
  
. 

Biogass på Voss 
Rapport fra forprosjekt 

15. Okt. 2019 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utarbeidet av Tord P.R.L. Araldsen, Indre Hordaland Miljøverk IKS 

Prosjektansvarlig: Gunnar Bråten, Indre Hordaland Miljøverk IKS 

Oppdragsgiver: Gunnar Bergo, Voss kommune 

 

Prosjektet ble finansiert av Indre Hordaland Miljøverk IKS, Voss kommune, 
Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Miljødirektoratet (Klimasats). 

 

Gjennomført i samarbeid med Mari Aker, Norsk Landbruksrådgiving Vest SA 

 

 

  



3 

 

1 INNHOLD 
2 Sammendrag ................................................................................................................................... 4 

3 Ordliste ............................................................................................................................................ 5 

4 Organisering .................................................................................................................................... 6 

5 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 6 

6 Faktagrunnlag om biogass ............................................................................................................... 7 

7 Reguleringer .................................................................................................................................... 8 

8 Råvaretilgang ................................................................................................................................. 10 

8.1 Husdyrgjødsel ........................................................................................................................ 10 

8.2 Matavfall ................................................................................................................................ 13 

8.3 Avløpsslam ............................................................................................................................. 13 

8.4 Fiskeavfall .............................................................................................................................. 14 

8.5 Andre substrater ................................................................................................................... 14 

9 Produksjon og anvendelse av biogass ........................................................................................... 14 

10 Produksjon og anvendelse av biogjødsel .................................................................................. 15 

11 Mulig lokasjon av anlegg ........................................................................................................... 18 

12 Beskrivelse av mulige anlegg på Voss........................................................................................ 19 

12.1 Tilpasningen av Greve-modellen ........................................................................................... 19 

12.2 Andre mulige løsninger ......................................................................................................... 23 

13 Miljø ........................................................................................................................................... 24 

14 Økonomi .................................................................................................................................... 26 

14.1 Økonomi for biogassanlegget ................................................................................................ 26 

14.2 Økonomi for landbruket ........................................................................................................ 28 

15 Konklusjoner .............................................................................................................................. 30 

16 Kilder .......................................................................................................................................... 32 

 

  



4 

 

2 SAMMENDRAG 
Biogass fra avfallsressurser er en potensiell kilde til fornybar energi som kan erstatte fossilt drivstoff i 
transportsektoren i tillegg til å ta vare på næringsstoffene i avfallet. Samtidig kan bruk av 
husdyrgjødsel til biogassproduksjon bidra til reduserte metanutslipp fra landbruksnæringa. Per i dag 
eksisterer det ingen biogassanlegg i Hordaland som behandler matavfall eller husdyrgjødsel, men 
med kommende reguleringer blir det stadig med relevant å undersøke om biogass kan være en 
gunstig løsning. 

Voss er en god plassering for et mulig biogassanlegg i Hordaland basert på at det er store mengder 
husdyrgjødsel tilgjengelig, samt ledig spredeareal i kommunen. I tillegg kan et biogassanlegg spille på 
lag med landbruket for å imøtekomme fremtidige reguleringer og miljøkrav som f.eks. strengere krav 
til gjødsellager og spredeareal. Det virker som at landbruket på Voss og i Granvin har stor interesse 
for å samarbeide med et biogassanlegg. Et viktig premiss for dette samarbeidet er at anlegget må 
tilpasses det lokale landbruket og spille på mulige synergier. Norsk Landbruksrådgiving Vest SA (NLR) 
har gjennomført en økonomisk vurdering, som viser at samarbeidet kan være spesielt gunstig for 
driftsenheter med høye kostnader knyttet til transport av husdyrgjødsel, men kan også være gunstig 
for andre landbruksaktører avhengig av avtalene som utformes med biogassanlegget. I tillegg kan 
biogassanlegget produsere en biogjødsel som er attraktiv for landbruket fordi den er enklere å 
håndtere enn husdyrgjødsel og har en bedre sammensetning av næringsstoffer for eng. 

Med utgangspunkt i lignende biogass-forstudier og kontakt med leverandører, kan det være 
økonomisk gjennomførbart å bygge et 17 GWh biogassanlegg som behandler 50.000 tonn 
husdyrgjødsel og 10.000 tonn matavfall på Voss. Dette anlegget inkluderer oppgradering av gassen til 
komprimert biometan og eget forbehandlingsanlegg for matavfall. Et slikt anlegg vil sannsynligvis ha 
liten avkastning på investeringen og innebærer noe økonomisk risiko. Høye investeringskostnader i 
forbehandlingsanlegget i forhold til mengdene matavfall som skal behandles, er en av de viktigste 
årsakene til sårbar økonomi. I tillegg er inntekten av å motta matavfall (gate fee) den viktigste 
inntekten for biogassanlegget. Dette betyr at et større anlegg som behandler mer matavfall 
sannsynligvis vil gi bedre økonomi. 

Til tross for at produksjon av biogass fra matavfall og husdyrgjødsel ikke nødvendigvis gir stor 
avkastning på investeringen, kan et biogassanlegg gi store samfunnsøkonomiske gevinster som 
grønne arbeidsplasser, reduserte utslipp, produksjon av fornybar energi, gjenvinning av 
næringsstoffer, klimavennlig matproduksjon og bedre utnyttelse av lokale ressurser. 

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) alene har ikke tilstrekkelig matavfall til å bygge et biogassanlegg 
på Voss. For å oppnå 10.000 tonn må det samarbeides med flere aktører i regionen. Noen av disse 
aktørene har allerede sett på mulighetene for å bygge et biogassanlegg, men har også opplevd at de 
ikke har tilstrekkelig matavfall for at en investering skal bli lønnsom. I sammenheng med nye mål i 
det reviderte avfallsregelverket til EU, er det sannsynlig at flere kommuner og næringsaktører må 
forberede seg på obligatorisk kildesortering av matavfall fra 2023. Dette gjelder ikke minst Bergen 
kommune, som ikke kildesorterer matavfall i dag, og de økte mengdene matavfall i regionen kan 
gjøre det mer aktuelt å bygge flere biogassanlegg i Hordaland. 

I sammenheng med nytt regelverk for kildesortering av matavfall og kommende ny 
gjødselvareforskrift, vil det kreve store investeringer i avfallsbransjen og landbruksnæringa. Et 
biogassanlegg kan være en gunstig løsning for begge disse bransjene, men vil kreve et godt 
samarbeid mellom kommuner (om håndtering av matavfall) og mellom biogassanlegg og 
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landbruksnæringen (logistikk for husdyrgjødsel og biogjødsel). Samtidig kan et biogassanlegg som 
behandler matavfall og husdyrgjødsel, produsere et svært miljøvennlig drivstoff med negativt 
utslippsregnskap (netto reduserte utslipp pga. metanfangst). 

 

For det videre arbeidet med biogass på Voss, anbefales det å opprette et forum for samarbeid 
mellom de aktørene i regionen som er interessert i investere i biogass. Dette samarbeidet bør føre til 
en strategi for hvordan matavfallet i regionen kan behandles i tråd med kommende reguleringer og 
på en mest mulig miljøvennlig måte. Her bør det også vurderes om en skal investere i et enkelt stort 
regionalt biogassanlegg, eller flere middels anlegg for å behandle mest mulig husdyrgjødsel og ha 
kort avstand til spredeareal for biogjødsel. 

3 ORDLISTE 
Biogassprosessen 
Biogassprosessen er en naturlig prosess som skjer når organisk materiale brytes ned anaerobt, dvs. 
uten tilgang til oksygen. Denne prosessen produserer en miks av gasser som kalles biogass og består 
hovedsakelig av karbondioksid og metan. 

Biorest og biogjødsel 
Det organiske materialet som gjenstår etter biogassprosessen kalles ofte biorest eller biogjødsel. I 
denne rapporten brukes biogjødsel om kvalitetssikret biorest som er klar til bruk. 

Gate fee 
Avtalt beløp som betales til mottakeren av en spesifisert type og mengde avfall, f.eks. vil 
biogassanlegget motta ca. kr. 850 per tonn matavfall levert til behandling.  

Lagerkapasitet (for husdyrgjødsel eller biogjødsel) 
Landbruket er pålagt å lagre husdyrgjødselen som blir produsert ila. de månedene jorda ikke kan ta 
opp næringsstoffer fra gjødselen. Dette er satt til 8 måneder ifølge dagens gjødselvareforskrift, men 
har blitt foreslått å endres til 10 måneder med ny forskrift. På samme måte må biogassanlegget lagre 
biogjødselen frem til det kan spres på jordet. 

Oppgraderingsanlegg 
Med oppgraderingsanlegg menes det den delen av biogassanlegget som oppgraderer biogassen til 
komprimert (CBG) eller flytende (LBG) biometan. Gjennom oppgraderingsanlegget blir karbondioksid 
og andre urenheter som f.eks. hydrogensulfid fjernet fra biogassen. 
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4 ORGANISERING 
Prosjektet er gjennomført med en styringsgruppe og en ressursgruppe. Deres rolle har vært å bidra 
med faglige innspill og forslag til gjennomføring. 

Styringsgruppa er satt sammen av følgende personer: 

Dirk Kohlmann  Fylkesmannen i Hordaland 
Bastian Hoffmann Fylkesmannen i Hordaland 
Henrik Jansen  Hordaland fylkeskommune 
Tore Solheimslid Hordaland fylkeskommune 
Gunnar Bergo  Voss kommune 
Lars Istad  Voss Bondelag 
Jon Grønsberg  Indre Hordaland miljøverk IKS 

Ressursgruppa består av: 

Kari Mostad  Voss kommune 
Mari Aker  Norsk Landbruksrådgivning Vest SA 
Olav Dugstad  Landbruksnæringa 
Kristian Skjerve  Landbruksnæringa 
Lars Selheim  Landbruksnæringa 

Gjennom prosjektet har det vært mye fokus på kunnskapsformidling og samarbeid med landbruket. 
Det har blitt holdt åpne samlinger, grendemøter og gårdsbesøk for å motta innspill til prosjektet. 
Norsk Landbruksrådgiving Vest SA (NLR) hatt en sentral rolle i prosjektet og bidratt med kunnskap, 
analyser, økonomiske beregninger og organisering av arrangementer.  

Prosjektansvarlig er Gunnar Bråten. 

Prosjektleder er Tord Araldsen. 

5 BAKGRUNN 
Hensikten med prosjektet Biogass på Voss er å samle nok informasjon til å ta en godt fundert 
beslutning om hvorvidt det skal investeres i et biogassanlegg på Voss, og er et av tiltakene i energi- 
og klimaplanen til Voss kommune (2018-2021). Prosjektet har pågått i perioden 15.oktober 2018 til 
15. oktober 2019 og er finansiert av Indre Hordaland Miljøverk IKS, Voss kommune, Hordaland 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Miljødirektoratet gjennom ordningen Klimasats. 
Søknadsteksten og tilsagnsbrev fra klimasats er offentlige på miljøkommune sine nettsider 
(miljokommune.no 2019). 

Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel og matavfall kan påvirke samfunnet positivt bl.a. ved å 
redusere klimagassutslipp, bidra til bedre utnyttelse av egne ressurser og generere nye grønne 
arbeidsplasser i distriktene. Ifølge en rapport fra Avfall Norge, bidrar biogass med en gjennomsnittlig 
sysselsetting på 1,7 årsverk og verdiskapning på 2 millioner kroner per GWh produsert (Avfall Norge 
2016). Fordelene med bruk av biogass har ført til stor politisk interesse, bl.a. utarbeidet regjeringen 
en tverrsektoriell biogasstrategi i 2014 og Hordaland fylkeskommune har publisert et faktagrunnlag 
for biogass som oppsummerer de politiske vedtakene som er rettet mot biogass i fylket (Hordaland 
fylkeskommune 2017; Klima- og Miljødepartementet 2014). I tillegg heter det i St. meld. Nr. 39 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2018/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Nasjonal-tverrsektoriell-biogasstrategi/id2005701/
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pdf-til-nyheiter-2017-og-2018/biogassfakta.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pdf-til-nyheiter-2017-og-2018/biogassfakta.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e463879f8fd48ca8acc2e6b4bceac52/no/pdfs/stm200820090039000dddpdfs.pdf
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(2008-2009), at det bør være et mål at 30% av husdyrgjødselen i Norge går til biogassproduksjon 
innen 2020. Til tross for den politiske interessen, har utviklingen av biogass i Norge ikke nådd opp til 
forventningene. Andelen husdyrgjødsel til biogassproduksjon ligger på under 2% i dag, siden det kun 
er Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) som behandler betydelige mengder 
husdyrgjødsel i Norge. For å få fortgang i utviklingen, har Klima og miljøminister Ola Elvestuen varslet 
at det kommer en ny handlingsplan for biogass i 2020 (Avfallsbransjen.no 2019). 

Voss kommune peker seg ut som gunstig lokalisering for et biogassanlegg i Hordaland pga. stor 
husdyrproduksjon og sentral plassering med mulig tilkomst via tog. NIBIO har beregnet at Voss er det 
område i Hordaland med mest tilgjengelig gjødsel fra storfe, og i den samme rapporten blir det 
påpekt at landbruket kan tjene på å samarbeide med et biogassanlegg pga. manglende lagerkapasitet 
for husdyrgjødsel i regionen (Rivedal og Knutsen 2016). Basert på de gunstige forholdene på Voss, 
har IHM, Voss kommune og Voss bondelag tatt initiativ til dette prosjektet. 

6 FAKTAGRUNNLAG OM BIOGASS 
Denne rapporten beskriver ikke de tekniske aspektene rundt produksjonen av biogass og biogjødsel. 
Det vises her til et lite utvalg av gratis tilgjengelige rapporter som har blitt brukt som 
kunnskapsgrunnlag i løpet av prosjektperioden: 

Tabell 1. Lite utvalg med rapporter med mer utdypende teknisk informasjon om biogass og biogjødsel. 

Tema Rapportnavn og link Referanse 
Introduksjon til biogass og 
biogjødsel 

Microbiological Handbook for 
Biogas Plants (Schnürer og Jarvis 2010) 

Markeder for biogjødsel New Markets for Digestate from 
Anaerobic Digestion (Rigby og Smith 2011) 

Praktisk veileder for 
mulighetsstudier 

Veileder for biogassanlegg – 
mulighetsstudie, planlegging og drift (Morken mfl. 2017) 

Eksempel på forstudie Mulighetsstudie biogassanlegg 
Helgeland (Lind mfl. 2018) 

Rapport fra Romerike 
Biogassanlegg 

Gjennomgang av status fra Oslo 
kommunes biogassanlegg (Oslo kommune 2017) 

Biogass og klimapåvirkning Bærekraft og klimagassreduksjoner 
for norskprodusert biogass (Pederstad 2017) 

Erfaringer med bruk av biorest Opplegg for og formidling av 
erfaringer fra bruk av biorest 

(Ellingsen og Filbakk 
2016) 

Verdiskapning ved bruk av 
biogass 

Verdiskaping fra produksjon av 
biogass på Østlandet (Avfall Norge 2016) 

Faktagrunnlag om biogass i 
Hordaland Biogass i Hordaland, faktagrunnlag (Hordaland 

fylkeskommune 2017) 
 

I tillegg til rapportene listet opp i denne tabellen, har Miljokommune.no en veileder som skal hjelpe 
kommuner og fylkeskommuner til å utrede forprosjekter for biogass (Miljokommune.no 2019). 
Denne veilederen linker også til en rekke forstudier som har blitt gjennomført med støtte fra 
Klimasats. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e463879f8fd48ca8acc2e6b4bceac52/no/pdfs/stm200820090039000dddpdfs.pdf
http://www.eac-quality.net/fileadmin/eac_quality/user_documents/3_pdf/Microbiological_handbook_for_biogas_plants.pdf
http://www.eac-quality.net/fileadmin/eac_quality/user_documents/3_pdf/Microbiological_handbook_for_biogas_plants.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/New_Markets_for_AD_WRAP_format_Final_v2.c6779ccd.11341.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/New_Markets_for_AD_WRAP_format_Final_v2.c6779ccd.11341.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/finansieringstjenester/bioenergiprogrammet/praktisk-veileder-for-biogassanlegg.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/finansieringstjenester/bioenergiprogrammet/praktisk-veileder-for-biogassanlegg.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9be2c690345d481c9e31b17e8947ddaa/mulighetsstudie-biogassanlegg-helgeland.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9be2c690345d481c9e31b17e8947ddaa/mulighetsstudie-biogassanlegg-helgeland.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13243221-1505392314/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Energigjenvinningsetaten/Dokumenter%20Energigjenvinningsetaten/2017.05.12.%20Faglig%20redegj%C3%B8relse%20om%20biogass%20i%20Oslo%20kommune%20v1.3.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13243221-1505392314/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Energigjenvinningsetaten/Dokumenter%20Energigjenvinningsetaten/2017.05.12.%20Faglig%20redegj%C3%B8relse%20om%20biogass%20i%20Oslo%20kommune%20v1.3.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Baerekraft-og-klimanytte-for-norskprodusert-biogass-2017.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Baerekraft-og-klimanytte-for-norskprodusert-biogass-2017.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/husdyrgjodsel-til-biogass/_attachment/67836?_ts=160c65a16a8&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/husdyrgjodsel-til-biogass/_attachment/67836?_ts=160c65a16a8&download=true
http://kurs.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=70356
http://kurs.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=70356
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pdf-til-nyheiter-2017-og-2018/biogassfakta.pdf
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Eksempler-pa-klima--og-energitiltak-1/Energiproduksjon-og--distribusjon/Utrede-potensialet-for-a-produsere-biogass/
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7 REGULERINGER 
ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFTEN 
Animaliebiproduktforskriften (forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum) 
er med på å definere hvilke animalske biprodukter som kan brukes i et biogassanlegg og hvordan de 
skal håndteres. Denne oversikten tar kun for seg noen viktige punkter som dekkes av 
Animaliebiproduktforskriften, som kan leses i sin helhet på Lovdata. Leseren er også avhengig av en 
veileder til forskriften som er publisert av Mattilsynet. 

Animalske biprodukter plasseres i en av tre kategorier, hvor kategori 1 er høyest risiko, og kategori 3 
lavest risiko. Kategoriseringen legger føringer for hvordan materialet skal behandles og kan brukes 
senere. Grovt sett kan det oppsummeres til at kategori 3 kan brukes som fôr til matproduserende 
dyr; kategori 2 kan brukes til biogass, kompost, jordforbedring og fôr til pelsdyr; og kategori 1 kan 
brukes til forbrenning eller produksjon av avlede produkter. Restriksjonene følger lavere kategori, 
dvs. at materiale fra kategori 2 og 3 kan brukes som kategori 1 materiale (forbrenning), men ikke 
motsatt. I sammenheng med produksjon av biogass, er det altså kategori 2 og 3 som er aktuelle. 
Noen produkter som havner i disse kategoriene er listet opp under. 

Tabell 2. Grov oversikt av kategorier og mulig bruk av animalske biprodukter. 

 Eksempler på produkter Godkjent behandling 

 
Kategori 1 

 
Dyr eller deler av dyr angrepet av TSE 

 
Forbrenning 

Nye avlede produkter  Kjæledyr 

 Matavfall fra internasjonal trafikk 

   
Kategori 2 Husdyrgjødsel og innhold fra fordøyelseskanalen1 Biogass 

Jordforbedring 

Kompostering 

Eller som for kategori 1 

 Diverse animalske produkter som ikke er 
spesifisert som kategori 1 eller kategori 2 

 Deler av slaktede dyr som er ikke er egnet for 
konsum pga. forekomst av fremmedlegemer 

   
Kategori 3 Matavfall fra privat- og storhusholdninger Fôr til matproduserende dyr 

Eller som for kategori 1 og 2  Animalske biprodukter fra akvatiske dyr, som er 
ment for konsum 

 Blod fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet 

 Deler av slaktede dyr som er uegnet for konsum 
1Husdyrgjødsel, innhold i fordøyelseskanal, melk og råmelk kan anvendes direkte på landbruksjord uten bearbeiding, 
forutsatt at bruken ikke innebærer risiko for spredning av alvorlige sykdommer. 

Tabellen viser at kategori 2 og 3 kan behandles i et biogassanlegg. Matavfallet kan i teorien ha større 
verdi dersom det brukes som fôr til matproduserende dyr, men dette er regulert av 
kannibalismeforbudet som forbyr å fôre en dyreart med bearbeidet animalsk protein fra samme 
dyreart. Som regel er det kun matproduserende bedrifter som leverer matavfall som dyrefôr, f.eks. 
myse fra meieri, mask fra bryggeri og brød fra bakeri eller matbutikker.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-09-14-1064
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_animalske_biprodukter_10692009_og_1422011.17525/binary/Veileder%20animalske%20biprodukter%20(1069-2009%20og%20142-2011)
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Animaliebiproduktforskriften regulerer også transport av husdyrgjødsel og biogjødsel. Det er noe 
uklart i forskriften hvilke krav som stilles til rengjøring av beholdere, men basert på kommunikasjon 
med Mattilsynet må ikke beholderne rengjøres etter hver tur selv om de frakter husdyrgjødsel og 
biogjødsel om hverandre. Transport og bruk av husdyrgjødsel og biogjødsel må uansett foregå på en 
måte som ikke innebærer økt risiko for spredning av alvorlige sykdommer. 
 
GJØDSELVAREFORSKRIFTEN 
Gjødselvareforskriften (forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav) er bl.a. relevant for 
produksjon og bruk av biogjødsel fra et biogassanlegg. Som med Animalbiproduktforskriften, kan 
Gjødselvareforskriften leses i sin helhet på Lovdata og en veileder til forskriften er publisert av 
Mattilsynet. Vær oppmerksom på at gjødselvareforskriften er under revisjon, og informasjonen i 
denne oversikten kan endre seg ila. kort tid fra oktober 2019. 

Gjødselvareforskriften deler produkter i ulike kvalitetsklasser avhengig av innhold av tungmetaller: 

Tabell 3. Maksimumsgrenser for tillatt innhold av tungmetaller i angitte kvalitetsklasser. Angitt i mg/kg tørrstoff. 

 mg/kg tørrstoff 
Kvalitetsklasse 0 I II III 
Kadmium (Cd) 0,4 0,8 2 5 

Bly (Pb) 40 60 80 200 
Kvikksølv (Hg) 0,2 0,6 3 5 

Nikkel (Ni) 20 30 50 80 
Sink (Zn) 150 400 800 1.500 

Kobber (Cu) 50 150 650 1.000 
Krom (Cr) 50 60 100 150 

 

Videre stiller forskriften krav til hygienisering, stabilisering, innhold av fremmedlegemer og innhold 
av spiredyktige frø. Hvordan gjødselvarer i ulike kvalitetsklasser kan brukes er oppsummert i Tabell 4. 
Legg merke til at det kan være andre begrensninger som gjør at det kan tilføres mindre mengder enn 
det som er beskrevet i tabellen, f.eks. skal ikke tilføring av gjødselprodukter overstige plantens behov 
for næringsstoffer. Bruk av avløpsslambasert gjødsel har særskilte bruksvilkår, men dette beskrives 
ikke i denne oversikten. 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_til_forskrift_om_gjodselvarer_mv_av_organisk_opphav.5967/binary/Veileder%20til%20forskrift%20om%20gj%C3%B8dselvarer%20mv%20av%20organisk%20opphav
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Tabell 4. Maksimal tillatt tilført mengde gjødsel fordelt på kvalitetsklasser. 

 Maksimal tilført mengde 

 På jordbruksarealer, i private hager 
og i parker 

På grøntarealer og lignende der det 
ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster 

Kvalitetsklasse 0 Ikke overstige plantenes behov for 
næringsstoffer (gjelder alle klasser) 

Ikke overstige plantenes behov for 
næringsstoffer(gjelder alle klasser) 

Kvalitetsklasse I Inntil fire tonn tørrstoff per dekar i 
løpet av en tiårsperiode 

Maksimalt fem centimeters tykkelse 
og blandes inn i jorda på bruksstedet 

Kvalitetsklasse II Inntil to tonn tørrstoff per dekar i 
løpet av en tiårsperiode 

Maksimalt fem centimeters tykkelse 
og blandes inn i jorda på bruksstedet 

Kvalitetsklasse III Kan ikke brukes. Fem centimeters tykkelse i løpet av 
en tiårsperiode og blandes inn i jorda 
på bruksstedet 

Som toppdekke på avfallsfyllinger 
kan dekksjiktet være maksimalt 15 
centimeter 

 

Husdyrgjødsel dekkes også av gjødselvareforskriften. Her stilles det krav til bl.a. lagerkapasitet for 
minimum 8 måneders gjødselproduksjon og minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet 
(GDE). En gjødseldyrenhet tilsvarer gjødselproduksjonen fra en melkeku, som igjen tilsvarer en utskilt 
mengde fosfor på omtrent 14 kg i husdyrgjødselen. Forslag til ny gjødselvareforskrift innebærer bl.a. 
å stramme inn krav til lagerkapasitet, spredeareal og spredetidspunkt. Krav til spredeareal er 
foreslått å bli redusert ned fra 3,5 kg/da til 3,0 kg/da og etter hvert 2,5 kg/da av 
Landbruksdirektoratet. Miljødirektoratet foreslår en nedgang til 2,4 kg/da og etter hvert 2,1 kg/da 
(landbruksdirektoratet.no 2018). 

8 RÅVARETILGANG 
På Voss er det rikelig med husdyrgjødsel, og det sees på som realistisk at et anlegg kan samle 
minst 50.000 tonn. Tilgang på matavfall er mer usikkert, og dersom det skal bli et biogassanlegg på 
Voss forutsettes det et samarbeid med flere avfallsselskaper i regionen slik at anlegget behandler 
minst 10.000 tonn matavfall. 

8.1 HUSDYRGJØDSEL 
Mengdene husdyrgjødsel i Voss kommune er basert på data fra produksjonssøknader for 2018 og 
normtall for produsert gjødsel per storfe. Resultatene er gitt i   
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Tabell 5. Gjødselproduksjonen ila. 12 måneder gir den totale teoretiske produksjonen på Voss, men 
for storfe kan 10 måneders produksjon være et mer realistisk estimat dersom dyrene er på beite om 
sommeren.  
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Tabell 5. Beregning av gjødselmengder i Voss kommune. Hvor mye husdyrgjødsel som kan samles vil variere med hvor lang 
tid dyrene er på beite, f.eks. vil oppsamling av gjødsel fra vinterfora sau sannsynligvis ikke overstige 7 måneder. 

 Antall Gjødsel per dyr 
[m3/dyr/mnd] 

Gjødsel 
10 mnd [m3] 

Gjødsel 
12 mnd [m3] 

Melkekyr 2 581 2,7 69 687 83 624 
Ammekyr 203 0,9 1 827 2 192 
Ungdyr/kalv 4 350 0,55 23 925 28 710 
Vinterfora sau 10 100 0,15 9 090 9 090 
Purker 100 0,4 400 480 
Slaktegriser 1 100 0,2 2 200 2 640 
Høner 8 500 0,0023 196 235 
10% strø, spillvann o.l.   10 732 12 697 
Sum   118 057 139 669 

 

I sammenheng med spredeareal ble det søkt om produksjonstilskudd til ca. 50.000 da på Voss i 2018. 
Dette utgjør en teoretisk fosfortilførsel på 1,27 kg/da, som er godt innenfor dagens grenseverdi på 
3,5 kg/da. Til tross for at noe av spredearealet på Voss er vanskelig tilgjengelig, sees ikke begrenset 
spredeareal på som et stort problem på Voss. 

Beregningsmåten for mengder husdyrgjødsel har relativt stor usikkerhet knyttet til konstanten for 
gjødsel produsert per dyr, ettersom dette varierer med type fôr og dyrets ytelse. Til sammenligning 
var den gamle normen for gjødselmengder på 1,5 m3 gjødsel per måned for melkekyr i 1993. I tillegg 
kommer det mer vann i gjødsellager som følge av nye produksjonsmetoder. Mer informasjon om 
dette kan leses i rapporten Husdyrgjødsel på Vestlandet – Nye utfordringer (Rivedal mfl. 2016). 

Tilgjengelige mengder husdyrgjødsel har også blitt anslått ved å kontakte 14 av de største 
melkeprodusentene i Voss herad (voss og Granvin kommune samlet). Det synes å være stor interesse 
for å levere husdyrgjødsel til et sentralisert biogassanlegg. Dersom driftsenhetene som har meldt 
interesse leverer sin husdyrgjødsel til biogassproduksjon, utgjør dette allerede nærmere 30.000 m3 i 
året basert på egne anslag fra bonden. Det vil sannsynligvis være flere enn disse 14 produsentene 
som er interessert i å levere husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Derfor anslås det at et 
biogassanlegg kan samle inn minst 50.000 m3 til et sentralisert anlegg på Voss, men det er noe 
usikkerhet knyttet til vanninnholdet i dette anslaget. 

Tørrstoffinnholdet (%TS) i husdyrgjødselen kan påvirkes av flere faktorer. Lavt tørrstoffinnhold kan 
bety at det har kommet mye vann i gjødsellageret, hvilket fører til høyere transportkostnader og 
redusert tilskudd for leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg per m3 (se seksjon 14.1). Vannet 
kan bl.a. komme fra vasking av fjøs og melkeroboter. Det har blitt tatt prøver av tre ulike gjødsellager 
på Voss for å anslå tørrstoffinnholdet. Resultatene av analysene er oppsummert i Tabell 6. 

Tabell 6. Resultater fra tre gjødselprøver på Voss. 

Nr. Kilde TS 
1 Gård 1 7,10% 
2 Gård 2 6,90% 
3 Gård 3 3,70% 
   

Gården med lavest tørrstoffinnhold vil ha betydelig større utgifter knyttet til transport av gjødselen 
med nesten dobbelt så mye volum per kg tørrstoff i forhold til gården med høyest tørrstoff. 
Analysene illustrerer hvor viktig det er å ta prøver for de gårdene som skal levere husdyrgjødsel til 

https://vest.nlr.no/media/3234232/nlr_informasjonsbrosjyre_husdyrgjodsel_enkeltside.pdf
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produksjon av biogass. For de økonomiske beregningene i denne rapporten tar vi utgangspunkt i at 
gjødselen har et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 6% med mindre noe annet er spesifisert. 

I denne rapporten har det ikke blitt sett på hvordan driften kan optimaliseres for å forhindre tilførsel 
av vann i gjødsellageret. For det videre arbeidet med biogass i Hordaland kan det være aktuelt å se 
på fjøsdesign og produksjonsmetoder som begrenser vanninnholdet i gjødselkummen.  

8.2 MATAVFALL 
Mengdene tilgjengelig matavfall er estimert gjennom kontakt med kommunale og private 
avfallsselskaper i regionen. De kommunale selskapene som har blitt kontaktet inkluderer SIMAS, 
SUM, NGIR, Fjellvar, NOMIL og IHM. De private selskapene blir ikke listet opp her. Til sammen 
håndterer disse selskapene nesten 20.000 tonn matavfall, men kun om lag halvparten er interessert i 
å levere til et biogassanlegg på Voss. Det vil si at minst 10.000 tonn matavfall kan behandles i et 
biogassanlegg i regionen. Tilgjengeligheten for dette matavfallet vil variere avhengig av dagens 
kontrakter. Gjennomsnittlig gate fee for matavfall var på ca. 880 kr. per tonn matavfall. 

Til tross for at matbransjen har som mål å redusere matsvinn med 50%, kan det forventes at 
mengdene matavfall i Hordaland vil øke betydelig de nærmeste årene (Lyng mfl. 2019). Dette 
kommer bl.a. av at BIR ikke kildesorterer matavfall per i dag, noe som kan endre seg med 
rammedirektivet for avfall som stiller krav til innsamling av biologisk avfall innen 2023 (Regjeringen 
2019). Basert på IHM sin kildesortering per innbygger (65 kg matavfall per person i året) og antall 
innbyggere i eierkommunene til BIR (ca. 360.000 innbyggere), kan økt tilgjengelig matavfall estimeres 
til godt over 20.000 tonn. Til sammen utgjør dette 30.000 tonn matavfall, hvilket tilsvarer en 
biogassproduksjon på 35 GWh. 

Det er ikke økonomisk gjennomførbart for IHM, med sine 1.400 tonn matavfall, å bygge et 
forbehandlingsanlegg for matavfallet. Dette betyr at et anlegg på Voss kan bygges ut i fra følgende 
modeller: 

1. Biogassanlegget bygges i samarbeid med aktører i regionen som til sammen gjør anlegget 
stort nok til å investere i eget forbehandlingsanlegg for matavfall. 

2. Biogassanlegget bygges i samarbeid med aktører i regionen, og mottar ferdigbehandlet 
matavfall som samråtnes med husdyrgjødsel. 

Biogassanlegget i denne rapporten tar utgangspunkt i punkt 1, altså at biogassanlegget har et eget 
forbehandlingsanlegg for matavfall. Videre antas det at anlegget behandler 10.000 tonn matavfall fra 
diverse avfallsselskaper i regionen. Dette er en relativt liten andel matavfall i forhold til mengdene 
husdyrgjødsel, og det vil være positivt for driftsøkonomien til anlegget å om denne andelen kan økes. 
Økte mengder matavfall må sees i sammenheng med tilgjengelig spredeareal. 

8.3 AVLØPSSLAM 
Hovedrenseanlegget for avløpsslam på Voss produserer i dag biogass som brukes til oppvarming eller 
fakles. Tidligere ble det tenkt at et biogassanlegg kunne plasseres i nærheten av det eksisterende 
avløpsanlegget for å bruke felles oppgraderingsanlegg av biogassen. Dette har imidlertid vist seg å 
være vanskelig fordi plasseringen kan gi økt transport i boligområder. Det sees ikke på som aktuelt å 
flytte renseanlegget for avløpsslam til en ny plassering, og derfor er ikke avløpsslam tatt med videre i 
dette mulighetsstudiet. Videre kan innblanding av avløpsslam gi restriksjoner mot bruk av bioresten 
på eng med dagens reguleringer, noe som ikke er ønskelig for landbruket på Voss. 
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8.4 FISKEAVFALL 
Avfall fra fisk og oppdrett kan oppstå som slakteriavfall, dødfisk, avføring og spillfôr. Disse 
produktene havner i ulike avfallskategorier og kan derfor håndteres på ulike måter. Slakteriensilasje 
inngår i kategori 3 og brukes bl.a. til å produsere fiskeproteinekstrakt og olje. Dette er mer verdifull 
bruk av disse ressursene enn om de skulle gått til et biogassanlegg, og det sees derfor ikke på som 
aktuelt å bruke kategori 3 fiskeavfall til biogassproduksjon i store mengder. Derimot kan 
oppdrettsensilasje (dødfisk, avføring og spillfôr) brukes til å produsere biogass og biogjødsel med 
gode resultater. Ifølge en studie fra NIBIO kan 20 volumprosent med avvannet fiskeslam blandet med 
husdyrgjødsel doble biogassproduksjonen sammenlignet med kun husdyrgjødsel. Samtidig bør man 
være oppmerksom på at større mengder fiskeslam kan føre til inhibering av biogassprosessen,, dvs. 
at produksjonen blir hemmet og kan stoppe opp (Gebauer, Cabell, og Ween 2016). 

Det var ikke innenfor dette prosjektets rammer å kartlegge tilgjengelig fiskeavfall til produksjon av 
biogass. Det anbefales allikevel at dette alternativet utforskes nærmere fordi fiskeslam til 
biogassproduksjon kan løse en viktig pågående miljøutfordring for oppdrettsnæringa samtidig som at 
det kan bidra til betydelig økt inntekt for biogassanlegget. 

8.5 ANDRE SUBSTRATER 
Andre avfallsstrømmer som f.eks. restmaterialer fra meierier, bryggeri, slakteri eller fruktproduksjon 
er også tilgjengelig i regionen og kan brukes til biogassproduksjon. Det er imidlertid relativt små 
mengder sammenlignet med matavfall og husdyrgjødsel, og det er derfor ikke blitt inkludert i denne 
rapporten. 

9 PRODUKSJON OG ANVENDELSE AV BIOGASS 
Behandling av 50.000 tonn husdyrgjødsel og 10.000 tonn matavfall kan gi en biogassproduksjon 
(komprimert biometan) tilsvarende 17 GWh. Det er potensiale for å benytte seg av biogassen 
lokalt, men det er ikke gjort noen grundig kartlegging rundt dette. Skyss, som har ambisiøse 
bærekraftsmål, kan bli en viktig kunde av biogassen. 

Gassproduksjonen vil avhenge av sammensetningen av substrater og type teknologi. I denne 
rapporten har vi brukt tall fra Veileder for biogassanlegg – mulighetsstudie, planlegging og drift for å 
estimere gassproduksjonen (Morken mfl. 2017). Videre antas det at anlegget vil behandle 10.000 
tonn matavfall og 50.000 tonn husdyrgjødsel. Anslaget for produsert gass er gitt i Tabell 7.  

Tabell 7. Anslag for gassproduksjon med 50.000 tonn husdyrgjødsel og 10.000 tonn matavfall.. 

 

Med en lavere brennverdi på ca. 10 KWh/Nm3 for metan, kan dette anlegget anslås til å produsere 17 
GWh biometan i året, hvilket tilsvarer ca. 1,7 millioner liter diesel. Til sammenligning har vi gjennom 

  Tørrstoff (TS) 
Organisk 

innhold (VS) Metanproduksjon 

Substrat Mengde 
[tonn] % Tonn/år % av 

TS Tonn/år Nm3/tonn 
VS Nm3/år 

Storfe 50 000  6 %      3 000  80 % 2 400 213 511 200  
Matavfall (behandlet) 10 000  30 %      3 000  85 % 2 550 461 1 175 550  
Sum       1 686 750 
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kontakt med totalleverandører av biogassanlegg, fått anslag på tilsvarende produksjon av 
størrelsesorden 18-19 GWh. 

For at klimagevinsten skal føres lokalt; for å forhindre unødvendig transport; og for å unngå behov 
for flytendegjøring av biogassen, er det ønskelig at gassen utnyttes mest mulig lokalt. Det er 
opprettet kontakt med lokale transportselskaper som synes å være interessert i å bruke biogass til 
egne kjøretøy. IHM er også en potensiell kunde som kan erstatte dagens dieselforbruk med opptil 
200.000 Nm3 biometan årlig.  

Skyss kan i teorien benytte seg av hele produksjonen i Bergen alene, opptil 25 GWh. I Skyss sine 
strategi- og miljøplaner står det bl.a. at Skyss skal «sørge for miljøvennlig busstrafikk ved å bruke 
biogass fra lokale leverandører til bussene i Bergensområdet» (Skyss 2014, 2017). 

10 PRODUKSJON OG ANVENDELSE AV BIOGJØDSEL 
Med riktig etterbehandling av biogjødsel kan et biogassanlegg produsere et gjødselprodukt med 
mer nitrogen og mindre fosfor enn husdyrgjødsel. Dermed vil gjødselen få en høyere verdi for det 
lokale landbruket, samtidig som at gjødselen møter fremtidige miljøkrav. I tillegg kan det 
produseres en fosforrik fastere organisk gjødsel som er enklere å transportere (mindre vann) og 
kan anvendes til grønnsaks- og fruktproduksjon i regionen. 

På samme måte som for gassproduksjonen, vil mengden og kvaliteten på biogjødselen avhenge av 
hvilke substrater man bruker i biogassprosessen. Dersom biogjødselen skal anvendes til landbruket, 
er det viktig at gjødselen er kvalitetssikret. I denne rapporten har vi estimert næringsinnholdet i en 
mulig biogjødsel på Voss basert på gjødselanalyser og analyser av biogjødsel fra Romerike 
Biogassanlegg, som hovedsakelig behandler matavfall. Næringsinnholdet i husdyrgjødsel og 
biogjødsel er sammenlignet i Tabell 8 og Figur 2. 

Etter biogassprosessen, kan biogjødselen behandles f.eks. ved å tilsette næringsstoffer eller 
bakteriekulturer etter behov. En annen måte for behandling er separasjon av biogjødselen til en 
flytende og fast del. Separasjon sees på som en aktuell etterbehandling av bioresten fordi den kan 
redusere fosforinnholdet i den delen som skal brukes lokalt (flytende del), og dermed øke 
gjødselverdien og mengdene som kan spres per dekar  ifølge gjødselvareforskriften. Samtidig 
produseres det et fosforrikt produkt som er enklere å transportere og kan brukes til f.eks. grønnsaks- 
eller fruktproduksjon i regionen. Separasjon av biogjødsel er illustrert i Figur 1. 

. 
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Figur 1. Eksempel på hvordan nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) følger den flytende og faste delen ved separasjon av 
biogjødsel (GEA udatert). 

Sammensetningen av den flytende og faste delen avhenger av hvilken separasjonsteknikk man 
bruker. Rapporten Solid-liquid separation of animal slurry in theory and practice gir en god 
oppsummering av hvilke separasjonsteknikker som finnes på markedet i dag og hvordan disse 
fungerer. En av konklusjonene i denne rapporten er at effektiviteten for separasjon av tørrstoff og 
fosfor kan rangeres ut i fra hvilken teknologi som brukes: sentrifuge > sedimentering > filtrering 
(Hjorth mfl. 2010). For våre beregninger, har vi gått ut i fra produktbladet til GEA om bruk av 
dekanter sentrifuge for separasjon av husdyrgjødsel (GEA udatert). Dette vil gi biogassanlegget tre 
gjødselprodukter: ubehandlet biogjødsel, flytende separert biogjødsel og fast separert biogjødsel. De 
ulike gjødseltypene er beskrevet i Tabell 8.  

Tabell 8. Sammensetning av næringsstoffer i biogjødsel fra Romerike Biogassanlegg (RBA), husdyrgjødsel på Voss og 
teoretisk anslag for biogjødsel på Voss. 

 Enhet Biogjødsel 
fra RBA 

Husdyrgjødsel Ubehandlet 
biogjødsel 

Flytende 
biogjødsel 

Fast 
biogjødsel 

Totalt nitrogen Kg/m3 3,67 3,8 4,26 3,20 19,19 
Ammonium-N Kg/m3 2,96 2,19 2,49 Ikke beregnet Ikke beregnet 
Fosfor Kg/m3 0,33 0,63 0,65 0,33 4,42 
Kalium Kg/m3 0,21 3,13 3,00 2,82 8,45 
pH  8,36 7,40 ̴8  ̴8 ̴8 
Tørrstoffinnhold  5% 5,9% ̴5% ̴3% ̴30% 
N/P  8,7 6,0 6,5 9,8 4,3 
 

Dersom en sammenligner næringsinnholdet i de ulike gjødseltypene (Tabell 8 og Figur 2), kommer 
det fram at blandingen mellom husdyrgjødsel og matavfall gir mer nitrogen enn husdyrgjødsel alene. 
En ser også at forholdstallet N/P for flytende biogjødsel er mer enn 50% høyere enn for 
husdyrgjødsel. Dette betyr at, basert på forutsetningene i disse beregninger, kan den flytende 
separerte bioresten tilføre jorda betydelig mer nitrogen per kg. fosfor tilført. Økt nitrogeninnhold i 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00886497/document
https://www.gea.com/en/binaries/GEA%20Decanter%20Centrifuges%20for%20Manure%20Separation_tcm11-35333.pdf
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gjødselen passer godt inn for landbruket på Voss, hvor absolutt flertallet av bøndene som har blitt 
kontaktet tilfører N-gjødsel til jorda. 

Figur 2. Grafisk sammenligning av husdyrgjødsel, ubehandlet biogjødsel og flytende separert biogjødsel.. 

 

Vær oppmerksom på at næringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium ikke forsvinner gjennom 
biogassprosessen, men at disse kan «tynnes ut» til et mer homogent produkt. I vårt tilfelle er også 
deler av næringsstoffene gått over til en fast del, som ikke er inkludert i grafen over. Dersom all 
bioresten separeres, kan det estimeres en produksjon på 54.000 tonn flytende biogjødsel og 6.000 
tonn fast biogjødsel årlig. 

Hvor mye gjødsel som kan spres per dekar er begrenset av gjødselvareforskriften. Dersom vi antar en 
biogjødsel av kvalitetsklasse I, gjelder følgende begrensninger på Voss: 

1. Maks 3,5 kg P/da ifølge dagens forskrift. Denne grensen er foreslått å reduseres til 3,00 
kg/da, så ned til 2,5 kg/da av Landbruksdirektoratet. Miljødirektoratet har foreslått å 
redusere til 2,4, og så ned til 2,1 kg/da av Miljødirektoratet.. 

2. Maks 4 tonn tørrstoff ila. 10 år som tilsvarer 0,4 tonn tørrstoff per år. 

Tabell 9.Begrensninger for bruk av husdyrgjødsel og biogjødsel  ifølge gjødselvareforskriften. Grenseverdier oppgitt i 
tonn/da. 

 
Husdyrgjødsel* Biogjødsel 

ubehandlet 
Flytende 

biogjødsel 
Fast 

biogjødsel 

Total P (kg/tonn) 0,63 0,65 0,33 4,42 
Tørrstoffinnhold 6 % 5 % 4 % 30 % 
Grense P (3,5kg/da) 5,53 5,35 10,70 0,79 
Grense P (3,0kg/da) 4,74 4,59 9,17 0,68 
Grense P (2,1kg/da) 3,32 3,21 6,42 0,48 
Grense TS (400kg/år) 6,78 8,07 11,43 1,33 

*Verdiene for husdyrgjødsel er basert på gjødselanalyser, og representerer hverken kravet i gjødselvareforskriften eller det 
som gjøres i praksis.  ifølge NLR spres det 2-10 tonn per dekar årlig, avhengig av en rekke faktorer som geografi, vær og 
utstyr. 

 -  0,50  1,00  1,50  2,00  2,50  3,00  3,50  4,00  4,50

Totalt N
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Tabell 9 viser at mengden gjødsel som kan tilføres blir begrenset av fosforinnholdet. Begrensningen 
for mengde tørrstoff som kan tilføres vil kun bli et problem dersom biogjødselen havner i 
gjødselklasse II, som er begrenset til to tonn tørrstoff i løpet av en tiårsperiode. 

Tabellen viser også at det kan spres betydelige større mengder flytende biogjødsel enn biorest og 
husdyrgjødsel, som følge av det relativt lave fosforinnholdet.  På denne måten kan biogassanlegget gi 
det lokale landbruket et fortrinn dersom det blir strengere krav til spredeareal. I teorien kan det 
spres bortimot like mye flytende biogjødsel med en maksgrense på 2,1 kg/da som det spres 
husdyrgjødsel i dag med en grense på 3,5 kg/da. Totalt tilgengelig spredeareal på Voss anses dermed 
ikke som en utfordring dersom det bygges en biogassanlegg som skal behandle 10.000 tonn 
matavfall. Tvert imot, kan biogassanlegg bidra til at gjødselressursene i regionen blir bedre fordelt på 
arealer som trenger gjødsel og kan hjelpe det lokale landbruket å forholde seg til kommende 
miljøkrav. 

Innvirkningene for bruk av biogjødsel vil variere mellom gårder, spesielt avhengig av type drift. 
Biogjødsel vil utgjøre størst forskjell på arealer der det ikke tilføres mye husdyrgjødsel i dag, f.eks. 
arealer knyttet til saueproduksjon. Uansett driftsform kan biogjødsel bli et attraktivt produkt. For 
storfeprodusenter kan redusert fosforinnhold; fjerning av spiredyktige frø; redusert lukt; og mulig 
redusert forsuringseffekt på jorda være viktige fordeler i forhold til bruk av husdyrgjødsel. For 
saueprodusenter er det hovedsakelig redusert innkjøp av kunstgjødsel og økt tilførsel av organisk 
materiale til jorda som kan være attraktivt utenom direkte økonomiske insentiver. 

Konklusjonen i denne rapporten om bruk av biogjødsel baserer seg på offentlig tilgjengelig 
informasjon og diverse antakelser som er oppsummert i Vedlegg I: Parametere for beregninger for 
biogjødsel. I det videre arbeidet anbefales det å undersøke separasjon av biogjødsel nærmere. 

11 MULIG LOKASJON AV ANLEGG 
Bjørkemoen sees på som den mest aktuelle plasseringen for et biogassanlegg på Voss pga. sentral 
beliggenhet og mulige synergieffekter med IHM sitt anlegg. Den største utfordringen knyttet til 
denne plasseringen ligger i at biogassanlegget må bygges på et deponiområde. 

Gjennom forarbeidet i 2018 ble to mulige lokasjoner foreslått for et biogassanlegg på Voss. Dette var 
(1) ved Voss kommunes renseanlegg for avløpsslam på Gjernesmoen og (2) ved IHM sitt hovedkontor 
og deponi på Bjørkemoen. Av disse to mulige plasseringene har Gjernesmoen blitt vurdert som lite 
aktuell pga. økt behov for transport i et allerede trafikkert område ved boligfelt. I forhold til 
mulighetene på Bjørkemoen kan man se for seg en rekke fordeler: 

- Biogassanlegget kan benytte seg av allerede eksisterende infrastruktur for avfallstransport 
- Synergieffekter med utstyrsparken til IHM, inkl. felles vekt og maskinutstyr 
- Det eksisterer allerede fire aktive luktreduserende anlegg på deponiet, samt at personalet på 

IHM har etablert kompetanse vedrørende luktproblematikk og behandling 
- Mulig felles utnyttelse av personell vedrørende administrasjon og transport 
- Kort vei til IHM sin hagekompost, som kan benyttes sammen med bioresten 
- Deponigassen fra IHM kan i teorien oppgraderes i biogassanlegget 

Den største ulempen med å lokalisere anlegget på Bjørkemoen er at deler av det aktuelle området er 
deponiområder, hvilket kan gi begrensninger for grunnens bæreevne. Dette arealet er heller ikke 
oppfylt per i dag, men forventes at ca. 9 da vil være disponibelt ila. 2021 (Figur 3). I fremtiden kan det 
aktuelle området utvides etter hvert som deponiarealet i nærheten tas i bruk. 
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Figur 3. Illustrasjon av plassering og tilgjengelig areal for et mulig biogassanlegg på Bjørkemoen. 

I det videre arbeidet kan andre lokaliteter vurderes, f.eks. Istadmyrene, men dette ligger mindre 
sentralt og kan føre til noe lengre transportavstander. 

12 BESKRIVELSE AV MULIGE ANLEGG PÅ VOSS 
Greve Biogass har allerede utviklet gode logistikkløsninger for transport av husdyrgjødsel og 
biogjødsel for å få et biogassanlegg til å bli økonomisk gunstig. Løsningen på Voss kan bruke 
erfaringene fra Greve Biogass, men må tilpasses det lokale landbruket. Dette kan bety bruk av 
mindre tankbiler, samt utbygging av lager for husdyrgjødsel og enkle ombygginger på noen av 
gårdene. Det finnes også flere løsninger som bør studeres nærmere. 

12.1 TILPASNINGEN AV GREVE-MODELLEN 
Biogassanlegget som foreslås er en tilpasset løsning basert på Greve Biogass sitt anlegg i Tønsberg. 
Det er imidlertid flere forhold som gjør at løsningen vil se annerledes ut. Dette kommer bl.a. av at 
anlegget på Voss vil være betydelig mindre (17 GWh sammenlignet med 68+ GWh) og at landbruket 
som anlegget må samarbeide med, er strukturert annerledes. En av de viktigste forskjellene som 
angår landbruket, er at gårdene er mindre og kan ha vanskeligere tilkomst på vei, samt at gårdene 
ikke produserer korn, men gress. 

Modellen som foreslås er illustrert i Figur 4. Logistikkjeden kan oppsummeres på følgende måte: 

1. Anlegget mottar matavfall og henter husdyrgjødsel fra en gård i nærheten 
2. Anlegget behandler substratene og produserer biogass og biorest 
3. Biogassen oppgraderes til biometan av drivstoffkvalitet og selges på markedet 
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4. Bioresten separeres til en fast og en flytende biogjødsel 
5. Den faste biogjødselen selges på markedet 
6. Den flytende biogjødselen transporteres tilbake til landbruket 

En av de viktigste fordelene med å bruke husdyrgjødsel sammen med matavfall i denne type 
biogassanlegg (flytende prosess), er at husdyrgjødselen kan erstatte prosessvannet i anlegget som 
tilsvarer ca. like mange tonn vann som tonn matavfall. Dvs. at et anlegg med 10.000 tonn matavfall 
kan bruke 10.000 tonn husdyrgjødsel i stedet for 10.000 tonn prosessvann. En nærmere beskrivelse 
av hvordan selve biogassanlegget kan fungere, kan eksempelvis leses om i rapportene Biogassanlegg 
i Nordfjord (kap. 8) eller Forprosjekt Biogass i Midt-Gudbrandsdalen (kap. 9) (Holen, Lindmark, og 
Sørum 2018; Norconsult 2019). 

 

Figur 4. Forenklet modell for et mulig biogassanlegg på Voss. 

Et av de viktigste premissene for å minimere transportkostnadene, er at biogassanlegget må kunne 
hente husdyrgjødsel samtidig som det leverer flytende biogjødsel. Dette krever minst to gjødsellager 
på gården: ett for husdyrgjødsel og ett for biogjødsel. For mange gårder på Voss vil dette kreve en ny 
investering i lager, hvilket kan være en barriere for samarbeid. På en annen side kan dette være en 
god mulighet for å dele på lagerkostnadene i relasjon til ny gjødselvareforskrift, hvor det foreslås at 
lagerkapasiteten for husdyrgjødsel må utvides fra åtte til ti måneder på gårdene. 

En annen utfordring vil være tilkomst til lager for husdyrgjødsel. Disse er tradisjonelt bygget på 
baksiden av gården, og kan være vanskelig å nå med tankbil. Her må en finne gode løsninger som er 
tilpasset hver enkelt gård, f.eks. i sammenheng med utbygging av vei som uansett foregår pga. 
tilrettelegging for større utstyr for melke- og fôrtransport, eller bygging av et mellomlager på 
framsiden av gården som er knyttet til gjødsellageret med pumpeutstyr. På tilsvarende måte må man 
kartlegge og utvikle løsninger for å sikre tilkomst til spredeareal. 

https://www.miljokommune.no/Documents/Klima/Klimasats-eraringer%202017/2017%20S%C3%B8r-Fron%20vedlegg%20Forprosjekt%20Biogass%20i%20Midt-Gudbrandsdalen.pdf
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Mattilsynet har vurdert at det også være mulig å levere flytende biogjødsel til en gård som har behov 
for gjødsel, og deretter hente husdyrgjødsel fra en gård i nærheten. Etter at husdyrgjødselen er 
levert på anlegget, kan syklusen starte på nytt uten vask og desinfisering av tankbil. Denne praksisen 
godkjennes etter visse forbehold, bl.a. at biogjødselen distribueres med samme restriksjoner som for 
husdyrgjødsel. Mattilsynets fulle vurdering i denne saken kan leses i vedlegg II: Vurderinger fra 
Mattilsynet.  

Det kan også være aktuelt å bygge felleskummer for husdyrgjødsel og biogjødsel. På denne måten 
kan anlegget nå flere gårder som ønsker å levere/hente gjødsel, men som ellers ville vært for små 
eller ikke er lett tilgjengelig. Transporten mellom gårdene og felleslager kan foregå med 
landbrukskjøretøy (traktor og gjødselvogn), men transporten mellom satellittlager og biogassanlegg 
bør skje med mer effektive kjøretøy. Løsningen med felleslager er illustrert i Figur 5. I figuren er det 
også lagt inn at transportutstyr for gjødselen kan eies i sammen eller leies dersom dette skulle være 
gunstig. 

 

Figur 5. Modell for løsning med felleslager for husdyrgjødsel og biogjødsel. 

En annen løsning som kan være aktuell er med bruk av avvanningsutstyr på gården. Dette kan 
eksempelvis være en mobil skrupresse eller sentrifuge som fraktes mellom gårder for å øke 
tørrstoffinnholdet i gjødselen. Den faste gjødselen samles i en åpen kontainer som kan hentes av 
biogassanlegget med krokbil. Den flytende delen går tilbake til gjødsellager, eller helst til et annet 
eksternt lager på gården. Løsningen med mobil avvanner er illustrert i Figur 6. 
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Figur 6. Skisseløsning for bruk av mobil avvanner på en gård. 

Den viktigste fordelen med bruk av avvanningsutstyr, er reduserte transportkostnader for frakt av 
husdyrgjødsel. Eksempelvis vil en økning fra 6% til 30% TS gi en femtedel av transporten. På den 
andre siden må det avklares om gårder som leverer fast husdyrgjødsel, skal motta flytende eller fast 
biogjødsel. Dette er viktig fordi transportutstyret som benyttes for fast og flytende biogjødsel ikke er 
det samme, og kan derfor gi mye tomtransport dersom biogassanlegget skal hente fast husdyrgjødsel 
og levere flytende biogjødsel. 

En annen ting som må vurderes i henhold til bruk av avvanningsutstyr, er om substratene til 
biogassanlegget skal være i flytende eller fast form. Dersom all husdyrgjødselen leveres med høy TS, 
kan det være aktuelt å undersøke mulighetene for et biogassanlegg som kjører en tørr prosess. Pga. 
lite erfaring med denne type anlegg i Norge går ikke denne rapporten mer inn på dette alternativet, 
men det henvises til en rapport om dette tema: Different aspects of dry anaerobic digestion for bio-
energy: An overview (Kothari mfl. 2014). Dersom biogassanlegget skal kjøre med en flytende prosess, 
bør volumet med flytende husdyrgjødsel tilsvare minst halvparten av det totale volumet som leveres 
til anlegget (Flytende husdyrgjødsel > fast husdyrgjødsel + matavfall). Dersom det er mindre flytende 
husdyrgjødsel, kan tilførsel av prosessvann bli nødvendig for å kunne pumpe substratet gjennom 
anlegget. 

Basert på kommunikasjon med aktører fra landbruket på Voss, kan alle disse alternativene være 
aktuelle avhengig av situasjonen på gården. De ulike alternativene er oppsummert i Tabell 10. 

  

https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00013348_134419.pdf
https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00013348_134419.pdf
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Tabell 10. Oppsummering av modeller for leveranse av husdyrgjødsel. 

Modell Fordeler Ulemper 
 
Flytende husdyrgjødsel 

 
- Enklest logistikk og minst mulig 
   tomtransport 

 
- Krever gårder med plass for tungt 
   transportutstyr 
 

 
Felles gjødsellager 

 
- Kan gjøre det aktuelt å hente og 
   levere  gjødsel fra mindre 
   driftsenheter 
 

 
- Krever utbygging av lager 
- Bonden må selv stå for deler av 
   transporten 
 

 
Avvanning på gårdene 

 
- Minst mulig transport av vann 
- Kan gjøre det aktuelt å hente 
   gjødsel fra gårder som er langt 
   unna 

 
- Kan gi mer tomtransport 
- Krever ekstra utstyr og logistikk 

 

Av de foreslåtte løsningene, er det modellen for flytende husdyrgjødsel som sannsynligvis blir mest 
aktuelle for de største driftsenhetene, og derfor også for mesteparten av gjødselen som 
transporteres. Løsningen med avvanning på gårdene utgjør relativt små volum, og kan igangsettes 
etter at biogassanlegget er bygget. Denne ordningen kan utarbeides i samarbeid med entreprenører, 
i likhet med samarbeidet som er startet opp ved Romerike Biogassanlegg. 

12.2 ANDRE MULIGE LØSNINGER 
I løpet av de siste årene har flere aktører i Vestland fylke gjennomført forstudier for mulig produksjon 
av biogass. Dette inkluderer bl.a. Nordfjord Miljøverk IKS, Jondal kommune, Sunnhordaland 
Naturgass AS og Hardanger Biogass i Kvinnherad. Utgangspunktet for disse anleggene er at det finnes 
mye husdyrgjødsel i regionen som kan samråtnes med matavfall eller avfall fra oppdrettsbransjen. 
Flere av disse aktørene vil støte på den samme kostnadsbarrieren for å behandle matavfall, f.eks. 
anbefaler rapporten fra Nordfjord Miljøverk IKS å samarbeid med Sunnfjord Miljøverk IKS for å få nok 
mengder med matavfall (Norconsult 2019). En mulig løsning som ikke blir utredet i denne rapporten, 
er å bygge et felles forbehandlingsanlegg for matavfall i regionen. Dette vil gjøre det mulig å bygge 
flere biogassanlegg i nærheten av områder med mye husdyrgjødsel, samtidig som at 
investeringskostnaden for hvert enkelt anlegg blir redusert. Et stort sentralt forbehandlingsanlegg vil 
i tillegg være bedre rustet til å fjerne urenheter i matavfallet, og kan dermed bidra til å redusere 
plastikkproblematikken i biogjødselen. 
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Figur 7 illustrerer hvordan et 
forbehandlingsanlegg kan ta imot matavfall fra 
hele Vestland fylke  og deretter sende det ut til 
biogassanlegg som ligger i nærheten av 
husdyrproduksjon. Dette kan være en mulig 
løsning for å få mest mulig husdyrgjødsel til 
produksjon av biogass i Vestland. 
Kostnadsmessig vil denne løsningen 
sannsynligvis være mindre gunstig en ett 
enkelt stort biogassanlegg for matavfall, men 
kan være en nøkkel for å nå målet om økt 
andel husdyrgjødsel til biogassproduksjon. 
Forbehandlingsanlegget er plassert på Voss, 
slik at prosessvann kan erstattes med 
husdyrgjødsel og samtidig gi betydelig mindre 
transport til et biogassanlegg i nærheten. 
Hvorvidt denne løsningen er gjennomførbar 
har ikke blitt nærmere studert i denne 
rapporten. 

I Vestland fylke er det kun BIR som har nok 
ressurser alene til å investere i et eget 
biogassanlegg for matavfall. Samtidig kan BIR 
ha utfordringer med å anvende bioresten på 
en gunstig måte pga. manglende spredeareal i 
Bergensområdet ifølge BIR (bir.no 2018). 
Derfor har de valgt å se på alternative løsninger 
for behandling av matavfall. En av disse 
løsningene innebærer produksjon av larver 
gjennom selskapet Invertapro AS. Det mulig å 
se for seg et kombinert anlegg for 
larveproduksjon og biogass. Dette er fordi 
forbehandlingen av matavfall som gjøres før biogassprosessen, også må gjøres ved larveproduksjon. I 
tillegg produserer larvene relativt store mengder frass (larveavføring), som kan anvendes til 
biogassproduksjon (Lalander, Nordberg, og Vinnerås 2018). Mulighetene for kombinert produksjon 
av protein, biogass og biogjødsel, er ikke videre vurdert i denne prosjektperioden. 

13 MILJØ 
Bransjenormen for å dokumentere klimanytten av biogass, viser at drivstoff fra et tenkt anlegg på 
Voss kan slippe ut 131% mindre CO2 enn den fossile referanseverdien. Samlet sett kan 
biogassanlegget redusere utslipp med 5,7 tusen tonn CO2 ekvivalenter, eller tilsvarende 7% av Voss 
herad sine samlede utslipp i 2017. Den største delen av denne utslippsreduksjonen kommer av å 
erstatte fossilt drivstoff med biogass. 

I juni 2019 lanserte Miljødirektoratet en bransjenorm for å dokumentere klimanytten av biogass 
(miljodirektoratet.no 2019). Regnearket er offentlig tilgjengelig gjennom Avfall Norge sine nettsider, 
og har blitt fylt ut med antatte verdier for et biogassanlegg på Voss. Resultatene fra bransjenormen 

Figur 7. Skisseløsning med felles forbehandlingsanlegg i regionen. 
Ubehandlet matavfall sendes til Voss, hvor det behandles med 
husdyrgjødsel som prosessvann. Det ferdigbehandlede 
matavfallet blir deretter sendt til biogassanlegg rundt om i 
distriktet. Plasseringene for biogassanlegg er kun eksempler, 
basert på hvor det har blitt gjennomført forstudier. 

https://www.avfallnorge.no/bransjen/nyheter/ny-bransjenorm-for-klimarapportering-av-biogass


25 

 

vises i Figur 8. Noen av de viktigste forutsetningene i beregningene er at biogassanlegget skal 
behandle 10.000 tonn matavfall og 50.000 tonn husdyrgjødsel. I tillegg antas det at det brukes 
våtskrubbing for å oppgradere biogassen til biometan. Bruk av amin skrubbing vil gi lavere metantap 
og høyere klimanytte  ifølge regnearket (fra 131% til 142% utslippsreduksjon sammenlignet med den 
fossile referansen). 

 

Figur 8. Resultater fra bransjenorm for å dokumentere klimanytten av biogass. 

Beregningene viser at biometan fra et mulig biogassanlegg på Voss kan redusere utslipp med over 
100% i forhold til den fossile referanseverdien. Dette er mulig fordi det brukes store mengder 
husdyrgjødsel, som ellers ville slippet ut metan naturlig fra gjødsellageret. Utslippsreduksjonen 
knyttet til bruk av husdyrgjødsel er representert med den grønne søylen Karbonlagring i jord. 
Systemgrensene for Redd II er brukt i disse beregningene, dvs. at klimagevinsten for bruk av biorest 
ikke er inkludert. 

I tillegg er det gjort noen enkle beregninger for å anslå hvordan et biogassanlegg kan påvirke 
kommunens utslipp. Dette er gjort med liknende metodikk som for de kommunefordelte utslippene 
som rapporteres av Statistisk Sentralbyrå (Aasestad 2016). For beregningene antas det at 
biogassanlegget kan erstatte 1,8 millioner liter diesel, hvorav 20% går til eget transportforbruk. For å 
beregne utslipp brukes utslippsfaktor for diesel på 3,17 kg CO2-ekv. pr. liter (miljokommune.no 
2016). Legg merke til at denne utslippsfaktoren ikke medberegner innblandet biodrivstoff i 
dieselblandingen. Reduserte utslipp knyttet til substitusjon av fossil diesel blir da 4,6 tusen tonn CO2-
ekvivalenter. I tillegg antas det at biogassanlegget kan halvere metanutslippene knyttet til 
gjødselhåndtering i Voss herad som utgjør 1,1 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Dette utgjør til sammen 
5,7 tusen tonn CO2-ekvivalenter, eller ca. 7% av Voss herad sine utslipp (Voss og Granvin samlet)  
ifølge Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no 2018). Utslippsreduksjonen er satt i sammenheng med 
de kommunefordelte utslippene i Figur 9. Sammenligningen med Voss herad sine utslipp er kun ment 
for å gi en idé av størrelsesorden på utslippsreduksjonen. Hvorvidt biogassen skal utnyttes på Voss 
eller andre steder er helt åpent. 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/255056?_ts=152ac7cb500
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Figur 9. Voss herad sine utslipp i 2017 fordelt på sektorer (til sammen 83.959 tusen tonn CO2-ekvivalenter) sammenlignet 
med mulig utslippsreduksjon ved bruk av biogass som erstatter fossil diesel (mørkeblått) og reduserte utslipp knyttet til 
gjødselhåndtering (mørkegrønt).  

Biogassanlegget kan også ha en rekke indirekte utslippsreduksjoner gjennom redusert innkjøp av 
kraftfôr og kunstgjødsel, men disse er vanskeligere å kvantifisere og kommer ikke frem i 
kommunestatistikken. Et biogassanlegg kan også ha positive innvirkninger på lokalmiljøet ved å bidra 
til bedre utnyttelse av gjødselressursene og dermed redusere avrenning til vassdrag. 

Vær oppmerksom på at beregningsmetodikken for bransjenormen og de kommunefordelte 
utslippene er helt forskjellige, og kan derfor ikke sammenlignes med hverandre. 

14 ØKONOMI 
Basert på tilbudene IHM har mottatt, er det mulig å bygge et økonomisk gjennomførbart 
biogassanlegg på Voss med eget forbehandlingsanlegg for matavfall og oppgraderingsanlegg til 
komprimert biometan. Avkastningen for et slikt anlegg vil sannsynligvis bli lav, selv med 50% 
investeringsstøtte fra Enova. I et optimistisk scenario med gode avtaler med landbruket og høy pris 
på gassen kan det være mulig å oppnå 7% avkastning, selv med bare 21% investeringsstøtte. 

For landbruket, kan samarbeid med et biogassanlegg ha store fordeler for driftsenheter med høye 
utgifter knyttet til transport. Dette forutsetter at biogassanlegget kan hente husdyrgjødsel fra fjøs, 
og levere biogjødsel i nærheten av spredeareal. 

14.1 ØKONOMI FOR BIOGASSANLEGGET 
Den økonomiske vurderingen i denne rapporten baserer seg delvis på informasjon fra tilgjengelige 
offentlige rapporter. I tillegg lyste IHM ut en veiledende kunngjøring på Doffin med mål om å starte 
en dialog med aktørene på markedet, samt få et bedre kostnadsestimat på et eventuelt 
biogassanlegg. I den økonomiske vurderingen presenteres tenkte kapitalkostnader, inntekter, 
offentlig støtte og driftskostnader. Investeringsstøtten fra Enova vurderes til sist, for å estimere hvor 
mye støtte som må til for å oppnå en avkastning på 7% av investeringen. Støtten fra Enova kan ikke 
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overstige 50% av investeringen, og basert på kommunikasjon med Enova er ikke lager for biogjødsel 
på gårdene vurdert som en del av investeringskostnaden til biogassanlegget. 

Kostnadene og inntektene for biogassanlegget er gruppert i følgende kategorier: 

- Kapitalkostnader: Årlig kapitalkostnad for investering i biogassanlegget, inkl. forbehandling 
av matavfall og oppgraderingsanlegg for komprimert biometan. 

- Driftskostnader: Vedlikehold, bemanning og energiforbruk. 
- Transportkostnader: Kostnader relatert til transport av husdyrgjødsel og biogjødsel. 
- Lagerkostnader: Kostnaden relatert til investeringer/leie av lager til biogjødsel. 
- Støtte leveranse av husdyrgjødsel: Offentlig støtte gjennom landbruksavtalen for å bruke 

husdyrgjødsel til å produsere biogass. I dag satt til støtte i kr/tonn = 583(2x-x2), hvor x er 
andelen tørrstoff i gjødselen som leveres. Eksempelvis vil 1 tonn storfegjødsel med 6% TS gi 
67,9 kr/tonn. Denne støtten kan fordeles på biogassanlegget og bonden. 

- Salg av biogass: Inntekt for salg av komprimert biometan. 
- Gate fee fra matavfall: Inntekt for å ta imot matavfall. 

Tabell 11 viser tre mulige kostnadsestimater: optimistisk estimat, pessimistisk estimat og beste 
anslag. Vedlegg III: Parametere for økonomiske beregninger gir en bedre oversikt over hvilke 
parametere som er valgt, og hvordan noen av disse påvirker økonomien til anlegget. 

Tabell 11. Oppsummering med årlige kostnader og inntekter for et biogassanlegg med forbehandling for matavfall og 
oppgradering av biogass til komprimert biometan.  

Kostnader og inntekter TOTAL   Beste anslag   Pessimistisk estimat   Optimistisk estimat  
 Kapitalkostnader -7 730 000  -9 640 000  -9 790 000  
 Driftskostnader -5 165 000  -5 165 000  -5 165 000  
 Transportkostnader -2 935 788  -5 043 320  -2 001 333  
 Lagerkostnader -2 500 000  -5 760 000  -580 000  
 Støtte leveranse av HG 2 643 060  3 419 295  3 384 315  
 Salg av biogass  7 973 775  7 087 800  12 403 650  
 Gate fee fra matavfall  8 750 000  8 750 000  8 750 000  
 Total  1 036 047  -6 351 225  7 001 632  
 Investeringsstøtte fra Enova  50 % 50 % 21 % 
 Avkastning på investering  1,3 % Ikke lønnsomt 6,9 % 

 

Kostnadsestimatet viser at det kan være økonomisk gunstig å investere i et biogassanlegg på Voss 
med eget forbehandlingsanlegg og oppgradering til biometan, men avkastningen på investeringen er 
lav, selv med maks støtte fra Enova. Med dagens mandat, er det mulig at Enova vil prioritere mer 
kostnadseffektive løsninger for biogass. Et større anlegg som behandler mer matavfall og relativt sett 
mindre husdyrgjødsel vil sannsynligvis gi bedre økonomi. 

Beste anslag er også fremstilt i Figur 10. Her kommer det tydelig frem at de årlige kapitalkostnadene 
er den største utgiften for biogassanlegget, etterfulgt av driftskostnader, transportkostnader og 
lagerkostnader. Legg merke til at lagerkostnadene er nesten like store som transportkostnadene, og 
utgjør en viktig forskjell fra det optimistiske estimatet. Dette påpeker viktigheten av å utforme gode 
avtaler og praktiske løsninger med landbruket, slik at disse kostnadene blir lavest mulig. En annen 
forskjell er prisen for biogassen, som er satt til 7 kr/Nm3 i det optimistiske estimatet kontra 4,5 
kr/Nm3 i beste anslag. Den viktigste forskjellen mellom beste anslag og det pessimistiske scenarioet, 
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er betydelig høyere kapitalkostnader (dyrere forbehandlingsanlegg for matavfall) og dårligere 
logistikk for transport og lager (lavere %TS i husdyrgjødsel og mindre størrelse på transportutstyr). 

 

Figur 10. Grafisk fremstilling av kostnadsoverslag for biogassanlegg på Voss. 

Det finnes mange alternativer for utbygging av gjødsellager, f.eks. betongkum, stålkum og 
midlertidige kontainerløsninger. Kostnadene vil i stor grad variere med type kum, størrelse og 
grunnarbeid, men kan anslås til alt fra 400-1.000 kr/m3. Figur 10 viser at lagerkostnadene kan være 
betydelige og bør analysere nærmere. En av årsakene til at det kan være vanskelig å bygge ut lager 
for bonden, er at det ofte vil være mest aktuelt å investere i lager på leiejord, som har 
tidsbegrensede avtaler. 

14.2 ØKONOMI FOR LANDBRUKET 
På samme måte som for biogassanlegget er kostnadene og inntektene/sparte kostnader for bonden 
delt i følgende kategorier: 

- Kapitalkostnad (lager): Årlig kapitalkostnad for investering i lager for biogjødsel. Ikke alle 
gårdene må investere i nytt lager. 

- Tilskudd husdyrgjødsel: Deler av støtten som går til å levere husdyrgjødsel til 
biogassproduksjon. Her vurdert til 15 kr/tonn husdyrgjødsel.  

- Lagerleie: Biogassanlegget kan leie lagerkapasitet for biogjødsel hos bønder som disponerer 
dette. I denne vurderingen er lagerleie satt til 50kr/tonn husdyrgjødsel levert. 

- Støtte fra Innovasjon Norge til lager: Innovasjon Norge støtter utbygging av lager for 
husdyrgjødsel med opptil 100.000 kr.  

- Redusert bruk av kunstgjødsel: Bruk av biogjødsel, som inneholder mer nitrogen enn 
husdyrgjødsel, kan gi noe lavere behov for kunstgjødsel. Dette regnes som en spart kostnad. 
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- Redusert gjødseltransport: Biogassanlegget kan hente husdyrgjødsel på gården og deretter 
levere biogjødselen til et lager i nærheten av spredeareal. Dette kan gi betydelig reduserte 
transportkostnader for bruk med lang avstand til spredeareal. 

NLR har gjennomført telefonintervju med utvalgte melkeprodusenter på Voss for å anslå hvordan et 
mulig samarbeid kan påvirke gårdens økonomi. Figur 11 og Figur 12 viser anslagsvis hvordan 
økonomien slår ut på to ulike gårder. Figur 11 representerer en stor melkeprodusent på Voss med 
store kostnader relatert til transport av husdyrgjødsel. Figur 12 representerer en middels stor gård 
med ca. 20 årskyr med pumping til eksterne lager og nær avstand til spredeareal. Gårdene som er 
valgt i dette eksemplet er ikke nødvendigvis representative for Voss, men viser at det kan være store 
forskjeller mellom de ulike driftsenhetene. 

 

Figur 11. Eksempel på hvordan samarbeid med et biogassanlegg kan påvirke økonomien for et stort bruk på Voss. 

 

Figur 12. Eksempel på hvordan samarbeid med et biogassanlegg kan påvirke økonomien for et middels bruk på Voss med 
små kostnader relatert til transport av husdyrgjødsel. 
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Figurene viser at reduserte transportkostnader for husdyrgjødsel kan være en viktig 
kostnadsbesparelse for bruk som samarbeider med biogassanlegget. På den andre siden, ser vi at det 
kan være store forskjeller mellom bruk på Voss, og at ikke alle bruk vil tjene på et samarbeid slik det 
er modellert i disse eksemplene. Det blir viktig for biogassanlegget å vurdere hvordan avtalene med 
landbruket skal utformes for å få tilgang til mest mulig husdyrgjødsel uten at dette går unødvendig 
utover økonomien. Tilsvarende, må hvert enkelt bruk vurdere om avtalen passer for dem.  

Det kan være mulig å se for seg en utveksling av tjenester, hvor biogassanlegget bidrar med 
gjødseltransport og landbruket disponerer husdyrgjødsel og lagerkapasitet. Dersom det er behov for 
utbygging av nye lager, bør dette sees i sammenheng med ny gjødselvareforskrift og mulige 
kommende støtteordninger for å oppnå 10 måneders lagerkapasitet. 

15 KONKLUSJONER 
Et biogassanlegg på Voss kan bidra til oppnåelsen av flere politiske mål som angår klima, miljø og 
grønne arbeidsplasser. I tillegg kan et biogassanlegg bidra til at avfallsbransjen, landbruksnæringa og 
transportbransjen møter de kravene som sannsynligvis kommer med fremtidige reguleringer. Til 
tross for at produksjon av biogass fra matavfall og husdyrgjødsel ikke nødvendigvis gir stor 
avkastning på investeringen, kan et biogassanlegg gi store samfunnsøkonomiske gevinster som 
grønne arbeidsplasser, reduserte utslipp, produksjon av fornybar energi, gjenvinning av 
næringsstoffer, klimavennlig matproduksjon og bedre utnyttelse av lokale ressurser.  

Voss har bl.a. følgende viktige fordeler som gjelder produksjon av biogass: 

Stor husdyrproduksjon gir store gjødselmengder som kan anvendes til biogassproduksjon og erstatte 
prosessvann i anlegget. Dette er i tråd med gjeldende politiske mål om å utnytte mer husdyrgjødsel 
til biogassproduksjon. Et biogassanlegg på Voss kan sannsynligvis behandle minst 50.000 tonn 
husdyrgjødsel, som tilsvarer ca. 60% av storfegjødselen på Voss. 

Landbruket har allerede den kunnskapen og utstyret som skal til for å benytte biogjødselen på en 
god måte. Dette kommer av at biogjødsel og husdyrgjødsel har mange av de samme egenskapene, og 
kan lagres i de samme gjødselkummene og spres med stripespreder, som allerede er utbredt i Voss 
herad. 

Landbruket har også et økende behov for effektive transportløsninger og økt lagerkapasitet for 
husdyrgjødsel. Dette kommer bl.a. av det blir stadig færre driftsenheter på Voss, men hver 
produsent har et økende antall husdyr. Dette betyr lenger avstand til spredeareal og økte kostnader 
relatert til gjødseltransport. Samtidig kommer det nye reguleringer som krever økt lagerkapasitet for 
husdyrgjødsel. Med gode logistikkløsninger kan et biogassanlegg bidra til å dekke disse behovene. 
Samtidig kan riktig etterbehandling av biogjødselen (separasjon) gi landbruket et mer verdifullt 
gjødselprodukt uten spiredyktige ugressfrø og høyere nitrogeninnhold. 

Med kommende krav om kildesortering av matavfall, er Hordaland en av regionene i Norge som 
kommer til å se størst økning i tilgangen på organisk avfall. Dette kommer bl.a. av at Bergen ikke 
kildesorterer matavfallet sitt i dag. I tillegg er det mulig å se for seg en økt tilgang på fiskeslam og 
dødfisk fra oppdrettsanlegg etter hvert som reguleringene for denne bransjen også strammes inn. 

Tilgang til tilstrekkelig spredeareal sees ikke på som en stor utfordring på Voss. Dette kommer bl.a. av 
at det er ledig kapasitet hos landbruket i dag og at biogjødselen kan behandles på en måte 
(separasjon) som gjør det gunstig å spre mer gjødsel per dekar. Et biogassanlegg kan bidra til at 
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gjødselressursene på Voss utnyttes på en bedre måte enn det gjøres i dag ved å bidra til bedre 
fordeling av gjødselen på mer spredeareal. Dette kan i tillegg erstatte bruken av kunstgjødsel i noen 
grad. 

Basert på den økonomiske vurderingen i denne rapporten kan det være økonomisk gjennomførbart 
å bygge et anlegg på Voss med eget forbehandlingsanlegg for 10.000 tonn matavfall og oppgradering 
av gassen til komprimert biometan. Dette forutsetter gode avtaler med landbruket, god pris for 
biogassen og effektive logistikkløsninger for transport og lagring av gjødsel. Det anbefales at IHM går 
sammen med flere aktører i regionen som kan være interessert i å bygge et biogassanlegg siden det 
kan gi betydelige stordriftsfordeler å behandle større mengder matavfall. Dette kommer bl.a. av høye 
investeringskostnader for forbehandlingsanlegget for matavfall. Det finnes også rimeligere løsninger 
for forbehandling, men det er noe usikkerhet knyttet til hvor godt disse løsningen skiller ut plastikk 
og andre fremmedlegemer. 

Til slutt bør det påpekes at et biogassanlegg som behandler 50.000 tonn husdyrgjødsel og 10.000 
tonn matavfall kan produsere et drivstoff som gir over 130% reduserte utslipp i forhold til den 
fossile referanseverdien. Biogassen gir en høyere klimanytte enn noen andre fornybare 
energiteknologier fordi metanen produseres av ressurser som ellers ikke ville bidratt til 
energiproduksjon, utenom forbrenning. Samtidig bevares næringsstoffene som kan gå til ny 
matproduksjon. 

Et av de viktigste ubesvarte spørsmålene ila. denne prosjektperioden er knyttet til synlig plast og 
mikroplast i biogjødselen. I det videre arbeidet bør det settes av ressurser som ser på mulige 
løsninger for å minimere mengdene plastikk som følger matavfallet, f.eks. bruk av papirposer, 
informasjonskampanjer eller liknende tiltak. Kvaliteten og størrelsen på forbehandlingsanlegget for 
matavfall vil også ha noe å si for mengdene fremmedlegemer som følger prosessen videre. Det er 
også viktig at landbruket er klar over denne problemstillingen og utformer avtaler som setter strenge 
begrensninger til hvor mye plastikk som kan følge biogjødselen. 

IHM har mottatt støtte fra Hordaland fylkeskommune til å fortsette arbeidet med biogass. I denne 
sammenheng vil det opprettes et kontaktforum for biogass som skal forsøke å opprette en dialog 
mellom aktuelle aktører i Vestland fylke. Dette arbeidet vil pågå fra november 2019 til desember 
2020. 
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