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Prosjektet har hatt to formål 

3 

i 

ii 

Kartlegge bærekraft og reelle klimagassreduksjoner for 

norsk biogass i forhold til EUs bærekraftskriterier 

Gi anbefalinger til hvordan innkjøpere bør 

stille krav og vekte miljøytelse og bærekraft 
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Norskprodusert biogass overoppfyller EU’s bærekraftskriterier, 

og gir store reduksjoner i klimagassutslipp 

Klimagassutslippene kan reduseres ytterligere, avhenger av 

beregningsmetodikk og reduksjonen kan overstige 100% ved 

utnyttelse av «grønn» CO2 

Det bør utvikles en bransjenorm for dokumentasjon av 

bærekraft og klimagassreduksjoner for norsk biogass 

Bærekraft og reell miljøytelse skal/bør i større grad 

verdsettes og differensieres ved anskaffelser 
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Hovedfunn 
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Arealkrav: Råstoff kan ikke komme fra 

arealer som: 

• Har hatt høy biodiversitet 

• Har hatt høyt karbonlager 

• Har vært torvmark 

EUs bærekraftkriterier må oppfylles 
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Krav til reduksjon av klimagassutslipp 

Dokumentasjonskrav: 

• Et nasjonalt system (f.eks. som i 

Norge: Produktforskriften) 

• Ved sertifiseringsordninger som er 

godkjent av EU Kommisjonen 
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Norsk biogass overoppfyller EU’s bærekraftskriterier og gir 

store reduksjoner i klimagassutslipp 

-90% 

Den Magiske 

Fabriken 

Lindum 
 

 

Mekjarvik 

 

Romerrike 

biogass 

-92% -65% -91% 

Bekkelaget 

biogass 

-95% 

FOSSIL REFERANSE = 100% 

KRAV I DAG (-35%) 

KRAV FRA 2018 (-50%) 

83,8  
gCO2/MJ 

Produkt-

forskriften 

(EU RED) 

KRAV NY PRODUKSJON ETTER 2015 (-60%) 

KRAV I FORSLAG EU RED II (2021+) 
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Verdikjeder for biogass gir flere produkter, 

men ikke alt er innenfor systemgrensen 
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Landbruk 

Transport Biogass 

Biogjødsel 

Lagring (CCS)/ 

anvendelse 

FOREDLING 

BIOGASSANLEGG RÅSTOFF ANVENDELSE 

«Grønn» CO2 

PRODUKTER 
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Biogass kan tilegnes «negative» utslipp 

-87% 

-9% 

-144% 

Snitt 5 

anlegg 

Forbedringstiltak 

0 gCO2e/MJ 

 «Grønn» CO2 

-48% 

Med LCA-metodikk 

(hele verdikjeden) 

> -150% 

Biogjødsel 

Innenfor Produktforskriften 
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Anbefalinger til innkjøpere 

Miljøkrav bør anvendes som tildelingskrav 

 

Differensiering bør skje på reell miljøytelse 

 

Kriterier bør være transparente og baseres på oppdatert kunnskap 

 

Miljøkriterier bør være sammenlignbare på tvers av 

teknologier/drivstoff 
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Status: Stort forbedringspotensial miljøkrav i 

offentlige transportanbud 

Kilder: Inventura (2016): Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser, status 2015 

Helgrønne: egenskaper ved kjøretøy/utstyr 

Lysegrønne: arbeidsmiljø og holdninger hos personell 

Blå: forhold regulert i kontrakt 

Rød: antall i utvalget 

Krav til EURO VI-

standard 

Som krav- eller tildelingskriterium, noe 

ønsker kun at lev. Skal oppgi CO2-utslipp 
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Norske forpliktelser til fornybart drivstoff er 

allerede oppfylt fra 2016 
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Sverige og Finland har høyest andel fornybart drivstoff 
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Oppdatert lov om offentlige anskaffelser krever 

at miljø skal vektlegges der det er relevant.. 

• Ny anskaffelseslov fra 1.mai  

 

• Inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn 

til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføring av sine 

anskaffelser 

 

• §5 Offentlige oppdragsgivere skal bidra til å redusere skadelig 

miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant, 

blant annet ved å ta hensyn til livssykluskostnader  

 

• §7-9 Miljø bør vektes minst 30% når miljø er et tildelingskriterium 
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Stortingsvedtak 753 (2.juni 2017 – vedtatt 53 mot 45 stemmer) 

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. 
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Miljøkrav kan stilles på ulike måter.. 
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KVALIFIKASJONSKRAV 

• Sette minimumskrav og 

avvise de som ikke 

oppfyller kravet 

• F.eks. maks utslippskrav 

eller krav til sertifisering 

TILDELINGSKRAV 

• Premiere de som har 

bedre miljøytelse en 

minimumskravet (poeng) 

• Vektes minst 30% 

• Prissetting av eksterne 

miljøvirkninger er et 

alternativ 

KONTRAKTSKRAV 

• Krav som ikke skal 

oppfylles ved 

kontraktsinngåelse, men i 

løpet av anbudsperioden 

• F.eks. bedre miljøytelsen 

til X gCO2/km i år Y 

KOMBINASJON AV KRAV 

• Minimumskrav (kvalifisering): maks X gCO2/km 

• Premiere i tildeling de som har lave utslipp 

• Miljøkravene kan stilles som kvalifikasjons- eller tildelingskrav, evt. i 

kontrakten 
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Ytelseskrav anbefales 
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• Ytelseskrav anbefales 

 

• Da kan miljøegenskaper 

vektes opp mot kostnad 

 

• Teknologinøytralt 

• Teknologikrav kan benyttes i 

spesielle tilfeller 

 

• Helthetlige vurderinger 

 

• Når kun en teknologi kan 

oppfylle kravet  

 

• Minimumskrav kan fort gi svake 

miljøinsentiver 
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Eksempel: Bussanbud i Moss 2013 

Miljøkravene er knyttet til NOx, CO2 og PM  

Miljøkravene er basert på TØI rapport 1168/2011 fra november 2011 «NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer – 

Utfordringer og muligheter frem mot 2025» 
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Når miljø benyttes som tildelingskriterium i anbud, bør 

vekting baseres på reell klimanytte i et LCA-perspektiv.. 
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• Difi har et pågående arbeid for å utvikle miljøkriteriesett for transport 

 

• Viktig at miljøkriteriesett for vurdering av anbud på transporttjenester er basert 

på like forutsetninger for vurderinger av miljøaspekter 

 

• Miljøkriteriesett bør differensiere mellom ulike løsninger basert på oppdatert 

kunnskap om netto klimanytte i et livssyklusperspektiv samt bidrag til lokal 

forurensing 

 

• EUs bærekraftskriterier definerer minimumskrav til netto klimanytte for drivstoff, 

men standardverdiene for biogass er ikke egnet for å beskrive klimanytten av 

norskprodusert biogass 

 

..og relevans og mulighet for å påvirke bærekraft 

utover klimanytte gjennom innkjøp bør vurderes.. 
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Sikre sporbarhet og 
bærekraft for råstoff 

Transparent og akseptert 
beregning av klimanytte 

Benchmarking mellom 
anlegg og over tid 

Grunnlag for frivillig 
sertifisering 

BRANSJENORM 
BIOGASS 
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En bransjenorm kan dekke flere behov 
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Takk for oppmerksomheten! 

 
Kristine Fiksen 

Partner THEMA 

Tlf: 40213810 

Epost: kristine.fiksen@thema.no 


