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Sesjon P1: Bærekraftig transport
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Flytende og gassformig brensler til

• Transport
• Vei
• Skip 

• Fly

• Oppvarming 

• Industriell bruk

Hva kan Svanemerkes?
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•Bærekraft

•Biodiversitet

•Fornybart

•Miljøbelastning

•Energi/klima

•Kjemikalier

•Utslipp

•Avfall

•Design/demontere



Budskap for produktgruppen



Krav til drivstoff for avfall og restprodukter

• Sporbarhet i produksjonskjeden

• Høye krav til klimagassreduksjon

• Oppfyllelse av drivstoffstandarder



Fornybardirektivet - Fremtidige krav i RED II?

Tidligere krav om minst 10 % bærekraftig drivstoff til transport skal etter 

2020 erstattes med innblandingskrav og krav til redusert klimagassutslipp

Innblanding:

• 1,5 % i 2021 6,8 % i 2030. Råvarer i konflikt med matvarer (1. 

generasjons drivstoff) skal ikke bidra til denne måloppnåelse

• Andelen drivstoff for visse former for avfall som animalsk fett og 

frityrfett kan  maksimalt utgjøre 1,7 % av de 6,8 %

• Avanserte drivstoff og biogass basert på nærmere bestemte råvarer 

skal utgjøre minst 0,5 % i 2021  3,6 % i 2030

Reduksjon av klimagassutslipp:

• 70 % fra 2021 (tilsvarende bestemmelser som i norsk  

produktforskrift)



Norske myndigheter og tilpasninger til RED

Rapportering på bærekraft for biodrivstoff og flytende biobrensel.

• Veileder til produktforskriften § 2-21 og kapittel 3, versjon 6, januar 2018

Omsetningskrav, kapittel 3 i produktforskriften

§ 3-5.Krav til oppfyllelse av bærekrafts kriterier.

NB!! Biodrivstoff og flytende  biobrensel  produsert av avfall og rester 

(unntak av rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk) skal kun oppfylle 

kravet til reduksjon av klimagassutslipp.

§ 3-6.Krav til reduksjon av klimagassutslipp

Biodrivstoff og flytende biobrensel med krav om bærekraft :

•  50 % redusert klimagassutslipp fra 1. januar  2018

•  60 % redusert klimagassutslipp fra 1. januar 2017 på anlegg med 

produksjonsoppstart 5. oktober 2015 eller senere 



Svanemerkede produkter fra

Biogass:

• FordonsGas Sverige AB 

• Gasum Oy, Finland  

• NGF Nature Energy Midfyn A/S, Danmark

Biodiesel: 

• Preem AB Sverige




