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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Globalt står landbruket for utslipp av 10 milliarder tonn CO2 (tall fra 2010), av dette kommer over 

50 % fra husdyrhold (FAO, 2014). Utnytting av organisk avfall til produksjon av biogass vil både 

kunne bidra til reduksjon av et avfallsproblem og produksjon av energi. 

 

Landbruket, og spesielt husdyrholdet, står ved siden av transport for vesentlige klimautslipp i 

Hardangerkommunene. Biogassanlegg er et tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser, 

samtidig som det kan produsere energi som kan erstatte bruk av fossilt drivstoff i 

transportsektoren. Rester fra biogassanlegget kan videre tilbakeføres landbruket som gjødsel, og 

være et alternativ til kunstgjødsel gjennom bedre utnytting av denne ressursen. Rivedal og 

Knutsen (2016) kartla aktuelle steder for etablering av biogassanlegg i Hordaland ut fra dyretall 

og mengde gjødsel.  Jondal, Øystese, Norheimsund og Tørvikbygd var alle sett på som aktuelle 

steder. 

 

Et samarbeid mellom landbruk og fiskeoppdrett i Hardangerfjorden vil også kunne være med på å 

løse miljøutfordringer som oppdrettsnæringa har. Oppdrett av fisk er en stor og viktig næring, 

særlig på Vestlandet. I 2016 ble det solgt 1.326.156 tonn matfisk fra Norge, 1/3 av dette kommer 

fra Vestlandet (Statistisk sentralbyrå). Med lang kyst og mange fjorder er potensialet for økt 

produksjon stor. Nye driftsmetoder med oppsamling av slam under merdene, vil kunne øke 

mengdene tilgjengelig organisk avfall fra oppdrettsanleggene, som igjen vil kunne gå inn som en 

ressurs i en slik produksjon.  

 

Interkommunalt samarbeid har fokus på at kommunegrenser er under endring, og at dette 

påvirker det regionale samarbeidet. Det gjør det naturlig å se på samarbeidsområder som 

omfatter hele nye kommuner. I diskusjonen om utvikling av merkevaren Hardanger, har det vært 

pekt på regionens muligheter for å profilere seg som en klima- og miljøregion. En satsing på 

biogass i Hardanger vil kunne støtte omdømmet til merkevaren Hardanger. 

 

Indre Hordaland Miljøverk har tidligere (2011) gjennomført en kartlegging av mengdene med 

våtorganiske ressurser tilgjengelige i IHM sine eierkommuner (Asplan Viak notat). Denne 

utredningen har sett på husdyrgjødsel, matavfall og slam fra renseanlegg. Denne kartlegginga har 

nå blitt supplert med en utredning som også omfatter de resterende områdene av Hardanger 

(Kvam og Odda), samt Kvinnherad og Etne. I tillegg er ressurser fra fiskeoppdrettsnæringa 

inkludert i kartlegginga. 

 

1.2 Formålet med utredninga  

Prosjektet har hatt som mål å kartlegge grunnlaget for biogassproduksjon ut fra det 

ressursgrunnlaget som finnes i Hardangerkommunene knyttet til husdyrgjødsel, fiskeavfall fra 

oppdrettsanlegg og annet organisk avfall. Relevant kunnskap om temaet er sammenstilt, og 

utredningen skal danne et grunnlag for å kunne ta stilling til om dette er noe en skal arbeide 

videre med, med sikte på en eventuell realisering. Prosjektet tar utgangspunkt i det som er kjent 

kunnskap ut fra tidligere prosjekter og utredninger andre steder, erfaringer fra tilsvarende 

prosjekter, tilgjengelig statistikk og litteratur.  

 

1.3 Kort sammendrag av utredninga 

Med bakgrunn i det ressursgrunnlaget som er kartlagt og beregninger av biogasspotensialet som 

disse mengdene utgjør så vil det være teoretisk mulig å oppnå en biogassproduksjon på omtrent 
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20 GWh per år, eller 2 millioner liter diesel med ressursgrunnlaget i Hardanger. Til sammenligning 

brukte TINE ca. 20 millioner liter diesel til tungtransport i 2017. En kapasitet på 20 GWh tilsvarer 

et mellomstort biogassanlegg i norsk skala. 

 

Utredningen viser at selv om det største volumet av ressurser i Hardanger er husdyrgjødsel så er 

det fiskeensilasje som utgjør det klart største biogasspotensialet. Dersom man utgår fra at det er 

mulig å få tak i mer fiskeensilasje for biogassproduksjon enn det som er skissert tilgjengelig fra 

Hordafôr så vil biogasspotensialet kunne være langt høyere enn 20 GWh.  

 

Det ble i et underveismøte med styringsgruppa for prosjektet avgjort at Rambøll skulle se 

nærmere på et konsept for et stort biogassanlegg. Ved å anta at det er mulig å få tak i nærmere 

40 000 tonn fiskeensilasje sammen med de andre ressursene som Rambøll har kartlagt så vil det 

kunne være teoretisk mulig å oppnå en biogassproduksjon på omtrent 60 GWh, eller 6 millioner 

liter diesel. Dette tilsvarer nesten en tredjedel av årlig dieselforbruk for TINE i 2017.  

 

Et anlegg som produserer 60 GWh biogass og biogjødsel vil kunne være et godt klima- og 

miljøtiltak. Hvis biogassen selges som drivstoff erstatter den bruk av fossilt drivstoff, noe som vil 

gi en reduksjon i utslipp av klimagasser og andre forurensninger. Hvis biogjødselen erstatter 

kunstgjødsel som er produsert industrielt og med bruk av fossile brensler så vil dette også utgjøre 

en reduksjon i utslipp. Anlegget vil produsere 25 656 tonn avvannet biogjødsel og 125 000 tonn 

flytende biogjødsel som tilsvarer et spredeareal på henholdsvis 17 500 og 60 000 dekar gitt 

anleggskonseptet skissert i denne utredningen. Totalt så kan biogassanlegget utgjøre en årlig 

besparelse på omtrent 500 tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer årlige utslipp fra 410 

personbiler (bensin).   

 

Et anlegg som produserer 60 GWh biogass er et stort anlegg med relativt store 

investeringskostnader. Et overslag basert på erfaringskostnader gir en investering på rundt 250 

millioner kroner. Da er det lagt til grunn at det skal produseres flytende biogass (LBG) og at 

biogjødselen avvannes. Overslaget gir videre omtrent 12 millioner kroner i årlige driftskostnader. 

Et slikt anlegg er avhengig av å ha en inntekt på både mottak og behandling av ressurser og en 

inntekt på biogassen.  

 

Det er mange usikkerheter i et tidlig fase anslag. Erfaringskostnadene som Rambøll bruker er 

basert på informasjon om hva andre biogassanlegg i Norge og Norden har kostet å bygge ut. En 

svakhet ved å bruke slike erfaringstall er at mange av utbyggingene har møtt på utfordringer 

underveis som har vært kostbare, eksempelvis uheldige grunnforhold og innkjøringsproblemer. 

Kostnadene for disse utfordringene ligger inne i Rambølls overslag. Videre så er anslaget basert 

på tidligere erfaring og tar ikke høyde for modning og utvikling av teknologi. For å få et bedre 

bilde av hva anlegget vil koste så bør anleggskonseptet beskrives i noe mer detalj, og man bør 

deretter utfordre leverandører på å gi et anslag over hva de mener at anlegget vil kunne koste. 

Det vil da være naturlig å dimensjonere anlegget basert på en bestemt sammensetning og 

mengde av ressurser som er planlagt brukt, velge om det skal etableres parallelle linjer, og 

lignende. Dette vil det være naturlig å gjøre i forbindelse med et forprosjekt.  
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2. RESSURSGRUNNLAG 

 

2.1 Dagens situasjon 
Det er utarbeidet en oversikt over hvilke ressurser som er aktuelle for å inngå i 
biogassproduksjon i Hardangerkommunene Kvam, Jondal, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og 

Odda, samt Kvinnherad og Etne. 
 
Ressursene som er blitt kartlagt omfatter følgende kategorier:  

• Slam fra avløpsrenseanlegg  
• Septisk avløpsslam fra slamavskillere  
• Organisk materiale fra fiskeoppdrett på land med henholdsvis 5%, 15% og 34% salinitet 

(det skilles mellom ulike saliniteter fordi salinitet er en viktig faktor i vurderingen av 
teknisk løsning)  

• Husdyrgjødsel, herunder melkekyr, ammekyr, øvrige storfe, hester, får, mink og rev, 
geiter, purker, råner, slaktegris, smågriser < 20 mnd, verpehøns > 20 uker, gjess, kalkun 
og kyllinger  

• Matavfall fra husholdning  
• Matavfall fra næring og industri 

• Næringsavfall, herunder rester fra saft og ciderproduksjon  
 
Organisk materiale fra oppdrett på sjø er ikke tatt med ettersom det i praksis er svært vanskelig å 
samle opp og utnytte. Videre er annet næringsavfall enn rester fra saft og ciderproduksjon, som 
for eksempel slakteriavfall, ikke tatt med som en egen kategori ettersom det i praksis i mange 
tilfeller går til protein og fòrproduksjon.  
 

Ressursgrunnlaget i Hardangerkommunene er gjengitt i Figur 1 nedenfor. Kvinnherad og Etne er 
tilstøtende kommuner til Hardangerkommunene og er tatt med som en del av ressursgrunnlaget 
Tabell med verdier angitt i både våtvekt og tørrvekt kan finnes i vedlegg 1. Vedlegget beskriver 
også forutsetningene for tallene som er brukt.  
 

 

Figur 1: Ressursgrunnlag i Hardanger sammen med Kvinnherad og Etne kommune, dagens situasjon (tall for 

2017). 
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Med bakgrunn i Rambølls kartlegging, som vist i Figur 1,  er det Kvinnherad kommune som har 
det største ressursgrunnlaget av de 9 hardangerkommunene. En stor andel av volumet med 
ressurser er husdyrgjødsel for alle de 9 kommunene. I tillegg til ressursgrunnlaget i figuren er 
fiskeensilasje fra Hordafôr tatt med i utredningen. Hordafôr holder til i Bekkjarvik i Austevoll 
kommune, og er derfor ikke tatt med i figuren. Det er anslått at om lag 1 750 tonn (tørrvekt) med 
fiskeensilasje kan være tilgjengelig på kort sikt, basert på samtaler Rambøll har hatt med 

Hordafôr. Fiskeensilasje utgjør ikke en stor andel av volumet med ressurser sammenlignet med 
husdyrgjødsel, men det utgjør en stor andel av produksjonspotensialet for biogass, som beskrevet 
nærmere i avsnitt 2.5.  

I ressursgrunnlaget inngår alt råstoff som er generert per innbygger eller per husdyr/oppdrettsfisk 
per år i kommunene. Hvor mye som faktisk blir eller kan bli samlet inn og behandlet er usikkert, 

men vil sannsynligvis være mindre enn det som er fremvist her. Dette omtales nærmere i de 
neste avsnittene. En nærmere beskrivelse av forutsetningene er gitt i avsnitt 2.4 og vedlegg 1. 

2.2 Situasjon om 5 og 10 år  

Figur 2 og Figur 3 viser framskrivinger av forventede mengder med ressurser som vil måtte 

behandles om 5 og 10 år i Hardangerkommunene. Kvinnherad og Etne er tilstøtende kommuner 

til Hardangerkommunene og er tatt med som en del av ressursgrunnlaget.  

 

 

Figur 2: Ressursgrunnlag i Hardanger sammen med Kvinnherad og Etne kommune, situasjon om 5 år (tall for 

2022). 

 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

1227 Jondal

1228 Odda

1231 Ullensvang

1232 Eidfjord

1233 Ulvik

1234 Granvin

1238 Kvam

1211 Etne

1224 Kvinnherad

MENGDER I TONN TØRRVEKT

RESSURSGRUNNLAG I HARDANGER, KVINNHERAD OG ETNE, 

SITUASJON OM 5 ÅR

Avløpsslam Septikslam

Husdyrgjødsel Matavfall

Matavfall Næring Fiskeoppdrettsslam, landbaserte, 5% salinitet

Rest fra saft og ciderproduksjon Gjødsel fiskeoppdrett, landbaserte, 15% salinitet



Rambøll - utredning 

 

Doc ID 1062889-1 / HAR-BIO-34-001 Version 3 

 

9/52 

 

Figur 3: Ressursgrunnlag i Hardanger sammen med Kvinnherad og Etne kommune, situasjon om 10 år (tall for 

2027). 

Mengder med husdyrgjødsel om 5 og 10 år blir svært usikre og er ikke blitt framskrevet i denne 

utredningen. Tallene er derfor de samme som i Figur 1. Mengder med avløpsslam, septikslam og 

matavfall er framskrevet med bakgrunn i antatt befolkningsvekst. Mengder med 

fiskeoppdrettslam er framskrevet med bakgrunn i en antakelse om årlig vekst i smoltproduksjon, 

slaktefisk på land og marinfiskproduksjon på henholdsvis 3%, 2% og 0,5% og er basert på 

Rambølls egen erfaring med dette markedssegmentet. Krav om oppsamling av suspendert stoff 

fra anleggene vil legge føringer for hvor mye som samles inn og som kan anvendes i et potensielt 

biogassanlegg.  

 
Ressursgrunnlaget i figuren representerer en framskriving av alt råstoff som er generert per 
innbygger eller per husdyr/oppdrettsfisk per år i kommunene. Hvor mye som faktisk blir eller kan 

bli samlet inn og behandlet er usikkert, men vil være mindre enn det som er fremvist her. En 
nærmere beskrivelse av forutsetningene er gitt i avsnitt 2.4 og vedlegg 1.  

2.3 Ulike typer husdyrgjødsel 

Mengder av ulike typer husdyrgjødsel i kommunene er gitt i Tabell 1 nedenfor. Tabellen viser 

dagens situasjon. 

 

Tabell 1: Ulike mengder husdyrgjødsel i kommunene 

Kommune 

Melkekyr, 
ammekyr 
og øvrig 
storfe  

Verpehøns, 
gjess, 
kalkun og 
kyllinger 

Purker, 
slaktegris 
og 
smågriser 

Hester Får 
Mink og 
rev 

Geiter 

 Tonn TS/år Tonn TS/år Tonn TS/år Tonn TS/år Tonn TS/år Tonn TS/år Tonn TS/år 

Kvam 2 116 178 1 53 1 296 29 93 

Granvin 394 0 1 17 368 0 0 

Eidfjord 145 0 1 8 218 0 0 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

1227 Jondal

1228 Odda

1231 Ullensvang

1232 Eidfjord

1233 Ulvik

1234 Granvin

1238 Kvam

1211 Etne

1224 Kvinnherad

MENGDER I TONN TØRRVEKT

RESSURSGRUNNLAG I HARDANGER, KVINNHERAD OG ETNE, 

SITUASJON OM 10 ÅR

Avløpsslam Septikslam

Husdyrgjødsel Matavfall

Matavfall Næring Fiskeoppdrettslam, landbasert, 5% salinitet

Rest fra saft og ciderproduksjon Gjødsel fiskeoppdrett, landbaserte, 15% salinitet
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Kommune 

Melkekyr, 
ammekyr 
og øvrig 
storfe  

Verpehøns, 
gjess, 
kalkun og 
kyllinger 

Purker, 
slaktegris 
og 
smågriser 

Hester Får 
Mink og 
rev 

Geiter 

Ullensvang 237 253 0 31 616 0 29 

Odda 190 0 25 51 515 0 72 

Jondal 772 0 0 4 297 0 0 

Etne 2 952 1 381 71 1 630 0 652 

Kvinnherad 4 123 53 3 82 1 989 0 382 

 

 

2.4 Realistisk utnyttelsesgrad 

2.4.1 Avløpsslam og septikslam 

Mengdene med ressurser som er beregnet er produserte mengder, det vil si den mengden som 

genereres per innbygger og næringsmiddelbedrift og ikke den mengden som skilles ut i 

renseanlegg eller slamavskillere. Avhengig av renseanlegg og slamavskilleres rensegrad (for 

fjerning av organisk materiale) så vil de faktisk tilgjengelige mengdene slam forventes å være noe 

lavere sammenlignet med verdiene i figurene. På en annen side fanger beregningene ikke opp 

eventuelle påslipp av avløpsvann fra industrien, slik at de faktisk produserte mengdene slam 

totalt for innbyggere og næringsmiddelindustri kan være noe høyere enn det som er blitt 

beregnet. Vi tar derfor utgangspunkt i at de mengdene med ressurser som er beregnet og 

fremstilt i figurene i denne rapporten er vårt beste estimat.  

2.4.2 Husdyrgjødsel 

Mengdene med husdyrgjødsel som er beregnet er produserte mengder, det vil si den teoretiske 

mengden med gjødsel som genereres per husdyr. Det er gjort et fratrekk for andel husdyrgjødsel 

som er antatt avsatt på beite da denne vil være utfordrende å samle inn i mange tilfeller. Det er 

antatt at all gjødsla lagres og spres direkte lokalt i dag. Potensialet for behandling, særlig i 

biogassanlegg, kan være stort og det er politisk vilje nasjonalt til å tilrettelegge for å øke andelen 

husdyrgjødsel brukt til biogassproduksjon. Videre kan mangel på lagringsplass for husdyrgjødsel 

og innskjerpede krav til gjødsling med blant annet fosfor være drivere for å finne alternative 

behandlingsformer for husdyrgjødsel. Av de beregnede mengdene er det forbundet stor 

usikkerhet i hvor mye som er tilgjengelig for behandling. Vi har tatt utgangspunkt i at de 

mengdene med ressurser som er beregnet og fremstilt i figurene er et optimistisk anslag, men 

likevel vårt beste estimat over mengden med ressurser. En framskriving av mengden 

husdyrgjødsel som behandles i 2022 og 2027 blir svært usikker og er derfor ikke gjennomført. 

2.4.3 Matavfall 
Mengdene med matavfall som er beregnet er produserte mengder, det vil si den mengden som 

genereres per innbygger og næringsvirksomhet. Mengden med matavfall som samles inn og 

behandles øker som en følge av befolkningsvekst og forbedret sortering. Det er likevel et ønske 

om at mengden skal reduseres på sikt, og da spesielt matsvinn. Flere restauranter og hotellkjeder 

har de siste årene hatt et stort fokus på matsvinn og har gjennom aktive tiltak og kontinuerlig 

forbedringsarbeid allerede klart å gjøre betydelige kutt. Matsvinn er forbundet med et betydelig 

økonomisk tap for matindustri, grossist og butikk. Videre er matsvinn forbundet med betydelige 

klimagassutslipp. Næringen jobber selv aktivt for å identifisere og iverksette tiltak som bidrar til 

redusert matsvinn. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom COOP og Norsk Gjenvinning, 

som har signert en avtale som sikrer at matavfallet fra cirka 650 COOP-butikker tas hånd om av 

Norsk Gjenvinning (nggroup.no, 2016). Noe av matavfallet skal sorteres i det nye 

forbehandlingsanlegget på Sotra. ForMat har kartlagt matsvinn over en periode på 5 år – fra 2010 

til 2015. Resultatene fra kartleggingen viser at den totale mengden matsvinn per innbygger, 
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husholdninger inkludert, i løpet av denne 5 årsperioden er blitt redusert med 12 % 

(Østfoldforskning, Matsvinn i Norge 2010-2015. Sluttrapport fra ForMat-prosjektet, 2016). 

Dersom det legges til grunn at denne positive trenden fortsetter framover kan fremtidige 

produserte mengder med matavfall fra næring og industri antas redusert. Vi har tatt 

utgangspunkt i befolkningsveksten når vi har beregnet mengden matavfall, både fra husholdning 

og næring, og ikke hensyntatt en eventuell reduksjon i mengdene matavfall generert i fremtiden. 

Mengdene som er beregnet og fremstilt i figurene er et optimistisk anslag, men likevel vårt beste 

estimat av mengden ressurser.   

2.4.4 Fiskeoppdrettslam 

Slammengdene fra fiskeoppdrett er estimert ut i fra totalt tillatt fòrmengde brukt i alle 

kommunene. Dette er teoretisk maksimal fòrmengde brukt ut fra tillatelsen og vi vet at disse 

mengdene ikke nødvendigvis er virkelige mengder brukt. Videre kan mengden variere betydelig 

over året og som følger av produksjonen. I våre beregninger bruker vi en faktor på 1,5 av årlig 

mengde fòr som blir brukt. Dette betyr at det produseres 1,5 liter (avrundet til kg) slam med 10% 

TS per kg fôr som blir brukt.  

 

Framskrivingen av mengder 5 og 10 år fram i tid er gjort med en antakelse om årlig vekst i 

smoltproduksjon, slaktefisk på land og marinfiskproduksjon på henholdsvis 3%, 2% og 0,5% og 

er basert på Rambølls egen erfaring med dette markedsegmentet. Krav om oppsamling av 

suspendert stoff fra anleggene vil legge føringer for hvor mye som samles inn og som kan 

anvendes i et potensielt biogassanlegg. 

2.4.5 Rest fra saft og ciderproduksjon 

Frukt- og bærrester fra pressing av saft, juice og cider kan være godt egnet råstoff i et 

biogassanlegg. Mye av restene, særlig eplerester, er et ettertraktet råstoff som i dag går til 

produksjon av dyrefòr. Dette er mer høyverdig utnyttelse av ressurser en energiproduksjon, og 

disse mengdene er derfor ikke tatt med i ressursgrunnlaget i denne rapporten. Rester fra 

solbærproduksjon går i dag til kompostering, og kan derfor være egnet i biogassproduksjon. Aga 

saftfabrikk, som er eid av Synnøve Finden, anslår at årlige mengder med slikt råstoff er 350 tonn. 

Vi antar at de tre andre fruktlagerne i Hardanger også produserer noe rester, og har anslått at de 

totale mengdene utgjør omtrent 500 tonn i dag. Ciderproduksjonen i Hardanger er på frammasj 

og bransjen regner med at etterspørselen øker i årene som kommer. Mengden med rester kan 

derfor også forventes å øke, og vi har anslått at det vil være 10% mer rester om 5 år og 10 år. 

Hvor mye som kan forventes å være tilgjengelig til biogassproduksjon er usikkert.  

2.4.6 Fiskeensilasje 

Fiskeensilasje er for det meste død fisk fra oppdrettsanlegg som er konservert med maursyre, og 

egner seg godt for behandling i biogassanlegg. Hordafôr selger i dag fiskeensilasje hvor en del går 

til utlandet, og en del går til andre områder i Norge. De er positive til å selge fiskeensilasje til et 

lokalt anlegg. Basert på informasjon fra Hordafòr er det gjort et overslag over forventede 

tilgjengelige mengder med fiskeensilasje i dag. Det er ikke gjort overslag over tilgjengelige 

mengder 5 og 10 år fram i tid men det kan, på grunn av ressursens høye biogasspotensiale, være 

interessant å gjøre en nærmere vurdering av hvilke mengder det kan være mulig å få tak i. Som 

denne utredningen vil vise så kan man klare å etablere et anlegg for produksjon av flytende 

biogass (LBG) dersom 40 000 tonn med fiskeensilasje er tilgjengelig i tillegg til det øvrige 

ressursgrunnlaget som vist i Figur 1.  
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2.5 Produksjonspotensiale 

Tabell 2 og Tabell 3 viser hvor mye biogass som kan produseres med det ressursgrunnlaget som 

potensielt kan være tilgjengelig i Hardangerkommunene i dag (Figur 1 i avsnitt 2.1). Mengden 

med biogass er vist som volumetrisk mengde i normalkubikk (Nm3) og mengde energi i GWh. 

Tabell 2 viser mengdene fordelt per råstofftype, mens Tabell 3 viser mengdene fordelt per 

kommune.  

 

Tabell 2: Produksjonspotensiale for biogass i Hardanger, fordelt på råstofftyper. Dagens situasjon. 

Råstoff type Råstoffvolum, tonn  
våtvekt (tørrvekt) 

Metan, mengde i 
tusen Nm3 

Biogass, 
energimengde GWh 

Husdyrgjødsel 59 900 (5 990) 775 7,5 

Avløpsslam   2 520 (504) 121 1,1 

Fiskeoppdrettslam   3 796 (114) 27 0,3 

Matavfall   2 328 (768) 230 2,2 

Rest fra ciderprod. 500(165) 50 0,5 

Fiskeensilasje 7 000(1750) 929 9 

Sum 76 044 (9291) 2132 20,6 

 

Tabell 3: Produksjonspotensiale for biogass i Hardanger, fordelt på kommuner. Dagens situasjon. 

Kommune Råstoffvolum, tonn  
våtvekt (tørrvekt) 

Metan, mengde i 
tusen Nm3 

Biogass, 
energimengde GWh 

Jondal 9 851 (988) 139 1,4 

Odda 6 200 (846)  167 1,6 

Ullensvang 7 304 (961) 180 1,7 

Eidfjord 2 464 (278) 43 0,4 

Ulvik 4 834 (519) 77 0,7 

Granvin 5 642 (596) 85 0,8 

Kvam 32 749 (3 350) 512 5,0 

Sum Hardanger 69 044 (7 540) 1 203 11,6 

Fiskeensilasje 7 000 (1750) 929 9 

Sum Hardanger + 
fiskeensilasje  

76 044(9 291) 2132 20,6 

 

Tabell 4 og Tabell 5 viser hvor mye biogass som kan produseres med det ressursgrunnlaget som 

potensielt kan være tilgjengelig i Hardangerkommunene om 5 og 10 år (Figur 2 og Figur 3 i 

avsnitt 2.2). Mengden med biogass er vist som volumetrisk mengde i normalkubikk (Nm3) og 

mengde energi i GWh. Mengdene er her kun vist per råstofftype og ikke per kommune.  
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Tabell 4: Produksjonspotensiale for biogass i Hardanger. Estimerte verdier for situasjon om 5 år (tall for 2022). 

Råstoff type Råstoff, tonn  
våtvekt (tørrvekt) 

Metan, mengde i 
tusen Nm3 

Biogass, 
energimengde GWh 

Husdyrgjødsel 59 901 (5 990) 775 7,5 

Avløpsslam 2 646 (529) 127 1,3 

Fiskeoppdrettslam 4 961 (145) 36 0,4 

Matavfall 2 443 (806) 242 2,3 

Rest fra ciderprod. 550(182) 55 0,5 

Fiskeensilasje 7 000(1750) 929 9 

Sum 77 501 (9 406) 2 163 20,9 

 

Tabell 5: Produksjonspotensiale for biogass i Hardanger. Estimerte verdier for situasjon om 10 år (tall for 2027). 

Råstoff type Råstoff, tonn  
våtvekt (tørrvekt) 

Metan, mengde i 
tusen Nm3 

Biogass, 
energimengde GWh 

Husdyrgjødsel 59 901 (5 990) 775 7,5 

Avløpsslam 2 762 (552) 133 1,3 

Fiskeoppdrettslam 6 484 (195) 47 0,45 

Matavfall 2 550 (842) 252 2,4 

Rest fra ciderprod. 605(200) 60 0,6 

Fiskeensilasje 7 000(1750) 929 9 

Sum 79 302 (9 528) 2 195 21,2 

 

Med bakgrunn i det ressursgrunnlaget som er skissert i avsnitt 2.1 og 2.2 og beregninger av 

biogasspotensialet som disse mengdene utgjør så vil det være teoretisk mulig å oppnå en 

biogassproduksjon på litt i overkant av 20 GWh per år, som tilsvarer 2 millioner liter diesel. Til 

sammenligning brukte TINE ca. 20 millioner liter diesel til tungtransport i 2017. Dette tilsvarer et 

mellomstort biogassanlegg i norsk skala. Framskriving av mengder fem og ti år fram i tid vil 

kunne gi en liten økning i mengden biogass som teoretisk kan produseres. Det er da ikke lagt inn 

noen økning i mengden fiskeensilasje som kan mottas og behandles av biogassanlegget. Dersom 

man utgår fra at mengden fiskeensilasje tilgjengelig for biogassproduksjon er større enn 7 000 

tonn så vil produksjonspotensialet kunne være langt høyere. En økning i mengden fiskeensilasje 

fra 7 000 tonn til 40 000 tonn per år gir en teoretisk biogassproduksjon på omtrent 60 GWh per 

år, tilsvarende 6 millioner liter diesel, og ca en tredjedel av det årlige dieselforbruket til TINE. 

2.6 Larveproduksjon 

Produksjon eller oppdrett av larver til bruk i dyrefòr er et tema som i økende grad aktualiserer 

seg både internasjonalt og i Norge. I dag brukes omkring 75% av produsert soya i verden til 

dyrefôr, og i Norge brukes omkring 70 % av importert soya til fiskefôr. FNs organisasjon for mat 

og landbruk forventer at soyaproduksjonen vil dobles frem mot år 2050, hovedsakelig på grunn 

av økende etterspørsel i kjøttproduksjonen. Siden det i dag er fiskeoppdrett som bruker mest 

soya, har havbruksnæringen et ansvar for at soyaproduksjonen skjer på en bærekraftig måte eller 

gjøre tiltak for å bruke andre fôrkilder (Laksefakta, 2018). Det er derfor et stort potensial, med 

tanke på etterspørsel i Norge, for å produsere fiskefôr selv. I 2016 importerte Europa omkring 

70% av proteiner som brukes til dyrefôr. Utviklingsland har et økende forbruk av dyrefôr og det 

har vært en firedobling i kjøttforbruk siden 1940-tallet. EU mener det er viktig at proteiner fra 

insekter brukes for å imøtekomme de utfordringene vi har fremfor oss (CORDIS, 2016). Et annet 

argument for å produsere larver til bruk i dyrefôr, er at mer areal som i dag brukes til dyrking av 

dyrefôr frigis og kan benyttes til dyrking av mat som går til mennesker. 

 

For at produksjonen av proteiner gjennom insekter skal være bærekraftig må fôr til insektene 

(larvene) hentes fra et lavest mulig nivå i næringskjeden eller at det benyttes ressurser som ikke 

er tilegnet til mat. I en biogassammenheng er dette interessant fordi bioresten kan representere 
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en potensiell tilgang til fôr for larvene. Larvene omdanner organisk materiale til proteiner og fett 

(Mattilsynet, 2017). De kan derfor være med på å øke verdien av bioresten, og skape 

bærekraftige lokale næringskjeder og samarbeid samtidig som at betalingsviljen for bioresten 

øker.  

 

Larver som kan brukes til dyrefôr kommer blant annet fra artene svart soldatflue, melbiller og 

sirisser (Mattilsynet, 2017). En melbillehunn legger normalt ca. 1 000 egg i løpet av sin 3-4 års 

levetid. Eggene legges i de matvarene de lever i og klekkes etter 1-2 uker. Larvens utviklingstid 

er avhengig av temperatur, hvor den hurtigste utviklingen er ved 28-30 ˚C over en måned med 

en gradvis økende tid ned til 13 ˚C hvor larveutviklingen stopper opp. Utviklingen fra egg til 

melbille tar ca. 3 måneder ved romtemperatur (Folkehelseinstituttet, 2006). Larver fra arten 

soldatflue krever drivhus for å få mest mulig sollys og en lufttemperatur på rundt 30 ˚C for å 

fremme formering. Husfluer derimot er mindre lyskrevende og de trenger ikke like høy 

temperatur som soldatfluen for å formere seg (NORSØK, 2017). 

 

Larvene spiser organisk materiale som de omdanner til proteiner og fett. De er også rike på andre 

fordelaktige næringsstoffer som mineraler og vitaminer. NORSØK har forsket på produksjon av 

husfluer hvor de har funnet at larvene bestod av 11 % proteiner, 2 % fett og 2 % aske hvorav 

det kan måles i %-andel tørrstoffmengde til henholdsvis 60 %, 12 % og 11 % TS-basis. Resten 

av larven er vann. Proteiner består av aminosyrer, hvor larver har mange essensielle aminosyrer. 

De består også av fett, hvorav 37% metta fettsyrer, 55 % enumetta fettsyrer og 8 % flerumetta 

fettsyrer. Når det gjelder mineraler så inneholdt larvene kalium, kalsium, magnesium, svovel og 

fosfor. (NORSØK, 2017) 

 

Insektsmel kan være en del av løsningen for å erstatte fiskemel som brukes i en rekke 

fôrprodukter i dag. Det er proteinrikt og sammensetningen av aminosyrer ligner på de vi har i 

fiskemel. Det finnes ingen storskalaanlegg for insektsproduksjon i Europa i dag, men Frankrike, 

Nederland og Tyskland har fått noen litt større anlegg. Norinsect produserer larver som brukes til 

dyrefôr i Norge. De har et kommersielt fabrikkanlegg i Stordal som produserer melbillelarver. 

Planen til eierne er å produsere 1 300 tonn proteinrikt og fettholdig dyrefôr til kjæledyr (NIBIO, 

2017). Botngaard Bioprotix ønsker å produsere insektsmel til bruk i fiskefôr. De har en målsetting 

om en produksjonsstart i 2019 av svart soldatflue. Fabrikken skal håndtere 100 000 tonn råstoff, 

og har en investeringskostnad på omkring 200-250 millioner kroner (iLaks, 2017). 

 

Invertapro jobber med utvikling av høy-kvalitets protein og plantenæring basert på melormer og 

svart soldatflue (Invertapro, u.d.). Gunnhild Jaastad fra NIBIO opplyser om at de har et 

forskning- og utviklingsprosjekt sammen med Invertapro. Der ser de på avfallstrømmer som 

larvene kan spise, hvordan de vokser og i hvor stor grad de er egnet som fôr.   

 

EU-finansierte PROTEINSECT består av eksperter fra Europa, Kina og Afrika som ser på 

muligheten for å bruke insekter som proteinkilde i fôr. De har blant annet gjort utført et prosjekt i 

Storbritannia og Belgia hvor de fulgte opp fisk, svin og høns som fikk dyrefôr med proteiner fra 

insekter. De viste ingen signifikante endringer med tanke på vektøkning, vekstøkning eller 

overlevelserate for dyrene. De fant blant annet en forbedring for svin, da de fikk flere gode 

mikroorganismer (Lactobacili) ved å spise insektsproteiner (CORDIS, 2016).  

 

Prosjektet ENTOFÔR er et samarbeid mellom forskere fra Norsk institutt for bioøknomi (NIBIO), 

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES) og flere utenlandske 

forskningsmiljøer som skal se nærmere på insektsproduksjon. Prosjektets formål er å bygge opp 

kompetanse på fiskeopprett med fôr fra avfallskjeder (NIBIO, 2017). 
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Mattilsynet skriver at insekter kan bli en ingrediens i fôret. De sier at regelverk som åpner opp for 

insekter som fôr, insekt i fôr og oppdrett av insekter nå er gjeldende i Norge. Nå er det innført 

nye regler for oppdrett av insekter og bruk av slike oppdrettede insekter i fiskefôr (Mattilsynet, 

2017). 

 

Når det gjelder bruk av insektsmel til andre matproduserende dyr enn fisk, som for eksempel svin 

og fjørfe, må det utvikles analysemetoder som kan skille på opprinnelse til animalsk protein. Det 

er viktig å skille opprinnelse av animalsk protein i for eksempel svin og fjørfe for å kunne sikre at 

fôret ikke er produsert på animalsk protein. I dag er det ingen godkjent metode for å gjøre denne 

identifiseringen, og vi kan dermed ikke være sikre på om dyrene spiser animalsk protein. I følge 

biprodukforskriften i Norge skal ikke landdyr av en bestemt art fôres med bearbeidet animalsk 

protein som kommer fra dyrekropper eller deler av dyr av samme art 

(animaliebiproduktforskriften kapittel II, avsnitt 1, artikkel 11a). Unntak fra denne bestemmelsen 

er blant annet ved myndighetstillatelse som bruk til fôr for kjæledyr (kapittel 2, avsnitt 3, artikkel 

16 g).  

 

Når insekter skal brukes som fiskefôr er det krav om at de kommer fra oppdrett. Insekter som 

holdes og fôres defineres som produksjonsdyr, og de er derfor underlagt de samme krav som 

annet oppdrett. Det betyr at det ikke er tillatt å oppdrette insekter som får substrat fra gjødsel-, 

slam-, kjøkken- eller matavfall (forordning (EU) nr. 142/2011, Vedlegg XIV, kapittel I, avsnitt 2.5 

c). Animalsk protein fra oppdrettsinsekter kan bare komme fra svart soldatflue, husflue, hussiriss, 

tropisk hussiriss, stor melbille eller liten melbille gitt i animaliebiproduktforskriften (forordning 

(EU) nr. 142/2011, kapittel II, avsnitt 1A2). Substratet insektene får kan bare inneholde ikke-

animalske produkter, med unntak av fiskemel, blodmel fra ikke-drøvtyggere, egg- og 

melkeprodukter samt honning. Refererer til den fullstendige listen over tillatte produkter av 

animalsk opprinnelse i animaliebiproduktforskriften (forordning (EU) nr. 142/2011, Vedlegg XIV, 

kapittel I, avsnitt 2.5 b), (Mattilsynet, 2017). 

 

Det blir viktig å få på plass et system med merking og opprinnelse for fôr som er laget av 

insekter. I lovverket i Norge er det restriksjoner på hvilket substrat insektene får, men i andre 

land som Sør-Afrika, Sør-Amerika og Thailand har det ikke samme restriksjoner. Et system må til 

for å at bruken av insektsfôr skal bli risikofritt til fôr i for eksempel fiskeoppdrett (NIBIO, 2017). 
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3. TEKNISKE LØSNINGER 

3.1 Produksjonslinjer 

Hvilken type biogassanlegg som er best egnet for Hardanger vil avhenge av blant annet mengden 

ressurser som er tilgjengelig, markedet for ulike produkter og aktuelle samarbeidspartnere. Det er 

satt opp fire eksempler på biogassanlegg av ulik størrelse for å synliggjøre mulighetsrommet for 

biogassanlegg i Hardanger, hva som kreves av ressurser for de ulike anleggene og hvilke 

produkter det er sannsynlig at anleggene kan produsere.  

3.1.1 Anleggstype 1 - Lite anlegg  

Dette avsnittet viser et eksempel på et lite anlegg som produserer mindre enn 10 GWh biogass. 

Dersom en tar utgangspunkt i ressursgrunnlaget fra kartleggingen i avsnitt 2 og ser bort fra 

bidraget fra fiskeensilasje så får man en teoretisk produksjon på 9 GWh biogass. En slik type 

anlegg egner seg godt for kraft/varmeproduksjon, der gassen enten anvendes internt for å dekke 

biogassanleggets eget behov for kraft og varme eller selges på nettet/anvendes som fjernvarme. 

Anlegget blir forholdsvis lite, og det vil erfaringsmessig bli for kostbart å etablere en 

forbehandlingsprosess som kan motta og behandle matavfall. Matavfall utgjør en liten andel av 

biogassproduksjonen, og er derfor tatt ut av vurderingen for lite anlegg.  

 

 

Figur 4: Eksempel på lite biogassanlegg i Hardanger (produksjonslinje 1) 

Et anlegg av denne størrelsesorden egner seg erfaringsmessig best for mottak av råstoffer som 

ikke krever mye forbehandling. Både husdyrgjødsel, avløpsslam og fiskeoppdrettslam er vanligvis, 

fra et teknisk ståsted, forholdsvis lettomsettelige råstoff uten behov for omfattende sortering og 

mekanisk forbehandling. Matavfall, både fra kommuner med og uten kildesortering, inneholder 

erfaringsmessig fremmedlegemer (plast, glassbiter, m.m.) som krever kostbart utstyr å få fjernet. 

Matavfall foreslås derfor ikke behandlet i denne typen anlegg.  

 

Avløpsslam og slam fra fiskeoppdrett er underlagt strenge krav og det er begrensninger for 

hvilken type jordbruksarealer biogjødsel fra slike anlegg kan spres på. Det er ikke tillatt med 

avløpsslam fra kloakk og slam fra fiskeoppdrett i økologisk produksjon. En løsning kan være å 

etablere to parallelle linjer i biogassanlegget, slik at avløpsslam og fiskeoppdrettslam behandles 

separat. For et lite anlegg kan dette ville være en kostbar løsning som generelt ikke anbefales å 

vurdere nærmere.  

 

Et lite biogassanlegg kan egne seg godt for produksjon av flytende eller avvannet biorest. 

Bioresten vil da egne seg best for lokal spredning i de fleste tilfeller, og vil kunne være et godt 

eksempel på en lokal verdikjede og kretsløpstankegang i Hardanger. Det må vurderes nærmere 

hvilke spredearealer biogjødselen kan spres på. Det er strenge krav til hvilke råstoff som kan 

anvendes i et anlegg for produksjon av økologisk biogjødsel. Økologiforskriften gir blant annet 

forbud mot bruk av avløpsslam og fiskeoppdrettslam, samt husdyrgjødsel fra industri (burhøns, 

pelsdyrnæringa, m.fl.). Storfegjødsel er derimot et råstoff som kan anvendes i slik produksjon, og 

utgjør en stor andel av ressursgrunnlaget i Hardanger. Et biogassanlegg som behandler 
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storfegjødsel vil kunne produsere økologisk biogjødsel. Mengdene biogass fra et slikt anlegg blir 

forholdsvis små, og kan anvendes til å dekke internt behov for kraft og varme.  

 

 

Figur 5: Eksempel på anlegg for produksjon av økologisk gjødsel i Hardanger (produksjonslinje 4) 

For biogassanlegg hentes inntekter vanligvis fra mottaksgebyr på råstoff («gate fee») og på 

salgsinntekter for biogassen. I de to tilfellene som er beskrevet over består råstoffmiksen for en 

stor del av husdyrgjødsel. Mottaksgebyrer kan være utfordrende å innføre for husdyrgjødsel 

ettersom alternativet for bøndene som kan levere gjødsel er å bruke gjødsla selv tilnærmet 

kostnadsfritt. Med de lave energiprisene vi har i Norge kan det videre være lite inntekter å hente 

på salg av biogassen. Biogjødsel har erfaringsmessig ikke generert nevneverdige inntekter for 

biogassanlegg fram til nå, selv om økt fokus på gjenbruk av ressurser og ressursknapphet, blant 

annet for fosfor, og nye næringskjeder som for eksempel produksjon av dyrefòr fra larver, kan 

komme til å påvirke etterspørselen etter gjødselprodukter på sikt.  

3.1.2 Anleggstype  2 – Mellomstort anlegg 

I eksempelet på et mellomstort anlegg har vi lagt opp til at anlegget tar i mot og behandler de 

mengdene med ressurser som ble kartlagt i avsnitt 2. . Matavfall er også her tatt ut av 

anleggskonseptet fordi det trolig vil kreves store investeringer i forbehandlingsanlegg for å kunne 

ta i mot og behandle en liten mengde med matavfall. De øvrige ressursene er erfaringsmessig 

enklere å behandle sammenlignet med matavfall, og krever mindre investeringer.  

 

 

Figur 6: Eksempel på mellomstort biogassanlegg i Hardanger (produksjonslinje 2) 

Et anlegg av denne størrelsesorden vil kunne forsvare investering i anlegg for oppgradering og 

komprimering av biogassen til drivstoffgass (Compressed Bio Gas, CBG). Komprimert biogass kan 

selges som drivstoff til et lokalt eller regionalt marked gitt at det er etterspørsel etter denne typen 

drivstoff. Videre vil det kunne være mulig å forsvare en investering i avvanning for biorest, noe 

som kan åpne for regional spredning av biogjødsel. På samme måte som for lite anlegg så vil 

mottak og behandling av avløpsslam og fiskeoppdrettslam kunne gi begrensninger i tillatt 

spredeareal for bioresten. Det samme gjelder til dels også fiskeensilasjen, avhengig av hvilken 

kategori avfallet er. 

 

Et biogassanlegg med avansert forbehandlingsutstyr, avvanning av biorest og 

komprimeringsanlegg for produksjon av CBG er kostbart og krever til dels store investeringer. Det 

kan derfor være nødvendig å hente inntekter fra et behandlingsgebyr på ressursene som skal 
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behandles. Komprimert biogass kan selges som drivstoff til drivstoffpriser, slik at det her kan 

være inntekter å hente på salg av gassen. Det må gjøres en vurdering av markedet, aktuelle 

samarbeidspartnere og av økonomien i etableringen av et slikt anlegg for å kunne avgjøre om det 

vil være lønnsomhet i å bygge og drifte et slikt anlegg, se kapittel 4 og 6. 

3.1.3 Anleggstype 3 – stort anlegg 

Dersom en legger til grunn at det er mulig å få tak i større mengder med fiskeensilasje, 

eksempelvis 50 000 tonn,er det mulig å etablere anlegg for produksjon av 74 GWh biogass. For 

større anlegg kan det være mulig å forsvare investering i flytendegjøringsanlegg for produksjon 

av flytende drivstoffgass (Liquefied Bio Gas, LBG). LBG  kan brukes som drivstoff og som 

erstatning for LNG på for eksempel skip og ferger, og kan nå et nasjonalt eller internasjonalt 

marked for LNG og/eller drivstoff.  

 

 

Figur 7: Eksempel på stort biogassanlegg i Hardanger (produksjonslinje 3) 

Et anlegg av denne størrelsesorden vil kunne forsvare investering i avansert forbehandlings- og 

etterbehandlingsutstyr, noe som kan åpne for muligheter at både tørking og pelletering av 

bioresten. Pelletert biorest vil kunne nå et nasjonalt eller internasjonalt marked for biogjødsel.  

 

Et biogassanlegg med avansert forbehandlingsutstyr, tørking av biorest og komprimeringsanlegg 

for produksjon av LBG er kostbart og krever til dels store investeringer. Det kan derfor være 

nødvendig å hente inntekter fra et behandlingsgebyr på ressursene som skal behandles. Flytende 

biogass kan selges som drivstoff til drivstoffpriser, slik at det her kan være inntekter å hente på 

salg av gassen. Det må gjøres en vurdering av markedet, aktuelle samarbeidspartnere og av 

økonomien i etableringen av et slikt anlegg for å kunne avgjøre om det vil være lønnsomhet i å 

bygge og drifte et slikt anlegg, se kapittel 4 og 6. 

3.2 Teknologier for biogassanlegg 

Figur 8 viser hvilke komponenter et biogassanlegg kan bestå av: 

• Råstoffmottak/lager (pkt. 1 i Figur 8) 

• Forbehandlingsteknologi for bearbeiding av råstoff (pkt. 2 i Figur 8) 

• Biogassreaktor for biogassproduksjon (pkt. 3 i Figur 8) 

• Teknologi for bearbeiding/videreforedling av biogassen (pkt. 4 og 5 i Figur 8) 

• Gasslager med løsning for inn- og utkjøring (pkt. 6 i Figur 8) 

• Lager for biorest med løsning for inn og utkjøring, bearbeiding av biorest (pkt. 7 i Figur 8)  

 

Underveis i prosjektperioden ble det holdt et møte med Antec biogass, som er involvert i planene 

om etablering av et biogassanlegg på Stord. Vedlegg 3 beskriver en nyere teknologi for 

produksjon av biogass som er utarbeidet av Antec.  
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Figur 8: Skisse som viser ulike komponenter som et biogassanlegg kan bestå av.  

 

Forklaring av de ulike anleggsdelene er listet nedenfor: 

3.2.1 Råstoffmottak/lager 

Råstoffmottak med lagertanker eller lagerhaller. Lageret representerer en bufferkapasitet og 

sørger for at prosessen kan mates kontinuerlig med råstoff. Lageret kan bestå av kummer som er 

åpne til luft, lukkede lagertanker, oppvarmede tanker med omrøring, eller store lagerhaller.  

Råstoffet transporteres vanligvis inn på anlegget med lastebil. Lossing av råstoff fra bil til lager 

kan gjøres ved hjelp av slange eller med tipp, og enten utendørs eller inne i lukkede haller. Det 

bør tilrettelegges for riktig type lagring for å sørge for kontinuerlig mating av råstoff til 

biogassanlegget og for å unngå og begrense eventuelle luktproblemer for omkringliggende 

beboelse og virksomheter. Lukt kan være en utfordring men det finnes systemer tilgjengelig både 

for å håndtere og unngå spredning av lukt. Når det benyttes flere ulike råstoffer har de vanligvis 

hver sine lagertanker slik at de ikke mikses før videre bearbeiding i biogassanlegget.  

3.2.2 Forbehandlingsteknologi for bearbeiding av råstoff 

Forbehandling av råstoffet før det mates inn på biogassreaktorene. Forbehandlingen kan bestå av 

utspeing med vann, utsortering av ikke-organiske fraksjoner som plast, grus, metall o.l., 

kverning, varmebehandling, sterilisering, og dampeksplosjon. Type forbehandling avhenger av 

hvilken type råstoff som skal behandles og kvaliteten av denne. 
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Utspeing med vann 

Dersom råstoffet er tyktflytende (med tørrstoffinnhold på 25 % eller mer) fortynnes det gjerne 

med vann til en tørrstoffandel på rundt 10 % eller slik at det er pumpbart. Andre tyntflytende 

råstoff kan brukes til utspedningen istedenfor eller i tillegg til vann, eksempler på råstoff som kan 

brukes er husdyrgjødsel og slam.  

 

Utsortering av ikke-organiske fraksjoner og kverning  

Et biogassanlegg som behandler matavfall mottar avfallet i egne matavfallsposer fra 

husholdninger. Disse vil ofte inneholde mer enn matrester. Mekanismer for utsortering av plast, 

metall, grus og stein vil derfor være essensielle for driften av et slikt anlegg. Plast kan kile seg 

fast i rør og komponenter, grus, stein og metaller kan akkumulere i tanker og i reaktorer, samt 

føre til unødvendig slitasje på anleggskomponenter. Plast- og metallrester vil dessuten forringe 

biorestens kvalitet.  

 

Når husdyrgjødsel og slam benyttes som råstoff er det nødvendig å fjerne grus, stein, øremerker 

og lignende siden de kan akkumulere i tanker og føre til unødvendig slitasje. Det kan også være 

nødvendig å male opp husdyrgjødselen på grunn av rester av halm, flis og lange strå som kan 

tilstoppe anlegget hvis det ikke kuttes opp. Oppmaling kan eksempelvis gjøres ved å sende 

råstoffet gjennom en tank m. roterende knivblader, en såkalt «cutter». 

 

Problemer med utsorteringssystemet er erfaringsmessig en av de vanligste årsakene til 

driftsstopp i biogassanlegg, og det er anbefalt å vektlegge et robust og velfungerende 

utsorteringssystem. Selv om et slikt system kan utgjøre en betydelig andel av 

investeringskostnaden for biogassanlegget så vil det i mange tilfeller redusere risikoen for 

driftsstopp og oppstartsproblemer betraktelig.  

 

Varmebehandling, sterilisering og dampeksplosjon 

Etter at råstoffet er sortert og kvernet går det vanligvis videre til varmebehandling. Krav til 

varmebehandling fremkommer av Jordloven og Matloven gjennom Gjødselvareforskriften, 

Gjødselbruksforskriften, Økologiforskriften og Biproduktforordningen. Gjeldende forskrifter og 

forordninger stiller krav til varmebehandling (hygienisering) ved 

en gitt temperatur i en gitt periode, som varierer med ulike typer 

råstoff. De tre vanligste formene for varmebehandling er 

hydrolyse ved 70 ˚C, hydrolyse ved 85 ˚C og sterilisering hvor 

massen varmes opp til 133 ˚C i minst 40 minutter. Kravet til 

hygienisering skal blant annet redusere risiko for spredning av 

sykdom og spiredyktige ugrasfrø, og gir føringer for hvilken type 

arealer bioresten kan spres på.  

3.2.3 Biogassreaktor for biogassproduksjon 

En eller flere biogassreaktorer der biogassproduksjonen finner 

sted. Her brytes råstoffet ned av gassproduserende 

mikroorganismer uten tilgang til luft (anaerob utråtning).  

 

Reaktoren tilføres råstoff enten i bunn eller topp, og 

mikroorganismene produserer biogass som stiger til toppen av 

reaktoren. Biogassen føres vanligvis ut av reaktoren i toppen.  

 

Biogassreaktoren er en sylinderformet tank og kan bygges som 

stående vertikal eller liggende horisontal tank. Det kan bygges en stor tank for behandling av hele 

råstoffmassen, to eller flere tanker i parallell eller i serie. Reaktoren er vanligvis utformet for 

 

Figur 9: Del av system for 

sterilisering ved Ecopro i Verdal 

(Foto: Rambøll) 
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behandling av flytende masse men det finnes også reaktorer som produserer biogass fra tørr 

masse, såkalt tørr-reaktorer. Videre kan reaktoren mates kontinuerlig med råstoff eller i pulser, 

såkalt «batch» reaktor. Mikroorganismene kan leve jevnt i råstoffmassen som til en hver tid står i 

reaktoren, eller i granuler (små klumper) som sirkulerer rundt i råstoffmassen. De har sine 

fordeler og ulemper og må tilpasses råstoffsammensetningen- og mengden som skal behandles. 

Figur 10 viser en blandetanksreaktor ved Vårgårda Biogas i Sverige og Figur 11 viser en 

tørreaktor i kombinasjon med våt blandetanksprosess ved Greve Biogass i Tønsberg. 

 

Mikroorganismene som produserer gass er levende organismer som krever optimale leveforhold 

for å trives og produsere mest mulig biogass. Viktige kriterier for optimal gassproduksjon er blant 

annet å opprettholde en stabil temperatur, god omrøring i reaktoren, riktig reaktorvolum og 

oppholdstid (det vil si tiden det tar fra råstoffet entrer tanken til det sendes ut av tanken) 

tilpasset råstofftype/blanding og en tett konstruksjon.  

 

En stabil temperatur ved et temperaturintervall kan være basert på hvor rask nedbrytning som 

ønskes. Det er tre typiske temperaturnivåer; termofil (48-55 °C) gir vanligvis en nedbrytningstid 

på 8 døgn, mesofil (32-42 °C) gir vanligvis en nedbrytningstid på 20-30 dager og psykrofil (<20 

°C) som har lav nedbrytningshastighet og er mest vanlig i deponier.  

 

Reaktoren med tilhørende komponenter må være tett for å hindre lekkasjer av gass og råstoff. 

God omrøring er viktig for at råstoffet skal være tilgjengelig for mikroorganismene i reaktoren. 

Feil omrøring kan gi skumdannelse og lav tilgjengelighet for mikroorganismene, dette kan blant 

annet gå utover driftstiden til anlegget.  

 

 

Figur 10: Blandetanksreaktorer ved Vårgårda 

Biogas, Sverige  

(Foto: Rambøll) 

 

 

Figur 11: Tørr-reaktor i kombinasjon med våt 

blandetanksprosess ved Greve Biogass i Tønsberg 

(Foto: Rambøll) 
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3.2.4 Teknologi for bearbeiding/videreforedling av biogassen 

Figur 12: Sammensetning av rå biogass fra biogassreaktor og biometan etter rensetrinn.  

 

I tillegg til metan består biogass av karbondioksid, hydrogensulfid og andre urenheter som må 

fjernes dersom biogassen skal fyres inn i en gassmotor eller videreforedles til drivstoff.  Ett eller 

flere rensetrinn vil da være nødvendig, avhengig av hva biogassen skal brukes til. Dersom 

biogassen skal brukes i kraft og varmeproduksjon er det vanligvis nok at den kjøres gjennom et 

enkelt kullfilter. Dersom den skal brukes som drivstoff (CBG eller LBG) må den gjennom en 

prosess som renser gassen fra å inneholde rundt 60 % metan til 97-98 % metan.  

Det finnes flere teknologier for gassrensing på markedet, hvor de mest utbredte i Skandinavia er 

vannskrubber (adsorpsjon, se Figur 13), aminskrubber (absorpsjon), membran (separasjon) og 

trykksvingadsorpsjon (PSA, se Figur 14).  

 

 

Etter at gassen er renset skal den gjennom et oppgraderingstrinn som enten komprimerer biogass 

en (CBG) eller flytendegjør biogassen (LBG).  

 

Ved oppgradering av biogass til CBG blir gassen trykksatt med en kompressor og lagret på 

stålflasker i flak (se Figur 15 og Figur 16). Oppgradering av biogass til LBG gjøres ved nedkjøling 

til -161 °C slik at gassen kondenseres og blir flytende (se Figur 17 og Figur 18). LBG lagres i 

 

Figur 13: Vannskrubberanlegg hos Biogas 

Brålanda i Sverige (Foto: Rambøll) 

 

Figur 14: PSA-anlegg på LBG-anlegget i 

Lidkjøping (Foto: Rambøll) 
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sylindriske tanker og fylles over til lastebiler eller skip for frakt. Oppgradering til LBG er mer 

energikrevende enn til CBG, samtidig vil fraktkostnadene være lavere for LBG sammenlignet med 

CBG på grunn av at LBG har høyere energitetthet sammenlignet med CBG. Valg mellom CBG og 

LBG må blant annet ses i forhold til avstanden fra produksjonanlegg til marked og hva markedet 

etterspør.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Bruk av biogass til hydrogenproduksjon  

Biogass kan i teorien reformeres til hydrogen. Hydrogen kan produseres ved metanreformering, 

som er en prosess der metanet i biogassen forbrennes med store mengder damp og oksygen til 

hydrogen og karbonmonoksid eller karbondioksid. Det finnes også membraner som kan skille ut 

hydrogen fra metanholdig gass. Per nå finnes det ikke, som Rambøll kjenner til, kommersielle 

løsninger som er tilgjengelige på markedet, men det finnes flere ulike selskaper som forsker på og 

demonstrerer anlegg for produksjon av hydrogen fra biogass.  

 

 

Figur 15: Høytrykks kompressor for komprimering 

av biogass ved Biogas Brålanda i Sverige 

(Foto:Rambøll) 

 

 

Figur 16: Flere gassflasker for lagring av 

trykksatt gass samlet i et gassflak ved biogas 

Brålanda, Sverige (Foto: Rambøll) 

 

 

Figur 17: Anlegg for flytendegjøring av 

biometan ved Lidkjøping, Sverige. På bildet ser 

vi lagertank for LBG (Foto: Rambøll) 

 

 

Figur 18: Anlegg for flytendegjøring av biometan ved 

Lidkjøping i Sverige. På bildet ser vi kryogen pumpe, 

med kondenser i bakgrunnen (Foto: Rambøll) 
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Å ha muligheten til å kunne produsere både biogass og hydrogen kan ha sine fordeler i at man 

når et større marked for sluttproduktene sine. Dersom hydrogenproduksjon er interessant så kan 

en løsning være å samarbeide med et miljø som forsker på eller utvikler løsninger for produksjon 

av hydrogen fra biogass i planleggingen og etableringen av et nytt biogassanlegg. Mulige 

samarbeidsformer kan være å bruke biogassanlegget som en forskningspilot for uttesting av nye 

løsninger for hydrogenproduksjon for eksempel.  

3.2.6 Gasslager med løsning for inn- og utkjøring 

CBG lagres på flasker i stål eller komposittmaterialer. Flere gassflasker samles i en container, som 

kalles gassflak. Gassflaket kan lagres ved biogassanlegget og hentes av lastebil. Et typisk 

mellomstort biogassanlegg som produserer 30 GWh med gass har lagringsplass til 5-6 slike 

containere. Lageret består gjerne av en betongplate med enkle vegger og tak for beskyttelse mot 

vær og vind.  

 

LBG blir lagret i større sylindriske tanker som kan forsyne tankbiler med flytende gass for 

transport bort fra anlegget.  

3.2.7 Lager for biorest med løsning for inn- og utkjøring, bearbeiding av biorest 

Bioresten kan lagres i containere eller på sekk, avhengig av graden av tørrhet. Etter utråtning i 

biogassreaktor går råstoffmassen til et biorestlager og eventuelt til sentrifuger for avvanning. Ved 

avvanning skilles råstoffmassen i en flytende del og en tørr del. Avvannet biorest kan videre bli 

tørket for å oppnå et lavere vanninnhold. Fordamping av vann er energikrevende og et  

tørkeanlegg kan derfor innebære store driftskostnader. Bioresten kan videre pelleteres. Avhengig 

av hva bioresten skal brukes til kan det tilsettes stoffer i den, for eksempel for å forbedre 

biorestens gjødselegenskaper. Det kan eksempelvis tilsettes torv for å forbedre struktur, eller 

næringsstoffer som nitrogen og fosfor. Dette er ofte nødvendig, da biorestens sammensetning og 

næringsinnhold kan variere en del og er mer utfordrende å kontrollere sammenlignet med for 

eksempel kunstgjødsel. Selskaper som IVAR IKS lager pellets av bioresten hvor de tilsetter kalium 

og nitrogen for å bedre egenskapene til gjødselen før salg.  

 

Biorest kan også generere verdier ved bruk til andre formål, som sponplateproduksjon og 

forbrenning (biopellets). Vestfjorden RA produserer ammoniumnitrat som brukes som «grønn» 

innblanding i kunstgjødsel eller til sponplateproduksjon. 

3.2.8 Hva skal til for å sikre jevn produksjon 

En jevn produksjon av biogass og biorest over året krever en stabil og jevn tilgang på ressurser 

inn til behandling. Mengden ressurser som mottas til behandling vil, avhengig av typen ressurser, 

variere i større eller mindre grad over året. På samme måte vil etterspørselen etter biogjødsel i 

markedet variere over året. Av Gjødselvareforskriften fremkommer et forbud mot spredning av 

husdyrgjødsel på snødekt og frossen mark/utsatte områder, og det er totalforbud mot spredning 

mellom 1. november og 15. februar. Kravet er foreslått innskjerpet ytterligere. Disse 

bestemmelsene medfører at etterspørselen etter biogjødsel til bruk i landbruket vil være svært 

liten i vintermånedene. Det vil derfor være behov for lagerkapasitet, både for ressurser og for 

biogjødsel. For landbruket er dette en utfordring i dag, da det medfører et behov for store 

mellomlager for lagring av gjødsel i vintermånedene.   

 

Mottakshaller og lagertanker for ressurser på biogassanlegget må dimensjoneres for å kunne 

håndtere varierende mengder med ressurser inn til behandling. På samme måte må lagertanker 

for biorest/biogjødsel dimensjoneres for å kunne håndtere varierende etterspørsel etter 

biorest/biogjødsel over året. Dimensjonering foreslås gjort i et eventuelt forprosjekt.  
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3.3 Valg av anleggskonsept for Hardanger 

Det er beskrevet fire ulike konsepter for biogassanlegg. De fire konseptene er ulike både med 

tanke på behandlingskapasitet og sluttprodukter, og sluttproduktene retter seg mot ulike 

markeder. Det ble gjennomført et møte med referansegruppen i prosjektet den 19.11.2018 for å 

avstemme hvilket anleggskonsept mulighetsstudien skal se nærmere på. I møtet ble de fire ulike 

konseptene som er presentert i denne rapporten lagt fram og drøftet.  

 

Inntekter på mottaksgebyr («gate fee») er forventet å variere mellom ulike typer ressurser. 

Sammensetningen av ressurser som skal behandles vil påvirke hva biogassanlegget vil få i 

inntekt. På samme måte vil prisen man får for biogassen avhenge av markedet. 

Drivstoffmarkedet opererer med høyere priser enn energimarkedet for kraft og varme, slik at en 

kan forvente å få en høyere inntekt for biogassen når den selges som drivstoff, i enten 

komprimert eller flytende form. Samtidig vil et biogassanlegg for produksjon av biogass drivstoff 

kreve investeringer og en stabil stor mengde med ressurser tilgjengelig for behandling. Det finnes 

etter hvert aktører på markedet som tilbyr løsninger for produksjon av biogass drivstoff i 

småskala og som lover langt lavere investeringskostnader enn hva tilfellet er for de store 

anleggene per i dag. De Rambøll kjenner til er fortsatt i en pilot/demonstrasjonsfase.. Det kan 

være av interesse å følge med på hva som skjer av teknologiutvikling på slike anlegg. Et marked 

for avsetning av bioresten som gjødsel finnes, men betalingsviljen for biogjødsel har 

erfaringsmessig vært lav. Hva som skjer med betalingsviljen for slike produkter i fremtiden er 

utfordrende å anslå, men ressursknapphet på blant annet fosfor kan føre til at betalingsviljen på 

sikt øker. Det vil videre kunne være interessant å se nærmere på hvilke muligheter som ligger i 

larveoppdrett med bruk av biorest som larvefòr.  

 

Under møtet den 19.11.2018 ble det konkludert med at det er for tidlig å fastsette hvilket 

anleggskonsept som vil være best egnet i Hardanger. Det ble uttrykt et ønske om å legge 

ambisjonsnivået høyt og i første omgang se nærmere på et anleggskonsept som produserer 

biogass drivstoff. Det ble fremmet forslag om å se på et anleggskonsept som ligger noe mellom 

konseptene for mellomstort og stort anlegg. Basert på dette har Rambøll satt opp følgende 

konsept for et biogassanlegg i Hardanger:  

Tabell 6: Konsept for et biogassanlegg i Hardanger  

Type ressurs Mengde 

 (tonn) 

Biogassprod. 

(GWh) 

% av total 

biogassprod. 

Husdyrgjødsel 60 000 7,5 12% 

Avløpsslam   2 500 1,16 2% 

Fiskeoppdrettslam   3 800 0,26 0,4% 

Rest fra saft og ciderprod.      500 0,48 0,8% 

Fiskeensilasje 40 000 51,35 85% 

    

Totalt 106 800 61 100% 

 

Biogassanlegget mottar og behandler i overkant av 100 000 tonn ressurser i året og produserer 

61 GWh biogass. Biogassen kan gå til produksjon av biogass drivstoff, enten i form av komprimert 

(CBG) eller flytende (LBG) drivstoff. Bioresten kan brukes som gjødsel, begrenset til de 

spredearealene som gjødselvareforskriften tillater. Det kan være aktuelt å opprette en egen 

produksjonslinje internt på anlegget for behandling av avløpsslam og fiskeoppdrettsslam, i den 

hensikt å øke kvaliteten på biogjødselen. Betraktninger rundt dette og til den tekniske løsningen 

for anlegget er naturlig å diskutere nærmere i et eventuelt forprosjekt.  

 

Det neste kapitelet tar for seg markedet for sluttprodukter og aktuelle samarbeidspartnere ved en 

eventuell videreføring av prosjektet.  
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4. SAMARBEIDSPARTNERE 

Rambøll har sammen med referansegruppa gjennomført en kartlegging av aktører som vil kunne 

ha interesse i planene om et biogassanlegg i Hardanger. Kartleggingen ble gjennomført som en 

interessentanalyse under et møte avholdt den 19.11.2018, og er gjengitt i Figur 19 nedenfor. En 

beskrivelse av figurens innhold blir gitt i den videre teksten.  

 

 

Figur 19: Resultat fra interessentanalyse for biogass i Hardanger.  

Interessentanalysen gjelder for de tidlige stadiene av prosjektet, det vil si mulighets- og 

forprosjektstadiet. De ulike aktørenes interesse og innflytelse vil endre seg når prosjektet nærmer 

seg en realisering.  

4.1 Eksempler på interessenter som bør engasjeres 

Etableringen av et biogassanlegg kan bidra til at kommunene og fylket når sine målsetninger 

innenfor klima, miljø og sysselsetting. Et biogassanlegg vil kunne bidra til reduksjon av 

klimafotavtrykket på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg bidrar biogassanlegg til 

gjenvinning av viktige ressurser som næringsstoffet fosfor, og representerer en 

kretsløpstankegang som i økende grad vil aktualisere seg fremover. Det offentlige, representert 

ved blant annet fylkeskommunen og Hardangerrådet har en betydelig interesse og innflytelse i 

planer om biogassanlegg. Begge aktører er representert i prosjektets referansegruppe.  

4.2 Eksempler på interessenter som det bør føres dialog med  

Støtteordninger, råstoffleverandører og andre lokale biogassinitiativer er eksempler på 

interessenter som det bør føres en dialog med tidlig i prosjektet. Det finnes flere støtteordninger 

som retter seg mot etablering av biogassanlegg. Støtteordninger finnes for ulike prosjekttrinn og 
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omfatter blant annet støtte til forstudier, investeringsstøtte og støtte til demonstrasjon/pilotering 

av ny teknologi. Aktører som ENOVA får tildelt midler som er øremerket til støtte i ny fornybar 

produksjon, herunder blant annet biogassanlegg, og slike aktører vil derfor ha en interesse av 

planene om etablering av biogassanlegg i Hardanger. Investeringsstøtte vil i mange tilfeller være 

en forutsetning for at anlegget blir realisert, og tilsagn om slik støtte vil ha en stor innflytelse for 

om prosjektet blir realisert. Det kan være fordelaktig å opprette en dialog med de aktuelle 

støtteordningene tidlig i prosjektets forløp for å avklare hva som kan støttes og eventuelle 

forutsetninger for støtte.  

 

Husdyrgjødsel vil trolig være en viktig del av ressursgrunnlaget for et biogassanlegg i Hardanger. 

Et samarbeid mellom landbruket og et biogassanlegg er antatt å være av stor interesse for begge 

parter. På Vestlandet er det i dag et fosforoverskudd i jord. Særlig på Jæren, men også andre 

steder på Vestlandet, er det vanskelig å skaffe mer spredeareal samtidig som det er krevende og 

kostbart å senke dyretallet tilstrekkelig til å få bukt med overforbruk av gjødsel og overskudd av 

fosfor. De foreslåtte regelverksendringene i Gjødselvareforskriften vil kunne medføre at 

gjødselressursene må finne alternative bruksområder. Levering til biogassanlegg for nedbrytning 

og energiutnyttelse med etterfølgende bearbeiding av bioresten kan bli aktuelt å ta i bruk i 

økende grad for å håndtere et større overskudd. Med en slik løsning kan man oppnå både 

energiutvinning fra det organiske materialet og en bedre ressursutnyttelse gjennom bedre 

fordeling av fosfor. Det kan videre bidra til at behov for mellomlager av gjødsel ute på gårdene 

blir mindre.  

 

Fiskeoppdrettslam og fiskeensilasje vil også trolig være en viktig del av ressursgrunnlaget for et 

biogassanlegg i Hardanger. Et samarbeid mellom havbruksnæringa og et biogassanlegg er antatt 

å være av stor interesse for begge parter. Den økende andelen oppdrettsanlegg på land gjør det i 

større grad en tidligere aktuelt å samle opp og håndtere slam fra oppdrettsmærene, og det er 

forventet at kravet til oppsamling av slikt avfall kommer til å øke i tiden fremover. Det er videre 

betydelige mengder med fiskeensilasje, bestående av dødfisk, fiskeavskjær og lignende avfall 

med høyt protein-  og fettinnhold. Det er strenge krav til håndtering av slikt avfall, og mye skipes 

i dag ut av landet for håndtering der. Slike fraksjoner kan behandles i et biogassanlegg med et 

godt biogassutbytte, og er derfor interessant som ressurs inn til et biogassanlegg.  

 

Gassdistributører og potensielle sluttbrukere av biogass og biorest vil ha en stor innflytelse på 

prosjektet på sikt, og det kan være viktig å få til en dialog omkring sluttbrukernes behov og 

planer, eksempelvis gjennom avholdelse av dialogkonferanser. 

 

Det finnes planer om å etablere biogassanlegg i nærheten av Hardanger, blant annet på Voss og 

Stord.  Det kan være av interesse for begge parter å informere hverandre om planene, vurdere 

om det er muligheter for synergier og samarbeid.  

 

4.3 Eksempler på interessenter som prosjektet bør kommuniseres med 

Lokalsamfunn, bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner er eksempler på interessenter 

som prosjektet bør kommuniseres med i de tidlige fasene av prosjektet. Det er viktig å ivareta 

lokalsamfunnets interesser når det gjelder etablering av behandlingsanlegg for avfall. Blant annet 

kan lokasjon, sikkerhet, inngrep og eventuell luktspredning være av interesse og betydning for 

lokalsamfunnet. Bransjeorganisasjoner som Avfall Norge fungerer som bindeledd mellom 

prosjektet, bransjen og myndighetene og kan bidra med både nyttig informasjon, erfaringer og 

nettverk. Et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og et biogassanlegg kan være av interesse 

for begge parter. Et eksempel på dette kan være at forskningsinstitusjoner bruke anlegget til 

testing av nye typer råstoff, noe som kan komme begge parter til gode på sikt.  
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4.4 Eksempler på interessenter som bør informeres 

Lokale media er eksempel på interessenter som kan informeres om at det foreligger planer om å 

vurdere muligheten for å etablere biogassanlegg i Hardanger.  

4.5 Erfaringer om hva som motiverer 

En overordnet målsetting på nasjonalt nivå er at menneskeskapte utslipp av klimagasser skal 

reduseres innenfor alle sektorer, der transportsektoren utgjør en av de største utslippspostene. 

Videre er det økende fokus både nasjonalt og internasjonalt om at avfallsmengdene som 

genereres må reduseres og i størst mulig grad gjenbrukes.  

 

Et biogassanlegg kan bidra til oppnåelsen av nasjonale målsetninger innenfor klima ved at 

biogassen brukes som erstatning for fossile drivstoff eller fossile brensler. Potensielle sluttbrukere 

av biogass er opptatt av å minimere sine utslipp knyttet til transport og vil bygge opp under et 

klimavennlig og grønt «image», og da kan biogass være et godt valg. Innenfor mange 

transportsegmenter vil biogass konkurrere med andre fornybare drivstoff, men den vil kunne ha 

fordeler innenfor noen nisjer. Biogass er blant annet godt egnet for ferger på lange strekk der 

batteriteknologi ikke er egnet i dag. Videre så vil offshore supply skip som i dag går på LNG kunne 

være motivert for å velge biogass da det kan brukes på eksisterende skip. Tungtransport på land 

er et annet segment som kan være svært aktuelt for biogass.  

 

Behandling av avfallsressurser i et biogassanlegg kan være et godt eksempel på sirkulærøkonomi 

og kretsløpstankegang. Biogassanlegg er et av få tiltak som er identifisert til å kunne redusere 

utslipp knyttet til landbruket i form av håndtering av husdyrgjødsel. For landbruket kan levering 

av husdyrgjødsel til et biogassanlegg blant annet motiveres i at størrelsen på nødvendig 

lagerkapasitet kan reduseres og at strengere krav til gjødsling kan møtes uten store endringer for 

bonden. For noen leverandører av avfallsressurser vil leveranse av avfall til et biogassanlegg 

kunne innebære at leverandøren blir kvitt sitt avfall på en måte som er med på å styrke deres 

«image» som en ansvarlig, klimavennlig og miljøbevisst aktør.  

 

Biogassanlegg kan representere en lokal arbeidsplass som forvalter lokale avfallsressurser. Lokal 

og regional verdiskaping kan motivere lokale sluttbrukere til å bruke biogass og biogjødsel. 

Eksempler kan være fylkeskommune, kommunal sektor, lokal næring og industri.  

 

Biogassanlegg kan bidra til økt verdiskaping i avfallshåndteringsbransjen. Eksemplene på dette er 

mange. Blant annet kan trekkes fram Ecopro i Verdal, som gjennom sitt nyetablerte datterselskap 

Ecogas har utvidet sin produktportefølje fra å produsere biogjødsel og fornybar kraft/varme til å 

tilby fornybart drivstoff til bybussene i Trondheim i tillegg til biogjødsel. Videre har Biokraft på 

Skogn vært tidlig ute med å etablere et biogassanlegg for produksjon av flytende biogass basert 

på avfallsressurser fra havbruksnæringa og industri. «Den magiske fabrikken», Greve Biogass, 

har etablert et effektivt samarbeid med lokalt landbruk og leverer både biogjødsel til landbruket 

og drivstoff til kollektivtransport. Felles for anleggene er målet om å bidra til det grønne skiftet og 

til økt sirkulærøkonomi.    

4.6 Mulige samarbeidsformer/modeller 

Ved etablering av anlegg er det viktig å oppnå en stabil tilgang på råstoff, forutsigbare 

driftsbetingelser og behandlingskostnader. Organiseringen og finansieringen av anlegget vil være 

førende for drift, driftsøkonomi og for hvilke ressurser man kan gjøre bruk av i anlegget samt 

tilgangen til dem.  
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Det er i prinsippet 3 overordnede muligheter for organisering og finansiering: 

 

• Kommunalt eid anlegg 

• Anlegg delvis eid av kommuner og private aktører  

• Privat eid anlegg 

 

Hvilken modell man bør velge avhenger av omfanget og behov for å operere i et marked, 

eksempelvis ved å ta imot næringsavfall fra andre kommuner og/ eller private aktører samt hvor 

stor andel næringsavfall man har mulighet og ønske om å behandle. Den juridiske risikoen ved 

dette bør vurderes nærmere når det er gjort et overordnet strategisk valg av organisasjons- og 

investeringsmodell. 

 

Det vil også være behov for å vurdere hvordan man kan løse dette organisatorisk gjennom forslag 

til selskapsavtale, leveringsavtaler, samt å beskrive ulike selskapsformer som «vertskommune» 

modell, selskapsorganisering i henhold til lov om interkommunale selskap (IKS), eller aksjeloven.  

 

Tildeling av enerett på behandling av avfall vil i noen tilfeller være nødvendig for å sikre best 

mulig miljømessig utnyttelse av ressursene og forsyningssikkerhet for anleggene. I forhold til 

tildeling av enerett har det i de seneste årene vært omtvistet og den norske praksisen har vært 

påklaget til ESA av Norsk Industri. Derfor bør tildeling av enerett og organisasjonsformer som er 

tuftet på dette vurderes juridisk opp mot oppdatert rettspraksis på området og avgjørelser fra 

ESA og KOFA.  

 

Noen kommunalt eide selskaper er tildelt oppgaver i egenregi eller har enerett på å utføre visse 

oppgavene, samtidig som de utfører andre tjenester i konkurranse med andre. Dersom selskapet i 

tillegg konkurrerer med private selskaper, kan det oppstå spørsmål om den delen av selskapet 

som konkurrerer i markedet mottar en eller annen form for offentlig støtte, og om denne støtten 

eventuelt er i strid med regelverket om offentlig støtte. Det sentrale er at selskapets 

konkurranseutsatte virksomhet ikke subsidieres, for eksempel ved at virksomheten benytter 

selskapets administrative støttefunksjoner og/eller utstyr fra den fullfinansierte delen av selskapet 

(kryss-subsidiering). Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i 

tillegg til monopolvirksomhet bør generelt skille ut den markedsrettede delen av virksomheten for 

å unngå rolleblanding og kryss-subsidiering. 

 

Kommunalt eide anlegg kan organiseres og finansieres på ulike måter. Overordnet kan disse 

oppsummeres i tre kategorier; kommunale foretak, interkommunale selskap og kommunale 

aksjeselskap. Generelt vil det være begrenset hvor mye privat næringsavfall som kan behandles i 

anlegg under slike selskapsformer på grunn av hensyn til konkurransevridning. Modellene er 

basert på at man finansierer hoveddelen av anlegget gjennom gebyrer fra 

husholdningsabonnentene, basert på regelverket om selvkost. Fordeling av kostnader og inntekter 

må skje i tråd med selvkostregelverket. Felles for alternativene er at det bør tildeles enerett med 

begrunnelse om miljø til selskapene for å sikre stabilt adgang til avfall fra husholdninger og evt 

kommunalt næringsavfall. Andelen av avfall fra privat virksomhet vil maksimalt kunne utgjøre 

20% av samlet kapasitet. (Dette må sjekkes videre med avgjørelser fra ESA/ KOFA). Fordelen ved 

organisering og finansiering innen denne selskapsformen er at kostnader for behandling av 

husholdningsavfall skal være i henhold til selvkostprinsippet. Selvkostfinansiering gir liten 

finansiell risiko for kommunene, da husholdningsabonnentene må bære sin andel av de faktiske 

kostnadene, som inkluderer drift og kapitalkostnader, uavhengig av om det blir drevet effektivt, 

og uavhengig av svingninger i inntekter fra nedstrømsløsninger, som salg av fraksjoner, eller 

svingninger i behandlingskostnader. I forhold til selskapsøkonomien gir dette en ganske god 
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sikkerhet. Skal deler av kapasiteten benyttes til annet næringsavfall øker den økonomiske 

risikoen, da finansiering av denne delen vil være i henhold til markedsprisen. 

 

En annen modell kan være en OPS-modell, hvor man lyser ut på anbud en modell for å anskaffe 

biologisk behandling av vått organisk husholdningsavfall, som skal driftes av private aktører. I et 

konkurransegrunnlag kan de private aktørene bli pålagt å bistå med å skaffe næringsavfall, og gi 

en pris på avfall utifra tildelt enerett på et visst antall tonn avfall. I så fall kan den private aktøren 

overta juridisk risiko i forhold til markedet, samtidig som det kan sikres forutsigbare priser på 

husholdningsavfallet.  VESAR har inngått en slik modell for sitt biogassanlegg, «Den magiske 

fabrikken», som kan benyttes som modell for et OPS-prosjekt. Prisen man oppnår gjennom 

anbudskonkurransen vil da føres på selvkostregnskapet til de respektive samarbeidskommunene.  

 

Kommunen kan velge å danne et aksjeselskap med private aktører dersom virksomheten foregår i 

et konkurranseutsatt marked. Dette gir bedre konkurranseforhold og mulighet for å ha andre 

eiere enn kommunale. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne 

har myndighet gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi 

pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. 

Nivået på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. I forhold til å sikre 

forsyningen med ressurser kan dette by på utfordringer, da behandlingen av vått organisk avfall 

må konkurranseutsettes og det mulig at andre selskaper vil vinne oppdraget.  Kommunene 

betaler markedsprisen for behandlingen av avfallet som vil henføres til selvkostregnskapet. Det 

må vurderes juridisk hvilken enhet i kommunene som kan ta investeringen og ta ut overskuddet, 

og om investeringen kan gjøres over selvkostregnskapet. Eventuelt bør det vurderes å opprette 

aksjeselskap som ikke har krav til overskudd. 
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5. KLIMA- OG MILJØEFFEKTER 

5.1 Klimagassutslipp 

Det er gjennomført klimagassberegninger for et tenkt biogassanlegg i Hardanger som behandler i 

overkant av 100 000 tonn ressurser og produserer 61 GWh med biogass, tilsvarende 6,1 millioner 

liter diesel. Beregningene må regnes som overslagsberegninger i tidlig fase og enkelte utslipp vil 

ikke være inkludert. Vi anser imidlertid resultatene som representative for dette prosjektstadiet. 

Mer detaljerte beregninger kan gjennomføres ved behov.   

 

Beregningene er basert på utslipp tilknyttet ressurstilgang, beregnet biogassproduksjon, anslått 

energi- og kjemikalieforbruk i anlegget og anslag på lekkasje av metan. Det er planlagt 

oppgradering av biogass til drivstoff samt utnyttelse av biorest i landbruket. Beregningene tar 

derfor høyde for at biogassen erstatter fossilt drivstoff samt at biogjødselen erstatter 

kunstgjødsel. Det er antatt at alle ressurser som går inn i biogassproduksjonen er 

avfallsprodukter uten CO2-byrde, det vil si at CO2-utslipp i forbindelse med produksjon av 

ressursene tilordnes den prosessen som ressursen kommer fra. For fiskeensilasje så vil dette 

eksempelvis være oppdrettsanlegget. Dette er i henhold til Fornybardirektivet for husdyrgjødsel 

og matavfall, og benyttes her også for de andre ressurstypene.  

 

Ettersom plasseringen av biogassanlegget ikke er bestemt så er transportdistanser ikke kjent, det 

er derfor antatt en transportdistanse. Denne er satt til 30 km for all frakt av ressurser, biogass og 

biorest. Lange transportdistanser vil kunne påvirke resultatet. Kloakkslam er ikke inkludert i 

utnyttbar biorest. Det er kun beregnet erstatning av kunstgjødsel for nitrogen i tørr 

biorestfraksjon. Det kan vurderes om erstatning av kunstgjødsel også skal inkluderes fra våt 

biorest som spres i landbruket, det er imidlertid antatt at denne fraksjonen ikke erstatter 

kunstgjødsel per i dag.  

 

Det er benyttet CO2-faktorer fra databasen Ecoinvent, som er en internasjonalt anerkjent 

database for CO2-faktorer. Alle resultater er oppgitt i CO2-ekvivalenter. Det er benyttet norsk 

elektrisitetsmiks for energibruk i biogassanlegget, CO2-faktoren er hentet fra klimagassverktøyet 

OneClick LCA. Forbruk av diesel for spredning av biorest, samt utnyttbar andel av nitrogen i 

biorest er hentet fra rapporten «Biogassproduksjon fra matavfall og møkk fra ku, gris og fjørfe», 

Østfoldforskning (2016).  
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Følgende forutsetninger er benyttet i beregningene: 

 

Tabell 7: Forutsetninger for klimagassberegninger. Mengder med ressurser 

Type ressurs Mengde (tonn) 

Rester fra saft og ciderproduksjon 500 

Fiskeoppdrettslam 3 800 

Husdyrgjødsel (antatt melkekyr)  60 000 

Kloakkslam (avløp+septik)  2 500 

Fiskeensilasje 40 000 

Totalt  106 800 

 

Tabell 8: Forutsetninger for klimagassberegninger. Prosessparametre 

Prosess 
  

Energiforbruk - levert energi 7 903 200 kWh (el)  

Kjemikalier/tilsetning til prosess - polymer 81 120 kg/år 

Kjemikalier/tilsetning til prosess - aktivt kull 16 425 kg/år 

Metanlekkasje 24 727 kgCH4/år 

Biodrivstoffproduksjon 61 GWh 

 

Tabell 9: Forutsetninger for klimagassberegninger.  Mengder med biorest 

Biorest Mengde (tonn) 

Biorest (før avvanning)* 150 611 

 - herav tørr fraksjon (etter 
avvanning) 

25 656 

 - herav våt fraksjon (etter 
avvanning)  

124 955 

Næringsstoffer - nitrogen i tørr 
fraksjon  

253 

 

*mengde biorest er inkludert tilsatt vann i biogassanlegget, for å oppnå 10% TS inn i 

råtnekammeret. Tørrstoffandelen inn til anlegget vil blant annet kunne variere med valg av 

behandlingsteknologi og råstoffsammensetning.     
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Beregningene viser at produksjon og transport av ressurser og bioresten gir de største bidragene 

til totale CO2-utslipp fra produksjon av biogass. For produksjon vil metanlekkasjer ha stor 

betydning og bidra med ca. 57 % av totale utslipp fra denne prosessen. Siden biogassen er antatt 

å erstatte diesel, samt bioresten erstatter kunstgjødselproduksjon, vil imidlertid systemet totalt 

sett ha et negativt CO2-ekvivalent fotavtrykk. Årsaken til dette er at produksjonen av fossil diesel, 

samt kunstgjødsel, har et større CO2-ekvivalent utslipp enn CO2-utslipp knyttet til produksjon av 

oppgradert biogass. Mengde biogass produsert er avgjørende for mengde diesel erstattet, og det 

vil derfor være avgjørende for resultatet at det benyttes ressurser med høyt biogasspotensiale.  
 

 

Figur 20: Klimagassutslipp i tonn CO2 for et biogassanlegg i Hardanger 

 

Totale CO2 ekvivalent utslipp for systemet er beregnet til -538 tonn CO2e/år. Det er i 

beregningene antatt at kun nitrogen i tørrfraksjon av biorest erstatter kunstgjødsel, bioresten vil 

også ha en andel av fosfor som kan nyttiggjøres i landbruket. Vi har imidlertid antatt at nitrogen 

er dimensjonerende for mengde kunstgjødsel som erstattes. Mengde erstattet kunstgjødsel er et 

konservativt anslag siden det kun regnes erstatning av kunstgjødsel for nitrogen og at det ikke 

regnes erstatning av kunstgjødsel fra våtfraksjon.  

5.2 Biogassanlegg som sirkulærøkonomi  

Energiproduksjonen fra biogass for anleggskonseptet som brukes som eksempel i denne 

utredningen blir på 61 GWh. 61 GWh biogass kan erstatte 6,1 millioner liter diesel. Til 

sammenligning brukte TINE ca. 20 millioner liter diesel i 2017 til tungtransport (TINE, 2017). Et 

biogassanlegg ved i Hardanger kan med dette anleggskonseptet stå for ca. en tredjedel av 

energiforbruket TINE hadde i sin tungtransport i 2017. I tillegg til biogass produserer anlegget en 

næringsrik biorest som kan anvendes som gjødsel. Gjennom anvendelse av biogjødsla oppnås en 

resirkulering av næringsstoffer. Biogassanlegg er i så måte et godt eksempel på en sirkulær 

økonomi. Dette er nærmere beskrevet i de neste avsnittene,  

5.3 Næringsinnhold i bioresten  

Undersøkelser har avdekket at fosfor og nitrogen i husdyrgjødsel og annet organisk materiale ikke 

utnyttes godt nok i dag. Blant annet fremgår dette av rapporten «Nordic nitrogen and agriculture» 

utgitt av Nordisk Ministerråd og av Miljødirektoratets arbeid med «Bedre utnyttelse av fosfor» 

(Nordisk Ministerråd, 2017), (Miljødirektoratet, Bedre utnyttelse av fosfor, 2017). Arbeidet med 

revideringen av gjødselvareforskriften har til dels vært grunnet i at gjødselmengder fra ulike 
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kilder, og fremfor alt fra husdyrgjødsel, ofte er større enn det plantene trenger og at dette har 

medført et overskudd av fosfor i vann og jord. Som en reaksjon til dette er krav til spredeareal- 

og mengder, samt krav til lagring blitt skjerpet i revidert forskrift. For nitrogen er 

problemstillingen mer sammensatt og krav til spredetidspunkt- og metode er av betydning i 

tillegg til kravene til spredeareal og mengder, samt lagring (Landbruksdirektoratet Mattilsynet og 

Miljødirektoratet, 2018).  

 

Selv om Norge, og særlig Vestlandet, har et overskudd av fosfor i vann og jord er fosfor betraktet 

som en knapphetsressurs. Det norske markedet for matvarer er i dag avhengig av fosforimport, 

både i form av dyrefòr, mineralgjødsel og mat. I EU har man identifisert råfosfat som et av flere 

råstoffer der tilgangen er kritisk. Fosfortilgangen er viktig på grunn av risiko for fremtidig 

leveranse, tilgjengelighet og kvalitet, og i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi er 

fosforgjenvinning sentralt for å sikre matproduksjon, landbruk og industri (EU, 2015), 

(Miljødirektoratet, Bedre utnyttelse av fosfor, 2017). Europa er avhengig av import av 

fosforgjødsel, og forsyningen er snart begrenset til et land, Marokko. Importavhengighet er ikke 

regnet for å være bærekraftig på sikt, og bærekraftig fosforresirkulering fra organiske 

restprodukter er derfor sentralt for å sikre framtidig matsikkerhet (Miljødirektoratet, Bedre 

utnyttelse av fosfor, 2017). 

 

På Vestlandet er det i dag et fosforoverskudd i jord. Særlig på Jæren, men også andre steder på 

Vestlandet, er det vanskelig å skaffe mer spredeareal samtidig som det er krevende og kostbart å 

senke dyretallet tilstrekkelig til å få bukt med gjødseloverskudd og overskudd av fosfor. De 

foreslåtte regelverksendringene vil kunne medføre at gjødselressursene må finne alternative 

bruksområder. Levering til biogassanlegg for nedbrytning og energiutnyttelse med etterfølgende 

bearbeiding av bioresten kan bli aktuelt å ta i bruk i økende grad for å håndtere et større 

overskudd. Med en slik løsning oppnås både energiutvinning fra det organiske materialet og en 

bedre ressursutnyttelse gjennom bedre fordeling av fosfor, forutsatt at bioresten avvannes og at 

den faste fasen som er fosforrik blir transportert til områder med underskudd på fosforressurser. 

En slik form for omfordeling av fosforressurser kan på sikt helt eller delvis erstatte bruk av 

mineralgjødsel. I hvor stor grad dette lar seg gjøre avhenger av om det er mulig å lage produkter 

som har en forutsigbar og rask virkning og har en form som egner seg til jevn spredning 

(Landbruksdirektoratet Mattilsynet og Miljødirektoratet, 2018). 

 

Teknologiutvikling vil kunne være en forutsetning for å oppnå bedre ressursutnyttelse og fordeling 

av fosfor, og berørte bransjer vil trenge tid og rom for teknologisk utvikling. Dagens bruk av 

fellingskjemikalier ved rensing av avløpsvann kan medføre at fosforet i avløpsvann er bundet til 

disse kjemikaliene, noe som medfører at bruk av avløpsslam i mange tilfeller fører til en lagring 

av fosfor i jorda og lite resirkulering av fosfor til plantevekst (Landbruksdirektoratet Mattilsynet og 

Miljødirektoratet, 2018). Effektiv avvanning, tørking og pelletering av slam og annet organisk 

materiale er med dagens teknologi utfordrende for noen typer konsistenser, blandt annet 

fiskeoppdrettsslam. Tørking og pelletering kan være energi -og kostnadskrevende, og medføre et 

behov for storproduksjon med skalafordeler for å være lønnsom. Det samme gjelder til dels for 

biogassanlegg, som i dag må ha en viss størrelse for å være lønnsom.  

 

En annen utfordring kan være at transport av gjødsel vil være et fordyrende ledd sammenlignet 

med dagens praksis. Det finnes støtteordninger for leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg i 

dag, men det kan være behov for flere virkemidler. 

 

Husdyrgjødsel kan i teorien alene dekke fosforbehovet i norsk jordbruk dersom en får til en bedre 

fordeling nasjonalt. Dette betyr at det kan være begrensede avsetningsmuligheter for framtidige 

økninger av avløpsslam, fiskeoppdrettslam, matavfall og andre organiske restprodukter, særlig i 
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husdyrtette områder. Fosformengden er den samme også etter behandling av gjødsel i et 

biogassanlegg, og dette overskuddet kan i de fleste tilfeller ikke returneres dit det kom fra. 

Forslaget til revidert gjødselvareforskrift antyder at det kan være behov for en annen 

virkemiddelbruk for å sikre bedre avsetning av gjenvunnet fosfor. En aktuell løsning er å innføre 

et omsetningskrav til de som omsetter mineralgjødsel om at en viss andel av fosforet skal være 

gjenvunnet (Landbruksdirektoratet Mattilsynet og Miljødirektoratet, 2018). En slik type 

virkemiddelbruk vil kunne bidra til å utvikle et bedre marked for omsetting av biorest, noe som vil 

kunne gi biogassanleggene et incentiv for å bearbeide bioresten til mer raffinerte sluttprodukter 

sammenlignet med dagens praksis.  

 

Biogjødsel er utvilsomt et bra produkt, og det er viktig å ta vare på næringsstoffer og tilbakeføre 

dem til jordbruket (Østfoldforskning, 2016). Biogjødsel kan ses på som et restprodukt fra 

biogassproduksjon, men i en verden hvor mangel på fosfor kan være en realitet om få år, så vil 

biogjødselen kunne bli det viktigste produktet, og biogassen en bonus. I tillegg til å resirkulere 

essensielle næringsstoffer så kreves det store mengder CO2-ekv utslipp å produsere kunstgjødsel, 

som lages av naturgass (Yara, u.d.), noe som da delvis forhindres dersom biogjødsel erstatter 

kunstgjødsel.  

 

Næringsinnholdet for bioresten, herunder nitrogen og fosfor, som produseres fra biogassanlegget 

som er skissert i denne utredningen er estimert og vist i tabellen nedenfor. Det er skilt mellom 

tørr og våt fraksjon av bioresten. Den tørre fraksjonen inneholder i hovedsak faste fraksjoner av 

næringsstoffene og den våte fraksjonen inneholder de løse fraksjonene, se Tabell 10. Slam har et 

eget løp i biogassanlegget og er ikke inkludert i tabellen. 

 

Tabell 10: Mengder og næringsinnhold i den tørre og den flytende delen av bioresten.  

Fraksjon Mengde (tonn/år) Nitrogen (kg/år) Fosfor  
(kg/år) 

Tørr 25 656 253 525 61 234 

Flytende 124 955 1 014 098 15 309 

 

Krav til 3,5 kg fosfor per dekar resulterer i et nødvendig spredeareal på ca. 17 500 dekar for den 

tørre fraksjonen av bioresten. Dette er et grovt anslag som ikke hensyntar minstekrav til innhold 

av næringsstoffer, og det er ikke tatt stilling til kvalitetsklasse med påfølgende krav til type 

spredningsareal. Revidert gjødselvareforskrift kan resultere i nye krav og blant annet 3, 2,5 og 

2,1 kg fosfor per dekar har vært diskutert. Dette vil medføre behov for større spredningsarealer. 

Eksempelvis vil et krav på 2,5 kg fosfor per dekar resultere i et nødvendig spredeareal på 24 500 

dekar.  

 

Både husdyrgjødsel og fiskeensilasje er nitrogenrike råstoff, og mengden nitrogen i den flytende 

delen av biogjødselen er stor. Krav gitt av EUs nitratdirektiv på maksimalt 17 kg nitrogen per 

dekar resulterer i et nødvendig spredeareal på 59 700 dekar for den flytende delen av bioresten. 

Alternativ anvendelse av den flytende bioresten, som bruk i veksthus, kan være nødvendig å se 

nærmere på for å finne en anvendelse for all biorest som produseres.  

 

Lystgassutslipp, N2O, er utslipp av gass fra nitrogenet i gjødsel som bidrar vesentlig til de totale 

klimagassutslippene fra landbruket. Østfoldforskning anbefaler at bioresten fra 

biogassproduksjonen skal lagres i lukkede anlegg før bruk for å redusere utslippene av lystgass. 

Det samme gjelder lagring av storfegjødsel til bruk til direkte erstatning for mineralgjødsel. Dette 

kan være tiltak som kan sterkt redusere klimagassutslippene. (Østfoldforskning, 2016) 
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5.3.1 Nitrogenkretsløpet 

Nitrogen finnes i aminosyrer, proteiner og arvestoff, og er et helt nødvendig næringsstoff for 

planter, dyr og mennesker. Nitrogen inngår i et kretsløp i luft og jord. Det er en viktig 

omdanningsprosess i jorda hvor nitrogen omgjøres til andre former. Når plantevekster brytes ned 

dannes det blant annet ammonium (NH4
+). I jorda kan denne formen av nitrogen omdannes til 

nitrat (NO3
-), kalt nitrifikasjon, som er en viktig del av nitrogenkretsløpet. Dette er siden planter 

lettest tar opp nitrat, men de tar også opp ammonium. Nitrat binder seg dårlig i jorda og kan lett 

vaskes ut av jordsmonnet, og går blant annet ut i vann. Nitrat kan også reduseres til nitritt (NO2
-

), og videre til nitrogenoksid (NO), lystgass (N2O) eller molekylært nitrogen (N2). Dette avhenger 

blant annet av hvor mye oksygen som er tilstede i jorda. Siden nitrat kan gjøre denne 

omdanningen til lystgass er hovedkilden til utslipp av lystgass fra landbruket. Det er flere 

menneskelige faktorer som påvirker omdanningen av nitrat i jorda, som blant annet drenering, 

jordpakking, kalking og nitrogengjødsel. (Serikstad, 2017) 

 

 

Figur 21: Nitrogenkretsløpet (M. Sletbakk, 2013).  

 

Figur 21 viser nitrogenkretsløpet med en nummerering av hva som skjer i de ulike leddene i 

næringskjeden. I nitrogenkretsløpet er det flere kretser som går i sirkel. Hva som skjer i trinnene 

er listet opp i korte trekk (M. Sletbakk, 2013):  

1. Nitrogenfikserende bakterier og frittlevende bakterier omdanner molekylært nitrogen (N2) 

fra luften til ammoniakk (NH3) og videre til ammoniumioner (NH4
+), når det løses i vann, 

som blir tilgjengelig i jorda.  

2. En plante kan ta opp ammoniumioner for å vokse, ved å blant annet danne nukleinsyrer 

(til DNA) og proteiner. Den kan blant annet ta opp ammoniumioner fra trinn 1 eller 

gjennom gjødsel. Plantespisere, som en ku, spiser planter noe som overfører 

nitrogenforbindelsene til neste ledd i næringskjeden.  
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3. Nitrogen fra for eksempel kugjødsel og døde organismer blir brutt ned av bakterier, sopp 

og blågrønnbakterier til aminosyrer og videre til ammoniakk og ammoniumioner.  

4. Noen av bakteriene oksiderer ammoniumioner til nitrittioner (NO2
-) og andre oksiderer til 

nitrationer (NO3
-). Nitrationer kan videre tas opp som næring i plantevekster eller tas opp 

i bakterier som avgir nitrogen til luften.  

5. Organismer i vann kan også omdanne og fiksere molekylært nitrogen. Det blir et eget 

kretsløp der blant annet arkebakterier gjør nitrogenet tilgjengelig. Ammoniumioner 

omdannes til nitrat gjennom bakterier som tas opp av planteplankton. Planktonspisende 

planter og fisk spiser og etterlater seg ekskrementer med nitrogen som igjen tas opp i 

bakterier.  

6. Denitrifiseringsbakterier i jorda kan ta opp nitrationer og omdanne de til molekylært 

nitrogen. Dermed blir nitrogenkretsløpet fullført. 

 

5.3.2 Fosforkretsløpet 

Fosfor er et essensielt næringsstoff for dyr og planter. Det spiller en kritisk rolle i cellefornyelse og 

er en nøkkelkomponent for lagring av energi (ATP), DNA og fettsyrer. Fosforet kretser i en sirkel 

gjennom bergarter, vann, grunn, sedimenter og organismer.  

 

  

Figur 22: Fosforkretsløpet (Cappelen Damm, u.d.). Nummerering er lagt inn for å forklare trinnene i kretsløpet. 

Figur 22 viser fosforkretsløpet med en nummerering av hva som skjer i de ulike leddene i 

næringskjeden. Fosforets kretsløp er avansert biokjemisk, og molekylformler er ikke vist i 

trinnene siden fosfor kan finnes i mange forbindelser. Det er valgt å bruke fosfationer i 

forklaringen. Hva som skjer i trinnene er listet opp i korte trekk:  

1. Over tid vil regn forårsake at berg avgir uorganiske fosfationer og andre mineraler. 

Uorganisk fosfation beveger seg fra berg til vann (haver, innsjøer og elver) eller til 

områder hvor de tas opp i planter og vekster på land. (Science Learning Hub, 2013) 

2. I vannet vil fosfationer bevege seg mellom overflate og bunnvann til det blir tatt opp 

organismer som plankton. Her er det et lite kretsløp hvor plankton tar opp fosfationer, fisk 
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spiser plankton, fisker slipper ekskrementer som sedimenterer hvor fosfationer igjen blir 

tilgjengelig for plankton. (Biologiforeningen, 2006) 

3. Fugler fanger fisk fra vann som overfører fosfationer fra fisk til fugl. De spiser og slipper 

ekskrementer i vann eller på land som igjen vil gå inn i kretsløpet i vann (trinn 2) eller på 

land (trinn 1). 

4. Fosfatholdige mineraler hentes ut fra fosfatholdige bergarter med gruvedrift som fraktes 

til gjødselfabrikk som lager kunstgjødsel ved bruk av svovelsyre for å omdanne den 

uoppløselige bergarten til en løselig form. Fosfatet i gjødselen tas opp i planter som 

mennesker og dyr spiser. Overflødig fosfationer fra jorda på grunn av overgjødsling med 

kunstgjødsel og husdyrgjødsel kan føre til avrenning til vann (trinn 2). Når det blir for 

store mengder fosfat i vann kan det bli stor vekst av planter og alger. Dette kan forårsake 

at disse plantene og algene stjeler oksygen fra vann som går utover andre organismer. 

(Science Learning Hub, 2013) 

5. I jorda vil fosfationer gjøres tilgjengelig for planter gjennom bakterier som bryter ned 

organisk fosforforbindelser til uorganiske fosforforbindelser. Dyr spiser fosforholdige 

planter fra landbruket og mennesker spiser planter og dyr som inneholder fosfor. 

Ekskrementer fra dyr kan avrenne til vann og ekskrementer fra mennesker går i avløpet 

hvor fosfor havner i den rensede delen fra renseanlegget som går ut i vann. Derfra går 

fosfor inn i trinn 2 av kretsløpet. (Science Learning Hub, 2013) 
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6. ØKONOMI 

6.1 Kostnadsoverslag for stort biogassanlegg 

Det er gjort kostnadsoverslag for et stort biogassanlegg i Hardanger som kan produsere 61 GWh 

biogass (tilsvarende 6,1 mill liter diesel) per år. Kostnadsoverslaget er gjort med bakgrunn i 

Rambølls erfaringstall og viser at et anlegg vil kunne koste rundt 250 millioner kroner. Årlige 

driftskostnader vil kunne ligge i området 12-13 millioner kroner.  Forutsetningene er gjengitt i 

vedlegg 2.   

 

Dette er et grovt anslag basert på erfaringstall, og er forbundet med usikkerhet. Anslaget må 

detaljeres nærmere i en eventuell forprosjektfase.  

 

  

Investeringskostnader 250 millioner kroner 

Driftskostnader (årlige) 12 millioner kroner 

Forventet støttenivå (Enova)  114 millioner kroner 

Avkastningskrav 7 % 

Levetid  25 år 

Tabell 11: Kostnadsoverslag for et stort biogassanlegg 

 

Med disse forutsetningene må biogassanlegget tjene mer enn 47 øre per kWh med biogass som 

produseres for at anlegget skal være økonomisk levedyktig.  Erfaringsmessig er dette realistisk å 

oppnå dersom gassen selges som flytende biogass. Det er usikkerheter knyttet til anslaget, og 

blant annet vil valg av lokalisering av anlegget med tilhørende transportkostnader knyttet til 

råstoff ha en innvirkning på økonomien.  

6.2 Markedet for råstoff 

Det er her ikke lagt opp til at anlegget oppnår noen inntekt på mottaksgebyr for avfallet. 

Bakgrunnen for dette er de store mengdene med fiskeensilasje og husdyrgjødsel som er planlagt 

behandlet i anlegget.  

 

Husdyrgjødsel spres i dag i de fleste tilfellene lokalt av bøndene selv, som ikke må betale for å få 

avsetning for gjødsla. De kostnadene som bøndene eventuelt måtte ha for gjødsla, som 

bygging/utvidelse av gjødsellagre, er ikke hensyntatt. Støtte som gis for husdyrgjødsel som går til 

behandling i biogassanlegg er forventet å gå til dekke av transportkostnader og til bøndene selv.   

 

Det er usikkert hvor mye en kan forvente å kunne få i inntekt fra behandlingsgebyr på 

fiskeensilasje. Oppdrettsnæringa må trolig betale for å bli kvitt denne fraksjonen, som samles opp 

og syrebehandles på båt. Det er videre forventet at etterspørselen etter denne typen råstoff øker, 

noe som gjør inntekter på slike råstoff svært usikre. Rambøll har derfor valgt å ikke legge inn 

noen inntekt på fiskeensilasje.  

 

Det vil trolig være knyttet kostnader til transport av råstoff, og Rambøll har lagt inn en kostnad 

på 20 NOK/tonn råstoff for å synliggjøre dette. Transportkostnadene avhenger av anleggets 

lokalisering, og må derfor vurderes nærmere.  

6.3 Markedet for biogass 

Biogassanlegget som er skissert her må tjene mer enn 47 øre per kWh biogass for å være 

økonomisk levedyktig. Dette er trolig kun mulig å oppnå med en tilstrekkelig margin dersom 

gassen selges som LBG.  Generelt så er prisene man kan oppnå for biogass til bruk som brensel i 

industrien lav sammenlignet med biogass til drivstoff. Samtaler med en industriaktør i Hardanger 
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viser at gassprisen vil ligge noe under 47 øre/kWh. Biogass som drivstoff til transportsektoren vil 

derfor være det mest aktuelle markedet.  

 

Det er i dag flere produsenter som leverer lastebiler som kan gå på biogass. De produseres for å 

kunne kjøre på naturgass, men biogass og naturgass kan brukes om hverandre. Motorene er like 

for biler som går på komprimert (CBG) og på flytende biogass (LBG), mens lagringssystemene er 

forskjellige. Tidligere har det kun vært tilgjengelige lastebiler med CNG/CBG, men det har nå 

kommet flere modeller med LNG/LBG. «Natural and Bio Gas Vehicles Association» [32] gir hvert 

år ut en rapport med lister over tilgjengelige gasskjøretøy, både personbiler, busser og lastebiler. 

 

Tabell 4.2: Lastebilmodeller som kan kjøre på biogass, enten komprimert (CBG) eller flytende (LBG). 

Merke Modell Effekt Rekkevidde 
Ekvivalent 

dieseldrivstoff 
Drivstoff 

Renault D Wide CNG 235 kW 375 km  CBG 

Scania P/G 280/340 

CNG 

205 / 

250 kW 

  CBG 

Scania P/G 280/340 

LNG 

205 / 

250 kW 

 

 LBG 

Volvo FE CNG 235 kW   CBG 

Volvo FH/FM LNG 308/338 

kW 

1000 km  LNG + diesel 

(dual fuel) 

Iveco Stralis NP CNG 294 kW 570 km  CBG 

Iveco Stralis NP C-LNG 294 kW 285 + 750 

km / CNG 

(460 l) LNG 

(540 l) 

440 l CBG og LBG 

Iveco Stralis NP  LNG 

[33] 

294 kW 1500 km / 

1080 liter 

665 l LBG 

Iveco  Eurocargo 

Natural Power 

12-16 tonn 

150 kW 81 kg / 480 l 295 l CBG 

Mercedes Econic NGT 222 kW 90 kg 

(opsjon 105 

kg) 

125 l (146 l) LBG 

 

Fyllestasjoner for biogass er i dag ikke like utbredt som fyllestasjoner for diesel. For flåtefartøyer, 

som busser eller renovasjonsbiler, kan fyllestasjoner plasseres ved depot hvor bilene parkeres om 

natta. En del busselskaper og renovasjonsselskaper har i dag egne fyllestasjoner for biogass, hvor 

de fleste er LCBG stasjoner, som kan motta både CBG og LBG, men kun kan fylle CBG, se Figur 

4.5. En kan potensielt inngå avtaler for fylling av deler av kjøretøyene sine på eksisterende 

fyllestasjoner hos andre selskap. 

 

Biogass Oslofjord har på sine nettsider en oversikt over fyllestasjoner for komprimert CBG/CNG 

og flytende LBG/LNG biogass og naturgass i Norge, de fleste fyllestasjonene i dag er i Sør-Norge 

og en oversikt vises i Figur 4.6: 
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Figur 4.6: Eksisterende fyllestasjoner for gass.  

Eksisterende fyllestasjoner for komprimert (hovedsakelig) og flytende biogass/naturgass 

(CBG/CNG og LBG/LNG) i Norge. Fargekode: burgunder er CBG stasjoner under planlegging; gule 

er CBG ikke allment tilgjengelig; blå er CBG allment tilgjengelig; grønne er CNG ikke allment 

tilgjengelig; røde er CNG allment tilgjengelig. Enkelte av stasjonene kan også levere 

LNG/LBG.  Det skal i tillegg være fyllestasjoner i Trondheim og fyllestasjon i Hammerfest. Kilde: 

Biogass Oslofjord [36].  

 

Figur 4.7 viser kart over behov for fyllestasjoner. De blå punktene er den ideelle plasseringen av 

fyllestasjoner rundt i landet. Her er det ikke tatt stilling til type drivstoff, kun steder der det er 

behov for «energistasjoner» dvs. fyllestasjoner med fornybare drivstoff. Plasseringen er basert på 

innspill fra seks nasjonale transportører som har vurdert sitt fremtidige transportmønster.  
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Figur 4.8: Behov for fyllestasjoner i Sør-Norge. 

 

Det er i dag biogassproduksjon over det meste av landet. Med utbygging av produksjon av 

oppgradert biogass og med en utbygging av produksjon av flytende biogass, så vil det i fremtiden 

være særdeles gode muligheter til å drive med transport på miljøvennlige og lokalproduserte 

drivstoff. 

6.4 Markedet for CO2 

Når biogassen oppgraderes til biometan renses den for CO2 og andre komponenter. 

Konsentrasjonen av CO2 strømmen fra et oppgraderingsanlegg vil variere avhengig av valgt 

oppgraderingsteknologi. Eksempelvis vil en Amin basert scrubber eller membranbasert rensing gi 

en strøm som primært inneholder CO2. En vannscrubber vil derimot fortynne CO2 strømmen da 

det tilføres luft for fjerne CO2 fra vannstrømmen. Dersom man vurdere å utnytte CO2, enten 

umiddelbart eller på lang sikt, bør dette sees i sammenheng med valg av oppgraderingsteknologi. 

 

CO2 anvendes blant annet i mat- og drikkeindustrien, f.eks. til pakking av kjøtt og fisk og til 

kullsyre i drikkevarer. Andre bruksområder for CO2 er i gartnerier for en mer effektiv fotosyntese. 

Den kan også benyttes som tørris og produksjon av polykarbonat og til overflatebehandling 

(sandblåsing med CO2). Videre kan CO2 erstatte mineralsyrer og brukes som pH-reduksjon ved 

rensing av avløpsvann, og til styring av pH i papir- og masseindustrien. 
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Uavhengig av potensielt anvendelsesområde vil det være høye krav til renhet. Dette fordi 

primæranvendelsen av CO2 er i næringsmiddelindustrien og forbi prosessen for produksjon av 

kommersiell CO2 foregår ved høye trykk og lave temperaturer, noe som medfører at selv lave 

konsentrasjoner av urenheter kan påvirke prosessen negativt. Biogass inneholder typisk noe 

svovel og diverse aromatiske VOCer (Volatile Organic Compounds) som selv i ekstremt lave 

konsentrasjoner kan ha en negativ innflytelse på matvarekvalitet. Dermed vil en foredling av CO2 

til salgskvalitet i utgangspunktet kreve en forholdvis omfattende og kostbar prosessering med 

ytterligere scrubbing, aktive karbonfilter, adsorbent- og destillasjonskolonner før man når en 

kommersiell kvalitet. Nippon Gasses anslår at et kommersielt CO2 anlegg ville kreve en 

produksjon i størrelsesorden 20-30 tonn CO2 pr dag for å forsvare investeringen. Dette anslaget 

er ekstremt grovt, og kan selvfølgelig utfordres, men gir likevel en pekepinn på hva man kan 

forvente. Etter samtale med AGA har vi fått oppgitt en omtrentlig pris på 10 kr pr kg CO2 i 

flytende form. 

6.5 Markedet for biogjødsel  

Biorest som gjødselprodukt har gode plantenæringsegenskaper, og kan for eksempel ha bedre 

egenskaper enn ubehandlet husdyrgjødsel (Fisknes, 2010). Avlingsmessig er bioresten like 

effektiv som gjødsling med ubehandlet husdyrgjødsel. Den synker raskere ned i jorda og lukter 

mindre (Løes, 2015). Aktuelle spredearealer omfatter jordbruksarealer, private hager, parker, 

grøntarealer og lignende. Dersom den skal spres på matjord må den tilfredsstille kravene i 

gjødselvareforskriften og biproduktforordningen.  

 

Biogjødsel kan omsettes som våt, avvannet eller tørr biogjødsel. Biogjødselen er våt når den 

kommer direkte ut fra biogassreaktorene uten noen form for behandling. En slik type biogjødsel 

er fordelaktig på gårdsanlegg der biogjødselen kan brukes lokalt, da den kan spres med det 

samme utstyret som benyttes til spredning av husdyrgjødsel og ikke medfører store 

omleggingskostnader for bønder (Fisknes, 2010).  

 

Ved å kjøre bioresten gjennom en sentrifuge etter biogassreaktorene får man opp andelen 

tørrstoff (gjerne til 25-30 % tørrstoff). Dette produktet kalles avvannet biorest. Ved å tilføres 

varme kan bioresten tørkes til en grad av tørrhet som medfører at den kan selges på sekk som et 

alternativ til kunstgjødsel (90-95 % tørrstoff). Dette er den klart dyreste behandlingsformen, men 

en slik type biogjødsel kan ha konkurransefordeler. Transportstrekning og -kostnader kan være 

med på å avgjøre hvilken type biogjødsel som foretrekkes – avvannet eller tørket. Tørket biorest 

opptar liten plass og kan transporteres over lengre strekninger sammenlignet med våt og 

avvannet biogjødsel.  

 

Besparelser er knyttet til den mengden kunstgjødsel bonden slipper å kjøpe inn ved anvendelse 

av biogjødsel, eller inntekten en biogassprodusent har på biogjødselen. I dagens marked 

understreker en del aktører at man som regel ender opp med at biogjødselen er en netto kostnad 

for biogassanlegget, men dette vil kunne endre seg dersom forretningsmodell og markedet for 

biogjødsel videreutvikles. Aktørene påpeker også at salg og gjenbruk av biogjødselen på er den 

klart beste løsningen med tanke på klima og miljønytte. Det gir sterkt reduserte utslipp, spesielt 

fra landbruket.  

 

Greve biogass har avsetning på sin biogjødsel til landbruket. Romerike biogass har avsetning på 

sin biogjødsel, både ved direktedistribusjon til lokale bønder og gjennom Felleskjøpet. De fleste 

anleggene som behandler avløpsslam distribuerer sin biogjødsel via aktøren HØST til landbruket 

og grøntarealer. IVAR i Rogaland har siden 2007 samarbeidet med HØST AS om utvikling av et 

gjødselprodukt basert på IVARs tørkede biorest. I dag kalles produktet MINORGA ®, som består 

av 50 % slam og 50 % tilsetningsstoffer (N og K), og selges primært som et 
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jordforbedringsprodukt med mulighet for eksport. Det produseres på en gjødselfabrikk i 

tilknytning til rense- og biogassanlegget til IVAR. 

 

Det er viktig for biogassbransjen å tydeliggjøre verdien av biogjødsel, og derav få aksept for at 

biogjødsel er et fullverdig gjødselprodukt, slik at betalingsviljen øker. Biogjødselen kan også 

generere verdier ved bruk til andre formål, som sponplateproduksjon og forbrenning (biopellets). 

Vestfjorden RA produserer ammoniumnitrat som brukes som «grønn» innblanding i kunstgjødsel 

eller til sponplateproduksjon.  

6.6 Betydningen av transportavstander og lokalisering 

Biogassanlegget vil kreve transport av ressurser inn til anlegget og transport av varer (biogass, 

biogjødsel) ut fra anlegget. Transport av ressurser er kostbart, og særlig ressurser som 

inneholder mye vann, slik som husdyrgjødsel, er det lite hensiktsmessig å transportere langt 

dersom målet er å oppnå lønnsom, klima -og miljøvennlig drift. Et biogassanlegg som planlegger 

mottak og behandling av store mengder husdyrgjødsel bør derfor plasseres slik at en oppnår 

minimalt med transport av denne ressursen. Dette sikrer samtidig minimalt med transport av den 

den flytende biogjødselen som biogassanlegget produserer, som det vil være aktuelt å tilbakeføre 

til landbruket. For å kunne finne en optimal lokasjon av anlegget bør det undersøkes nærmere 

hvor husdyrtettheten er størst i regionen. For effektiv tilgang til ressurser fra havbruksnæringa 

kan det være aktuelt å vurdere muligheter for å plassere biogassanlegget ved sjøen og med 

tilgang til kai. Tilgang til kai kan også bidra til at transport av varer fra biogassanlegget, i form av 

biogass og tørr/avvannet biogjødsel effektiviseres, og til at et større marked for sluttproduktene 

kan nås.  

 

Valg av egnet lokalitet for biogassanlegg må videre hensynta  

• Tilgang til infrastruktur i form av vei/kaianlegg, kraftforsyning, muligheter for tilknytning 

til vann og avløp. Er infrastrukturen dimensjonert for å tåle tilleggsbelastningen som 

biogassanlegget representeres, eller må den utbedres?  

• Egnede grunnforhold. Dårlig grunn og behov for peling o.l. er kostbart. Er det gjort 

geotekniske undersøkelser fra før og må det gjøres nye?   

• Mulighet for plassering med tilstrekkelig avstand til annen bebyggelse og infrastruktur, 

både ut i fra sikkerhet, støy og lukthensyn. Tilgang til tilstrekkelig store arealer. 

 

Lukt er en av de vanligste årsakene til klager fra naboer av biogassanlegg. Luktesansen er svært 

sensitiv og generelt er det bare litt lukt som skal til før klagene oppstår. Det må vurderes hvorvidt 

omkringliggende bebyggelse  vil bli påvirket av økt luktbelastning i området. Rambøll anbefaler at 

dette vurderes ved valg av lokasjon, og at det dersom nødvendig gjennomføres en luktutredning 

for å fastsette en nødvendig beskyttelsesavstand med tanke på lukt.  

6.7 Tilpasning av anlegget i forhold til ressurstilgang 

Som denne mulighetsstudien har vist er det sannsynligvis tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig i 

Hardangerregionen til å kunne etablere et mellomstort anlegg for produksjon av biogass som kan 

leveres til drivstoffmarkedet og en biogjødsel som til dels kan leveres tilbake til lokalt landbruk og 

til dels kan distribueres som tørrgjødsel til et større marked. Det er gått ut i fra at en økende 

mengde tilgjengelig fiskeensilasje i fremtiden kan bidra til at et stort anlegg kan etableres i 

Hardanger. Det kan derfor være interessant å åpne for en trinnvis utbygging der en etablerer et 

mellomstort anlegg først og deretter utvider anlegget dersom ressurstilgangen tillater det i 

fremtiden. Det finnes flere eksempler på anlegg som har gjort eller som planlegger en trinnvis 

utbygging, blant annet kan nevnes Greve Biogass og Biokraft. Et eventuelt forprosjekt kan 

beskrive i mer detalj hvordan det kan tilrettelegges for trinnvis utbygging.  
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Anlegget som er beskrevet i denne mulighetsstudien inneholder ikke sorteringsanlegg og 

forbehandlingsmekanismer som muliggjør mottak av husholdningsavfall. Dette reduserer 

investeringskostnadene men representerer også en begrensning i ressurstilgang. Med de små 

mengdene matavfall som er regnet som tilgjengelige i Hardanger har Rambøll ikke ansett det som 

hensiktsmessig å ta det inn i anlegget. Dersom det blir aktuelt å se på større mengder med 

matavfall, ut over Hardangerregionen kan det være hensiktsmessig å gjøre denne vurderingen på 

nytt.  

 

Noen typer ressurser kan behandles i separate linjer i biogassanlegget for å unngå at kvaliteten 

på biogjødselen forringes. Et slikt eksempel er avløpsslam, og anlegget som er beskrevet i denne 

mulighetsstudien er planlagt med en separat linje for behandling av avløpsslam. Dette kan gjøres 

med andre typer ressurser som er underlagt spesielle restriksjoner, og en kan tenke seg et anlegg 

som utvides over tid ved at det legges til separate behandlingslinjer for ulike typer ressurser med 

ulike kvaliteter. Her er mulighetene mange, og kanskje kan dette være en del av en langsiktig 

strategi der en produserer biogjødsel av flere ulike kvaliteter på et og samme anlegg.  
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7. KONKLUSJON 

Med bakgrunn i det ressursgrunnlaget som er kartlagt og beregninger av biogasspotensialet som 

disse mengdene utgjør så vil det være teoretisk mulig å oppnå en biogassproduksjon på omtrent 

20 GWh per år, eller 2 millioner liter diesel med ressursgrunnlaget i Hardanger. Til sammenligning 

brukte TINE ca. 20 millioner liter diesel til tungtransport i 2017. Dette tilsvarer et mellomstort 

biogassanlegg i norsk skala. 

 

Utredningen viser at selv om det største volumet av ressurser i Hardanger er husdyrgjødsel så er 

det fiskeensilasje som utgjør det klart største biogasspotensialet. Dersom man utgår fra at det er 

mulig å få tak i mer fiskeensilasje for biogassproduksjon enn det som er skissert tilgjengelig fra 

Hordafòr så vil biogasspotensialet kunne være langt høyere enn 20 GWh.  

 

Det ble i et underveismøte med styringsgruppa for prosjektet avgjort at Rambøll skulle se 

nærmere på et konsept for et stort biogassanlegg. Ved å anta at det er mulig å få tak i nærmere 

40 000 tonn fiskeensilasje sammen med de andre ressursene som Rambøll har kartlagt så vil det 

kunne være teoretisk mulig å oppnå en biogassproduksjon på omtrent 60 GWh, eller 6 millioner 

liter diesel. Dette tilsvarer nesten en tredjedel av årlig dieselforbruk for TINE i 2017.  

 

Et anlegg som produserer 60 GWh biogass og biogjødsel vil kunne være et godt klima- og 

miljøtiltak. Hvis biogassen selges som drivstoff erstatter den bruk av fossilt drivstoff, noe som vil 

gi en reduksjon i utslipp av klimagasser og andre forurensninger. Totalt så kan biogassanlegget 

utgjøre en årlig besparelse på omtrent 500 tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer årlige utslipp fra 

410 personbiler (bensin).   

 

Hvis biogjødselen erstatter kunstgjødsel som er produsert industrielt og med bruk av fossile 

brensler så vil dette også utgjøre en reduksjon i utslipp. Anlegget vil produsere 25 656 tonn 

avvannet biogjødsel og 125 000 tonn flytende biogjødsel som tilsvarer et spredeareal på 

henholdsvis 17 500 og 60 000 dekar gitt anleggskonseptet skissert i denne utredningen.. Både 

husdyrgjødsel og fiskeensilasje er næringsrike råstoff, med høyt innhold av nitrogen.  

 

Et anlegg som produserer 60 GWh biogass er et stort anlegg med relativt store 

investeringskostnader. Et overslag basert på erfaringskostnader gir en investering på rundt 250 

millioner kroner. Da er det lagt til grunn at det skal produseres flytende biogass (LBG) og at 

biogjødselen avvannes. Overslaget gir videre omtrent 12 millioner kroner i årlige driftskostnader. 

Et slikt anlegg er avhengig av å ha en inntekt på både mottak og behandling av ressurser samt en 

inntekt på biogassen.  

 

Det er mange usikkerheter i et tidlig fase anslag. Erfaringskostnadene som Rambøll bruker er 

basert på informasjon om hva andre biogassanlegg i Norge og Norden har kostet å bygge ut. En 

svakhet ved å bruke slike erfaringstall er at mange av utbyggingene har møtt på utfordringer 

underveis som har vært kostbare, eksempelvis uheldige grunnforhold og innkjøringsproblemer. 

Kostnadene for disse utfordringene ligger inne i Rambølls overslag. Videre så er anslaget basert 

på tidligere erfaringer og tar ikke høyde for modning og utvikling av teknologi. For å få et bedre 

bilde av hva anlegget vil koste så bør anleggskonseptet beskrives i noe mer detalj, og man bør 

deretter utfordre leverandører på å gi et anslag over hva de mener at anlegget vil kunne koste. 

Det vil da være naturlig å dimensjonere anlegget basert på en bestemt sammensetning og 

mengde av ressurser som er planlagt brukt, velge om det skal etableres parallelle linjer, og 

lignende. Dette vil det være naturlig å gjøre i forbindelse med et forprosjekt. 

 

Valg av egnet lokalitet for biogassanlegg må videre hensynta  



Rambøll - utredning 

 

Doc ID 1062889-1 / HAR-BIO-34-001 Version 3 

 

47/52 

• Transportavstander for både råstoff, biogass og biogjødsel 

• Tilgang til infrastruktur i form av vei/kaianlegg, kraftforsyning, muligheter for tilknytning 

til vann og avløp. Er infrastrukturen dimensjonert for å tåle tilleggsbelastningen som 

biogassanlegget representeres, eller må den utbedres?  

• Egnede grunnforhold. Dårlig grunn og behov for peling o.l. er kostbart. Er det gjort 

geotekniske undersøkelser fra før og må det gjøres nye?   

• Mulighet for plassering med tilstrekkelig avstand til annen bebyggelse og infrastruktur, 

både ut i fra sikkerhet, støy og lukthensyn. Tilgang til tilstrekkelig store arealer. 
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VEDLEGG 1 RESSURSGRUNNLAG - FORUTSETNINGER 
 

Avløpsslam 

Mengde avløpsslam per kommune er beregnet med bakgrunn i innbyggertall. Det er antatt 22 kg 

BOF (biologisk nedbrytbart stoff i avløpsvann) per innbygger per år, hentet fra et faktaark om 

årlig rapportering for avløpsanlegg, publisert av Miljødirektoratet i 2017 (Miljødirektoratet, Årlig 

rapportering for avløpsanlegg. Hjelpetekst, 2017). Det er brukt en tørrstoffandel på 20 % for 

avløpsslam, som er basert på Rambølls egne erfaringstall.  

 

Mengde septikslam per kommune er beregnet med bakgrunn i mengde avløpsslam per kommune, 

se avsnitt om avløpsslam over. For å estimere hvor mye av avløpsslammet som er septikslam så 

er det gjort en antakelse om at alle innbyggere som ikke er tilknyttet en kommunal 

avløpstjeneste leverer til septikanlegg. KOSTRA-databasen, som står for kommune-stat-

rapportering, inneholder opplysninger om hvor stor prosentandel av innbyggerne i hver kommune 

som er tilknyttet til en kommunal avløpstjeneste (SSB, 2017). Disse opplysningene er anvendt for 

å anslå mengden septikslam per kommune. For kommuner der prosentandel ikke er oppgitt er det 

antatt at alle innbyggere er tilknyttet en kommunal avløpstjeneste. Det er anvendt en 

tørrstoffandel på 20% for septikslam, men den er trolig lavere enn dette i praksis.  

 

I tillegg til å behandle avløpsvann fra innbyggerne tar mange renseanlegg imot avløpsvann fra 

næringsmiddelbedrifter. Det er antatt at dette utgjør mellom 25-35% av vannet som 

renseanleggene tar i mot og behandler. Tallet er basert på anslag hentet inn for Bergen 

kommune. Et anslag på 25% er antatt å gjelde for alle renseanleggene i Vestlandsregionen. Dette 

er et grovt anslag som er ment å gi en indikasjon på hvor store mengder slam som genereres. 

 

Mengdene som er beregnet er produserte mengder, det vil si den mengden som genereres per 

innbygger og næringsmiddelbedrift, og ikke den mengden som skilles ut i renseanlegg eller 

slamavskillere. Avhengig av renseanlegg og slamavskilleres rensegrad (for fjerning av organisk 

materiale) så vil de faktisk tilgjengelige mengdene slam generert av innbyggere forventes å være 

noe lavere sammenlignet med verdiene i tabellen. På en annen side fanger estimatet ikke opp 

eventuelle påslipp av avløpsvann fra industrien slik det nå foreligger, slik at de faktisk produserte 

mengdene slam toalt for innbyggere og næringsmiddelindustri nok er høyere enn det som er blitt 

beregnet.  

 

Fiskeoppdrettslam 

Som en del av grunnlaget for vurdering av slammengder fra landbasert akvakulturproduksjon, er 

alle tillatelser og de enkeltes utslippstillatelser gjennomgått.  

 

Slammengdene er estimert ut i fra totalt tillatt fôrmengde brukt i alle kommunene.  

Dette er teoretisk maksimal fôrmengde brukt ut fra tillatelsen og vi vet at disse mengdene ikke 

nødvendigvis er virkelige mengder brukt. Videre kan mengden variere betydelig over året og som 
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en følge av produksjonen. I våre beregninger bruker vi en faktor på 1,5 av årlig mengde fôr som 

blir brukt. Dette betyr at det produseres 1,5 liter (avrundet til kg) slam med 10 % TS pr kg fôr 

som blir brukt. (Sintef, 2011)  

 

Krav til anleggenes oppsamling er svært varierende, avhengig av hvor god resipienten er og type 

tillatelse som er gitt. Generelt er krav til oppsamling av suspendert stoff satt til mellom 50-70 %. 

Gamle anlegg som er basert på gjennomstrømming har oftest ikke oppsamlingskrav. Så og si alle 

nybygde akvakulturanlegg på land bygges idag med resirkuleringsteknologi inkludert slamrensing. 

I de tilfeller det er store økninger i produksjon/fôrforbruk settes det normalt krav til oppsamling 

av partikulære stoffer.  I enkelte tilfeller vil kravet til rensing settes høyere en den interne 

renseprosessen. Dette kan gjelde for suspendert stoff og organisk stoff 

 

Husdyrgjødsel 

Tall på mengde husdyrgjødsel per kommune er beregnet på bakgrunn av antall husdyr i hver 

kommune. Informasjon om antall husdyr er hentet fra Landbruksdirektoratets database, 

"antallstatistikk" (Landbruksdirektoratet). Tallene som er brukt i dette arbeidet ble sist oppdatert i 

mai 2017. Det er hentet ut tall for følgende husdyr:  

• Melkekyr  

• Ammekyr (for spesialisert kjøttproduksjon) 

• Øvrige storfe 

• Hester > 3 år (yngre hester er utelatt fra oversikten) 

• Får (søyer og værer født i fjor eller tidligere, melkesau) 

• Lam 

• Geiter (melkegeiter, ammegeiter, bukker og ungdyr, medregnet kje)  

• Purker og råner (avlspurker, avlsråner, ungpurker for avl, ungråner for avl)  

• Slaktegris 

• Smågriser (<20 mnd) 

• Verpehøns (>20 uker)  

• Ender, gjess og kalkun (for slakt, til bruksdpr.) 

• Kyllinger (livkyllinger påsatt til verpehøns, slaktekyllinger) 

• Pelsdyr (mink og rev)  

 

Hjort, kanin, lama, alpakka, struts og esel er ikke inkludert. 

 

Rambøll har tatt utgangspunkt i en husdyrgjødselmengde og tørrstoffandel. Verdiene er basert på 

rapporten "Substrathandbok för biogasproduktion" utgitt av svenskt gastekniskt center i 2009 (M. 

Carlsson, 2009). Dette er en mye brukt håndbok både i Norge, Sverige og Danmark som går 

under navnet Substrathåndboka i den videre teksten. Der tallene er oppgitt i liter per dyr per år i 

Substrathåndboka er det antatt at en liter tilsvarer 1 kg. Dette gjelder for kategorien pelsdyr (rev, 

mink). Der tallene er oppgitt i kubikk per dyr per år i Substrathåndboka er det antatt at en kubikk 

tilsvarer 1 tonn. Dette gjelder for kategoriene hest og geiter. De samme tallene er brukt for geit 

og får.  

 

Husdyr går ute i deler av året, og det er antatt at den andelen av gjødselen som dannes når 

husdyra står på beite ikke kan samles inn. Denne andelen er antatt å ikke utgjøre et anvendbart 

potensial og er derfor ikke tatt med i oversikten. Tall på andel husdyrgjødsel avsatt på beite er 

hentet fra rapporten "Biomasse til biogassanlegg i Danmark" utført av Birkmose et.al. for Institutt 

for Jordbugs- og FødevareInnovasjon i 2013 (Agrotech, 2013). Faktorene varierer mellom ulike 

husdyr. Det er antatt at tallene, som er tilpasset for danske forhold, også kan anvendes for 

norske forhold. 
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Matavfall 

Mengder matavfall fra husholdning er basert på mengde våtorganisk avfall som kastes av 

innbyggerne. Tallene er basert på innbyggertall for hver kommune i 2017, og en antakelse om at 

norske husholdninger kaster henholdsvis 72 kg våtorganisk avfall per innbygger per år i 

kommuner uten kildesortering, og 81,2 kg i kommuner med kildesortering. Tallene er hentet fra 

rapporten "kunnskap om matsvinn fra norske husholdninger", som ble utarbeidet av 

Østfoldforskning på oppdrag for Miljødirektoratet i 2013 (Østfoldforskning, Kunnskap om matsvinn 

fra norske husholdninger, 2014). Det er anvendt en tørrstoffandel på 33% for matavfall, som er 

basert på Rambølls egne erfaringstall.  

 

 
Matavfall fra næring 

Matavfall fra næring og industri kan skilles i nødvendig avfall (skall, uspiselige deler, mm) og 

matsvinn (unødvendig matavfall). Estimert mengde matavfall fra næring er basert på rapportert 

mengde matsvinn fra ulike ledd i næringskjeden for 2015, som er hentet fra en sluttrapport for 

årene 2010-2015 som er blitt utarbeidet som en del av ForMat-prosjektet (Østfoldforskning, 

Matsvinn i Norge 2010-2015. Sluttrapport fra ForMat-prosjektet, 2016). ForMat er et prosjekt der 

dagligvarebransje, næringsmiddelindustri, organisasjoner og myndigheter samarbeider om å 

kartlegge og begrense matsvinnet i Norge. Det er rapportert matsvinn i matindustri, grossist, 

dagligvarehandel og hos den enkelte forbruker.  

 

Matsvinn er mat som ikke er original salgsvare, men som i stedet sendes til ulike former for 

håndtering (ForMat, 2018). Dette kan deles inn i matsvinn som er forårsaket av  

• overskredet hodlbarhet, feilpakking, feilmerking eller skadet emballasje 

• produkter med feil, grenseprodukter fra prøvekjøkken, ikke intendert for salg men fremdeles 

spiselige 

• ikke spiselige deler som skrell, skinn og bein 

 

Matsvinn fra primærnæring og fra servicebransjen har ikke blitt målt gjennom ForMat-prosjektet, 

og det finnes ikke, som Rambøll kjenner til, tilgjengelig statistikk eller litteratur som samlet 

beskriver hvor mye mat som kastes fra denne delen av næringa. Det finnes imidlertid noe 

fragmentert informasjon i form av årlige miljørapporter mm. Primærnæring og servicebransjen er 

derfor ikke inkludert i Rambølls oversikt.  

 

Matsvinn er et omfattende problem, og i Norge kaster vi over 350 000 tonn mat som burde vært 

spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. ForMat-prosjektet viser at 

matsvinnet fordeler seg slik (ForMat, 2018):  

• 74 404 tonn matsvinn i matindustrien (14,4 kg matsvinn per innbygger årlig) 

• 3 067 tonn matsvinn i grossistleddet (0,59 kg matsvinn per innbygger årlig) 

• 60 177 tonn matsvinn i butikkleddet (11,65 kg matsvinn per innbygger årlig) 

• 217 480 tonn matsvinn hos forbrukerne (42,1 kg matsvinn per innbygger årlig) 

 

Matsvinnet representerer en verdi på ca 20 mrd. kroner (ForMat, 2018). 

 
Den enkelte forbrukers avfallsmengder, inkludert matsvinn, inngår i matavfall, og er derfor ikke 

inkludert her. Flere restauranter og hotellkjeder har de siste årene hatt et stort fokus på matsvinn 

og har gjennom aktive tiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid allerede klart å gjøre betydelige 

kutt.  
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VEDLEGG 2 KOSTNADSOVERSLAG 
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VEDLEGG 3 ANTEC BIOGASS 
 

Basert på informasjon og opplysninger mottatt fra Antec.  

 

Om Antec 

Utvikler og leverandør av biogassproduksjonsanlegg. Ny type teknologi som skal effektivisere den 

anaerobe utråtningsprosessen ved å maksimere biofilmareal og minimere «dødsoner» i reaktoren 

samt stegvis utråtning basert på en variant av Plug Flow prinsippet med kammer til kammer 

forflytning av substratet. På denne måten skal oppholdstiden reduseres og biogasspotensialet 

økes, og formålet med teknologien er å oppnå et bedre (høyere) biogasspotensial per tonn råstoff 

og per tid, sammenlignet med dagens kommersielle reaktorteknologi.  

 

Om Antec sin teknologi 

Antec produserer reaktorer av tre størrelser: 30, 60 og 105 m3 (sistenvte er enda under 

utvikling) 
• 30 m3 anlegg er det levert et av til en kunde i slovakia.  
• 60 m3 anlegg er etablert hos Valle Videregående og hosSøndre Follo renseanlegg (ikke 

levert på Søndre Follo, bare testkjørt ytelse og hygienisering). Anlegget på Valle 
produserer 65-70 Nm3 råbiogass i timen, eller ca 3 GWh biogass årlig. CHP-anlegg. (Det 

er nok heller 5-6 m3 rågass og 0,3 Gwh årlig)   
• 105 m3 anlegg er ikke etablert enda, men det er planer om anlegg av denne 

størrelsesordenen (ca 5 GWh?).  Dette har samme fysiske diameter og oppbygging som 
reaktoren på 60 m3, men er 5 meter lenger.  Tanken på 60 m3 ble bygget for verifisere 
dimensjonene vi vil benytte på 105 m3 tanken.    

 

Antec fokuserer på de mindre biogassanleggstypene (< 10 GWh).  Nei, saken er heller at vi har 

levert mindre anlegg under 10 GWh, men vi tilbyr nå bygging av anlegg både på 20 og 40 GWh 

og på sikt kanskje også mellomstore anlegg (omkring 20 GWh). Større anlegg er tenk utført som 

et sett av flere reaktorer (eksempelvis 10 x 60 m3 reaktorer for et 20 GWhs anlegg), og det 

foreligger planer for uttesting av slike typer anlegg. Nei, ikke for uttesting – vi er i forhandlinger 

med leveranse av flere 20 GWh anlegg, samt 30 GWh anlegg.   Vi benytter helt identisk teknologi, 

men setter sammen flere reaktorer.  Det er dermed ikke en ukjent teknologisk løsning med større 

anlegg.  

 

For beregning av biogasspotensiale så forsto vi det som at dere bruker anerkjent litteratur 

(substrathåndboka) som underlag i de tilfellene der dere ikke har kjørt tester på råstoffet selv. 

Dette er underlag som vi også er godt kjent med, og som vi mener er anerkjent i bransjen. For 

beregning av biogasspotensiale for fiskeensilasje, som det ikke finnes tall på i substrathåndboka 

og som ikke er testet av Antec selv enda, så er det brukt erfaringstall fra Tingvoll (fiskesåpe). Nei, 

fiskesåpe var bare et eksempel på erfaringer ander har hatt.  Vi bruker til død laks heller 

erfaringstall fra fett slakteriavfall med energiinnhold fra 3.700Kw/tonn til 4.800 KWh per tonn 

basert på ovenstående litteratur.  Dette vil kunne innblandes i husdyrgjødsel med inntil 19-20% 

med gode resultater i forsøk.   

 

Antec har selv testet ulike typer husdyrgjødsel og avløpsslam på sin teknologi med gode 

resultater. Andre typer råstoff er enda ikke testet men det foreligger planer om å teste bl.a. 

fiskeslam. 

 

 


