. 
For videreutvikling av biogjødselmodulen anbefaler vi at det etableres et eget prosjekt som forankres i 
landbruket. 


