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Innspill til plan for infrastruktur for alternative drivstoff i Norge 
 
Avfall Norge ønsker en norsk plan for infrastruktur for alternative drivstoff velkommen. 
 
Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen. 

Ca 90% av all biogassproduksjon som går til transport i Norge, produseres av våre 
medlemmer basert på avfall, matavfall, slam, fiskeavfall mm. Bransjen kan minst 
10-dobles i løpet av kommende år dersom forholdene legges til rette for det. 

En fungerende infrastruktur samt etterspørsel etter biogass er avgjørende for at denne 
industrien skal fortsette å vokse, og dermed kunne bidra til nå Norges klimamål innen 
ikke-kvotepliktig sektor (landbruk, transport og avfall) hvor Norge skal kutte 40% innen 
2030. 

Avfall Norge deltok ikke på innspillsmøtet 24. april, men vil her gi vårt skriftlige innspill. Vi 
støtter vurderinger til Energigass Norge om at langsiktige og forutsigbare rammevilkår er 
det viktigste for oppbyggingen av et marked og mener det blir viktig at planen svarer ut 
dette.  

Vi vil legge til at vi mener kritikken fra Riksrevisor på manglende måloppnåelse innen 
bioenergi generelt er relevant. Biogass (og biogjødsel, bruk av husdyrgjødsel og fiskeslam 
fra oppdrett) kjennetegnes ved å være sektorovergripende og det er svært viktig at 
myndighetenes tiltak er koordinerte og langsiktige. 

 

Globale livløpsutslipp framfor lokale “Nullutslipp” 

Planen skal ta for seg de energiformene som EU-direktivet har bestemt; el, hydrogen, 
gass og biodrivstoff. Planen er derfor ikke teknologinøytral, slik vi ser det. Samtidig mener 

 



  
 
vi begrepet «nullutslipp» som normalt anses å omfatte kun el og hydrogen må utvides til 
“fossilfri transport”.  

Vi mener “nullutslipp” er et begrep som er egnet til å forvirre. Begrepet er knyttet til utslipp 
ved bruk, men gir villedende assosiasjoner til total miljø- og klimaeffekt. Det å kun 
vektlegge lokale utslipp gir ikke mening i et globalt klimaperspektiv.  Selv om det er gode 
lokalmiljømessige begrunnelser for å fremme lavutslipp fra selve transporten, gir det ikke 
mening fra et klimaperspektiv å ensidig fokusere på selve transporten uten å ta med miljø- 
og klimaeffekter av produksjon av kjøretøy inkl evt batteri, strøm og drivstoff.  
 
I rapporten Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass – 
Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere  vurderes graden av bærekraft i biogass 

1

fra fem biogassanlegg. Rapporten konkluderer med:  

● Biogass har et bærekraftig ressursgrunnlag i Norge med potensiale for vekst 
● Norskprodusert biogass overoppfyller EUs bærekraftskriterier. 
● Reell klimanytte for norskprodusert biogass er svært høy 
● Klimanytten kan forbedres ytterligere, og kan overstige 100% ved lagring eller 

utnyttelse av «grønn» CO2 (innenfor EUs rammeverk) 
● Metodikk i Produktforskriften tar ikke hensyn til viktige klimaeffekter i verdikjeden 

for biogass, eksempelvis bruk av biogjødsel som resirkulerer næringsstoffer og 
erstatter fossil kunstgjødsel 

● Dersom man legger til grunn reelle klimaeffekter utover EUs rammeverk, har norsk 
biogass netto negativ klimagassutsutslipp (“klimapositiv”) 

● Ved sammenligning av energibærere, må like forutsetninger legges til grunn. 
● Oppdatert lov om offentlige anskaffelser krever at miljø skal vektlegges der det er 

relevant 
● Bærekraft og reell klimanytte bør i større grad verdsettes ved anskaffelser 

 

Vi anbefaler derfor at planen tar i bruk begrepet fossilfri transport (evt lavfossil). Dette vil 
inkludere biogass, el, hydrogen (framstilt på fornybare ressurser) og annet biodrivstoff 
som kvalifiserer til svært høy klimanytte. 

Vi undrer oss over at Regjeringen i Statsbudsjettet for 2018 går inn for at importert 
biodiesel som de selv mener har usikker klimaeffekt globalt, skal bli en del av det utvidede 
omsetningskravet på 20% i 2020. Vi viser her til Riksrevisorens påpekninger om 
biodrivstoffsatsningen. 

 

Verdiskaping 

I planen for oppbygging av infrastruktur for alternative drivstoff mener Avfall Norge at man 
utover klima og miljø også må vektlegge potensialet for verdiskaping i Norge. Grønn 

1 Avfall Norge mfl 2017 kan hentes her: 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Baerekraft-og-klimanytte-for-norskpro
dusert-biogass-2017.pdf  
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konkurransekraft innebærer at vi skal klare overgangen til et lavutslippssamfunn uten å bli 
et lavinntektsamfunn. 

Biogass kjennetegnes ved svært høy lokal verdiskaping gjennom utnyttelse av lokale 
avfallsressurser. I tillegg kan vi gjennom sirkulærøkonomien bli mer selvforsynte og 
mindre sårbar for svingninger i råvaremarkeder. 

Biogass og naturgass består i hovedsak av metan, og er på den måten komplementære 
gasser. Det vil si at gassene kan anvendes om hverandre både når det gjelder 
distribusjon, lagring og bruk. Dette gir fleksibilitet med hensyn til forsyningssikkerhet og 
varierende tilbud og etterspørsel i en oppbyggingsfase. 

 

Biogass, el og hydrogen - synergier mht infrastruktur 

Det foregår betydelig teknologisk utvikling innen produksjonsprosesser for biogass og nye 
måter å utnytte biogassen mest mulig effektivt. Dette gjelder eksempelvis bruk av biogass 
til tungttransport og skipsfart gjennom produksjon av flytende biogass (LBG). 

Biogass kan også kombineres med elmotorens store fordel; mer effektiv energiutnyttelse. I 
brenselsceller for metangass kan man produsere strøm med svært høy virkningsgrad. 
Elektrisitet kan altså produseres effektivt fra biogass og benyttes til elkjøretøy som 
dermed ikke behøver stort og tungt batteri. 

Hydrogen produseres idag primært av metan gjennom dampreformering av naturgass. 
Det finnes allerede løsninger for å produsere hydrogen i micro- og småskala fra 
bio-/naturgass. Dette kan være en effektiv måte å supplere infrastruktur for fylling av både 
LNG/LBG og CNG/CBG med hydrogenfylling. På denne måten kan man utnytte evt 
overskuddsmetan på fyllestasjoner til å produsere hydrogen og bidrar dermed til et 
bredere tilbud.  

 

Biogass til LBG innen tungtransport, skipsfart og tog 

Fremveksten av både produksjonsanlegg som fremstiller flytende biogass (LBG) og tyngre 
kjøretøy, som kan bruke LNG/LBG gjør behovet for infrastruktur for fylling av LBG svært 
aktuell. 

Biogass kan brukes som drivstoff i alle kjøretøytyper. I 2017 lanserte både Volvo, Scania 
og Iveco nye metandrevne motorer for trekkvogner og andre tunge kjøretøy. Med 
LBG-tank har disse bilene en rekkevidde på 50 -100 mil, avhengig av tankstørrelse. 
Interessen fra bransjen for disse kjøretøyene er stor.  

Flere selskaper satser nå også på oppbygging av en infrastruktur for distribusjon av LBG, 
slik Energigass Norge har redegjort for i sitt innspill. 

Samme teknologi brukes i økende grad innen skipsfart, med LNG (flytende naturgass) 
som drivstoff. Disse skipene vil enkelt kunne blande inn biogass og man kan se for seg 
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svært effektive virkemidler gjennom bruk av omsetningskrav, “feed-in”, kvoteplikt, 
sertifikater eller direkte støtteordning for biogass til ferger. 

Dette vil kunne være et enkelt og bærekraftig klimatiltak for både å redusere utslipp og 
utnytte eksisterende fartøy. Eksempel på dette er Nesoddfergen. 

Et annet eksempel er togstrekninger som ennå ikke er elektrifisert. Nordlandsbanen og 
Rørosbanen er eksempler på hvor biogass bør kunne benyttes og der det i forstudier er 
vist til vesentlig lavere kostnad i forhold til elektrifisering. 

 

Viktige faktorer som planen må ta utgangspunkt i for videre utbygging av 
infrastruktur for biogass 

● Planen må omfatte tiltak for å etablere tilfredsstillende nettverk av fyllestasjoner for 
flytende gass (LBG/LNG) til lands og til sjøtransport og komprimert gass 
(CBG/CNG) til landtransport. 

● Identifisering av utløsende virkemidler for å realisere utbygging av nødvendig 
infrastruktur, herunder: 

○ At rammevilkårene ligger fast over tid 
○ Biogass må sidestilles med el og hydrogen som bestanddel i “fossilfri 

transport” 
○ At markedet stimuleres gjennom konkrete tiltak som vesentlig lavere pris i 

bomringene ved bruk av biogass. 
○ At dette prinsippet videreføres ved innfasing av veiprising 
○ At biogass får en større rolle i byvekstavtalene, og at dette knyttes til 

nærings- og kollektivtrafikk 
○ At Enova støtter utbygging av infrastruktur og dekker merkostnadene ved 

innkjøp av kjøretøy for biogass 

 

 
 
Vennlig hilsen 
Avfall Norge 
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