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HVILKE ALTERNATIVER HAR VI FOR FOSSILFRI DRIFT?
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Elektrifisering

Krever nye maskiner, tilstrekkelig fornybar strøm, samt et strømnett som tåler økt bruk

Hydrogen

Krever ny produksjonskapsitet for hydrogen, distribusjonsløsninger og utsalgssteder, ny motorteknologi 

og nye maskiner

Biogass

Krever ny produksjonskapasitet for biogass, distribusjonsløsninger og utsalgssteder samt nye 

maskiner/kjøretøy

Biodrivstoff

Kan brukes direkte i eksisterende maskinpark enten innblandet i anleggsdiesel, eller som rent drivstoff. 

Krever ingen nye distribusjonsløsninger



I 2020 bidro biodrivstoff til å redusere utslippene fra 

veitransporten med ca 1,2 mill tonn CO2*.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 600.000 personbiler

*Kilde: Miljødirektoratet



DFØ-VEILEDEREN FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ANBEFALER ANDRE 

LØSNINGER ENN BIODRIVSTOFF
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BIO I ANLEGGSDIESEL KAN KOMME ALLEREDE FRA 

1. JULI 2022

To alternative nivåer er foreslått:

• Alternativ 1: 6%

• Alternativ 2: 10%

Samtidig er Skatteetaten bedt om å utrede grunnavgift på 

biodrivstoff.

Majoriteten av høringssvarene peker på at 10% fra 1. januar 

2023 mest hensiktsmessig

Forslaget slik det foreligger er ødeleggende for rent biodrivstoff til bruk på fossilfrie 

anleggsplasser. Rent biodrivstoff MÅ holdes utenfor omsetningspåbudet!



RENT BIODRIVSTOFF SOM MILES BIO HVO100 ER 

NØDVENDIG I TILLEGG TIL OMSETNINGSPÅBUDET
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Teknisk standard:

miles BIOHVO100 er godkjent iht EN15940 – nær sagt alle tyngre kjøretøy og maskiner kan 
bruke dette*

Bærekraftig biodrivstoff:
miles BIO HVO100 K tilfredsstiller selvsagt alle norske og europeiske krav til bærekraft.

Kun de beste råstoffene:

miles BIO HVO100 er utelukkende fremstilt av rester og avfall. Typiske råstoffer er animalsk 
fett eller brukt frityrolje. Produktet er selvsagt helt fritt for palmeolje.

Høy CO2-reduksjon:

miles BIO HVO100 reduserer utslippene med 80-90% i et livsløpsperspektiv sammenlignet 
med fossil diesel

Tåler kulde:

miles BIO HVO100 har minst like gode kuldeegenskaper som fossil diesel – året rundt!

Tilsatt miles additiv

miles BIO HVO100 inneholder miles additiv som rengjør og beskytter motoren. Dette kan 
redusere drivstofforbruket med inntil 2,3% sammenlignet med HVO100 uten miles additiv**

*  Sjekk alltid med motorleverandør om motoren er godkjent or EN15940-drivstoff
** Reduksjon i drivstofforbruk er verifisert gjennom kundetest der man har målt drivstofforbruk med 

milesBIO HVO100 vs forbruk ved bruk av HVO100 uten additiver. Reduksjon i drivstofforbruk ved bruk av 

milesBIO HVO100 avhenger av den enkelte motor, sjåførens kjørestil og de generelle kjøreforholdene.



BÅDE BLANK OG FARGET MILESBIO HVO100 ER TILGJENGELIG FRA CIRCLE K 

DRIVSTOFFTERMINALER I HELE LANDET 

Tromsø

Harstad

Kirkenes

Bodø

Alta

Kristiansand

Ålesund

Trondheim

Ekeberg / Sjursøya

Bergen

HVO100

Alta x

Harstad x

Trondheim x

Bergen Ser på løsning

Kristiansand x

Oslo x

milesBIO HVO100 kan fraktes til 

lokasjoner i hele landet fra de 

tankanleggene som har HVO lagret



Circle K bruker ikke palmeolje som råstoff i biodrivstoff.

86% avansert biodrivstoff

- Animalsk fett: 44%

- Brukt frityrolje: 36%

- POME, tallolje, brunlut og 

matavfall: 6%

CO2-reduksjon på 385.000 

tonn

- Tilsvarer det samme som å 

fjerne nesten 200.000 

personbiler fra veiene 

I 2021 VAR HELE 86% AV DET BIODRIVSTOFFET CIRCLE K LEVERTE FREMSTILT 

FRA RESTER OG AVFALL



VI DOKUMENTERER AT ALT BIODRIVSTOFFET VIL LEVERER ER BÆREKRAFTIG
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• Alt biodrivstoff vi kjøper inn og leverer er i 
tråd med EU sine bærekraftskriterier

• Bærekraftskriteriene gjelder uavhengig av 
råstoff

• Vi må dokumentere årlig til Miljødirektoratet 

at det biodrivstoffet vi leverer er bærekraftig

• Hvis ønskelig så kan vi levere 

bærekraftsdokumentasjon på det 
biodrivstoffet vi har levert til våre kunder. 

Hyppighet for rapportering avtales særskilt. 



VÅR CO2-KALKULATOR VISER HVORFOR RENT BIODRIVSTOFF ER VIKTIG
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I kalkulatoren er det brukt en CO2-reduksjon på 85% på HVO100 og 70% for B100



Biodrivstoff –

en del av løsningen



Anders Kleve Svela
Senior Fuel Product Manager
Circle K Norway

e-mail: aksv@circlekeurope.com
Phone: +47 92 65 37 61

Web: www.circlek.no
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