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Sammendrag 

Råstoffgrunnlaget utenom husdyrgjødsel er begrenset. Det anbefales derfor sterkt å få innført 
innsamling av matavfall fra storhusholdninger og dagligvarehandelen i NoMil-kommunene. Et forsiktig 
anslag er også lagt inn som en forutsetning. Investeringen i et tilstrekkelig robust 
forbehandlingsanlegg for matavfall blir uansett høy og det vil ha langt høyere kapasiteten enn for 
avfallet fra NoMil. Det bør derfor forsøkes å få avtale med naboregioner om behandling av matavfallet 
derfra. I mengdealternativ B er matavfall fra husholdning og næring i kommunene i Sunnfjord (SUM) 
inkludert. 

Det kan enkelt legges opp til en trinnvis utbygging, der anlegget suppleres med flere tanker senere. 
Anleggsdeler som mottak, forbehandling, avvanning og gassoppgradering, vil ha kapasitet for alt. B 
eller kunne få det for en liten tilleggskostnad. 

Dersom det kun er matavfall fra NoMil og Flora, mengdealternativ A, vil det være utfordrende å få til 
en drift som gir akseptable behandlingskostnader i forhold til alternative løsninger. Det må søkes etter 
løsninger som reduserer investerings- og driftskostnadene. I tillegg må distribusjon av biometan gjøres 
i egen regi og ikke settes bort til AGA eller andre distribusjonsselskap. En realisering av anlegget kan 
kreve et tilskudd fra Enova på opp mot 40%. 

Mottak av mer storfegjødsel enn de 41.000 tonn/år som er forutsatt for alt. A, vil gi økt 
gassproduksjon. Dette krever utvidet volum i råtnetanker og buffertanker, men tilleggskostnadene er 
begrenset. Om økt mottak bedrer lønnsomheten vil være avhengig av at en får avsatt all produsert 
gass lokalt til en høy pris.  

For mengdealternativ B ligger en på grensen til å få en lønnsom drift med de benyttede 
forutsetningene og tilskudd fra Enova på 25%. Mottak av avfall fra Sunnmøre Miljøverk vil således 
gjøre prosjektet mer robust for endringer i forutsetninger. 

Med grunnlag i de presenterte beregningene og tilhørende forutsetninger, kan det ikke umiddelbart 
konkluderes med at et biogassanlegg i Nordfjord bør realiseres. Det anbefales at det arbeides videre 
med følgende forhold: 

1. Avklare med landbruksnæringa hva skjerpede krav til spredeareal i ny forskrift vil ha å si for 
antall storfe og hvilket spredeareal en har på gårder som er aktuelle for å levere til 
biogassanlegget 

2. Avklare med landbruksnæringa hvordan tilbakeføring av biogjødsel kan verdisettes og 
hvordan leveringsgebyret kan fastlegges 

3. Avklare med Sunnfjord Miljøverk (SUM) om interesse for å innføre kildesortering av matavfall 
og levere til biogassanlegg i Nordfjord 

4. Avklare med Sogn Interkommunale Miljø- og avfallsselskap (SIMAS) om forventet levetid på 
komposteringsanlegget i Kaupanger og evt. interesse for å levere matavfall til biogassanlegg i 
Nordfjord 

5. Avklare med innkjøpsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune om det vil bli stilt 
miljøkrav i konkurransegrunnlaget for neste kontraktsperiode i Gloppen og evt. andre 
kontraktsområder som kan medføre at det vil bli kjørt på biogass 

6. Avklare med Tine meieriet Byrkjelo om de vil satse på biogassbiler 
7. Avklare om det er distribusjonsselskap eller andre som vil satse på biogassbiler 
8. Avklare med Gloppen kommune og Tine om det kan være aktuelt å etablere biogassanlegg i 

skogområdet ved siden av meieriet i Byrkjelo 
9. Avklare med Enova hvilket støttebeløp som kan påregnes. 
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 Innledning 
Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) har tatt initiativ til å få vurdert om det er realistisk å få etablert et 
biogassanlegg i Nordfjord basert på lokale ressurser. Råstoffgrunnlaget vil i utgangspunktet være 
husdyrgjødsel, matavfall fra husholdninger, slam og feilproduksjon fra meieri, samt slam fra 
settefiskanlegg. Med det som utgangspunkt er det etablert ei prosjektgruppe med medlemmer fra 
landbruksnæringa og oppdrettsnæringa, samt en representant fra Tine Meieri Byrkjelo, i tillegg til 
medlemmer fra NoMil. 

Matavfall fra næring samles i liten grad inn i dag, men innsamlingsordninger bør etableres både for å 
øke råstoffgrunnlaget og for å gi tilbud til bedrifter som ønsker kildesortering ut fra et miljøperspektiv. 

Husdyrholdet i regionen er i stor grad konsentrert til Gloppen kommune og da spesielt til Byrkjelo. 
Tinemeieriet ligger også i Byrkjelo, og det vil kunne være fordelaktig å legge et biogassanlegg nært 
meieriet. Biogassanlegget kan også legges på NoMils område på Eidsmona ved Sandane, som 
allerede er regulert til avfallsbehandling. Innenfor 3 mil både fra Byrkjelo og Eidsmona genereres det 
rundt 100.000 tonn husdyrgjødsel årlig. 

Overordnet problemstilling for denne utredningen blir dermed å finne balansepunktet mellom mengde 
husdyrgjødsel, teknisk løsning/størrelse på et biogassanlegg i Nordfjord og økonomien 
(investeringer/drift) i det. 

Avsetning av bioresten etter utråtning vil kunne være avgjørende for økonomien og aktuelle løsninger 
for håndtering av bioresten må derfor vurderes. Ettersom det forutsettes mottak av husdyrgjødsel, vil 
spredning av uavvannet biorest i landbruket være en naturlig løsning. 

Realisering av anlegget vil også være avhengig av støtte fra Enova og mulighetene beskrives derfor. 

Forprosjektet skal dermed gi tilstrekkelig grunnlag for en beslutning om prosjektet skal føres videre og 
gi rettledning og anbefalinger for videreføringen. 
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 Råstoffgrunnlag 

 Innledning 

Råstoffgrunnlaget vil i utgangspunktet være husdyrgjødsel, matavfall fra husholdninger, slam og 
feilproduksjon fra meieri, samt slam fra settefiskanlegg. Matavfall fra næring samles i liten grad inn i 
dag, men innsamlingsordninger bør etableres slik at matavfall fra storhusholdninger og 
dagligvarehandelen kan inngå i råstoffgrunnlaget. 

Septikslam og slam fra kommunalt avløp vil kunne inngå, men det vil begrense bruken av bioresten 
etter utråtning. Dette er uansett små mengder og det er valgt å utelate slammet fra råstoffgrunnlaget. 

Dødfisk fra oppdrettsanleggene i regionen kunne også vært aktuelt for å gi en økt gassproduksjon. 
Ved mottak av dødfisk kreves det anlegg med sterilisering. Uten dødfisk kan en benytte enklere 
behandling. Det kan være vanskelig å få langvarige avtaler med oppdrettsbransjen om dødfisk, og det 
ses derfor ikke på anlegg med sterilisering i dette forprosjektet. 

I det etterfølgende omtales to ulike alternativer. Disse er: 

Alternativ A Basisalternativ 

Alternativ B Basisalternativ, samt mulighet for økte mengder 

Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) er et renovasjonsselskap for kommunene Bremanger, Vågsøy, Selje, 
Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn. NoMil sitt avfall kommer fra husholdningene i regionen. Dette blir i 
dag samla inn fra husstandene til sentralanlegget i Eidsmona, Gloppen. Videre blir det transportert til 
Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap (SIMAS) i Kaupanger for kompostering. 

Hornindal går ut av NoMil i 2020, og da er det også mulig at Flora og Vågsøy slår seg sammen til én 
kommune. Det anses så sannsynlig at nye Kinn kommune blir en realitet og vil inngå i NoMil, at dette 
legges inn i basisalternativ A. 

 Matavfall fra husholdning og næring (storhusholdninger og 
dagligvarehandel) 

Tabell 2.1: Befolkningsframskriving for kommunene i NoMil sitt område og Flora. 

Kommune 2017 2020 2040 

Bremanger 3 847 3 695 3 375 

Vågsøy 6 031 5 984 5 817 

Selje 2 791 2 731 2 502 

Eid 6 064 6 180 6 442 

Hornindal 1 198   

Gloppen 5 783 5 895 6 258 

Stryn 7 218 7 229 7 777 

Totalt: 32 932 31 714 32 171 

Flora 11 999 11 952 12 512 

Totalt, inkl. Flora: 43 733 43 666 44 683 
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Ifølge SSB sine befolkningsframskrivinger vil befolkningen i NoMil sine eierkommuner øke noe fra i 
dag til 2040. For noen av kommunene vil befolkningstallet øke og for noen vil det avta. For Flora 
kommune vil det øke. 

 Spesifikke mengder og forventet utvikling for innsamling av matavfall 

Mengden kildesortert matavfall fra husholdninger i NoMil sitt område var 2 363 tonn i 2017. Det 
tilsvarer 72 kg/innbygger. Mengden kildesortert matavfall fra husholdninger i Flora kommune var 785 
tonn i 2017. Det tilsvarer 65 kg/innbygger. I en rapport utarbeidet for Miljødirektoratet angis potensiell 
mengde til 78,8 kg/innbygger og år (Østfoldforskning (2016) - Vurdering av virkemidler for økt 
utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje). 

En liten mengde matavfall fra næring i NoMil sitt område samles i dag inn sammen med 
husholdningsavfallet. I rapporten utarbeidet for Miljødirektoratet angis potensiell mengde matavfall fra 
næring til 40,2 kg/innbygger og år. 

I den fremlagte Stortingsmelding nr. 45 «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» er 
det blant annet fokus på matavfall og matsvinn, samt generell avfallsforebygging. FN har et 
bærekraftmål som sier at det globale matsvinnet skal halveres innen 2030. Norge har sluttet seg til 
dette målet og det jobbes nå med å få frem en avtale mellom myndighetene og matbransjen om 
reduksjon av matsvinnet. Satsingen og fokuset på matsvinn, samt mer fokus på kildesortering vil nok 
gi utslag i mengden matavfall som leveres når vi ser fram i tid.  

Ved etablering av et biogassanlegg og god informasjon, forventes det oppnådd en noe bedret 
kildesortering som oppveier for mye av avfallsminimeringen. Det forutsettes en dimensjonerende 
matavfallsmengde på 70 kg/innbygger og år i 2040. Innsamlet mengde blir da tilnærmet konstant 
framover i tid. Det forutsettes at også Flora vil komme opp på 70 kg/innbygger. 

Innsamling av næringsavfall i Nordfjord skjer i regi av Retura AS og Norsk Gjenvinning AS. Matavfall 
sorteres ikke ut og går sammen med restavfallet til forbrenning. Ettersom det ikke samles inn matavfall 
fra storhusholdninger og dagligvarehandelen i dag, vil det kunne ta tid å få en høy utsorteringsgrad. 
Prisen for levering av matavfall vil også være avgjørende for noen. 

For storhusholdninger og dagligvarehandelen forutsettes da en spesifikk mengde på totalt 15 
kg/innbygger og år. 

 Mengder matavfall fra husholdninger 

I   
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Tabell 2.2 er mengde matavfall samlet inn i 2017 hos NoMil og Flora kommune vist sammen med 
foreslått dimensjonerende avfallsmengde for et biogassanlegg i Nordfjord. 
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Tabell 2.2: Mengde matavfall fra husholdninger som ble samlet inn i 2017, og dimensjonerende mengde matavfall 
for et biogassanlegg i Nordfjord. 

 Matavfall [tonn/år] Kilde 

2017 Dimensjonerende 

Nordfjord Miljøverk IKS 2 500  «Prosjektskildring for Biogassanlegg i 
Nordfjord», NoMil, 03.09.2018  

Nordfjord Miljøverk IKS 2 363 2 250 «Avfall frå hushalda», Statistikkbanken, 
SSB, sept. 2018  

Flora kommune 785 880 «Avfall frå hushalda», Statistikkbanken, 
SSB, okt. 2018 

Sunnfjord Miljøverk IKS 0 2000  

Sum  5 130  

 

Følgende er lagt til grunn: 

• I basisalternativ A inngår matavfall fra NoMil og Flora kommune 
• I alternativ B inngår matavfall fra NoMil og Flora kommune, samt fra SUM. 

 Mengder matavfall fra storhusholdninger og dagligvarehandelen 

Dimensjonerende avfallsmengde er listet opp i tabellen under. 

Tabell 2.3: Dimensjonerende mengde matavfall fra næring for et biogassanlegg i Nordfjord. 

 Matavfall [tonn/år] 

2017 Dimensjonerende 

Nordfjord Miljøverk IKS  0 480 

Flora kommune 0 190 

Sunnfjord Miljøverk IKS 0 440 

Sum  1 130 

 

Følgende er lagt til grunn: 

• I alternativ A inngår matavfall fra næring fra NoMil og Flora kommune.15 kg/innbygger er lagt 
til grunn. 

• I alternativ B inngår matavfall fra NoMil og Flora kommune, samt SUM. 15 kg/innbygger er lagt 
til grunn.  

 Husdyrgjødsel 

Gloppen er en stor landbrukskommune med de fleste gårdene lokalisert rundt Gloppefjorden og på 
Breim. Datagrunnlaget for råstoff fra denne næringa er basert på tall fra landbrukskontoret i 
kommunen, og inkluderer ikke husdyrgjødsel fra Hyen. Antall husdyr av ulike slag innenfor en avstand 
på 3 mil fra Eidsmona er vist i Tabell 2.1.  
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Tabell 2.4: Mengde husdyrgjødsel i Gloppen kommune. 

Dyr Antall Mengde [tonn/år] Mengde [tonn TS/år] 

Hest          81     97 27 

Melkekyr     2 066     47 507 4 751 

Øvrig storfe     3 895     27 262 2 726 

Sau     5 394     1 295 194 

Gris     1 312     3 149 189 

Verpehøner   29 935     1 347 404 

SUM  80 656 8 291 
 

Ved lokalisering av biogassanlegget i Byrkjelo vil en stor andel av gjødselen finnes innfor en avstand 
på 5 km. 

Gjødsel fra storfe utgjør mesteparten av råstoffgrunnlaget til et biogassanlegg i Nordfjord og det 
forutsettes at at gjødsel bare hentes fra bruk med storfe. Følgende er lagt til grunn: 

• TS-innhold for storfe (7% TS) er lagt til grunn i begge alternativene.  
• Beitesesong for storfe er forutsatt å være 2 mnd. 

 Slam og avfall fra oppdrettsnæringen 

Sande Settefisk og Hyen Fisk er to landbaserte oppdrettsanlegg for settefisk som ligger ved 
Gloppefjorden og Hyenfjorden. Tallene er basert på dagens produksjon, men det foreligger planer om 
utvidelse av anlegget til Sande Settefisk etter 2021.  

 

 Slam før 2021 
[tonn/år] 

Slam etter 2021 
[tonn/år] 

TS-innhold 

Sande Settefisk 250 - 350 500 - 750 20% 

Hyen Fisk 200 - 240 200 - 240 20% 

SUM 450 - 590 700 - 990  

 

Anleggene har også en liten mengde fiskeensillasjen fra selvdød settefisk, som er kategori 2-avfall (se 
kap. 3.1). Slammet er ikke kategorisert. 
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 Organisk avfall fra slakterier og meierier 

Organisk avfall fra meierier er aktuelt som råstoffgrunnlag for biogassanlegg. Det er et meieri i NoMil 
sitt område. Det er Tine Meieriet på Byrkjelo i Gloppen kommune.  

 Slam [tonn/år] 

Tine meierier Byrkjelo / Byrkjelo RA 1100 (90% fra meieriet, 10% kloakk) 

 

Meieriet har eget biologisk renseanlegg (aktivslam) med 2 luftetanker og en sedimenteringstank. 
Overskudsslammet (i dag ca. 450 - 500 kg TS/d) pumpes sammen med avløpet fra renseanlegget til 
Byrkjelo renseanlegg som er et MBBR-anlegg. 

På Byrkjelo RA sedimenteres slammet igjen (dimensjonerende mengde på 660 kg TS/d) og blandes 
med bioslam fra MBBR-anlegget. Til Byrkjelo RA ledes også avløpet fra husholdninger i området. 
Avløpet utgjør ca 10% av belastningen. 

Ved etablering av biogassanlegget ved siden av meieriet vil det være opplagt å pumpe slammet 
direkte fra sedimenteringstanken på meieriets renseanlegg og til biogassanlegget, slik at en unngår 
innblanding av avløpsslam. Avløp fra biogassanlegget kan da ledes til Byrkjelo RA. 

Ved lokalisering av biogassanlegget i Eidsmona må det vurderes om innblanding av avløpsslam kan 
unngås.  

Nordfjord Kjøtt AS holder til i Loen i Stryn. De har foreløpig ikke gitt noen tilbakemelding. 

I Førde ligger et av Norturas slakterier. De har om lag 660 tonn gjødsel fra slaktefjøs + tarminnhold 
(rester av fôr i mage/tarm).  

Avskjær fra slakterier går normalt til produksjon av fôr og ikke til biogassanlegg. Det samme gjelder 
avskjær fra lakseslakterier. 
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 Oppsummering av råstoffmengder 

Utråtning av husdyrgjødsel sammen med matavfall eller andre lett omsettelige råstoff gir et høyere 
gassutbytte fra husdyrgjødselen enn om den utråtnes alene. Dette forklares med at det dannes 
enzymer som bidrar i nedbrytingen av den tungt omsettbare andelen i gjødselen. Tilgjengelige 
mengder matavfall anses likevel stor nok til at det kan regnes med et høyt gassutbytte selv om all 
tilgjengelig husdyrgjødsel behandles i biogassanlegget. Valg av mengde husdyrgjødsel vurderes 
derfor mer ut fra hvilken gassmengde som kan omsettes lokalt. 

Mengdene som legges til grunn i de videre beregningene er vist i tabell 2.5 og 2.6. 

Tabell 2.5: Råstoffmengder for alternativ A 

Råstoff 
% Dimensjonerende mengder 

tørrstoff tonn råstoff pr år tonn TS pr år 
Matavfall husholdninger NoMil 30 3130 940 
Matavfall husholdninger andre 30 0 0 
Matavfall næring NoMil 30 670 200 
Matavfall næring andre 30 0 0 
Slam meieri 16 1100 176 
Feilproduksjon meieri 13 146 19 
Slam settefiskanlegg 20 750 150 
Husdyrgjødsel, storfe 7 41000 2870 
Sum       46796 4355 
 

Tabell 2.6: Råstoffmengder for alternativ B 

Råstoff 
% Dimensjonerende mengder 

tørrstoff tonn råstoff pr år tonn TS pr år 
Matavfall husholdninger NoMil 30 3130 940 
Matavfall husholdninger andre 30 2000 600 
Matavfall næring NoMil 30 670 200 
Matavfall næring andre 30 440 132 
Slam meieri 16 1100 176 
Feilproduksjon meieri 13 146 19 
Slam settefiskanlegg 20 1100 220 
Husdyrgjødsel, storfe 7 50000 3500 
Sum   58586 5787 
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 Andre rammebetingelser 

 Krav til behandling for ulike typer råstoff 

EU-forordningen om animalske biprodukter er implementert i norsk lov ved Forskrift om animalske 
biprodukter ikke beregnet for konsum (animaliebiproduktforskriften). Denne forskriften angir de krav 
som må overholdes ved behandling av ulike typer råstoff i et biogassanlegg. 

Forskriften deler biproduktene inn i 3 kategorier som i utgangspunktet krever følgende behandling: 

• Kategori 1 – destruksjon  
• Kategori 2 – sterilisering ved 133 ºC i 20 minutter 
• Kategori 3 – hygienisering ved 70 ºC i 60 minutter 

Det er noen unntak fra disse generelle kravene: 

• Selvdød fisk er kategori 2, men kan foreløpig behandles etter nasjonale krav som tilsier 
kverning, oppvarming til 90 ºC og ensilering før behandling i biogassanlegg. Selvdød fisk kan 
også benyttes i pelsdyrfôr. 
 

• Matavfall fra husholdninger og storhusholdninger, samt melkeprodukter, kan behandles etter 
nasjonale krav. Matavfall fra storhusholdninger er næringsavfall og samles normalt inn 
sammen med matavfall fra dagligvarehandelen. 
 

• Egg og foredlede matvarer fra dagligvarehandelen kan behandles etter nasjonale krav (EU-
forordning som ennå ikke er gjeldende i Norge). Ettersom butikkene vanskelig kan skille på 
foredlede matvarer og ikke-foredlede (i hovedsak rått kjøtt), betyr dette at det kreves separat 
hygieniseringstrinn for å ta imot matavfall fra dagligvarehandelen.  

Slam fra settefiskanlegg er ikke klassifisert som biprodukt.  

 Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg 

Det er mulig å motta støtte for levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. FOR-2014-12-19-1815 
Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg har som formål å stimulere til at 
husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg. Tilskudd kan gis til jordbruksforetak som har husdyr og 
leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg lokalisert i Norge. Foretak som søker tilskudd, skal søke 
elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

§ 4. Beregning av tilskudd 

Tilskudd gis per tonn husdyrgjødsel, vektet for vanninnholdet i gjødselen. Gjødsel med 0 vanninnhold 
danner referanse, og vektes med faktor 1. Faktoren avtar med økende andel vann etter formelen 1-x² 
der x er andelen vann i gjødselen. Satsen er kr 500 per tonn levert husdyrgjødsel. 

For eksempel vil tilskudd for levering av storfegjødsel, med et TS-innhold på 10 %, være 95 kr/tonn. 

 Bruk av biorest - Gjødselvareforskriften 

Bruk av biorest reguleres i henhold til FOR-2003-07-04-951 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk 
opphav (Gjødselvareforskriften). 
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§ 22.Gjødslingsplan 

Bruk av gjødselvarer etter denne forskrift på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplan, jf. forskrift 
om gjødslingsplanlegging. 

§ 23.Spredetidspunkt 

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det 
er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at 
det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. 
september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd. 

§ 25. Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam 

Produkter som inneholder slam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller 
frukt. Der slam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato.  

Slam må ikke spres i eng eller brukes i gartnerier. I private hager, parker, lekeareal og lignende må 
slam bare brukes som del av et dyrkingsmiddel.  

Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og senest 18 timer etter spredning.  

Ved bruk av produkter med slam må foretaket senest to uker før første levering legge fram for 
kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige, 
forurensingsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken. Meldingen 
skal også inneholde opplysninger om mengde, sammensetning, størrelse og type areal det skal spres 
på, eventuelle jordanalyser foruten gårds-/bruksnummer og navn/adresse på mottaker.  

Kommunen skal forelegge meldingen for medisinskfaglig rådgiver til uttalelse. Avdekker meldingen 
forhold som gjør at forskriftens krav ikke etterleves, kan kommunen kreve forholdet rettet etter 
kommunehelsetjenesteloven § 4a-8.  

Enhver som disponerer slam plikter å innføre og utøve internkontroll i overensstemmelse med forskrift 
av 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 12.  

Ny gjødselvareforskrift var på høring i 2012, uten at ny forskrift ble vedtatt. I juni 2016 ga Landbruks- 
og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet i oppdrag til Mattilsynet/Landbruksdirektoratet 
og Miljødirektoratet å komme med forslag til ny forskrift. Etter å ha lagt ut deler av forslaget til ny 
forskrift på høring høsten 2017, la Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet i mars 2018 fram forslag 
til ny forskrift. Det ble valgt en oppdeling i to ulike forskrifter: 

Forskrift om produksjon, omsetning og import av gjødselvarer av organisk opphav og visse 
uorganiske gjødselvarer (gjødselvareforskriften). 

Forskrift om lagring og bruk av gjødsel og plantenæring 

Forslagene er senest revidert 4. oktober. De viktigste endringene er som følger: 

Det innføres en ny varebetegnelse «avløpsslambasert gjødsel», med særskilte bruksvilkår, som 
kan brukes etter godkjenning fra Mattilsynet. Mattilsynet skal etter søknad gi virksomheter 
godkjenning til å bruke betegnelsen på avløpsslamprodukter som oppfyller følgende vilkår: 

a) De er egnet for årlig gjødsling der årlig bruksmengde av avløpsslamkomponenten er 
mindre enn 100 kg tørrstoff per dekar. 

b) De har et innhold av tilgjengelig nitrogen, fosfor og kalium som er balansert og tilpasset 
vekstenes årlige agronomiske behov. 

c) De er i fast form og er egnet for jevn spredning på arealet som skal gjødsles. 
d) De er behandlet med metoder der temperaturen er minst 55 °C i hygieniseringsperioden. 
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Der gjødselvarer med avløpsslam er brukt kan det dyrkes grønnsaker, poteter, bær og høstes 
frukt tidligst tre år etter siste sprededato. Der det er spredt avløpsslambasert gjødsel med 
særskilte bruksvilkår eller sterilisert avløpsslam kan det likevel dyrkes slike vekster når det har gått 
ti måneder etter siste sprededato. 

Det foreslås en begrensning av fosformengden som kan spres på landbruksjord. Denne er i dag 
3,5 kg P/daa*år. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har imidlertid ikke blitt enige om nye 
verdier. Landbruksdirektoratet foreslår 3,0 kg P/daa*år og en reduksjon til 2,5 kg etter en ikke 
bestemt dato. Miljødirektoratet foreslår 2,4 kg P/daa*år og en reduksjon til 2,1 kg etter en ikke 
bestemt dato. Tilførsler skal beregnes som et gjennomsnitt over en 5 årsperiode. 

I anleggsjord produsert før 1. januar 2023 skal Innholdet av lettløselig fosfor målt med AL-
metoden være lavere enn 40 milligram per 100 gram tørrstoff. I anleggsjord produsert etter dette 
tidspunktet skal innholdet av lettløselig fosfor være lavere enn 30 milligram per 100 gram tørrstoff. 
I forhold til dagens regelverk som gir anledning til å bruke 30% biorest i jordblandingen, vil 
forslaget normalt medføre en redusert andel biorest. 

 Investeringstilskudd fra ENOVA 

 Generelt 

Enova har som målsetting å bidra til å sette fart på utfasingen av fossile brensler. I denne strategien 
inngår å gi økonomisk støtte til virksomheter som vil etablere produksjonsanlegg for biogass og 
biodrivstoff. 

Enova gir investeringsstøtte til etablering av produksjonsanlegg for biogass. Hovedmålsettingen med 
støtten er å tilføre tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet til at dette besluttes gjennomført. I dette ligger 
også at søknad om støtte må foreligge før prosjektet er startet opp. 

Investeringsstøtten omfatter både nye anlegg og oppgradering av nye anlegg. Det gis støtte til anlegg 
som leverer varme eller utvinner biogass med drivstoffkvalitet. Produksjonsanlegget må ha en årlig 
produksjon på minimum 1 GWh samt oppfylle kravene i Produktforskriften.  

I tilknytning til investeringsstøtten er det oppgitt følgende kriterier: 

• er direkte knyttet til produksjon av brenselet. Oppgradering av biogass til drivstoffkvalitet 
inngår også i programmet. 

• inkluderer ikke investeringer knyttet til avfallsbehandling 
• er ikke tilknyttet produksjon av matbasert biogass og biodrivstoff 
• benytter den kommersielt beste tilgjengelige teknologien 
• omfatter investeringer i konkrete fysiske installasjoner/tiltak 
• har en økonomisk levetid på minimum 15 år for anleggene 
• skal være igangsatt innen 2 år og ferdigstilt innen 5 år etter inngått kontrakt med Enova 

Enova kan også gi økonomisk støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy, tyngre biogassdrevne 
kjøretøy og anleggsmaskiner. Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere 
klimagassutslipp fra transport. Prosjektet må minst erstatte 10 000 liter diesel/år.   

 Omfang på støtte  

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Utgangspunktet for Enova er å gi den 
støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning.  Regelverket begrenser støtten 
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opp til maksimalt 50 % (45 % for store virksomheter). Det finnes ingen fast sats for fastsetting av 
støtte slik det var antydet for en del år tilbake.   

Dersom en ser litt på tildelte tilskudd de siste årene har disse i hovedsak ligget i området 1,1-1,2 
kr/kWh. Flere av disse anleggene er bygget noe tilbake i tiden. Når en ser på noe endrede 
formuleringen mht. støtte er det grunnlag for å anta at det nå vil være mulig å oppnå støtte som ligger 
langthøyere oppdersom det er nødvendig for å etablere et realiserbart prosjekt.  

Støtte til kjøretøy kan utgjøre 40-50% av tilleggskostnaden i forhold til dieselkjøretøy. 

 Vilkår for støtte fra Enova 

Generelle vilkår  

Statsstøtte kan bare lovlig tildeles når støtten er en forutsetning for å oppnå målet for den aktuelle 
støtteordningen. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte.  

Det er avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, 
igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova 
gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er 
søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet, og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte.  

Annen offentlig støtte  

Dersom prosjektet mottar støtte fra andre statlige ordninger eller tidligere har mottatt støtte fra Enova, 
må dette vurderes opp mot lovlig støttenivå i statsstøtteregelverket. 

Rangeringskriterier fra Enova ved behandling søknader 

Søknader prioriteres av Enova ut fra i hvor stor grad de oppfyller følgende kriterier: 

• Høyt energiresultat målt opp mot støttenivået (kWh/støttekrone) 
• Dokumentert gjennomføringsevne, det vil si: 

o Prosjekter der teknologi, forretningsmodell og marked kan verifiseres 
o Prosjekter med realistiske planer for organisering, finansiering og 

prosjektgjennomføring 
o Prosjekter der offentlige tillatelser foreligger 
o Prosjekter med en godt dokumentert plan for drift og vedlikehold 
o Prosjekter basert på realistiske økonomiske forutsetninger 
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 Disponering av biorest 

 Mulige løsninger 

Felles for mange biogassanlegg som er etablert eller planlagt på Vestlandet og i Nord-Norge er at det 
ikke er tilgjengelige jordbruksarealer for spredning av biorest. Bioresten må da avvannes og inngå i 
jordblandinger. 

Ettersom det forutsettes at husdyrgjødsel skal inngå som råstoff i et biogassanlegg i Nordfjord, vil 
store arealer frigjøres for spredning av biorest. Det vil være gunstig å spre uavvannet biorest, ettersom 
alle næringsstoffene i bioresten da vil føres tilbake til landbruket. Nitrogen vil i hovedsak være 
ammonium som er direkte plantetilgjengelig. Ved avvanning vil mesteparten av nitrogen- og 
kaliuminnholdet tapes i rejektvannet. Uavvannet biorest er homogent, har høyt vanninnhold og lukter 
lite, slik at det ikke er behov for nedmolding dersom det benyttes utstyr som sprøyter gjødselen ned i 
bakken. 

Dersom bioresten avvannes, kan følgende avsetningsmuligheter være aktuelle: 

• Jordproduksjon og bruk på grøntanlegg i regionen 
• Transport ut av regionen til landbruk  

 Avsetning til jordbruk i Nordfjord 

 Spredearealer 

Jordbruksarealet i Gloppen og omfatter i hovedsak eng for dyrking av grovfôr og innmarksbeite. 
Arealer er vist i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1: Jordbruksareal i Gloppen kommune ifht. avstand fra Eidsmona (daa) 

 
Fulldyrka Overflatedyrka Innmarksbeite Totalareal 

Nomil 10 10678 393 4590 15661 

Nomil 20 10201 438 5625 16264 

Nomil 30 3046 341 1855 5242 

Sum  23925 1172 12070 37167 

 

Det er forutsatt at storfegjødsel fra 55% av totalt antall dyr i Gloppen kommune tilføres 
biogassanlegget, og tilsvarende forutsettes det at 55% av arealet til grasproduksjon er tilgjengelig for 
spredning. Dette utgjør da 13.000 daa. Det forutsettes ikke spredning på areal for innmarksbeite.  

Det blir kjøpt kunstgjødsel i store mengder i området, og det er bønder som har areal de ikke benytter 
husdyrgjødsel på fordi arealet ligg for langt unna drifteseneheten med husdyr. Begge disse 
momentene taler for at det vil være mulig å få avsetning for en større mengde biorest enn hva 
husdyrgjødsla alene bidrar med i et evt. biogassanlegg. 

Det legges til grunn at det fortsatt vil kunne benyttes 3,5 kgP/daa. Ved alternativ A vil en da kun ha 
behov for ca. 1000 daa ekstra. Det antas at et slikt areal er tilgjengelig, slik at det kan forutsettes at all 
biorest kan spres uavvannet. 
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 Levering av ubehandlet husdyrgjødsel og tilbakeføring av uavvannet biorest 

Dette har vært den vanlige løsningen på de danske fellesanleggene. Normalt skal samme mengde 
biorest tilbakeføres til gården som mengden husdyrgjødsel som leveres til biogassanlegget.  

Gårdbrukeren kan imidlertid betale ekstra gebyr for den mengde som ikke ønskes i retur. 
Biogassanlegget står da for lagring av denne mengden og avsetning til gårder med planteproduksjon. 
Biogassanlegget har normalt ikke avvanningsutstyr. Tilsvarende løsning må innføres i Nordfjord 
dersom antallet husdyr skal opprettholdes. 

Den utråtnede mengden som tas med i retur, lagres i gjødseltanken til spredetidspunktet. På gårder 
som ikke har intern tank under fjøset, må det derfor installeres en ekstra tank som gjødselen føres til. 
Tankstørrelsen er gjerne 1,5-2 ganger volumet pr. transport. Ved bruk av slamsugebil som tar 30-35 
m3 innebærer det at tanken må være 50-70 m3. 

I tillegg kan det etableres lagringsvolumer på anlegget eller ute hos bønder som har ledig spredeareal. 
I Tønsberg-regionen er det gravd ut laguner for biorest med duk som bunntetting. Bioresten dekkes 
med strø. Det benyttes lette traktorer med slepeslange fra biorestlageret for spredning på jordet. 

Ved tilsetting av jernklorid eller annet fellingskjemikalium under avvanning vil fosforet i stor grad kunne 
følge den faste fasen, mens nitrogen og kalium følger væskefasen. Innblanding av væskefraksjonen i 
uavvannet biorest kan da være en mulig løsning for å gi en fosforredusert gjødsel. Det kan også være 
aktuelt å spre selve væskefraksjonen. Det vil kunne være spesielt interessant på arealer som har høyt 
fosforinnhold og nok organisk materiale i jorda. 

 Avsetning til grøntanlegg i regionen 

Biorest brukt direkte i grøntanlegg anses som mer eller mindre uaktuelt siden det ikke er attraktivt nok 
av hensyn til lukt og merarbeidet ved å blande inn bioresten med stedegne masser. 

Biorest brukt i jordblandinger er derimot en mulig løsning. Utråtnet biorest er likevel ikke enkelt å bruke 
i en jordblanding. Bioresten bør ikke oppfattes som klinete og deigete i jordblandingen. Forbehandling 
av bioresten bør sikre en jordblanding uten lukt og som er behagelig å jobbe med. Det kan derfor 
være behov for lagring eller kompostering av bioresten før den inngår i jordblandinger.  

Det kan etableres et anlegg for lokal jordproduksjon i tilknytning til biogassanlegget eller på et egnet 
sted i nærheten. Ved transport tilbake til gjenvinningsstasjoner i regionen bør det være mulig å få en 
betydelig avsetning av jordblandinger. 

 Transport ut av regionen til landbruk og jordproduksjon 

Transport av bioresten ut av regionen kan bli nødvendig dersom en ikke klarer å få tilstrekkelig lokal 
avsetning, men dette vil bli en kostbar løsning. 

 Oppsummering aktuelle løsninger for håndtering av biorest 

Bioresten bør i hovedsak gå uavvannet til landbruket i Gloppen. Dette vil være den beste løsningen 
både miljømessig og kostnadsmessig. 

Avvanning og kompostering av en del av bioresten og produksjon av jordblandinger, vil bli nødvendig 
ved mottak av råstoffmengder som gjør at spredearealet ikke blir stort nok. Siden mengdene vil bli 
begrenset og en kan benytte returfrakt tilbake til de øvrige kommunene som leverer avfall til 
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biogassanlegget, bør dette være en realistisk tilleggsløsning. En vil da kunne tilby jordprodukter til en 
rimelig pris levert fra gjenvinningsstasjoner i store deler av Nordfjord.  

Transport for spredning på kornarealer i Trøndelag og på Østlandet er en reell løsning, men vil få en 
høy kostnad. 
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 Bruk av biogass 

 Mulige bruksområder og brukere 

Biogass kan uten omfattende behandling brukes til: 

• Varme- eller dampproduksjon 
• Kombinert el. og varmeproduksjon 

Ved varmeproduksjon i en gasskjele utnyttes rundt 90% av energien i biogassen. Varmen kan 
benyttes internt på biogassanlegget, i nærliggende industribedrifter eller i et fjernvarmenett. 

Dersom det er industribedrifter i nærheten som benytter damp, vil også dampproduksjon være aktuelt. 
Ved lokalisering av biogassanlegget i Byrkjelo, kan det være aktuelt å benytte gassen til 
dampproduksjon for meieriet. 

Elektrisitet produseres i en gassmotor eller en gassturbin. Ved større motorer kan virkningsgraden for 
el. ligge rundt 40%. I tillegg kan rundt 40% gjenvinnes som varme. El. vil bli benyttet internt på 
anlegget og overskuddet vil gå ut på nettet. 

Biogassen kan oppgraderes til biometan ved å fjerne karbondioksiddelen, som utgjør rundt 35% av 
biogassen. Gassen kan da benyttes som drivstoff: 

• Komprimert form (CBG) 
• Flytende form (LBG) 

Biometan i komprimert form vil fortrinnsvis være aktuelt for lokal transport. Det kan blant annet være 
renovasjonsbilene til NoMil, melkebilene til Tine og lokale busser.  

 Biometan i flytende form vil fortrinnsvis være aktuelt for tungtransporten og ferger.  

 Lønnsomhet ved ulike bruksområder 

Lønnsomheten innen de ulike bruksområdene er generelt avhengig av størrelsen på biogassanlegget. 
Flere utredninger viser også at lønnsomheten er større i drivstoffmarkedet enn i varmemarkedet, så 
fremt anlegget har en størrelse som gjør oppgradering aktuelt. 

For el.produksjon kan det oppnås lønnsomhet som nærmer seg salg som drivstoff dersom strømmen 
benyttes internt av produsenten, slik at det ikke må betales nettleie eller el.avgift. Ved salg ut på nettet 
er lønnsomheten vanligvis dårlig. 

Biogassproduksjonen vil ved mottak av angitte basismengder råstoff, bli så høy at oppgradering av 
gassen vil være aktuelt. Samtidig er produksjonen mindre enn at det i dag vil være lønnsomt å gjøre 
gassen flytende. Det legges derfor i det videre opp til at biogassen oppgraderes og komprimeres på 
flak.  
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 Lokal bruk av biogassen 

 Lagring og logistikk  

Den oppgraderte biogassen komprimeres til 200-250 bar og trykkes inn på flak som består av en 
rekke flasker som er forbundet med rør til et sentralrør. Trykk, størrelse og flaskemateriale kan variere, 
slik at hvert flak kan ta mellom 1700 og 5000 Nm3. Valg av volum vil være avhengig av hvor langt 
flakene skal transporteres. 

 

Figur 5-1: Anlegg for komprimering av biometan på flak hos Hadeland og Ringerike Avfallsselskap 

 

Flakene transporteres til fyllestasjoner som må etableres i tilknytning til aktuelle brukere. Det kan være 
aktuelt å selge den oppgraderte gassen til et distribusjonsselskap som står for etablering og drift av 
fyllestasjonen. Aktuelle selskap kan være AGA, Gasnor og Air Liquide.  

I tilknytning til oppgraderingsanlegget kan det etableres en lavtrykks fyllestasjon der renovasjons-
bilene og evt. andre kan tanke over natten. 

 Lokale brukere av biogass som drivstoff 

Renovasjonsbiler 

NoMil har pr. i dag 6 renovasjonsbiler i drift, samt 1 Volvo FH 540 for interntransport mellom 
gjenbruksstasjoner etc. 
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Busser 

Firda Billag er leverandør av busstjenester og transport (underselskapet Transferd). De opererer på 
bussrutene lokalt med anbud fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Firda Billag opplyser at de har 12 
busser som er i rotasjon i Gloppen/omegn, og som potensielt kan gjøre seg nytte av biogass i framtida 
(med fylling i Gloppen).  

Pr. i dag opererer de ut ifra en kontrakt med Fylkeskommunen som gjelder fram til 2024 (med opsjon 
til 2026). De er avhengig av pålegg fra Fylkeskommunen i anbudene dersom det skal bli aktuelt å 
innlemme biogassbusser i framtida. 

Neste anbudsrunde lokalt er i Stryn kommune i 2022 (eller 2024 ved bruk av opsjon). 

Tine Meieri Byrkjelo 

Tine har 13 biler som til daglig leverer mjølk til meieriet fra gårder i Sogn og Fjordane. Dette inkluderer 
innleide biler. I tillegg har de 4 mysebiler som er ved meieriet 5 dager i uka og noen biler fra andre 
fylker som leverer melk av og til. 

Tine mener selv at bilene de har ikke er egnet til komprimert biogass, da det er en begrensning i hvor 
kraftige biogassmotorer som kan leveres.  

Det siteres fra rapporten Muligheter og barrierer for økt bruk av biogass til transport i Norge /2/. 

Bilene som har blitt tatt i bruk til nå har hatt rundt 300-350 HK, noe som er relativt lite i norsk 
sammenheng, der preferansen er for større motorkraft. Norges bestselgende lastebiler har 
ifølge leverandørene en motorkraft på i overkant av 500 HK. De ledende aktørene på lastebil-
markedet sier det kommer biler med rundt 450 HK motorkraft i løpet av 2017 – de første av 
disse er allerede lansert. Generasjonen av motorer som kommer på markedet nå skal være 
helt på høyde med dieseldrevne motorer hva gjelder ytelse, slik at dette ikke utgjør en 
barriere. Det ser altså ut til at mulighetene for biogass i tungtransportmarkedet er gode med et 
økende tilbud av kjøretøy. 
 

Hva gjelder kostnadsbildet opplyser lastebilleverandørene at prisen på en gassbil i Norge er 
om lag 25-30 % høyere enn for en tilsvarende dieselbil, som typisk har en prislapp på omkring 
1.3 millioner kroner. En del av kostnadsforskjellen forklares med skalaforskjeller i 
leveransekjeden, både i forhold til fabrikasjon og service; når markedet for gasskjøretøy 
vokser ventes kostnadsforskjellen derfor å krympe betraktelig. Leverandørene venter imidlertid 
ikke at et gasskjøretøy vil komme ned på samme nivå som dieselkjøretøy, ettersom 
systemene for fylling, lagring og forsyning av gass i kjøretøyet koster mer enn tilsvarende for 
diesel, spesielt når slike systemer er designet for å minimere lekkasjer av metan.  
Vi har ikke avdekket leverandører som satser på leveranse av gassdrevne anleggsmaskiner.  

Det kan ellers nevnes at Tine sentralt har inngått avtale med AGA om etablering av fyllestasjoner for 
biogass. 

Tine Byrkjelo benytter i dag bio-olje som brensel. Overgang til bruk av biogass kan være aktuelt 
dersom det blir rimeligere, men vil også kreve investering i ombygging av kjeler. 

 Markedsutvikling for biogass 

Det siteres fra rapporten Muligheter og barrierer for økt bruk av biogass til transport i Norge /2/. 

Biogassmarkedet i Norge har vokst noe de siste årene, men utviklingen henger foreløpig etter 
sammenlignbare land. Det viktigste markedet for metangass (naturgass eller biogass) i 
veitransport har til nå vært busser, med over 700 gassdrevne busser i dag. Her ser vi at 
potensialet for videre vekst på kort til mellom-lang sikt er godt, men at konkurransen fra 
elektriske busser mot 2030 kan vokse betydelig. Naturgass/LNG er brukt som drivstoff for skip 
i Norge, her vil det være mulig å blande inn biogass.  
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Et voksende marked for biogass er lastebiler, spesielt tung/langtransport. Ettersom gasstanker 
med innhold veier betydelig mindre enn batterier per energienhet har gass foreløpig en 
konkurransefordel vis-a-vis elektrisitet, og flere produsenter og distributører av biogass 
fokuserer nå på dette markedet. Vi ser også et nytt marked i anleggsbransjen. Det kan være 
både praktisk og kostnadseffektivt å levere flytende gass til maskiner som er i drift over lengre 
tidsrom på anleggsplasser. Det er økt fokus på utslippsfrie anleggs-plasser, og biogass kan 
passe godt til bruksmønsteret her. Personbilmarkedet har allerede mange andre løsninger og 
er ikke forventet å bli stort for biogass.  

Vi ser at økt fokus på sirkulærøkonomi og livsløpsanalyser kan gi sterkere insentiver til 
produksjon av biogass fremover. Bruk i transportsektoren, der man kan erstatte fossile 
energikilder, gir størst klimaeffekt.  

Økt fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi vil gi nye krav fra forbrukere og eiere, ikke bare 
myndigheter. Dette vil igjen gi mer sortert avfall, bedre håndtering av våtorganisk avfall og 
biogassproduksjon, med tydeligere dokumentasjon. Det er et stort potensial på råvaresiden, 
og det vil være opp til Norge å eksportere dette eller produsere egen biogass til 
transportsektoren i Norge. 

Fra rapporten Markedsrapport – Biogass i Oslofjordregionen /1/ siteres: 

Utviklingen for hydrogen er usikker er det for tidlig i si noe konkret om ettersom det ikke 
foreligger noen tydelige signaler i markedet. Det er ikke grunnlag for å tro at hydrogen vil ta en 
stor markedsandel på bekostning av biogass på kort sikt, men spørsmålet er hvor raskt det 
kommer og hvor fort utviklingen vil gå. Hydrogen vil være en relativ kostbar løsning, og 
diskusjonen rundt klimaeffekten må forventes å bli større enn slik det i dag framstår for 
helelektriske løsninger. 

Det er utvilsomt en økende bevissthet rundt dokumentasjonen av bærekraft knyttet til like valg 
av drivstoff, noe som gjør at aktørene vil være stadig grundigere i sine analyser. Det er grunn 
til å tro at man vil se en utvikling der det gjennomføres livssyklusanalyser basert på de fysiske 
forholdene og der de mest proaktive aktørene vil være opptatt av å kjenne det faktiske 
opphavet til drivstoffet og muligheten til å bruke dette i markedsføring. En slik utvikling vil være 
i favør av biogass slik vi kjenner det i dag med bærekraftige verdikjeder og sporbart opphav. 
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 Transportløsninger 

 Transport av husdyrgjødsel og uavvannet biorest 

Ved transport av useparert husdyrgjødsel og av uavvannet biorest kan den enkelte bonde benytte 
egen gjødselvogn. Med de forutsatte mengdene som skal behandles ved anlegget, blir imidlertid 
transportomfanget så stort at det vil være svært aktuelt å vurdere investering i egne biler tilpasset slik 
transport. Dette er en vanlig løsning på mange danske anlegg. 

På grunn av de korte transportavstandene blir tiden det tar å laste og losse avgjørende for hvor 
mange lass en bil kan kjøre i løpet av en dag. I Danmark har det derfor blitt arbeidet mye med å få 
fram optimale løsninger. Den mest effektive løsningen anses nå å være bruk av tankbil med volum ca. 
35 m3 og en lastearm med en sentrifugalpumpe for tømming av bilen og en rotasjonspumpe for fylling 
av bilen fra gjødseltank eller lagertank på anlegget. Med dette utstyret tar det bare 4-6 minutter å 
tømme eller fylle bilen. En slik bil er vist på de to bildene under. 

 

 

 

Figur 6-1: Spesialbil for transport av husdyrgjødsel og biorest (Foto: VM Tarm A/S) 

 

Det vil være behov for 1-2 biler av angitt type, avhengig av hvor anlegget plasseres og hvor mye 
husdyrgjødsel og uavvannet biorest som skal transporteres. Med gjennomsnittlig avstand tur-retur på 
20 km i alt. A vil det være nok med 1 bil.  Med gjennomsnittlig avstand tur-retur på 30 km i alt. B vil det 
være behov for 2 biler. Transportkostnaden vil da ligge i området 15-20 kr/tonn. 

Ved bruk av slike spesialbiler vil all storfegjødsel i Gloppen kommune kunne hentes inn til 
biogassanlegget uten at transportkostnaden pr. tonn øker vesentlig. 
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Innkjøp og drift av bil kan foregå i regi av biogassanlegget eller ved at det inngås flerårig avtale med et 
transportfirma. 

 

 

Figur 6-2: Spesialbil for transport av husdyrgjødsel og biorest, detalj lastearm (Foto: VM Tarm A/S) 

 Transport av slam fra settefiskanlegg 

Slam fra settefiskanlegg vil normalt bli avvannet til rundt 20 %TS og ført til lukkede containere som vil 
bli transportert til biogassanlegget med krokløftbiler. 

Noen settefiskanlegg har investert i tørkeanlegg der tørket slam lagres i storsekk. Transporten kan da 
skje med skapbiler og over lange avstander. 
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 Lukt, støy og eksplosjonsfare 

 Lukt 

Lukt fra biogassanlegget vil håndteres med luftrenseanlegg (biofilter/kullfilter). Fra et fungerende 
anlegg vil det ikke kjennes lukt. Svikt i luktreduksjonsanlegg vil kunne medføre luktulemper. 
Luktutslipp fra et biogassanlegg på Byrkjelo kan være kritisk da det ligger nær Tine Meieriet og 
boligbebyggelse. 

 Støy 

Støy vil være et tema i hall for forbehandling av matavfall, men støy vil sjelden høres utenfor hallen. 
Økt transport vil derimot kunne være opphav til økt støybelastning. 

 Eksplosjonsfare 

Metan er lettere enn luft og ved et utslipp vil metangassen stige opp og normalt bli fortynnet så raskt at 
en kommer under eksplosjonsfarlig område. Utslipp av metan (CH4) vil kunne medføre svært liten 
risiko for eksplosiv atmosfære utover EX-sone som en vil få over råtnetankene og rundt 
sikkerhetsventiler. 
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 Mulig anleggsoppbygging 

 Anleggskonsept 

Med grunnlag i biproduktforskriften og de krav denne stiller til behandling av ulike typer råstoff kan en 
se for seg tre ulike hovedkonsept for et biogassanlegg i Nordfjord: 

• Alternativ 1: Separat steriliseringstrinn for mottak av biprodukter kategori 2 
• Alternativ 2: Separat hygieniseringstrinn for mottak av biprodukter kategori 3 
• Alternativ 3: Hygienisering etter nasjonale krav med validert prosess 

I tabellen under konkretiseres det hvilken anleggstype som er aktuell for hvert hovedkonsept. 

Tabell 8.1: Oversikt over mulige anleggskonsept avhengig av råstofftype. 

Alt. Råstoff Biogassprosess 

1 Alle typer ubehandlet organisk avfall, inkl. 
kategori 2  

Termisk hydrolyse (min. 133ºC), mesofil 
utråtning 

2 Ubehandlet slam og matavfall fra husholdninger, 
storhusholdninger og dagligvare 

Pasteurisering (70ºC), mesofil utråtning 

3 Ubehandlet slam og matavfall fra husholdninger 
og storhusholdninger, samt egg og foredlede 
matvarer fra dagligvarehandel 

Termofil utråtning (55-60ºC), innpumping 
hver 2.-4. time  

 

Slakteavfall og dødfisk i kategori 2 anses ikke aktuelt å behandle i biogassanlegget, slik at alternativ 1 
ikke vil bli vurdert. 

Dersom det innføres innsamling av matavfall fra næringslivet vil det være lite aktuelt å samle inn kun 
foredlede matvarer, og ikke rått kjøtt, fra dagligvarehandelen. Dessuten må avfall fra 
storhusholdninger og dagligvarehandel samles inn med de samme bilene, for å få en rimelig 
innsamling. I kapittel 2 er det vist at potensialet mht. matavfall fra storhusholdninger og 
dagligvarehandel er så stort at det vil være lite aktuelt å bygge et anlegg som ikke kan behandle dette 
avfallet.  

Alternativ 3 vurderes derfor ikke nærmere i utredningen, men kan være aktuell dersom det innføres 
innsamling i regi av NoMil sammen med husholdningsavfallet. 

 Mottak og forbehandlingsanlegg 

 Mottak 

For mottak av matavfall, avvannet slam og hønsegjødsel kan det benyttes mottaksbinger hvorfra 
avfallet føres med bånd eller skruetransportører til videre behandling. For å begrense luktspredningen 
til omgivelsene kan bingene utstyres med luker som åpnes kun når bilene skal tømme. 

Det finnes ulike typer binger, der utmating skjer med skruer eller bevegelig gulv. Ved mottak av ulike 
typer avfall som ønskes homogenisert mest mulig før videre behandling, kan det benyttes binger med 
flere skruer i bunnen som kan gå hver sin vei. 
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Husdyrgjødsel fra storfe kan pumpes direkte fra bil til buffertank 1, der gjødselen blandes med 
forbehandlet og fortynnet matavfall og slam fra settefiskanlegg.  

 Aktuelle typer forbehandlingsanlegg 

Forbehandling av matavfall har vært en utfordring og mange behandlingsløsninger har vært benyttet 
opp gjennom årene for å fjerne uønsket materiale og stå igjen med et rent substrat som kan tilføres 
råtnetanken. Erfaringene viser at det har gått dårlig der en har forsøkt seg med billige løsninger. 
Pulperløsninger er muligens de som har fungert best, men både investerings- og driftskostnadene er 
høye.  

De senere årene har det derfor blitt utviklet nye løsninger som har vist seg å fungere bra. Disse 
presenteres under: 

• Norsk Biogass AS eier teknologien til BioSep – en maskin som kan behandle alle typer 
våtorganisk avfall, inklusive emballerte varer i plast, glass eller metall. Maskinen er utviklet 
ved tidligere Norsk Biogassubstrat AS på Taranrød ved Tønsberg. Markedsføring er overlatt til 
Goodtech Environment som også leverer komplette forbehandlingslinjer. Maskinen er bl.a. 
benyttet av Cambi AS på Ecopro i Levanger og på Romerike Biogassanlegg. 

• Haarslev Industries har utviklet en hammermølleseparator de kaller Waste Food Depacker. 
Maskinen er bl.a. benyttet av Purac AB i deres anleggsleveranse på Lillehammer og 
Grødaland på Jæren. 

• Cellwood Machinery AB i Sverige har tradisjonelt arbeidet innenfor treforedlingsindustrien. De 
har nå tilpasset utstyr fra dette markedsområdet til forbehandling av våtorganisk avfall. Et slikt 
forbehandlingsanlegg er installert hos Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) på 
Jevnaker. 

 

Felles for alle disse er at poser med matavfall åpnes med en langsomtgående grovkvern. Kverna vil 
også stoppe større steiner, metalldeler og lignende. Etter grovkverning mates avfallet ut på et kort 
transportbånd med overbåndsmagnet for utskilling av metaller. Fra båndet ledes avfallet direkte ned i 
en skrue som fører avfallet videre. Metallseparatoren kan kasses inn sammen med skruen for å hindre 
søl og luktspredning.   

I alle de tre anleggene tilsettes vann eller urenset rejektvann, slik at TS-innholdet tilpasses 
etterfølgende behandling. Plast og andre flytestoffer som avskilles, kan føres med skruetransportør 
fram til en drenert komprimatorcontainer, slik at vann presses ut og renner ned i drensrenne i gulvet. 
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Beskrivelse av utstyrstype 

BioSep 

Maskinen har et roterende soll som knuser 
avfallet og holder tilbake større partikler. En 
komplett installasjon består gjerne av to sett 
BioSep der den første har et soll på 25 mm som i 
hovedsak skiller ut plast. Plasten vaskes inne i 
maskinen før den skytes ut av maskinen med 
trykkluft. Avfallet kan deretter gå til en ny BioSep 
med sold på 6-8 mm for å ta ut de minste 
plastbitene. 

 

Maskinen er utprøvd over flere år med matavfall 
fra storhusholdninger, dagligvarehandel og 
næringsmiddelindustri. Erfaringene er svært gode 
mht. utskillingsgrad og renhet på plast og annet 
utskilt materiale og derav svært lite tap av 
organisk materiale. Den store fordelen med 
maskinen er at dette oppnås selv med TS-innhold 
over 20%.  

 

Kapasitet på en BioSep-enhet med 25 mm sold 
er 4-6 tonn matavfall/h når det kjøres matavfall 
fra husholdninger.  

 
 
 
 
 
 

 

Haarslev Waste Food Depacker 

Hammermølleseparatoren har en rist på 15 mm. 
Det kan benyttes ulike hammere. Y-hammere gir 
god renhet på rejektet, mens K-hammere gir god 
renhet på slurryen. 

 

Kapasitet på en WFD-enhet er ca 10 tonn 
matavfall/h når det kjøres matavfall fra 
husholdninger.  
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Cellwood Machinery 

Anlegget til Cellwood Machinery består av en 
dissolver (Grubbens) og en dispergeringsenhet 
(Krima) som finfordeler avfallet før det ledes 
videre til en rejektseparator. Til slutt fjernes 
tyngre partikler og sand i en vortex-syklon (HD 
Cleaner).  

 

 

 

Både silslam og matavfall kan inneholde mye sand. Sanden vil slite på rør, ventiler og utstyr, slik at 
det vil være fordelaktig å fjerne en del sand tidlig i prosessen. Finere sand vil normalt først løses ut 
ved oppvarming av biosubstratet og i råtnetankene.   

For å fjerne sand i en hydrosyklon allerede i forbehandlingen, må det blandes inn så mye vann at TS-
innholdet kommer ned til 8-10%. Dette kan gjøres i en BioSep og i en hammermølleseparator.  

En løsning kan også være å la sand, glass og andre tunge partikler sedimentere i en tank som 
tømmes med jevne mellomrom med sugebil. Det kan også tenkes benyttet fastmontert utstyr som 
suger opp sedimentene. 

 Valg av løsninger for kostnadsberegningen 

For kostnadsberegning og design av anlegget på skissenivå tas det utgangspunkt i et anlegg basert 
på mottakslomme med skrueutmating, metallutskilling med overbåndsmagnet og 
hammermølleseparator. 

Ved innkjøp av prosessutstyr bør det åpnes for at det kan tilbys ulike typer. 
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Figur 8.1: Mulig forbehandlingsanlegg. 

Substrat pumpes til buffertank 1 for sedimentering av sand mm. Vann tilsettes også i buffertank 1 for å 
få riktig TS-innhold inn til videre behandling. Det bygges to tanker, slik at en kan tas ut av drift for 
tømming av sand. Buffertankene bygges i prefabrikkert betong med tak av PVC-duk og dimensjoneres 
for 2 døgns lagring. 

 

 

Figur 8.2: Tanker i prefabrikkert betong med duk-tak hos HRA. 
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 Pasteurisering  

Et pasteuriseringsanlegg er bygget opp av følgende anleggsdeler: 

• Slam/slam-varmeveksler 
• Pasteuriseringsenhet 
• Gasskjele for produksjon av varmt vann eller damp 
 

Som slam/slam-varmevekslere har det gjennom mange tiår blitt benyttet spiral-VVX fra Alfa Laval. Det 
er arbeidskrevende å fjerne belegg som dannes på vekslerflatene. På flere anlegg har en byttet ut 
disse med rørvarmevekslere som enklere kan rengjøres ved pluggkjøring. 

Rørvarmevekslere er en enhet bestående av to slam/vann-VVX, som vist i Figur 8.3. I figuren vises 
også flytskjema for et pasteuriseringsanlegg der den siste oppvarmingen til 70 °C skjer i en ekstern 
VVX. 

 

Flytskjema pasteuriseringsanlegg med ekstern 
oppvarming 

Varmevekslerenhet slam/slam, Läckeby 
Products 

 

 

 

VVX til høyre består av sirkulære slamrør lagt inn 
i en kasse hvor vannet sirkulerer.  

Figur 8.3: Prinsippløsning for pasteurisering og oppbygging av slam/slam-varmevekslere. 

Pasteuriseringstankene må ha omrøring. Tradisjonelt benyttes toppmonterte propellomrørere. Et svakt 
punkt på disse er akseltettingen som på flere anlegg må byttes forholdsvis ofte. På Høvringen RA i 
Trondheim har en nå byttet ut propellomrørene med pumpeomrøring. Energiforbruket er noe høyere, 
men erfaringene mht. drift og omrøringseffekt er gode. 

 Utråtning 

 Aktuelle løsninger 

Utråtning kan foregå i det mesofile eller termofile temperaturområdet. Ved mesofil drift er 
temperaturen i råtnetankene i området 37-40 °C og ved termofil 55-60 °C. Mesofil utråtning gir normalt 
en mer stabil prosess enn termofil utråtning, og vanligvis også bedre avvannbarhet av bioresten. 
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Råtnetanker kan bygges både i spennarmert betong og i stål der diameter og høyde er forholdsvis lik. 
Betong kan gi lengre levetid og på store tanker kan betong være konkurransedyktig i pris med stål. 
Ståltanker vil imidlertid gi langt større fleksibilitet mht. fremtidige endringer og gir mulighet for atkomst 
med Bobcat for å kjøre ut sand fra tanken uten at det må etableres kostbare luker som i en 
betongtank. 

Tankene kan utstyres med toppmontert propelleromrører, gassomrøring via hengende lanser eller 
pumpeassistert gassomrøring med innpumping ved bunnen. Gassomrøring krever kompressor og har 
et vesentlig høyere el.forbruk en propelleromrøring og spesielt pumpeassistert gassomrøring er et 
kostbart system. Det er så langt vanskelig å angi om nytten oppveier tilleggskostnadene.  

 

Råtnetank i stål med emaljert innside før isolering og 

kledning. 
Propelleromrører i råtnetank 

 

  

Figur 8.4: Råtnetank i stål med propelleromrører. 

 

På anlegg for husdyrgjødsel er det vanlig å bruke tanker i prefabrikkert betong der diameteren er 
vesentlig større enn høyden. Tankene er av samme type som vist i Figur 8.2 og med nedsenkede 
omrørere. I Norge er det bare benyttet slike tanker som råtnetanker hos HRA. 

Sand vil akkumuleres i råtnetanken over tid og det vil etter noen år bli nødvendig å tømme tanken for 
sedimenter. Dette kan være en omfattende operasjon. På flere norske anlegg er det derfor installert 
hydrosykloner på resirkulasjonskretsen for å ta ut sand. Ved Mjøsanlegget kjøres det ut 11 tonn/uke, 
som utgjør ca. 1,3% av mottatt avfallsmengde. Ecopro-anlegget har hatt hydrosykloner fra det startet 
opp i 2008 og Litium-tester viser at volumet i tankene ikke har blitt redusert. På dette anlegget, som 
mottar både slam og matavfall, tas det ut ca. 1,2% av mottatt avfallsmengde. Det synes derfor å være 
stor nytteverdi i å installere hydrosykloner. 
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Dersom råtnetanken likevel må tømmes vil det være en fordel å ha to tanker, slik at en har bra 
kapasitet og at ny oppstart av tanken som er tømt skjer raskt ved å pumpe over slam fra tanken som 
er drift. Dersom en bare har en tank vil ny oppstart kunne gå forholdsvis raskt ved å pumpe over fra 
buffertank 2. 

 Valg av løsning for kostnadsberegningen 

Det vil være nødvendig å redusere investeringskostnadene mest mulig. Det foreslås derfor benyttet 
råtnetanker i prefabrikkert betong med isolert duktak.  

Det legges ikke opp til fjerning av sand i hydrosykloner. Sand fjernes med sugebil etter at tanken er 
pumpet tom. 

Samme type tank benyttes for buffertank 2. Tankene dimensjoneres for 5 døgns lagring og volumet 
over slamspeilet utgjør gasslageret. Uavvannet biorest pumpes direkte fra tanken til bil. 

 Avvanning og etterbehandling av biorest 

 Avvanning 

Siden spredearealet i jordbruket ikke vil være tilstrekkelig, må en del av bioresten avvannes. 
Avvanning kan foregå med skruepresser eller dekantersentrifuger.  

Fordelen med skruepresser er at de har svært lavt strømforbruk og lavt støynivå i forhold til 
sentrifuger. Ulempen er at det kan kreves flere maskiner for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og 
muligens noe lavere TS-innhold i bioresten. 

Mesofil utråtning gir normalt en biorest med ganske gode avvanningsegenskap og vil med et moderat 
polymerforbruk kunne avvannes til 25-30% TS. Ved etterfølgende kompostering av bioresten, og 
derav avdamping av vann, kan det muligens aksepteres lavere TS-innhold og således spares 
polymer.  

Det forutsettes at det installeres en skruepresse for alt. A som samlet har tilstrekkelig kapasitet til å 
avvanne hele mengden. For alt. B forutsettes det også installert en reservemaskin og en felles 
polymerdoseringsstasjon med separate doseringspumper til hver maskin. Bioresten føres med 
transportskrue til containere. 

 Håndtering av rejekt fra avvanningen 

En del av rejektvannet vil kunne brukes til fortynning av innkommende råstoff, men det begrenses av 
ammoniumkonsentrasjonen i råtnetanken. Dersom den blir for høy, vil utråtningsprosessen stoppe 
opp.  

Den enkleste håndteringen av resterende mengde vil en få dersom biogassanlegget kan lokaliseres 
slik at en kan få utslipp til sjø uten noen videre rensing. Dersom dette ikke er tilfelle, må det etableres 
et renseanlegg. Dette kan være åpne dammer der den ene er luftet, mens den andre er for 
sedimentering. Primært bør det rensede vannet infiltreres i grunnen. 

Ved etablering av biogassanlegget i Byrkjelo kan rejektet føres til Byrkjelo RA. 

Det medtas ikke kostnader for renseanlegg, men det legges inn en driftskostnad for håndtering av 
rejektet som også forutsettes å dekke investeringskostnader. 
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 Etterkompostering og jordproduksjon 

Etterkompostering av bioresten og innblanding av sand for jordproduksjon forutsettes å skje på en 
asfaltert plate ved siden av biogassanlegget. Det legges inn en driftskostnad for håndtering av 
bioresten. 

 Oppgradering av biogassen 

 Aktuelle anleggstyper 

Det finnes i dag flere teknologier for fjerning av karbondioksid og andre uønskede bestanddeler i 
biogassen. De mest aktuelle er i første rekke: 

• Vannskrubbing 
• Kjemisk skrubbing 
• Kryogene metoder 
• Membranprosesser 

 

Vannskrubber. Biogass tilføres i bunnen av en kolonne og vannet til toppen av kolonnen i motstrøm. 
Vannet forlater kolonnen i bunnen og dekomprimeres i en flashtank. Deretter strippes CO2 i en 
kolonne og ledes til atmosfæren etter luktfjerning, eller oppsamles og videreforedles for salg.  

Skrubbingen foregår i et trykksystem som produserer en del overskuddsvarme fra kompressorer som 
kan gjenvinnes vha. varmeveksling til oppvarmingsformål. 

Kjemisk skrubbing. Biogass kan oppgraderes ved kjemisk adsorpsjon i forskjellige stoffer, blant 
annet alkanolaminer. Det absorberende kjemikaliet må regenereres vha. varme og stripping. 
Eksempel på denne prosess er COOAB-prosessen benyttet bl.a. ved Bekkelaget RA, SNJ og Lindum i 
Drammen og Ammongas-prosessen som er benyttet bl.a. på Grødaland og hos HIAS på Hamar. Som 
ved skrubbersystemer kan CO2-gassen oppsamles til videreforedling eller ledes til atmosfæren. 

Kryogene metoder. Nedkjøling av biogassen trinnvis til passende lave temperaturer og ved et 
passende overtrykk kan utskille de forskjellige bestanddeler til væske. Vann vil kondensere først (ca 5 
oC), deretter H2S og siloxaner (-25 oC), CO2 (-25 til -75 oC) og metan (-100 til -190 oC). Heretter er kun 
N2 og O2 på gassform, og disse kan ledes ut til atmosfæren. Metan vil være flytende etter prosessen. 
CO2 kan avhendes direkte som salgbart produkt, da det også er flytende. Metoden er relativt 
energikrevende og metoden vil primært være aktuell i anlegg der en ønsker produksjon av LBG. Det 
er så langt bare levert ett anlegg som ligger i Nord-Irland. 

Membranprosesser. Prinsippet bygger på at de forskjellige komponenter i en gass har forskjellig 
evne til å addere til membranen for så diffundere gjennom denne. Det benyttes fortrinnsvis 
plastbaserte polymermembraner. CO2 vil trenge gjennom en polymermembran 15-40 ganger raskere 
enn metan.  Gjenværende produktgass ut av en membran vil ha et trykk som er tilsvarende likt som 
trykket av fødegassen. I oppgradering av biogass vil metan være produktgass og vil kunne forlate 
membranen ved et relativt høyt trykk.  

Typiske gasskomponenters evne til å diffundere gjennom en polymermembran er gitt under.  
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En polymermembran vil derfor være en god måte å skille ut CO2 fra en biogass fødestrøm.  

Rågass fra råtnetank må komprimeres før den sendes inn på membranen. Typisk nødvendig trykk inn 
på membranen ligger på 10-15 barg.  

Membraner er følsomme for væske og gassen tørkes ved kjøling før den når membraner. Under 
denne prosessen fjernes også NH3. Videre må gassen filtreres for partikler og H2S må spesifikt fjernes 
sammen med VOC/siloxan. Dette kan gjøres med adsorpsjon på aktivt kull som må skiftes ved behov.  

Avhengig av ønsket renhet på produktgass og mengde restgass til eventuell resirkulasjon eller til 
regenerativ termisk oksidasjon (RTO) kan forskjellige konfigurasjoner av membranoppsett benyttes. I 
Figur 8.5 under er prinsippet vist.  

 

Figur 8.5: Prinsipp for forskjellige membrankonfigurasjoner. 

I tilfelle (A) kommer gassen in på membraner der all restgass går til oksidering i RTO. Dette er minst 
energikrevende, men gir høy andel av metan i restprodukt (typisk 10%) samt relativ stor andel av CO2 
i biogass (typisk 5-10 %). Antall membraner og energikostnaden er lav.  

I tilfelle (B) settes membraner i serie. I første membran vil restgass være som for tilfelle (A), 
produktgassen sendes til ny(e) membran(er) og produktgassen kan normalt nå opp mot 98% metan. 
Restgassen for etterfølgende membraner vil være høyt, og det kreves resirkulering av strømmen 
tilbake til fødekompressor for anlegget for ikke å tape for mye metan til forbrenning.  

I tilfelle (C) er membraner konfigurert for lavest mulig tap av metan i reststrømmer (ned mot 1%) og 
konsentrasjon av metan på 99-99,5% i produktgassen. Denne løsningen krever høy energikostnad, og 
er plasskrevende med hensyn til antall nødvendig membraner.  

Strømforbruket i forbindelse med membranoppgradering er i stor grad forbundet med 
fødekompressoren til membranene. Forbruket er relatert til nødvendig trykk for membraner, og 
hvordan disse er konfigurert, ref. Figur 8.5. Typisk strømforbruk vil ligge i området 0,20 - 0,35 
kWh/Nm3.  

Membrananlegg til bruk for biogassoppgradering leveres ofte i modulære størrelser.  

Membraner er ikke like følsomme for variasjoner i fødestrømmen som en amingenerator. Et 
membrananlegg består ofte av flere parallelle membranoppsett, og det derfor mulig å koble ut deler av 
anlegget dersom det skulle oppstå variasjoner i fødemengde.  

Det er bygget ett anlegg i Norge basert på membranteknologi. Dette ligger hos HRA på Jevnaker og 
er levert av DTM i Nederland via Nærenergi AS. 

Det er bygget ett anlegg i Norge basert på membranteknologi. Dette ligger hos Hadeland og Ringerike 
Avfallsselskap (HRA) på Jevnaker og er levert av DTM i Nederland via Nærenergi AS, se Figur 8-6. 
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Figur 8-6: Membrananlegget hos HRA 

 Valg av løsning for kostnadsberegningen 

En del av gassen vil bli brukt til produksjon av varmtvann til pasteuriseringstrinnet og ved alt. B vil det 
være maksimalt 300 Nm3/h som skal oppgraderes.  

For oppgraderingsanlegg i denne størrelsesorden vil membrananlegg være godt egnet. Teknologien 
er i stor utvikling og det antas at flere leverandører vil ha godt uttestede anlegg om noen år. 

Et membrananlegg med konfigurasjon B vil gi tilstrekkelig renhet på den oppgraderte gassen til at den 
kan komprimeres og lagres på flak for bruk som drivstoff. Dette vil med stor sikkerhet gi det rimeligste 
anlegget og legges til grunn i kostnadsberegningen. 

Kostnadsforskjellen på et anlegg for alt. A og B vil være liten, slik at det bør vurderes et større anlegg 
dersom en ser for seg en trinnvis utbygging.  
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 Anleggsøkonomi 

 Investeringskostnader 

 Forutsetninger 

For kostnadsberegning og design av anlegget tas det utgangspunkt i et anlegg basert på 
forutsetninger som vist i Tabell 9.1. 

Tabell 9.1: Oversikt over utstyr for alt. A (sikker mengde) og alt. B (utvidet mengde) 

Anleggsdel Alt. A  Alt. B  

Mottak slam og matavfall 1 stk mottakslomme 60 m3 1 stk mottakslomme 60 m3 

Forbehandling 1 stk kvern, kort transportbånd og 
overbåndsmagnet  

1 stk kvern, kort transportbånd og 
overbåndsmagnet  

 1 stk hammermølleseparator 1 stk hammermølleseparator 

 2 stk eksenterskruepumper, kapasitet 15 
m3/h 

2 stk eksenterskruepumper, kapasitet 25 
m3/h 

Buffertank 1 2 stk prefab. betongtank 450 m3 for 
sedimentering av sand mm. 

2 stk prefab. betongtank 750 m3 for 
sedimentering av sand mm. 

Hygienisering 3 stk pasteuriseringstanker 5 m3 3 stk pasteuriseringstanker 9 m3 

 Varmtvannskjel Varmtvannskjel 

Utråtning 2 stk prefab. betongtank 1600 m3 2 stk prefab. betongtank 2800 m3 

Buffertank 2/gasslager 1 stk prefab. betongtank 1000 m3 2 stk prefab. betongtank 900 m3 

 2 stk eksenterskruepumper, kapasitet 15 
m3/h 

2 stk eksenterskruepumper, kapasitet 25 
m3/h 

Avvanning Ingen 1 stk skruepresser 

  Utlastingsskruer og 2 stk containere 

Oppgraderings-anlegg Membrananlegg, kapasitet 200 Nm3/h Membrananlegg, kapasitet 300 Nm3/h 

Komprimering, lager Kompressor 250 bar Kompressor 250 bar 

 

Det er ikke lagt inn kostnader for etablering av lager for uavvannet biorest ute på hvert bruk. Foreløpig 
er det forutsatt dekket av bonden. Lagrene må i så fall bekostes av deler av tilskuddet fra staten for 
levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg og sparte kostnader til innkjøp av kunstgjødsel. 

Dersom en ser for seg en trinnvis utbygging fra alt. A mot alt. B bør størrelser på tanker og utstyr 
vurderes på nytt. 

 Beregnede investeringskostnader 

Grove investeringskostnader er angitt i Tabell 9.2 for de 2 anleggsalternativene.  Det er lagt til et 
usikkerhetspåslag på 15%. Dette tilsier at sannsynligheten er ca 50% for at kostnadene vil bli høyere 
enn dette.  
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Tabell 9.2: Investeringskostnad for alternative anleggsstørrelser (mill.kr). 

 Alt. A Alt. B 

Bygningsteknisk 40,7 42,8 

Prosess/maskin 40,8 49,0 

El.kraft 9,1 9,2 

Styring og overvåking 4,5 4,5 

VVS-teknisk 9,0 9,1 

Utomhus, diverse 5,0 5,0 

Sum 109,1 119,5 

Prosjektering (5,0 %) 6,5 7,2 

Administrasjon, byggeledelse (3,0 %) 5,5 6,0 

Total investering 121,1 132,6 

 

I kostnadene er det inkludert et administrasjonsbygg på 100 m2. 

 Gassproduksjon og salg av gass 

Beregnet produksjon av biogass og oppgradert gass (biometan) er angitt i Tabell 9.3, mens mulig bruk 
av biometan lokalt er angitt i   
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Tabell 9.4. 

Tabell 9.3: Gassproduksjon for alternative anleggsstørrelser. 

      Alt. A Alt. B 

Biogassproduksjon   Nm3/h 183 253 

Forbruk biogass til pasteurisering 11,8 % Nm3/h 22 30 

Til oppgradering   Nm3/h 162 223 

Metaninnhold 65,00 %       

Tap av metan 0,10 %       

Renset gass   Nm3/h 106 146 

Tilgjengelighet 97,00 %       

Biometanproduksjon   Nm3/år 901 156 1 243 124 

 

  



 

Oppdragsnr.: 5186436   Dokumentnr.: R-01   Versjon: J03
Biogassanlegg i Nordfjord  |  Forprosjekt

 
 

n:\518\64\5186436\5 arbeidsdokumenter\52 prosess\r-01_biogassanlegg i nordfjord_forprosjekt_j03.docx 2019-03-08  |  Side 43 av 47
 

Tabell 9.4: Lokal bruk av biometan som drivstoff (Nm3/år). 

 Kategori  Antall Årlig forbruk pr. enhet Årlig forbruk pr. kategori 

Busser 12 32 000 384 000 

Renovasjonsbiler 6 16 000 96 000 

Melkebiler 13 20 000 260 000 

Gjødseltransport 1 20 000 20 000 

SUM     760 000 

 

Lokale distribusjonsselskap vil muligens også være interessert i å kjøre på biogass. 

En Nm3 biometan har tilnærmet samme energiinnhold som en liter diesel. Prisforskjellen mellom 
biometan og diesel må dekke kostnadene for tankingsanlegg og tilleggskostnadene for innkjøp av 
gassbusser og -biler. Ved avsetning av gassen til et distribusjonsselskap som AGA eller Gasnor, der 
disse kjøper all gassen, holder gassflak og står for etablering av fyllestasjoner, kan det muligens ikke 
regnes med høyere pris for gassen enn 6 kr/Nm3.  

Tabellene foran viser at hoveddelen av den oppgraderte gassen i alt. A kan benyttes lokalt i Gloppen 
forutsatt at Sogn og Fjordane fylkeskommune stiller miljøkrav i neste anbudsrunde som gjør at 
biogassbusser blir valgt og at også Tine går over til biogassbiler. Distribusjon kan da skje i regi av 
biogassanlegget eller det kan etableres et lokalt distribusjonsselskap som eier og drifter 
fyllestasjonene. Sammen med støtte fra Enova til innkjøp av biogasskjøretøy, kan en da oppnå høyest 
gasspris. For alternativ A legges det da inn en inntekt for salg av gass på 8,50 kr/Nm3. 

For utvidet mengde (alt. B) må flere anbudsområder for bussdrift inngå. Det vil da være naturlig at 
Førderegionen også får biogassbusser ettersom det i dette mengdealternativet er forutsatt levering av 
matavfall fra Sunnfjord Miljøverk. Noe gass må muligens også benyttes til produksjon av varme, 
eksempelvis levert til meieriet i Byrkjelo. For alternativ B legges det da inn en inntekt for salg av gass 
på 7,50 kr/Nm3. 

 Leveringsgebyrer 

Det forutsettes at leveringsgebyrene er på linje med markedspris eller alternative behandlings-
løsninger i regionen. Forutsatte gebyrer er vist i tabellen under.  

Tabell 9.5: Forutsetninger for leveringsgebyr. 

Leveringsgebyr Enhetspris Enhetspris 

Slam fra renseanlegg meieri 3 000 kr/tonnTS 600 kr/tonn 

Matavfall husholdning 3 000 kr/tonnTS 900 kr/tonn 

Matavfall næring 3 000 kr/tonnTS 900 kr/tonn 

Slam fra settefiskanlegg 2 000 kr/tonnTS 400 kr/tonn 

Husdyrgjødsel, storfe 500 kr/tonnTS 35 kr/tonn 

 

For storfegjødsel er det forutsatt at bonden betaler et leveringsgebyr som utgjør vel halvparten av 
tilskuddet fra staten, mens kostnadene for transport av gjødsel inn til anlegget og uavvannet biorest 
tilbake betales av anlegget.  
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Dersom leveranse av gjødsel til biogassanlegget innebærer at husdyrtallet på gården kan 
opprettholdes selv om krav til spredeareal øker, bør et høyere leveringsgebyr kunne beregnes. 

 Driftskostnader 

Detaljert oversikt over driftskostnadene er vist i vedlegg 1. 

 Årskostnader 

 Forutsetninger for beregning av kapitalkostnader 

Ved beregning av kapitalkostnaden er det benyttet forutsetninger som vist under. 

Tabell 9.6: Forutsetninger for beregning av kapitalkostnad. 

  

Kalkulasjonsrente 4% 

Avskrivningstid  

Bygningsteknisk 40 år 

Prosess/maskin 20 år 

El.kraft 10 år 

Styring og overvåking 8 år 

VVS-teknisk 12 år 

 

Kalkulasjonsrenten ligger i dag under 2%, men for å ha en sikkerhetsmargin mht. renteøkninger i et 
20-års perspektiv er det valgt å benytte 4%. 

 Støtte fra Enova 

Det anses som sikkert at et biogassanlegg i Nordfjord vil få støtte fra Enova. Maksimal støtte sies å 
ligge rundt 2 kr/kWh. Det innebærer at støtten vil utgjøre 13 % for alt. A og 21 % for alt. B, men det vil 
være behov for en vesentlig høyere støtte for alt. A. I Tabell 9.7 er det lagt inn 40% støtte for alternativ 
A og 25% for alternativ B. 
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 Samlede årskostnader 

Tabell 9.7: Årskostnader (mill.kr/år) 

 Alt. A Alt. B 

Kapitalkostnader 8,7 9,5 

Driftskostnader  5,2 6,5 

Bemanning 1,7 1,7 

Transport og etterbehandling 1,5 2,7 

Sum kostnader 17,1 20,4 

Driftsinntekter     

Leveringsgebyr 6,3 8,9 

Salg varme 0,0 0,0 

Salg oppgradert gass 7,7 9,3 

Sum 14,0 18,2 

Nettokostnader 3,1 2,2 

     

Kapitalkostnader med Enova-støtte 5,2 7,1 

Nettokostnader med Enova-støtte 
25% -0,4 -0,2 

 

Med de forutsetningene som er benyttet vil et anlegg basert på alternativ A kunne få en lønnsom drift 
forutsatt støtte fra Enova på 40%. 

For utvidet mengde, alternativ B, vil en kunne få en lønnsom drift forutsatt støtte fra Enova på 25%. 
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 Oppsummering og anbefaling for videre arbeid 
Råstoffgrunnlaget utenom husdyrgjødsel er begrenset. Det anbefales derfor sterkt å få innført 
innsamling av matavfall fra storhusholdninger og dagligvarehandelen i NoMil-kommunene. Dette er 
også lagt inn som en forutsetning i mengdealternativ A. Investeringen i et tilstrekkelig robust 
forbehandlingsanlegg for matavfall blir uansett høy og det vil ha langt høyere kapasiteten enn for 
avfallet fra NoMil. Det bør derfor forsøkes å få avtale med naboregioner om behandling av matavfallet 
derfra. I mengdealternativ B er matavfall fra husholdning og næring i kommunene i Sunnfjord (SUM) 
inkludert. 

Det kan enkelt legges opp til en trinnvis utbygging, der anlegget suppleres med flere tanker senere. 
Anleggsdeler som mottak, forbehandling, avvanning og gassoppgradering, vil ha kapasitet for alt. B 
eller kunne få det for en liten tilleggskostnad. 

Dersom det kun er matavfall fra NoMil og Flora, mengdealternativ A, vil det være utfordrende å få til 
en drift som gir akseptable behandlingskostnader i forhold til alternative løsninger. Det må søkes etter 
løsninger som reduserer investerings- og driftskostnadene. I tillegg må distribusjon av biometan gjøres 
i egen regi og ikke settes bort til AGA eller andre distribusjonsselskap. En realisering av anlegget kan 
kreve et tilskudd fra Enova på opp mot 40%. 

Mottak av mer storfegjødsel enn de 41.000 tonn/år som er forutsatt for alt. A, vil gi økt 
gassproduksjon. Dette krever utvidet volum i råtnetanker og buffertanker, men tilleggskostnadene er 
begrenset. Om økt mottak bedrer lønnsomheten vil være avhengig av at en får avsatt all produsert 
gass lokalt til en høy pris.  

For mengdealternativ B ligger en på grensen til å få en lønnsom drift med de benyttede 
forutsetningene og tilskudd fra Enova på 25%. Mottak av avfall fra Sunnmøre Miljøverk vil således 
gjøre prosjektet mer robust for endringer i forutsetninger. 

Med grunnlag i de presenterte beregningene og tilhørende forutsetninger, kan det ikke umiddelbart 
konkluderes med at et biogassanlegg i Nordfjord bør realiseres. Det anbefales at det arbeides videre 
med følgende forhold: 

1. Avklare med landbruksnæringa hva skjerpede krav til spredeareal i ny forskrift vil ha å si for 
antall storfe og hvilket spredeareal en har på gårder som er aktuelle for å levere til 
biogassanlegget 

2. Avklare med landbruksnæringa hvordan tilbakeføring av biogjødsel kan verdisettes og 
hvordan leveringsgebyret kan fastlegges 

3. Avklare med Sunnfjord Miljøverk (SUM) om interesse for å innføre kildesortering av matavfall 
og levere til biogassanlegg i Nordfjord 

4. Avklare med Sogn Interkommunale Miljø- og avfallsselskap (SIMAS) om forventet levetid på 
komposteringsanlegget i Kaupanger og evt. interesse for å levere matavfall til biogassanlegg i 
Nordfjord 

5. Avklare med innkjøpsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune om det vil bli stilt 
miljøkrav i konkurransegrunnlaget for neste kontraktsperiode i Gloppen og evt. andre 
kontraktsområder som kan medføre at det vil bli kjørt på biogass 

6. Avklare med Tine meieriet Byrkjelo om de vil satse på biogassbiler 
7. Avklare om det er distribusjonsselskap eller andre som vil satse på biogassbiler 
8. Avklare med Gloppen kommune og Tine om det kan være aktuelt å etablere biogassanlegg i 

skogområdet ved siden av meieriet i Byrkjelo 
9. Avklare med Enova hvilket støttebeløp som kan påregnes. 
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Vedlegg 
1. Driftsinntekter og -kostnader 
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Vedlegg 1
Biogassanlegg i Nordfjord
Driftsøkonomisk beregning

Driftsinntekter

Leveringsgebyr Enhetspris Antall Kostnad (kr) Antall Kostnad (kr)

Slam fra renseanlegg 3 000 kr/tonnTS 176 528 000 176 528 000

Slam fiskeoppdrett 2 000 kr/tonnTS 150 300 000 220 440 000

Matavfall husholdning 3 600 kr/tonnTS 939 3 380 400 1 539 5 540 400

Matavfall næring 3 000 kr/tonnTS 220 659 967 220 659 967

Fiskeavfall 3 000 kr/tonnTS 0 0 0 0

Husdyrgjødsel, hest 500 kr/tonnTS 0 0 0 0

Husdyrgjødsel, storfe 500 kr/tonnTS 2 870 1 435 000 3 500 1 750 000

Husdyrgjødsel, sau 500 kr/tonnTS 0 0 0 0

Husdyrgjødsel, verpehøns 500 kr/tonnTS 0 0 0 0

Sum leveringsgebyr 6 303 367 8 918 367

Salg oppgradert gass 7,50 kr/m³ 901 156 6 758 670 1 243 124 9 323 428

Totale driftsinntekter 13 062 038 18 241 795

Driftskostnader

Driftsutgifter Enhetspris Antall Kostnad (kr) Antall Kostnad (kr)

Leie av tomt 15,00 kr/m² 6 000 90 000 6 000 90 000

Vann 6,00 kr/m³ 0 0 2 911 17 465

Matevann damp 10,00 kr/m³ 0 0

Elektrisitet 0,80 kr/kWh 2 211 851 1 769 481 2 885 734 2 308 588

Vedlikehold installasjoner 2,5 % 63 414 592 1 585 365 71 692 834 1 792 321

Vedlikehold bygg 1,0 % 51 274 976 512 750 47 807 717 478 077

Forsikring inst+bygg 0,5 % 114 689 568 573 448 119 500 551 597 503

Analysekostnader 10 000' kr 12 120 000 12 120 000

Avsetning sand 600 kr/tonn 747 447 942 992 595 233

Avsetning ristgods 1 000 kr/tonn 79 78 921 128 127 721

Polymer 40,00 kr/kg 0 0 5 822 232 869

Behandling av avløpsvann 5,00 kr/m³ 0 0 25 154 125 771

Sum driftsutgifter 5 177 907 6 485 549

0

Driftsoperatører 600 000' kr 2 1 200 000 2 1 200 000

Plassjef 900 000' kr 0,5 450 000 0,5 450 000

Sum bemanning 1 650 000 1 650 000

Transport husdyrgjødsel inn 15,0 kr/tonn 41 000 615 000 50 000 750 000

Transport uavvannet ut 15,0 kr/tonn 55 920 838 800 55 920 838 800

Transport avvannet ut 100 kr/tonn 0 0 3 784 378 413

Etterbehandling 200 kr/tonn 0 0 3 784 756 826

Sum andre kostnader 1 453 800 2 724 038

Totale driftskostnader 8 281 707 10 859 587

kr/tonnTS 1 902 1 877

2A 2B

2A 2B
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