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Forord
Biogass Østfold 2015 har tatt initiativet til en mulighetsanalyse for biogassutbygging i
området Indre Østfold, Rakkestad og Halden. I denne delen av fylket er det særlig mye
landbruk med gjødsel- og arealressurser, men ingen egen biogassproduksjon.
Analysearbeidet som presenteres i denne rapporten er utført i samarbeid mellom Biogass
Østfold og en arbeidsgruppe med følgende institusjoner og personer:
Biogass Østfold 2015:
Vannområde Haldenvassdraget:
Norsk landbruksrådgivning Sør Øst:
Østfold bondelag:
Fylkesmannens landbruksavdeling:
Østfold fylkeskommune, GIS-avd.:

Ivar Sørby, prosjektleder og hovedsaksbehandler
Per Even Vidnes, saksbehandler og kvalitetssikrer
Finn Grimsrud, samarbeidspartner
Per Ove Lindemark, samarbeidspartner
Rolf Øyvind Thune/Tor Jacob Solberg,
samarbeidspartner
Sverre Saxebøl, samarbeidspartner
Maria Lund/Nadja Stumberg, samarbeidspartner

Analysen er finansiert av Innovasjon Norge, Biogass Østfold 2015 og ovennevnte
samarbeidspartnere i fellesskap.
Innspill er også gitt fra engasjerte fagfolk og enkeltpersoner ved møter som er holdt i de
aktuelle kommunene. Vi takker alle som har gitt verdifulle innspill.
Biogass Østfold, mai 2013
Ivar Sørby
Prosjektleder
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Sammendrag
Arbeidet med mulighetsanalysen har vært godt forankret i de områdene av Østfold som er
omfattet av denne rapporten. Det ble holdt oppstartmøter hvor politikere, bønder,
avfallsselskap og øvrig næringsliv var til stede. Ressurstilgangen er dokumentert gjennom
ressurskart og oversikt over energiinnhold og gassutbytte. Klimanytten og
verdikjedeøkonomien ved biogassbehandling som tiltak er grundig dokumentert gjennom
arbeid utført av Østfoldforskning i et annet, parallelt oppdrag. Netto klimanytte stiger ved
økende tilsetning av husdyrgjødsel i biogassanlegg som behandler matavfall. Klimanytten er
best når biogass erstatter fossile drivstoff som bensin og diesel til transport.
Ved ethvert biogassprosjekt er det noen få spørsmål som må stilles helt i innledning av
prosjektets utredningsfase:
 Hva skal biogassenergien brukes til?
 Hvilken pris kan oppnås og er det avsetning for biogassen hele året?
 Hvem skal eie biogassanlegget?
 Er det nok og riktig sammensetning av råstoff?
 Er det avsetning for bioresten?
I denne rapporten analyseres 5 forskjellige tilfeller hvor etablering av ny biogassproduksjon
kan være aktuelt:
1. Felles gårdsbiogassanlegg i Skiptvet, lokalisert hos Alf Håvard Bro
2. Mellomstort, felles biogassanlegg ved Brennemoen, Eidsberg
3. Mellomstort fellesanlegg for gårdsbruk, Berg, Halden
4. Fellesanlegg i Rakkestad
5. Felles gårdsbiogassanlegg i Marker
Av disse 5 tilfellene er det særlig to hvor det bør settes i gang videre arbeid, gjennom
forprosjekter som kan gi grunnlag for å avklare om det er lønnsomt å investere:
1. Felles gårdsbiogassanlegg lokalisert hos Alf Håvard Bro, Skiptvet
2. Industrielt biogassanlegg på Brennemoen i Eidsberg.
Gårdsanlegget i Berg, Halden har også mulighet for å kunne være lønnsomt, men det må
gjøres avklaringer i forhold til eierskap og energileveranse. For et biogassanlegg i Rakkestad
og Marker frarådes det videre arbeid nå.
De største barrierene for lønnsom biogassetablering er høye investeringer, lave energipriser
og manglende forutsigbarhet på nasjonale rammevilkår.

13 06 10 Rapp_endver

6

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Bakgrunn
Biogass Østfold 2015 ble etablert som et prosjekt som skal arbeide for økt produksjon av
biogass ved eksisterende så vel som nyetablerte anlegg i fylket.
Prosjektet ble vedtatt av politikerne i Østfold fylkeskommune i 2010, og har støtte fra
Fylkesmannen. Det har til formål samle og bygge opp kunnskap og kompetanse på biogass i
Østfold, og ta initiativ til utredninger av potensialet for økt utbygging og økt bruk av biogass i
fylket.
Den foreliggende mulighetsanalyse ser nærmere på potensialet for nyetablering av
biogassanlegg basert på råstoff fra våtorganisk avfall og husdyrgjødsel i Indre Østfold,
Rakkestad og Halden. Beregninger som ble utført med GIS-verktøy (GIS=Geografiske
Informasjonssystem) i 2012 viste at nettopp dette området har store gjødselressurser, og
dessuten store arealer hvor bioresten fra et biogassanlegg kan spres som biogjødsel og
dermed erstatte mineralgjødsel. (Biorest= Restmaterialet etter at biogassen er tatt ut.)
Disse delene av fylket har ingen egen biogassproduksjon basert på disse ressursene i dag, slik
som søndre del av fylket ved biogassanleggene på FREVAR og Tomb.
Styringsgruppen i Biogass Østfold vedtok derfor å sette i gang mulighetsanalysen høsten
2012, og det ble gitt tilsagn om økonomisk støtte fra Innovasjon Norge.
Selv om en slik analyse ikke nødvendigvis kan avdekke alle mulige prosjekt, anser en det som
viktig å belyse noen eksempler og hvilke muligheter og begrensninger disse har for å lykkes.
Ressursen husdyrgjødsel har en sentral plass i analysen, men siden husdyrgjødsel alene gir
relativt lite energi pr volumenhet, er et samarbeid med for eksempel avfallsbransjen om
bruk av matavfall som råstoff ønskelig. Dette samsvarer med målsettingen i St.meld. nr. 39
”– Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen”. Dette bekreftes også gjennom
regjeringens Klimamelding, Landbruksmelding og Statens tilbud i jordbruksforhandlingene
2012.
Det er også et mål å dra nytte av resultater fra prosjektet ”Modell for klimagassregnskap for
verdikjeder biogass fra gjødsel og matavfall. Fase II”, som er utgitt av Østfoldforskning AS i
jan. 2013.
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Kontakt og lokal forankring
For å få en oversikt over de reelle mulighetene for nye biogassprosjekt er det nødvendig å
oppsøke de miljøene hvor det kan finnes interesse, og få disse i tale. Her har kommunene,
Østfold Bondelag og lokale bondelag vært til stor hjelp.
For hvert alternativ må man tenke gjennom hva som eventuelt er utfordringene og hva som
eventuelt mangler av rammevilkår for å kunne komme i gang. I starten av ethvert
biogassprosjekt er det noen avgjørende spørsmål som må klarlegges:






Hva skal biogassenergien brukes til
Hvilken pris kan oppnås og er det avsetning for biogassen hele året?
Hvem skal eie biogassanlegget?
Er det nok råstoff, og har det en riktig sammensetning?
Er det avsetning for bioresten?

For å oppnå god lokal forankring av analysearbeidet ble det valgt å innlede med lokale
oppstartmøter. Det første møtet ble holdt i Indre Østfold, på Solhuset, Slitu den 27.
september 2012. Her møtte representanter for kommunene, lokale bondelag, Indre Østfold
Renovasjon IKS, representanter fra Fossens Eftf. AS og Norsk Landbruksrådgivning SørØst.
Møtet resulterte i at det ble inngått avtaler om flere oppfølgingsmøter lokalt i kommunene
og med foretak som har vurdert biogassproduksjon som et satsingsområde.
For Halden ble det arrangert et lignende oppstartmøte den 26. oktober. Halden kommune
stiller seg relativt passiv til en framtidig satsing på biogass. Fra landbrukets side ble det
imidlertid vist interesse, og nytt møte ble avholdt hos Halden Resirkulering AS på Aasekjær
den 29. november. Halden Kommune stilte med kart over området og alle potensielle
leverandører av husdyrgjødsel ble markert og gjødselproduksjonen registrert.
Etter avtale med biogassutvalget i Rakkestad kommune er det valgt å ikke se nærmere på
mulighetene der i denne sammenheng. I Rakkestad har det i lengre tid vært et initiativ for å
søke å realisere et biogassanlegg basert på husdyrgjødsel og næringsavfall. Det er stor
tilgang på husdyrgjødsel i området og det er store arealer for spredning av biorest. Mye av
initiativet her var basert på en forventet råvaretilgang fra Nortura sitt anlegg i Rakkestad.
Flere forhold har gjort at initiativet har kjølnet noe ned. Nortura vil i relativt nær fremtid
flytte slakterivirksomheten fra kommunen til Herland i Eidsberg kommune. Det er dessuten
kommet fram at mengden avfall fra Nortura sin fremtidige fjørfeslakting blir vesentlig
redusert i forhold til tidligere. Årsaken er at Nortura går inn for annen lønnsom ombruk, som
råstoff til nye produkter, for eksempel fór til hund og pelsdyr.
Biogassutvalget i Rakkestad har altså meldt tilbake at det pr. i dag ikke ser biogass som et
lønnsomt forretningsområde innenfor gjeldende politiske og økonomiske rammer. Det er
heller ikke noe tilfredsstillende svar på spørsmålene om hvem som eventuelt skulle stå som
forretningsmessig eier, og hva biogassen skal brukes til. Biogassutvalget fortsetter sin
eksistens, men mer rettet mot ytterligere kunnskapsoppbygging og informasjon.
Se også vedlagte oversikt over møter, aktiviteter og kontaktpersoner.
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Ressurstilgang
Landbruket sitter på betydelige mengder råstoff for biogassproduksjon. Først og fremst
husdyrgjødsel, men også ensilert gress, avfall fra grønnsaksproduksjon og annet
plantemateriale vil være aktuelle substrater for biogassproduksjon.
Basert på utråtningsforsøk og erfaringstall fra biogassanlegg i Norge og utlandet kan en
sammenfatte følgende anslag på energiinnhold i de mest aktuelle råstoffene fra landbruket:
Tabell 1 Teoretisk gassutbytte fra noen valgte råstoff fra landbruket1
Råstoff

Tørrstoff
innhold

9%

22

65

Energi
Innhold
kWh/tonn
vare
143

30 %
8%

90
26

65
65

585
169

1950
2115

SGC
SGC

33 %
25 %
86 %

159
186
556

56
53
50-55

890
985
2900

2700
3940
3370

Hvete

86 %

626

53

3300

3830

SGC
SGC
Beregnet fra
SGC
SGC

Bøss og agner fra
kornproduksjon
Halm
Løkavfall

87 %

325

50-55

1700

1950

78 %
13 %

288
144

70
50

2000
720

2560
5540

Flytende
storfegjødsel
Tørr storfegjødsel
Flytende
svinegjødsel
Gress, ensilert
Poteter
Korn (bygg og havre)

Biogassutbytte
3
Nm /tonn
vare

Metan
innhold
i%

Energi innhold
pr kWh/tonn
tørrstoff

Kilde
henvisning

1590

SGC

Beregnet fra
SGC
SGC
2
Bioforsk

Ikke alle disse råvarene er like lett tilgjengelige som biogassressurser. Husdyrgjødsel generelt
er det råstoffet som fra landbrukets side er mest interessant å bruke til biogassproduksjon.
Husdyrgjødsel kan ellers gi store utslipp av både metan og lystgass, som er noen av de
sterkeste klimagassene.

Flytende husdyrgjødsel
Storfegjødsel
På moderne melkeproduksjonsbruk får man flytende, pumpbar gjødsel - bløtgjødsel.
Årsaken er at det nå er mest vanlig med løsdrift innendørs hvor både fast gjødsel og urin
samles i en kjeller under bygningen, eller i en overdekket buffertank ved anlegget. Herfra
kan det pumpes videre til et lager. Også enkelte kjøttproduksjonsanlegg for storfe har
bløtgjødsel. Mange nyere anlegg for kjøttproduksjon på storfe går imidlertid i retning av tørr
gjødselhåndtering.

1

SGC er Svenskt Gasteknisk Center. Deres Substrathåndbok er en sammenstilling av gassutbytter på en mengde råstofftyper. Som
kildehenvisning bruker de 18 forskjellige referanser.
2
Prøveutråtning av løkavfall fra Larvikløk AS
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Bløtgjødselen har stabilt tørrstoffinnhold på den enkelte gård, fordi den påvirkes lite av vær
og vind. Tørrstoffinnholdet vil likevel kunne svinge i området 5- 9 % fra gård til gård,
avhengig av driftsopplegg. Ofte kan det være spor av fôrrester i gjødsla, men det gjør den
enda bedre egnet som råvare til biogassproduksjon. En ulempe er at det kan forekomme
forurensninger som plastmerker (faller av dyra), rester av emballasjemateriale fra
fôrproduksjonen og lignende. Dette gjør at det kreves en enkel forbehandling av gjødselen
for å fjerne plastbiter, nett – og taurester. Også utstyr for fjerning av metallrester kan være
aktuelt.
Svinegjødsel
Fra svineproduksjonen er hovedmengden gjødsel flytende. Det har imidlertid blitt bygd
ganske mange anlegg for purker på halmtalle (underlag av oppkuttet halm). Også for
slaktegris finnes flere anlegg med halmtalle.
I svineproduksjonen i Østfold finner vi mange forskjellige løsninger for gjødselhåndtering ute
på de enkelte gårdene. I eldre bygninger er det vanlig med gjødselkjellere under bygningen.
Etter hvert som produksjonsomfanget har økt, har det blitt ført opp større eller mindre
tilbygg. Ofte har man da sett seg tjent med å sette opp utvendige åpne lagertanker for
husdyrgjødsel. Disse nye utvendige lagertankene har fram til nå nesten kun vært bygd i
betong. Det har også i den senere tid blitt bygd anlegg med kjeller under bygningen. På
mange grisegårder er det en utfordring at det kan være flere opplastingspunkter ved
utkjøring.
Tørrstoffinnholdet i svinegjødsel varierer mye fra gård til gård. Dette skyldes forskjeller i
driftsopplegg og at svinegjødsel er vanskelig å røre opp til en homogen masse. Svinegjødsel
har lett for å sedimentere tørrstoff på bunnen av lagertanken. Det kan derfor være vanskelig
å få en representativ prøve ved måling av tørrstoff- %. Når svinegjødsel blandes med
storfegjødsel får vi en mye enklere masse å håndtere med tanke på separasjon. Storfegjødsel
har helt andre egenskaper, og danner heller flytelag med høyt tørrstoffinnhold.
Gjødselens sammensetning påvirkes også av hvor ofte dyrerommene vaskes. I
smågrisproduksjonen blir for eksempel mange rom vasket ned hver 3 – 7 uke året gjennom.
Videre vil vannlekkasjene fra drikkeutstyret til dyrene variere fra gård til gård. I
svineproduksjon er det mange dyr og mange punkter for vanntildeling til dyra. Derfor vil
bare en liten lekkasje på noen få punkter kunne gi betydelige mengder vann i gjødselen.
Norsk Landbruksrådgivning Viken har gjennom landbrukets biogassprosjekt i Vestfold, delt ut
gratis tørrstoffmåleutstyr til flere bønder i fylket. Av de som brukte utstyret og rapporterte
tilbake, ble det påvist en variasjon fra 2 – 8 % tørrstoff i gjødselen. Det kan være grunn til å
mistenke at de laveste tørrstoffverdiene ikke er representative, da valg av prøveuttakspunkt
betyr mye (pga separasjon). Det er grunn til å anta at det er på samme måte i Østfold.
Ved eventuell bruk av flytende gjødsel til biogassproduksjon, er det viktig å få inn så fersk
husdyrgjødsel som mulig, og at den har et så høyt tørrstoffinnhold som mulig. Det vil derfor
være ønskelig å hente gjødsel fra lukkede kjellere eller fra overdekte samlekummer.
Transport fra åpne utvendige lagertanker bør unngås.
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Tørre gjødselfraksjoner
Alle tørre gjødselfraksjoner gir utfordringer med tanke på god utnytting av næringsstoff ved
spredning. Å få denne gjødseltypen behandlet i et biogassanlegg, og derved omdannet til en
flytende, stabil biorest, vil derfor være ønskelig for mange bønder. Som vist i tidligere
kapittel om energiutbytte, er det relativt høyt gasspotensial pr tonn råvare i de tørre
gjødselfraksjonene. Dette er positivt med tanke på transportkostnader. Alle tørre
gjødselfraksjoner kan imidlertid inneholde noe sand og jord som vil søke å sedimentere i
biogassprosessen. Det er vanskelig å fjerne dette på forhånd.
Tørr storfegjødsel
I storfeproduksjon har vi relativt få anlegg med tradisjonell talle-løsning. Dette var mer
vanlig tidligere, særlig i kjøttproduksjon på ammekyr. I nyere anlegg ser vi løsninger
beskrevet som tråkktalle, hvor husdyrgjødsel og daglig tildelt snittet halm sakte arbeider seg
ut i gjødselarealet pga fall på gulvet der dyra oppholder seg. Disse anleggene kan ha en
betydelig gjødselproduksjon hvor snittet halm er godt innblandet med fastgjødsel og urin fra
dyra. Tørre gjødselfraksjoner har høyere energiinnhold pr tonn transportert vare enn de
flytende. Tørrstoffprosenten varierer noe, men vil typisk ligge i området 30 – 35 %.
Tørr svinegjødsel
Tørrgjødsel fra svineproduksjonen vil ofte inneholde mye sagflis eller kutterspon i tillegg til
mye halm. I svineproduksjonen er det imidlertid tradisjonell talle som er mest vanlig. I tallen
starter en aerob nedbrytingsprosess. Temperaturen i tallen kan komme opp i 40 – 50 o C.
Dette starter en nedbrytning av det organiske materialet, hvor det er grunn til å anta at også
det tungt nedbrytbare materialet får en god forbehandling med tanke på seinere
gassutbytte. Denne gjødselfraksjonen må doseres i små mengder inn i biogassreaktoren og
må samråtnes med andre substrater.
Fjørfegjødsel
Fjørfegjødsel inneholder mye energi, ca 770 kWh3 pr tonn gjødsel, men er utfordrende å
behandle i biogassanlegg. Det er ingen erfaring med denne type substrat ved norske
biogassanlegg. Utfordringene er knyttet til strømiddel (kutterflis av trevirke), særlig for
gjødsel fra slaktekyllingproduksjon, fjær og et høyt innhold av NH4-N. På grunn av sitt høye
tørrstoffinnhold må denne type gjødsel spedes ut til et tørrstoffnivå på 10-12 %, som gjør
gjødselen mulig å behandle i biogassanlegg for våte prosesser. Sannsynligvis vil flytende
storfegjødsel være perfekt å blande fjørfegjødselen med, da denne gjødselen har lavt
tørrstoffinnhold, høyere innhold av C og lavere innhold av NH4-N.
Innholdet av fjær er utfordrende da fjær vil flyte til toppen av biomassen i reaktoren og
danne et uønsket flytelag. Svært god forbehandling gjennom finkutting kan redusere dette
betydelig. Fjørfefôret inneholder mye mineraler som blir med videre i gjødselen. Disse
mineralene vil ha en tendens til å synke til bunns inne i biogassreaktoren. Den samme
utfordringen gir sand og jord som følger med energivekster og gress. Alle substrater som kan
gi bunnfall av mineraler, sand og jord krever svært god omrøring i reaktoren.

3

Rapport SGC, Substrathandbok för biogasproduktion
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Fôrrester, gressensilasje - energivekster
Det meste av tekst og innhold i dette kapitlet er hentet fra rapporten: Biogassproduksjon av
organisk restprodukt i landbruket. Re Kommune, 30. mars 20074.
Gress fra permanent gressdekte vannveier.
Som et miljøtiltak mot erosjon fra åpne åkerarealer, har landbruksmyndighetene innført
tilskuddsordninger for flerårige erosjonsforebyggende gress-soner mot vassdrag. De fleste av
disse gress-sonene blir høstet som fôr til dyr. Noen av arealene blir imidlertid overflommet
av slamholdig vann både vår og høst. Det gjør dette gresset mindre egnet til fôr, men det vil
fortsatt ha en høy verdi som råstoff til biogass. Disse arealene høstes i dag utelukkende med
rundballeutstyr, hvor gresset blir emballert i nett og plastfolie. Siden gresset er langt er det
ikke egnet til biogassproduksjon uten en forbehandling. Den består av fjerning av emballasje
og oppkutting av gresset. Transport av rundballer er effektivt både med traktorutstyr og
lastebil. Rundballer av denne kvaliteten og som skal til biogassproduksjon, tåler lagring
utendørs over tid meget godt.
Gress som energivekst
Å bruke dyrkede arealer til produksjon av energivekster er omstridt i Norge. Like fullt er det
nyttig å ha kunnskap om hva som eventuelt kan være aktuell produksjon også her i landet.
Tabell 2: Avling, tørrstoffinnhold og gassutbytte av ulike vekster

Avling
TS-innhold
Metanproduksj.
Metanproduksj.
Arealbehov
Metanutbytte

Enhet

Eng,
gress/kløver

Hvete,
kjerner

2,2
35
95

Mais,
hele
planten
4,3
30
95

0,52
86
370

Sukkerbete
Røtter
Blad,
stengel
3,4
2,0
24
14
94
33

tonn/daa
%
m3
CH4/tonn
MWh/tonn
daa/GWh
liter/kg
tørrstoff

0,93
500
300

0,93
250
350

3,62
580
400

0,92
320
424

0,32
270
297

Tabellen refererer svenske resultat (Kilde: Nordberg, personlige opplysninger.)
Nordberg har estimert gassproduksjonen basert på ulike energivekster i Sverige.
Arealbehovet for å produsere 1 GWh i form av biogass er estimert til 500 dekar for flerårig
eng og bare det halve for ensilert mais. Den store forskjellen skyldes stort sett en mye større
avling per dekar for mais. Under norske forhold vil avlingsnivået for både engvekster og mais
være lavere, og forskjellene mellom vekstene vil være mindre.

4

Biogassproduksjon av organisk restprodukt i landbruket. Re Kommune, 30. mars 2007
I. Sørby, T. Briseid, L. Nesheim, V. Vallumrød, R. Lønnum.
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Korn som biogassråstoff
De siste sesongene har økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold bidratt
til økt dannelse av mykotoksiner i kornet og skrumpne/mindreverdige korn i hveteåkre.
Mykotoksin-problemet har vært størst i havre, men har vært økende også i andre arter.
Kraftfôrbransjen har ikke kunnet bruke mye av dette kornet pga for høyt innhold av
mykotoksiner. Inntil man greier å finne effektive forebyggende tiltak vil det være behov for å
finne alternative bruksområder for dette kornet. Energigjenvinning til biogass kan være et
godt alternativ. Om man omdisponerer 10 000 tonn korn fra fôr til energigjenvinning i
biogassfabrikk, vil det alene utgjøre en energimengde på opp mot 25 GWh.

Avfall fra grøntsektoren
I Østfold finnes områder som har en stor produksjon av grønnsaker, både i veksthus og på
friland. Denne produksjonen generer avfall som vil være godt egnet som råstoff til
biogassproduksjon. Dessuten kan denne næringen også bli rammet av deponiforbudet som
gjelder for alt organisk materiale. Siden mye av dette avfallet også kan gå til dyrefôr, synes
det ikke hensiktsmessig å prioritere bruk til biogass.
Grøntsektoren består av mange foretak, fra de helt små til større bedrifter som nok vil havne
i kategorien næringsavfall. Grensen mellom hva som defineres som landbruksforetak og hva
som defineres som annen næring er ikke entydig og klar.
I tidligere prosjekter har det vært gjennomført en prøveutråtning av løkavfall fra bedriften
Larvikløk AS i Vestfold. Resultatene viser et betydelig biogasspotensial, som gjør løkavfall til
et godt egnet råstoff for biogassproduksjon. Se tabell 1 om gassutbytte fra bl.a. løkavfall.
Alle små eller store foretak i grøntsektoren vil ha avfall som i ulik grad er egnet for
biogassproduksjon. Å skaffe erfaringstall for spesifikt gassutbytte fra alle disse forskjellige
råstoffene er ikke mulig i dette prosjektet. Det beste er å anslå en avfallsmengde og et
biogasspotensial i området basert på tilgjengelig litteratur og skjønn.

Kildesortert husholdningsavfall og næringsavfall
Tilgangen til kildesortert husholdningsavfall er pr i dag liten i fylket. De befolkningstette
regionene rundt Moss, Sarpsborg og Fredrikstad har ikke organisert kildesortering av
matavfall fra husholdningene. Herfra går matavfallet sammen med restavfallet og
energigjenvinnes ved forbrenning. Det er bare Indre Østfold-regionen og Halden som har
organisert kildesortering. Ca 2000 t/år matavfall fra Indre Østfold leveres til FREVAR, og
matavfallet fra Halden leveres til kompostering ved Åsekjær.
Annet våtorganisk avfall fra næringsvirksomheter har det vært vanskelig å skaffe noen
detaljert oversikt over. I de fleste tilfeller har butikker, matvarekjeder og
næringsmiddelprodusenter allerede avtaler om leveranse av dette avfallet. Det vil kreves en
betydelig markedsføring og et konkurransedyktig biogassanlegg for å tilegne seg større del
av dette avfallet.
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Det ligger et stort potensiale til økt mengde matavfall til biogassproduksjon både fra
husholdninger og næring i Østfold. Det er dog en stor utfordring for små og mellomstore
biogassanlegg å få lønnsomhet i investeringen til forbehandlingsanlegg for næringsavfall og
kildesortert husholdningsavfall.
For å få økonomi i nye større biogassanlegg basert på bl a kildesortert matavfall fra
husholdningene kreves betydelige sikrede råstoffmengder til anlegget. Dette betinger at to
eller flere avfallsselskap og/eller store kommuner i fylket går sammen om etablering av
anlegget. I tillegg må samarbeidsforetaket være forberedt på å være en aktør i det
kommersielle markedet for å skaffe nødvendig mengde annet næringsavfall. Det er ingen
eksakt grense for hvor store volum kildesortert matavfall som er nødvendig for å utløse
lønnsom drift. Det avhenger selvsagt også av tilgangen på annet avfallsråstoff. Praksis
antyder at man må ha en sikret tilgang på 10 000-15 000 tonn/år for å få god økonomi i et
forbehandlingsanlegg. All erfaring tilsier at det er kommuner eller kommunale
avfallsselskap som alene eller sammen med andre foretak er investorer i slike prosjekter.
Mulighetene for samarbeid mellom biogassanlegg om felles forbehandlingsanlegg bør
undersøkes. Det er på samme måte nødvendig med store produksjonsvolum for å få god
lønnsomhet i biogassanlegget utenom forbehandlingsdelen også. Dette er en oppgave som
enkeltkommuner og avfallsselskap kan ha vanskelig for å greie alene.
Situasjonen i dag er at det er flere renovasjonsselskap og selvstendige kommuner i Østfold,
og disse har hver sine strategier for innsamling og behandling av matavfallet. Som nevnt går
mye sammen med restavfallet til forbrenning. Det er et åpent og kommersielt marked for
behandling av avfall generelt, og dette lar seg ikke styre annet enn gjennom aktivt, felles
eierskap og politisk vilje. Derfor kan det bli stor forskjell mellom det som er den teoretisk
beste løsningen når alle hensyn og parametere er lagt inn, og til den virkelighet man har.
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Klimanytte
Dette kapitlet bygger i hovedsak på et parallelt oppdrag utført av Østfoldforskning, og som
blant annet er basert på en del forutsetninger gitt av Biogass Østfold, som også har støttet
oppdraget økonomisk: ”Rapport nr. OR.01.13.: Biogassproduksjon i Østfold. Analyse av
klimanytte og økonomi i et verdikjedeperspektiv5.”
Det er ikke identiske samarbeids- og lokaliseringsalternativ med den foreliggende
mulighetsanalysen fordi Østfoldforsknings forutsetninger ble fastlagt før mulighetsanalysen
kom i gang. Resultatene er likevel ganske entydige og er dermed til en viss grad overførbare
til de tilfeller av nye lokale biogassprosjekter som kan bli et resultat av mulighetsanalysen.
Ingen av forutsetningene som er lagt til grunn tar hensyn til at det kan være aktuelt med
gårdsbasert biogassproduksjon. For å vurdere klimanytten i gårdsanlegg må man gjøre en
grundig tilleggsvurdering knyttet til gassanvendelse og råstoff.
Østfoldforskning har utviklet en modell for beregning av klimanytte gjennom flere prosjekter
for Avfall Norge og samarbeidsprosjektene på klimanytte og verdikjedeøkonomi mellom
Østfold og Vestfold.
I klimanytteberegningene er det benyttet et referansescenario (2010), og 3 hovedscenarioer.
Referansescenarioet er basert på at 86 % av matavfallet går til
forbrenning/energigjenvinning og 14 % til kompostering. Husdyrgjødselen blir spredt på det
enkelte gårdsbruk.
I Østfold finnes i dag (2013) to biogassanlegg som bruker husdyrgjødsel og /eller matavfall.
Dette er biogassanlegget ved Tomb Videregående skole og ved Frevar KF sitt anlegg i
Fredrikstad. Ved anlegget på Tomb er det regnet med at biogassenergien erstatter olje til
oppvarming i alle scenarioene, mens det ved Frevar er regnet at biogassen oppgraderes og
erstatter diesel i bussene.
Tidligere analyser som Østfoldforskning har utført viser at biogass til transportformål
generelt gir best klima- og miljønytte. Dette ble også resultatet av klimaanalysene for
biogass i dette nyeste prosjektet. Det er derfor valgt å bruke resultat herfra i den
foreliggende mulighetsanalysen også.
Håndteringslinjen for biorest inkluderer tette lageranlegg ute hos bøndene. I en tidlig fase av
Østfoldforsknings arbeid ble det avdekket at lekkasje av N2O (lystgass) og NH3 (ammoniakk)
fra åpen lagring av biorest er en av de største utslippskildene fra en verdikjede med lagring
og bruk av biorest i landbruket. På denne bakgrunnen er det besluttet at all lagring av
biogjødsel skal foregår i tette lager.
Forutsetninger for scenario I var som følger:
- 1 forbehandlingsanlegg lokalisert ved FREVAR
- 1 biogassanlegg, FREVAR
5

Østfoldforskning Rapport nr. OR.01.13.: Biogassproduksjon i Østfold. Analyse av klimanytte og økonomi i et
verdikjedeperspektiv
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-

1 mindre biogassanlegg, Tomb

Forutsetninger for scenario IIa var som følger:
- Både ved analyse av ett og to forbehandlingsanlegg skulle ett forbehandlingsanlegg
lokaliseres ved FREVAR
- 2 biogassanlegg, FREVAR og Stegen
- 1 mindre biogassanlegg, Tomb
Forutsetninger for scenario IIb var som følger:
- 2 forbehandlingsanlegg lokalisert ved FREVAR og Stegen
- 2 biogassanlegg, FREVAR og Stegen
- 1 mindre biogassanlegg, Tomb
Forutsetninger for scenario III var som følger:
- 2 forbehandlingsanlegg lokalisert ved FREVAR og Stegen
- Tre biogassanlegg lokalisert ved FREVAR, Stegen og Bodal
- 1 mindre biogassanlegg, Tomb
Tabell 3: Mengde substrat som inngår i analysene
Substrattype
Matavfall (ubehandlet)
Matavfall (forbehandlet)
Storfegjødsel
Svinegjødsel

Mengde/år (tonn)
16 449
22 206
21 037
42 073

For mer utførlig gjennomgang av forutsetningene for de enkelte scenarioer henvises det til
rapporten fra Østfoldforskning i sin helhet.
Som man ser av de to figurene på etterfølgende side er det liten eller ingen forskjell i
klimanytte om men velger å etablere ett eller flere anlegg for biogassproduksjon på
matavfall og husdyrgjødsel i Østfold. Alle scenarioene viser betydelig utslippsreduksjoner i
forhold til referansescenarioet, med en øket utslippsreduksjon på ca 4 240 – 4 070 tonn CO2ekvivalenter.
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Fig. 1:
Netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og gjødsel i Østfold
Vist per livsløpsfase
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Lagring av substrat
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Transport til anlegg
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Transport til lagring og lagring av biorest
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energibærer
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Biorest erstatter kunstgjødsel eller
jordforbedrings-middel

-12 000
Referansescenario
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1 forbehandlingsanlegg
1 biogassanlegg

Scenario IIa

Scenario IIb

1 eller 2 forbehandlingsanlegg
2 biogassanlegg

Scenario III

2 forbehandlingsanlegg
3 biogassanlegg

Fig. 2:
Netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og gjødsel i Østfold

tonn CO2-ekvivalenter/år

-
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2 forbehandlingsanlegg
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Det vises også til tabell 4 på neste side, som viser klimapåvirkning per scenario.
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Tabell 4: Netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og gjødsel i Østfold per
scenario
Tonn CO2-ekvivalenter/år
Referansescenario
Scenario I
Scenario II a
Scenario II b
Scenario III

-2 913
-7 130
-6 983
-7 112
-7 153

Det er viktig for forståelsen av analysen at man er klar over at klimanytten er beregnet ut i
fra at husdyrgjødsel transporteres til ett eller 2-3 større anlegg og at biogassenergien
benyttes til å erstatte fossilt drivstoff i transportsektoren. Når det andre steder i denne
rapporten omtales gårdsanlegg, store eller små, benyttes biogassenergien til
varmeproduksjon og erstatter en blanding av elektrisitet, annen gass og olje.
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Verdikjedeøkonomi
I likhet med foregående kapittel bygger dette på Østfoldforsknings rapport nr. OR.01.13.:
”Biogassproduksjon i Østfold. Analyse av klimanytte og økonomi i et verdikjedeperspektiv 6.”
For å kunne si noe sikkert om økonomien i biogassproduksjon i de enkelte scenarioer, må
man definere noen forutsetninger. Det er viktig å definere kostnadene som er knyttet til
hvert scenario, både ved biogassanlegget og ved den enkelte gård. Som nevnt i foregående
kapittel er det i alle de 4 scenarioene tenkt at husdyrgjødsel fraktes til et større
biogassanlegg for samråtning med matavfall. På samme måte skal bioresten transporteres
tilbake til husdyrgårdene. I tillegg skal et antall kornproduksjonsgårder bruke biorest som
biogjødsel og dermed erstatte innkjøpt mineralgjødsel. På gårdsnivå utløser det noen
tilretteleggingsinvesteringer som vil variere betydelig fra gård til gård.

Gården
For å komme fram til investeringsforutsetningene for gårdsdelen av verdikjeden er det
utarbeidet 3 typiske eksempelgårder. Det er en storfegård og en svinegård som begge
leverer gjødsel til biogassanleggene, i tillegg til en ren mottaksgård for biorest. Det er satt
som forutsetning at de to gårdene som leverer gjødsel til biogassanleggene tar i mot samme
mengde biorest fra biogassanleggene som de har levert. Den rene mottaksgården for biorest
mottar den overskytende mengde biorest som blir produsert ved biogassanleggene.
Antallet gårder oppskaleres deretter slik at den forutsatte totale mengde gjødsel og biorest
dekkes. I forhold til forutsetningene satt av Ivar Sørby inngår da 12 storfegårder, 35
svinegårder og 23 biorestgårder. Gårdsbeskrivelsene følger under.
Etter samtale med Tor Jacob Solberg, Østfold Bondelag, er det valgt en størrelse på
svineproduksjonsbruket som ligger opp mot full konsesjon. For storfeproduksjon er det tenkt
på et melkeproduksjonsbruk med melkekvote opp mot 300 tonn pr år.
Svineproduksjonsbruket er bygd ut i 2-3 etapper og det er eksisterende kjeller i tillegg til en
utvendig rund betongkum for lagring av gjødsel. For melkeproduksjonsbruket er det tenkt på
et løsdriftsfjøs med skrapeareal og tverr-renne for oppsamling før pumping til utvendig rund
betongkum for lagring av gjødselen. For begge gjødsel-eksempelgårdene er det tenkt at
samlet lagerkapasitet for husdyrgjødsel rekker for 8 måneders produksjon.
Etter samråd med Solberg er det valgt relativt store husdyrproduksjoner, da man antar at
det er de største enhetene som vil finne det mest interessant å delta i biogassproduksjon.
Det forutsettes altså at husdyrgårdene leverer samme mengde husdyrgjødsel som de mottar
biorest. Som nevnt er det viktig for å hindre utslipp av klimagasser at lagringsanlegg for
biorest er tette mot vær og vind og lufttilgang. Det forutsettes også at biorest bare spres på
landbruksarealer i vekstsesongen.

6

Østfoldforskning Rapport nr. OR.01.13.: Biogassproduksjon i Østfold. Analyse av klimanytte og økonomi i et
verdikjedeperspektiv
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Investeringstiltakene som trengs på et gårdsbruk som skal levere husdyrgjødsel og ta i mot
biorest varierer med de lokale forhold fra gård til gård. Det bør legges til rette for at
transporten ut og inn skal være mest mulig effektiv, med gode nok veger og snuplasser for
store kjøretøy, og rask og sikker laste- og lossekapasitet.
Det forventes at det blir mer oppmerksomhet på riktig spredeteknikk for bioresten i
fremtiden. Mange benytter allerede i dag entreprenør til spredningen, og mye tyder på at
denne trenden vil bli forsterket framover. Riktig spredeteknikk er i denne sammenhengen
bruk av utstyr som ikke gir unødvendig jordpakking, utstyr som kan spre med lavt tap av
næringsstoff og utstyr som kan spre i en voksende åker.
Kostnadene til omrøring, spredning og bruk av biorest kan ut fra erfaring settes til opp mot
kr 30,-/tonn. I tillegg vil kornprodusenter sette en verdi på risiko og eventuell økning i
kjøreskader og nedkjørt avling. Dette beløpet kan være opp mot kr 20,-/tonn.
Virkningsgraden for NH4-N i biorest kan ikke settes til 100 %. I kalkyler bør man ikke benytte
høyere virkningsgrad enn 0,7. Norsk Landbruksrådgivning/Bioforsk har utarbeidet godt
kalkuleringsverktøy for dette området. Tiltak som må gjennomføres på hver type gård for å
kunne lagre og levere gjødsel, ta i mot og lagre biorest og spre bioresten, er vist i nevnte
rapport OR:34.12, inklusive beregnede investeringskostnader. Alle eksisterende utvendige
lagertanker for husdyrgjødsel må tettes ved at det bygges tak over.
Gård med svineproduksjon
I eksempelgården forutsettes en årsproduksjon på 1200 tonn svinegjødsel, med
lagerkapasitet for 8 måneders produksjon, dvs for 800 tonn. Gården har innvendig kjeller for
400 tonn og en utvendig rund betongkum som teoretisk rommer 600 tonn, men som på
grunn av regnvann og at man ikke får tømt den helt ikke rommer mer enn 400 tonn
svinegjødsel for lagring.
Gård med melkeproduksjon
Eksempelgården forutsettes å ha en årsproduksjon på 1800 tonn storfegjødsel, med
lagerkapasitet for 8 mnd produksjon, altså 1200 tonn. Gården har utvendig rund betongkum
som teoretisk rommer 800 tonn, men som på grunn av regnvann og at man ikke får tømt
den helt, rommer bare ca 650 tonn storfegjødsel for lagring. Resten av gjødselen, ca 550
tonn, lagres i den gamle gjødselkjelleren. Gjødselmåkeanlegget på denne gården har en
samlerenne i fjøset som rommer ca 100 tonn og det er fra denne renna at storfegjødselen
lastes opp.
Korngård som skal benytte biorest
På eksempelgården med korndrift, som skal legge om til å bruke biorest, må det i de aller
fleste tilfeller bygges nytt lager. For at kostnadene ved lagerhold ikke skal bli for store, er det
viktig at flere bønder samarbeider om å bygge større felleslager. Som nevnt ovenfor er det
av avgjørende betydning å benytte riktig spredeteknikk og – tidspunkt for å oppnå en gunstig
klima- og miljøeffekt. Spredningen skal skje når plantene trenger næring. Spredning bør
trolig bli en entreprenøroppgave da bra utstyr er kostbart og krever trening i riktig bruk.
Noen kornprodusenter vil sannsynligvis også se på dette som en markedsmulighet og selv bli
en slik entreprenør.
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Forbehandlingsanlegget
I nevnte modell er investerings- og driftskostnadene ved forbehandlingsanlegget basert på
mengde matavfall som skal behandles. Det er benyttet en spesiell fordelingsnøkkel mellom
de ulike materialene som skal forbehandles. Med denne fordelingsnøkkelen beregnes
investeringer i forbehandling av matavfall å utgjøre 25 % av investeringskostnaden til
biogassanlegget. Transportkostnader forbundet med innsamling av matavfall til
forbehandling, er lagt til forbehandlingsanlegget. Årlige variable kostnader er forutsatt å
utgjøre 0,80 kr per tonn forbehandlet materiale. Til dette legges årlig 2 % av
investeringskostnaden ved forbehandlingsanlegget, som årlige vedlikeholdskostnader.

Biogassanlegget
For biogassanlegget er modellens investerings- og driftskostnader basert på et utvalg
kostnadsanslag fra søknader om investeringsstøtte til biogassanlegg til Enova.
Transportkostnader forbundet med innsamling av gjødsel og utkjøring av biorest føres på
forbehandlingsanlegget.
Konklusjonen ut fra modellen for klimanytte og verdikjedeøkonomi er at det ikke er noen
forskjell av betydning på om man legger opp til ett stort biogassanlegg eller 2 – 3 anlegg
fordelt i fylket. Dette resultatet er vist i de etterfølgende figurer nr. 3 og 4.
Fig. 3:

Årlig brutto økonomiresultat for håndtering av
matavfall og gjødsel i Østfold
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-

Brutto årlig resultat (NOK)/år

-1 000 000
-2 000 000
-3 000 000

-4 000 000
-5 000 000
-6 000 000
-7 000 000

-8 000 000
Scenario I

Scenario IIa

Scenario IIb

1 forbehandlingsanlegg
1 biogassanlegg

2 forbehandlingsanlegg
3 biogassanlegg
1 eller 2 forbehandlingsanlegg
2 biogassanlegg
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Fig. 4:

Netto årlig økonomiresultat for håndtering av matavfall og
gjødsel i Østfold
Vist per kostnads/inntektselement

30 000 000

Biorest erstatter gjødsel

Inntekter og kostnader (NOK)/år

20 000 000

Lagerleie biorest

Behandling av avfall

10 000 000

Salg av energi
Investeringskostnad for
oppgraderingsanlegg

-10 000 000

Transportkostnader
-20 000 000

Driftskostnader

-30 000 000

Investeringskostnader

-40 000 000
Scenario I
1 forbehandlingsanlegg
1 biogassanlegg
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Avrenning til vassdrag
I flere år har det vært stor oppmerksomhet knyttet til avrenning av næringsstoff til vassdrag.
Fosfor er et næringsstoff som lett renner av med overflatevann og grøftevann, og kan føre til
dårlig vannkvalitet. Årsakene til fosforproblematikken er for stor næringstilførsel i forhold til
hva plantene har behov for og at arealene er utsatt for erosjon. Mange tiltak er gjort på
redusert jordbearbeiding, dyrkingsteknikk, gjødslingsstrategier osv. En stor fosforkilde er
husdyrgjødselen. Særlig gjødsel fra svin og fjørfe inneholder mye fosfor. Det er gjort tiltak fra
kraftfòrbransjen for å redusere innholdet av fosfor. Likevel er det et betydelig problem med
overforbruk av fosfor i husdyrtette områder og der hvor man ikke kan få brukt
husdyrgjødselen på et stort nok areal. Forskrift om balansert gjødsling medfører at mye av
arealene nært til husdyrtette områder ikke skal ha fosfor tilført gjennom gjødselen fordi
innholdet av fosfor i jorda er svært høyt i utgangspunktet.
Det er mulig å redusere innholdet av fosfor gjennom tiltak på selve gjødselen. For de
flytende gjødselfraksjonene er det mulig å gjennomføre en separering eller sentrifugering.
Fosfor er for en stor del knyttet til tørrstoffet i gjødselen og vil følge fiberfraksjonen, mens
nitrogen og kalium vil følge vannfasen. På denne måten vil næringsstoffsammensetningen
endres i riktig retning i forhold til plantenes behov for nitrogen, fosfor og kalium, og man kan
fortsette å tilføre en relativt stor andel av nitrogenet gjennom husdyrgjødsel. Teknologien er
kostbar og lite aktuell på gårdsnivå. For de tørre husdyrgjødseltypene fra fjørfe er det ingen
enkle, kjente tiltak for å redusere innholdet av fosfor.
Om disse husdyrgjødseltypene ble biogassbehandlet i et større industrielt biogassanlegg,
ville det være mulig å redusere innholdet av fosfor på en enkel måte. Å installere
sentrifugeringsutstyr på større biogassanlegg vil være et av flere tiltak for å gjøre
omsetningen av biorest enklere. Selve sentrifugen vil være en relativt beskjeden investering,
og sentrifugeringen vil ha akseptable driftskostnader.
Samtidig vil det være mulig å distribuere bioresten til større arealer og få en riktigere bruk og
fordeling av næringsstoff i området. Av miljøhensyn er det antakelig slik at gårder med høye
fosforverdier og med mye fosforrik husdyrgjødsel, burde levere husdyrgjødselen til sentral
biogassbehandling og ta tilbake en tilpasset mengde uavvannet biorest, alternativt avvannet
biorest/våtfase i noe større mengder. I gårdens gjødselplan vil det eventuelt være riktig å
bruke mer av en mineralgjødsel som er tilpasset plantenes behov istedenfor tradisjonell
husdyrgjødsel.
Ved bruk av en eller flere av disse metodene vil avrenning av fosfor fra de fosfor-rike
arealene kunne reduseres betydelig uten at avlingsnivået endres. De områdene som får
tilført bioresten vil kunne bruke betydelig mindre mineralgjødsel. Enkelte husdyrbruk med
tilstrekkelige mengder fosfor i jorda bør ikke benytte organisk gjødsel, men heller benytte
NK-mineralgjødsel for å dekke plantenes behov. I sum skal det være mulig å redusere det
totale forbruket av mineralgjødsel om man får en optimal fordeling av næringsstoffene som
finnes i biorest etter utråtning av husdyrgjødsel og matavfall.
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Biogassanlegg, lokalisering, størrelse og teknologi
Forutsetninger
De omfattende beregningene og vurderingene som er utført i rapporten fra
Østfoldforskning: »Miljønytte og verdikjedeøkonomi», bør tas inn i forutsetningene også for
den foreliggende mulighetsanalysen. Et eksempel er konklusjonen om at det er svært liten
forskjell på både netto miljønytte og verdikjedeøkonomi når det gjelder lokalisering av større
biogassanlegg. Alle de scenarioene som er behandlet i den nevnte rapporten legger til grunn
at biogassenergien skal erstatte fossile drivstoff i transportsektoren. Dagens teknologinivå
tilsier at eget oppgraderingsanlegg til drivstoffkvalitet på biogassen ikke er aktuelt for små
og mellomstore biogassanlegg.
Alle kommunene i Østfold har utarbeidet klima-og energiplaner. Felles for alle planene er at
de skal være «et underlag for alle beslutninger som involverer energibruk og
klimaspørsmål». Alle planene har mål å redusere utslippene av klimagasser. De har ikke
definert tydelige, konkrete mål på hvordan våtorganisk avfall skal behandles. Det skrives
både om forbrenningsanlegg og omlegging til klimanøytrale drivstoff. På enkelte områder er
det dårlig samsvar mellom målsettingene. Det er imidlertid anerkjent i FoU-miljøet at ved å
satse på biogassproduksjon og at biogassen kan brukes til drivstoff, vil mange av
klimaplanenes mål kunne oppfylles. Kommunenes klimaplaner bør derfor kunne sies å
underbygge en økt satsing på biogassproduksjon av matavfall og gjødsel i Østfold.
Om det er grunnlag for å bygge et større biogassanlegg i Indre Østfold avhenger av hvilke
samarbeidskonstellasjoner man kan etablere, samt på politisk vilje til å være med på
langsiktige investeringer. For å oppnå dette er det en barriere at innsamlingen av
husholdningsavfallet administreres av flere avfallsselskap og enkeltkommuner i fylket, og at
det ikke er noe formalisert samarbeid mellom disse. Samlet, teoretisk matavfallsvolum er
tilstrekkelig til at det kan være grunnlag for to biogassanlegg av industriell størrelse. Det er
bare en del av matavfallspotensialet som samles inn i dag. Det kan også være en barriere for
mer utstrakt samarbeid om innsamling og behandling at det er forskjellige
renovasjonssystem.
Avfall er handelsvare og avfallsselskapene er gjerne pålagt å legge behandlingskontraktene
ut på offentlige anbud. Dette kan man unngå dersom avfallsselskapene selv er eiere av
behandlingsanlegget gjennom lov om særtildeling. Dette er et komplisert regelverk og
ethvert tilfelle må grundig gjennomgås av revisor og advokat. At det er mulig ser vi fra
Vestfold hvor man gjennom et utstrakt samarbeid mellom avfallsselskap fra både Vestfoldog Grenlandsreregionen og enkeltkommuner har greid å konstruere en eierskapsmodell som
er lovlig i forhold til lov om offentlige anskaffelser. Man sikrer likevel konkurransedyktige
priser på avfallsbehandlingen samtidig som man kan bidra til å styre hvor denne
behandlingen skjer og til hvilket formål energien skal brukes etc.
Kommunenes kostnader for å få kildesortert matavfall fra husholdningene behandlet, den
såkalte «gatefee» for matavfall, er under press og er synkende. Det er i ferd med å bli både
nasjonal og internasjonal etterspørsel etter gode energirike råvarer for biogassproduksjon.
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Dette er et forhold kommunene må ta med i betraktning dersom de selv bygger
biogassanlegg. Det må derfor ligge en langsiktig strategi og målsetting til grunn og ikke et
kortsiktig perspektiv på avfallsbehandlingen. Dagens situasjon i Østfold er gjerne at
kommunene og avfallsselskapene bestreber seg på til enhver tid å skaffe seg markedets
laveste kostnader for hver avfallsfraksjon.
Investeringsbehovet ved etablering av nye større biogassanlegg basert på bl a kildesortert
matavfall fra husholdningsavfall er høyt. Det er ingen eksakt grense for hvor store volum
som er nødvendig for å få lønnsomhet. Det avhenger også av tilgangen på avfall for øvrig.
Man ser likevel at det i praksis ikke investeres i gode forbehandlingsanlegg uten å ha en
sikret tilgang på 10 – 15 000 tonn7 avfall. Dette er ikke oppnåelig for enkeltstående
avfallsselskap eller kommuner. All erfaring viser også at det er samarbeidende kommuner
eller avfallsselskap som tar initiativ til å investere i biogassprosjekt.
Matavfall er et viktig råstoff for å øke biogassproduksjonen også på gårdsbaserte
biogassanlegg. Den eneste praktiske muligheten for å få dette til er at etablerte
forbehandlingsanlegg for denne type avfall utfører forbehandlingen og selger ferdig
forbehandlet matavfallssubstrat til de mindre gårdsbiogassanleggene. Dette forutsetter at
de som eier forbehandlingsanleggene vil være villige til å levere fra seg dette verdifulle
substratet fremfor å benytte det til energiproduksjon i eget biogassanlegg.
I arbeidet med å finne mulig realiserbare tilfeller hvor det kan gjennomføres
biogassprosjekter har Østfold Bondelag vært en viktig samarbeidspartner. Det er likevel et
faktum at dagens situasjon med dårlig eller negativ lønnsomhet i tidligere
biogassinvesteringer på norske gårdsbruk, er ikke engasjementet særlig stort. Årsakene til
dette er flere. Lave energipriser, høye investeringer og manglende «biogassmarked» på den
enkelte gård er nøkkelpunkt. Dette sammen med manglende forutsigbarhet fra norske
myndigheter knyttet til rammevilkår for biogassproduksjon er utslagsgivende.
Likevel har en i denne mulighetsanalysen, i samarbeid med Østfold Bondelag,
Biogassutvalget i Rakkestad, næringslivsinteresser i Eidsberg og en gruppe bønder i Halden,
5 tilfeller som vil bli belyst.

Teknologivalg og kostnadsgrunnlag
Biogassanlegg
For å lage en oversikt over tilgjengelig teknologi og kostnader ved gårdsanlegg er det samlet
informasjon fra 4 svenske gårdsbiogassanlegg knyttet til prosjekt Biogas Brålanda og fra
biogassanlegget ved Tomb Videregående Skole. De 4 svenske biogassanleggene er alle større
enn det ved Tomb. De er alle bygd på tradisjonell teknologi og produserer vesentlig mer
energi. Dette viser at pr dags dato må biogassanleggene som eventuelt skal bygges i Norge
skaleres opp og være samarbeidsprosjekter mellom flere bønder. Alle biogassanleggene har
ett-trinns mesofile våte prosesser.

7

Personlig meddelelse Bjørn Bu, Norsk Biogassubstrat AS
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I Norge har det i lengre tid foregått forskning og utvikling av en ny småskala biogassteknologi
ved Høyskolen i Telemark (HiT) og professor Rune Bakke har skrevet denne teksten og gitt
det påfølgende bilde, spesielt for denne mulighetsanalysen:
«En biogass prosessløsning utviklet ved HiT, i samarbeid med en rekke offentlig og private
aktører, kan gi bærekraftige løsninger for norske gårdsbruk. Bio-reaktoren, basert på
“slamteppe” prinsippet, er effektiv slik at 10 m3 reaktor volum er stort nok for de fleste
norske bruk. Industriell serieproduksjon kan få kostnadene lavt nok til at det kan bli en
lønnsom investering for den enkelte bonde ved lokal anvendelse eller salg av biogass.
Teknologien er verifisert i mindre pilotanlegg. Den første piloten i full skala (bilde) og flere
under planlegging skal nå gjennomgå intensive tester.»

Bilde 1: Prototype av Bio-reaktor hos Hilde og Sondre Skoglund, Porsgrunn
I tabell 5 på neste side gis en oversikt over økonomi ved 5 forskjellige biogassanlegg.
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Tabell 5: Oversikt over økonomi ved 5 forskjellige biogassanlegg.8
Biogass
anlegg

Eiere

Energi
GWh/
år

Substrat

Investering

Invest.
Invest.kr/tonn
støtte
husdyrgjød.

Energipris*
kr/kWh

1 stk
Bergs
Suggpool
AB

1,6

6,0 mill SEK

461

1,5mill SEK
25 %
3,75
mill/GWh

0,38

1 stk,
Sylves
Lantbruk
HB

3,7

8,5 mill SEK

340

1,8 mill
SEK
21 %

0,24

6 stk
gårder
Grindstad
Gårdsgas
AB

3,5

Svinegjødsel
13 000 t
Pumping
mellom 2 gårder
2,7 km
Egen
svinegjødsel,
naboens
storfegjødsel, i
alt 25 000 t
Slakteriavfall
Svin- og
storfegjødsel
Slakteriavfall

1,8 mill
SEK
21 %

0,26

Qvantenburg
Säteri AB

4,3

Egen
svinegjødsel,
25 000 t
Slakteriavfall

8,0 mill SEK

320

1,9 mill
SEK
23 %

0,19

Tomb
Biogass**

0,9

Storfegjødsel ca
2000 t
Ferdig matavfall

3,7 mill NOK

1 480

1,2 mill
NOK
40 %

0,39

8,5 mill SEK

9

Anmerkninger til tabell 5:
*)
Forutsetninger for beregninger av energipris som rågass ved biogassanlegget:
Kapitalkostnader og vedlikehold:15 års avskrivning og 6 % rente av investering ekskl støtte,
vedlikehold 3 % av total investering.
**)
Informasjon gitt av Knut Huseby, Tomb Vgs. For Tomb Vgs gjelder at investert beløp omfatter
varmedistribusjon til hovedhus og fyrkjele og er ikke sammenlignbart med de svenske anleggene.

Ingen av disse biogassanleggene har utstyr for forbehandling av matavfall, men mottar
ferdig forbehandlet og hygienisert substrat. De svenske anleggene mottar slakteriavfall hvor
slakteriet har installert forbehandlingsutstyr og tar denne delen av verdikjeden. Det virker
som et godt samarbeid og en god løsning. Biogassanlegget på Tom Vgs mottar substrat
basert på innsamlet næringsavfall. For alle anleggene er dette avgjørende for biogassutbytte
og lønnsomhet. På Tomb kommer mer enn 50 % av energiproduksjonen fra tilkjørt substrat.
I tabell 6 på neste side vises andre økonomiske forhold som påvirker lønnsomheten i norske
biogassanlegg.

8

Rapport: Samverkanskonsept för biogasproduktion inom lantbruket – minimering av risker i realiserade
projekt. Biogas Øst – Gasefuels AB, Mars 2013
9
Personlig med. Sven Norup, Norup Biogas AB
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Tabell 6: Andre økonomiske forhold som påvirker lønnsomheten i norske biogassanlegg
Andre inntekter og
kostnader
Transport av husdyrgjødsel
Tilskudd til biogassbehandling av husdyrgjødsel

Inntekter

Kostnader
Kr 20 - 30,-/m3
3

For tiden Kr 15,-/m , som en
pilotordning*
(kr 30,- ligger både i krav og
tilbud under årets
jordbruksforhandlinger)
4 0/00
Ca 20 % av produsert,
Varme/strøm = 15/5 %
Varme kr 0,40 KWh
Strøm kr 0,80 KWh

Forsikring av anlegget
Internt forbruk av energi,
prosessvarme og elektrisitet

Anmerkning til tabell 6:
* Ordningen med tilskudd til husdyrgjødsel som biogassbehandles er en pilotordning. Det er derfor svært
usikkert hva som skjer med ordningen på sikt.

Rørtransport av urenset biogass
Transport av urenset biogass i småskala over korte avstander er det liten erfaring med i
Norge. Kunnskap og anslag på kostnader kan vi finne i rapporter fra svensk biogassmiljø og
erfaringstall fra transport av naturgass. SGC, Svensk Gasteknisk Center10, omtaler transport
av biogass i Sverige, Danmark og Tyskland. Generelt er forholdene mye større enn i Norge.
Det bygges gassrørnettverk i hele Europa, men det finnes ikke eget regelverk for urenset
biogass. Regelverket knyttet til transport av naturgass blir benyttet. I forbindelse med
risikovurdering blir det beskrevet noen risiko-områder knyttet til rørtransport av urenset
biogass:
 Overtrykk
 Korrosjon
 Exponering av toxiske stoff som H2S (under utførelse av vedlikeholdsarbeid)
 Håndtering av driftsforstyrrelse, nødsituasjoner og beredskap
Risikovurderingen er tydelig på at det skal skilles mellom biogassledninger i tettbygde strøk
og på landsbygda. For å redusere disse risikoelementene må det gjøres tiltak som teknisk
kontroll av trykkområdet, enkel rensing av svovel i prosessen og enkel kondensering/tørking
av gassen før transport.
Kostnadene ved rørtransport er knyttet til kapasitet, rørdimensjon, trykk under transport,
krav til trykk fra mottaker og eventuelt behov for gasslagring (kort tid). Ved levering av gass
til varmeproduksjon vil det være årstidsvariasjoner og døgnvariasjoner som kan gjøre det
nødvendig å ha en viss lagring av gass ved produksjonsstedet.
Kostnadene ved rørtransport av urenset biogass vil også påvirkes av grunnforhold (jord- eller
fjellgrøft) og hinder som veg- og bekkekryssinger. Det er hevdet at rørnett for biogass har
10

SGC Rapport 2012:264, Nya nätverk för biogas(New networks for biogas)
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dobbelt så høyt kapitalbehov som rørnett for naturgass. Dette kommer av at det er lukkede
nett som kan ha behov for sikkerhetsinstallasjoner som gasslager, kompressorer og
nødløsninger som fakkel. På korte avstander som er mest aktuelt i denne mulighetsanalysen,
vil det alltid være best økonomi i å velge lavt trykk og tilsvarende noe større dimensjoner.
For å illustrere kostnadsnivået ved rørtransport, ser vi fra SGC-rapporten at ved en
maksimaltransport på ca 900 Nm3/time, vil totale transportkostnader ligge på 0,04 – 0,05
EUR/ Nm3 biogass. Tallene er basert på alle kostnader til tørking, kompresjon, lagring og
eventuell fakkel. Tallene er hentet fra tyske forhold med lange rørstrekk på flere kilometer.
Fra Skagerak Naturgass får vi opplyst at det koster ca kr 1000,- pr lm å legge gassrørledning
når man tar hensyn til grunnforhold, veikryssinger og kryssing bekker og elver. Skagerak
Naturgass har brukt erfaringstall fra gassrørnettet som er etablert i Tønsberg-området. Ved
så små gassmengder som det er snakk om i de tilfeller som omtales i denne rapporten, vil
det normalt holde med enkel kondensering og drenering av vann i jordgrøft før transport til
sluttbruker under lavt trykk.
Kostnadene til transport av biogass i rørledning vil med den informasjon man sitter på,
spenne fra kr 0,16 til kr 0,40 pr Nm3 eller omregnet til KWh fra kr 0,03 til 0,06. Tallene er
usikre da grunnlaget delvis er basert på tyske forutsetninger med vesentlig større
gassmengder og transportavstander på mange kilometer. I vårt tilfelle er det snakk om små
mengder og bare noen 100-meter i transportavstand.
Transport av rågass på flasker komprimert til 200 bar, kan være et alternativ. Tel-Tek11 har
på vår henvendelse gjort en vurdering av denne løsningen. Ett alternativ er at bonden lagrer
gassen inntil tankbil kan komme og hente. Dette krever store lagervolum uten å
komprimere. Tankbilen må kunne laste og komprimere gassen på kort tid. Dette krever stor
kompressor med høyt energiforbruk. Et annet alternativ er at bonden komprimerer og lagrer
gassen på flasker som hentes og leveres til oppgradering eller annet. Det er ikke en
hensiktsmessig løsning at bønder skal drive gasstransport, da dette krever spesialtillatelse og
spesielle kjøretøy. Det er uansett knyttet store investeringer og høyt energiforbruk til
flasketransport av rågass. Det er ikke gjort eksakte kalkyler på denne transportformen da det
ikke er helt løst teknisk og da man med enkle vurderinger ser at løsningen får en svært høy
kostnad.
Om eierskap til gårdsbiogassanlegg som finansieres med tilskudd fra Innovasjon Norge
For å spre risiko og kapitalbelastning kan det være hensiktsmessig at man inviterer også
andre med på eiersiden. Dersom andre enn bønder, for eksempel energiselskap eller
kommuner skal inn på eiersiden i et gårdsbiogassanlegg, bør bøndene eie minimum 51 % av
aksjene. Denne bestemmelsen kan i noen tilfeller komme i konflikt med eierpolitikken til
samarbeidspartnere. Østfold Energi har for eksempel en bestemmelse om at de skal ha
aksjemajoriteten i samarbeidsprosjekt.

11

Mailkorrespondanse med Tel-Tek, Jon Hovland.
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Vurderinger og resultater
Det er under arbeidet plukket ut 5 tilfeller som det kan være interessant å se nærmere på.
Tabell 7: Sammenstilling av interessante tilfeller
Nr
1

2

Biogassanlegg
Gårdsanlegg, med
leveranse av husdyrgjødsel
fra flere andre gårder
Mellomstort felles
biogassanlegg

3

Mellomstort fellesanlegg
for gårdsbruk

4

Fellesanlegg i Rakkestad

5

Felles gårdsbiogassanlegg i
Marker

Eierskap
Alf Håvard Bro,
Skiptvet

Råvaregrunnlag
Husdyrgjødsel,
fôrrester,
plantemateriale
Fossens Eftf AS.
Husdyrgjødsel fra
Kan åpnes for flere nærområdene, inkl
eiere?
tilkjørt fra
områdene ved
Rødenesjøen i
Marker
Selskapsform med Husdyrgjødsel,
mange
trenger mer
gårdbrukere.
energirikt råstoff
Halden
som matavfall og
Resirkulering AS?
fett
Østfoldenergi?
?
Husdyrgjødsel,
matavfall?
Nortura?
?
Husdyrgjødsel

Energimarked
Varmeproduksjon i
kommunale bygg
Oppgradering til
drivstoff

Varmeproduksjon i
fjernvarmeanlegg
eller til Høyskolen i
Østfold, Remmen,
Halden, eller til
prosessindustri
?

?

Tilfelle 1. Felles gårdsbiogassanlegg i Skiptvet
Eventuelt anlegg er tenkt lokalisert hos Alf Håvard Bro.
Nærheten til skole og alders- og sykehjem i Skiptvet sentrum gjør dette til et interessant
tilfelle. I samarbeid med Skiptvet kommune har man beregnet energibehovet til
varmeproduksjonen ved disse to kommunale eiendommene til ca 2,4 GWh pr år.
Tabell 8: Anslått levering av biogassenergi til Skiptvet kommune
Bygg

Energiforbruk varme

Kirkelund Skole
Sollia helse og sykehjem

941 900 kWh
1 241 600 kWh + olje
100 000kWh
100 000 kWh
2 383 500 kWh

Eventuelt nybygg 1 300 m2
Sum

Biogassenergi til
varmeproduksjon70 %*
660 000 kWh
940 000 kWh
70 000 kWh
1 670 000 kWh

Anmerkning til tabell 8:
*)
Bioenergianlegg har begrenset evne til å levere spisslaster. Det er varierende hvor mye man
beregner at bioenergi generelt kan utgjøre av det totale energiforbruket. Her er valgt 70 % av
totalforbruk for ikke å overvurdere leveringspotensialet.
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For å kunne levere 1,67 GWh må biogassanlegget kunne produsere ca 2 GWh da det interne
behovet for prosessenergi ligger på ca 20 % av totalproduksjonen. Noe av dette er
elektrisitet som det ikke er lønnsomt å produsere selv. Prosessvarme kan være aktuelt å
erstatte med annen bioenergi dersom dette er tilgjengelig og har en lav nok pris.
Et biogassanlegg som skal produsere 2 GWh bør ha en råstoffsammensetning som øker
biogassutbyttet utover det som kan forventes fra husdyrgjødsel som eneste råstoff. Den
aktuelle gården driver økologisk melkeproduksjon, noe som setter begrensninger på hvilke
andre råstoff som kan benyttes. Rent kildesortert matavfall fra husholdninger er tillatt, men
er lite tilgjengelig. Forbehandlingsanlegg tar gjerne i mot flere typer våtorganisk avfall, og
kan derfor ikke levere substrat til biogassanlegg hvorfra bioresten skal brukes i økologisk
planteproduksjon.
Råstoffgrunnlaget for dette anlegget kan f eks være:



12 000 tonn flytende storfegjødsel
5 000 tonn flytende svinegjødsel

Om man beregner forsiktig vil storfegjødsel kunne gi 18 Nm3 og svinegjødsel 22 Nm3
biogass pr tonn. Energiinnholdet i rågassen fra anlegget er ca 6,5 kWh pr Nm3. I sum gir
denne råstoffblandingen en potensiell energiproduksjon på ca 2 120 000 kWh brutto.
Ved salg av gassenergi fra et biogassanlegg må det defineres et grensesnitt mellom selger og
kjøper av gassen. Det kan settes på flere alternative steder mellom biogassanlegget og
mottaker av gassenergien.
For å spre risiko og kapitalbelastning kan det være hensiktsmessig at Skiptvet kommune
inngår et forretningssamarbeid med Alf Håvard Bro. Innovasjon Norge krever at Bro må eie
minst 51 % av aksjene hvis de skal gi støtte. Tiltaket er riktignok stort nok (regnet i produsert
mengde energi) til at det kan komme inn under støtteregimet til Enova. Det er likevel
tvilsomt om det vil oppnå tilstrekkelig lønnsomhet målt i energisalg pr støttekrone når det
skal konkurrere med store industrielle biogassanlegg. Støtten fra Innovasjon Norge vil kunne
være 40 % av budsjett, se kapittel om rammevilkår og støtteordninger. Kommunen vil
muligens kunne komme inn under spesielle programmer for energiomlegging i Enova ved
omlegging fra olje/strøm til biogass. Før det settes i gang videre arbeid med prosjektet må
det sjekkes ut på hvilken måte prosjektet samlet sett kan få størst tilskuddsbeløp og dele
opp prosjektet i selskaper og eierskap deretter.
Med bakgrunn i oversikten over anlegg i Sverige, må man kunne anta at det er mulig å
etablere et biogassanlegg hos Bro for omkring NOK 7-8 mill. Om Bro får maks tilskudd fra
Innovasjon Norge og man bruker de samme forutsetningene som i tabelloversikten tidligere,
vil dette gi en energipris ved anlegget på ca NOK 0,29-0,33 pr kWh. Når man legger til
kostnadene til transport på NOK 0,10, vil energipris levert ved Kirkelund Skole og Sollia
helse- og sykehjem være NOK 0,39 – 0,43 pr kWh.
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Tabell 9: Enkel oversikt over inntekter, kostnader og energipris fra anlegget
Aktivitet

Investering inkl rørledning for
transport av biogass:
(Investeringsstøtte:)
Avskrivninger
Renter
Vedlikehold 2 % av investering
Rørtransport av biogass

Investering
(og støtte),
NOK
NOK 8 mill

Inntekt

Kostnad

NOK/år
NOK/år
650 000 –
718 000

Nødvendig merinntekt for å nå
tilbakebetaling på 10 år = kr
480 000, pr tonn husdyrgjødsel
eller pr KWh

NOK/kWh
0,29– 0,33

(NOK 3,2 mill)
320 000
144 000
160 000
Kr 500,- til
kr1000,- pr lm

0,03 - 0,06

Prosessenergi:
Varme 15 % av 2,4 GWh x 0,40
Strøm 5 % av 2,4 GWh

Transport av husdyrgjødsel
12 000 tonn à kr 30,-/m3
Tilskudd fra myndighetene for
husdyrgjødsel som blir
biogassbehandlet
17 000 tonn à kr 15,-/tonn
Arbeid, 400 timer à 250,Bruk av gårdens maskiner 100
timer à kr 200
Ca inntekt/kostnad
Manglende inntekt fra energi
for å oppnå balanse
Manglende inntekt fra tilskudd
for å oppnå balanse

Energipris

144 000
84 000
360 000
255 000

100 000
20 000
940 000
260 000
Kr 15,30 pr tonn
husdyrgjødsel =
Kr 260 000
Kr 28,-/tonn

1 200 000
0,16

NOK 0,29/KWh

Konklusjon på denne beregningen:
Manglende inntekt fra energisalget for å oppnå balanse: 260 000 kr/år eller 0,16 kr/kWh
Manglende inntekt fra gjødseltilskudd for å nå balanse: 260 000 kr/år eller 15,30 kr/tonn
Nødvendig energipris for å oppnå en tilbakebetaling på 10 år med dagens tilskudd til
husdyrgjødsel er kr 0,77 – 0,84/KWh. Om tilskuddet fra myndighetene var ca kr 30,-/tonn
husdyrgjødsel ville dette anlegget kunne levere energi til ca kr 0,61 – 0,68/KWh.
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Tilfelle 2. Mellomstort, felles biogassanlegg ved Brennemoen
Eventuelt anlegg er tenkt lokalisert på Fossens Eftf’s tomt ca 300 m nordøst for Mona
Betong. (Se også tilfelle 5, biogassanlegg i Marker.)
Eierne av Fossens Eftf. AS i Eidsberg hadde allerede undersøkt en del rundt muligheten for å
etablere biogassproduksjon på Brennemoen industriområde. De hadde hatt kontakt med
AGA på gassanvendelse og noe kontakt med konsulent om etableringspørsmålet.
Bakgrunnen for deres interesse er den store mengde husdyrgjødsel og spredearealer for
biorest i omegnen og muligheten for avfallsråstoff fra Norturas utvidelse på Herland.
En klar fordel med dette tilfellet er at det er en tydelig eier som kan drive prosjektet
framover.
Utfordringene er flere og i hovedsak knyttet til sikker tilgang på energirikt råstoff utover
husdyrgjødsel. Det er inngått en intensjonsavtale med Nortura om å ta imot avløpsslammet
fra Nortura Herland sitt eget renseanlegg. Dette er et internt forbehandlingsanlegg før
prosessavløpet slippes til det offentlige avløpsnettet. Slammet inneholder derfor kun
avfallsprodukter fra produksjon og vask av anlegget og ikke annen kloakk. Det er foretatt en
analyse på potensielt gassutbytte av slammet ved Bioforsks laboratorium ved Ås. Mengde
tilgjengelig slam er imidlertid usikker. Det er ikke gjort avtaler på noen andre råstoff.
For å sikre et ytterligere grunnlag for etablering må gjøres avtaler på mottak av matavfall.
Anlegget ligger innenfor området til Indre Østfold Renovasjon (IØR) hvor 7
medlemskommuner har hatt kildesortering av matavfall i mange år. Nåværende
leveringsavtale mellom IØR og Frevar gjelder for 3 år siden 1.1.2013. De nærmeste
kommunene utenfor IØR er de som hører til Movar IKS i Mosseregionen, og Rakkestad
kommune. Ingen av disse har innført kildesorteringsordninger for husholdningenes matavfall
pr. i dag.
I den tidligere omtalte rapporten fra Østfoldforskning, ”Biogassproduksjon i Østfold”, er det
et mulig alternativ å fordele de fremtidige matavfallsmengdene i fylket mellom eksisterende
biogassanlegg ved Frevar og et nytt anlegg i Indre Østfold. Hvis man tenker seg at Movar og
IØR leverte sitt fremtidige matavfall til et anlegg ved Brennemoen, ville det bety tilgang på
ca 6 000 tonn/år. Samme rapport konkluderer for øvrig at det er liten forskjell på et eller to
industrielle biogassanlegg i fylket, når det gjelder klimagassutslipp og verdikjedeøkonomi.
Det er utarbeidet GIS-baserte kart (se vedlegg) som viser husdyrgjødselressurser med
utgangspunkt i et biogassanlegg ved IØR sitt anlegg på Stegen. Det er så nært en eventuell
lokalitet ved Brennemoen at det kan brukes som en illustrasjon også for det alternativet. Det
planlagte biogassanlegget i Eidsberg er tenkt plassert nord for E-18, omtrent vis a vis
anlegget til Mona Betong. Hit er det bare ca 10 km fra anlegget til Indre Østfold Renovasjon
på Stegen ved Askim.
En tenkt tilgang på råstoff (substrat) til et biogassanlegg i området kan være (se tabell 10):
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Tabell 10: Tenkt tilgang på råstoff til et biogassanlegg i Indre Østfold
Råstofftype og opprinnelse

Kildesortert matavfall
Annet næringsavfall
Nortura-slam, avvannet
Tilkjørt fjørfegjødsel fra Marker
Tilkjørt svinegjødsel fra Marker
Flytende gjødsel fra nærområdet,
anslått oppslutning blant bøndene ca
50 %
Sum

Mengde

TS
%

6000 t
6000 t
2000 t
800 t
6-8 000 t
60 000 t

32
25
10
40
6
6

Tonn
Energiinnhold
tørrstoff MWh/tonn
vare
1 920 0,9
1 500 1,0
200 0,2*
320 0,75
420 0,12
3 600 0,12

7 960

Energi
totalt
MWh
5 460
6 000
400
600
840
7 200

20 440

Anmerkning:
*) Analyse Bioforsk/Eurofins februar 2013. Forsker Roald Amundsen. Det knytter seg betydelig
usikkerhet til verdiene.

I tabellen over er det lagt inn som en del av råstoffgrunnlaget at det transporteres
husdyrgjødsel fra området ved Rødenessjøen i Marker kommune. Denne husdyrgjødselen vil
få lengre transport enn hva som normalt ligger innenfor økonomisk akseptabel
transportavstand. Motivet for å gjennomføre dette tiltaket vil først og fremst være å
transportere fosfor ut av området for å hindre avrenning til vassdrag. De økte
transportkostnadene ved dette tiltaket bør derfor kunne dekkes med midler fra andre steder
enn over biogassanleggets budsjett.
Avhengig av tørrstoffprosent på inngående substrat i biogassreaktoren, vil nødvendig
reaktorvolum være ca 5000 m3 ved 30 døgn oppholdstid. Et slikt anlegg vil kreve
mottaksanlegg for avfall, forbehandling og sortering, hygienisering 700 C i 1 time, og
varmeveksling av utgående biorest. Anlegget vil produsere ca 50-60 000 tonn biorest pr år.
For å kunne levere gass av drivstoffkvalitet må det etableres et oppgraderingsanlegg enten
ved biogassanlegget eller hos sluttbruker/tankstasjon.
Det vil være nødvendig med lagerkapasitet for råvarer på mottakssiden, og et visst minimum
lagervolum for biorest som skal leveres ut igjen som biogjødsel, til bøndenes egne
lagertanker.
Det er anslått at et komplett biogassanlegg som beskrevet vil ha en investeringsramme på
NOK 100-150 mill. Etter at forhold som samarbeid, eierskap og gassavsetning er på plass
gjennom intensjonsavtaler, kan det være grunnlag for at dette prosjektet gjennomgår en
grundigere forstudie med tanke på investeringsbehov og økonomi.
Eierskapsmodeller
Initiativtakerne Fossens Eftf AS bør i fortsettelsen søke et tett samarbeid med offentlig
sektor. I alle biogassprosjekter er kapitaltilgang, avkastningskrav og rente på lån avgjørende.
Det er svært viktig å etablere en foretaksmodell som får tilgang til de billigste lånene og det
laveste avkastningskravet. Om selve biogassfabrikken er eid av en eller flere kommuner, vil
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man få tilgang til markedets billigste lån og kommunene har lave avkastningskrav. Risiko for
investor kan reduseres gjennom langsiktig bortleie til et eierselskap, slik at leieperioden
samsvarer med avskrivningstiden. Eierselskapet kan ha flere eiere og mer mangfoldig
sammensetning. Dersom IØR og Movar for eksempel er med som eiere i selskapet, kan det
overta alt offentig avfall samlet inn gjennom sine respektive selskap. Det kan åpne for
tildelingsrett på behandlingen av avfallet, og man unngår kravet om utsetting på offentlig
anbud. Fossens Eftf AS kan f.eks sitte som eier av tomten, kan være medeiere i eierselskapet
og kan være det foretaket som driver biogassfabrikken. En lignende modell for eierskap og
drift er i bruk hos avfallsselskapet Vesar AS i Vestfold. Fra Sverige ser man at det er helt
vanlig at offentlig og privat sektor samarbeider om biogassfabrikker.

Tilfelle 3. Mellomstort fellesanlegg for gårdsbruk, Berg
Eventuelt anlegg er tenkt lokalisert ved Berg, Halden kommune.
Bøndene i dette området har vist interesse for Biogass Østfold 2015 og nettverksarbeidet.
Her drives et intensivt og godt jordbruk med betydelig innslag av husdyrhold, til dels i større
enheter. Samtidig har det i en årrekke vært et initiativ fra eieren av Halden Resirkulering om
å etablere biogassproduksjon. Der ble det bygd et lite, enkelt biogassanlegg i 2008, men
dessverre med en ikke helt gjennomprøvd teknologi. Det kom aldri i skikkelig drift og er nå
avviklet. Tilgangen på aktuelle råvarer til biogassproduksjon ved Halden Resirkulering kan
være noe usikker på sikt. Pr. i dag driver Halden Resirkulering komposteringsanlegg for bl.a.
kildesortert matavfall fra Halden kommune.
Råstofftilgangen til et biogassanlegg her vil først og fremst kunne komme fra husdyrgjødsel,
og noe avfall fra planteproduksjonen på gårdene i området. I tillegg har som nevnt Halden
kommune kildesortering av matavfall siden flere år, og dette vil også være et meget
interessant råstoff. Mengden er likevel for liten til å forsvare et eget forbehandlingsanlegg,
noe som vil medføre at matavfallet må forbehandles ved et annet, større anlegg, og
eventuelt returneres hit som substrat.
Det foregår nå et arbeid med å prosjektere en ombygging av avløpsrenseanlegget til Halden
kommune i Remmendalen. Et alternativ er å bygge et biogassanlegg for avløpsslammet ved
renseanleggtomta. Halden kommune og COWI opplyser at anlegget dimensjoneres anlegget
for en døgnproduksjon på 6,6 tonn TS/dag, noe som gir 2400 tonn TS/år. Dette vil kunne gi
opptil ca 1,7 GWh biogassenergi. Energien er eventuelt tenkt benyttet til intern oppvarming,
med avfakling av restmengde biogass.
Det vil være interessant å se gassproduksjonen fra dette biogassanlegget i sammenheng
med et eventuelt biogassanlegg for husdyrgjødsel i Berg. Det er imidlertid ikke ønskelig med
sambehandling av avløpsslam og husdyrgjødsel da bioresten fra slike prosesser ikke er
godkjent brukt som årlig biogjødsling, bare brukt som jordforbedringsmiddel ved
engangsutlegging eller etter bestemte intervaller, avhengig av mengden.
Jordbruksområdet ligger til dels innenfor eller grenser til konsesjonsområdet for fjernvarme i
Halden kommune, en konsesjon som innehas av Østfold Energi. Det er også stor aktivitet i
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flere tilstøtende områder med blant annet Høyskolen i Østfold ved Remmen, som er en stor
potensiell kunde på biogassenergi. En videre utbygging av arealene på Remmen, vest for
høyskolen, er under utvikling nå. I første omgang bygges en kunnskapspark, eier er
Utstillingsplassen Eiendom, Hamar. Anlegget bygges med vannbåren varmedistribusjon og
planen er å kople seg til fjernvarmenettet når dette blir klart. Det er videre planlagt både
svømmehall og idrettshall i området, men planene er skjøvet noe ut i tid. Det er altså et stort
potensiale for å levere biogassenergi til varmeproduksjon i dette området.
Det har vært kontakt med Høyskolen i Østfold, Halden og Statsbygg for å avdekke dette
bygningskompleksets energibehov til oppvarming. Det er Statsbygg som driver
varmesentralen og som står for alle innkjøp av energi. Fra Statsbygg 12opplyses det at
energiforbruket til varme er ca 3,8 GWh. Hovedenergikilden er olje. Statsbygg understreker
at det ikke er aktuelt å inngå noen form for avtaler uten gjennom offentlige
anbudsutlysninger. Det er også opplyst at Halden kommune har lagt fjernvarmeledning i
høyskoleområdet, men at denne ikke er i bruk og ikke er tilkoblet noen varmesentral. Fra
Østfold Energi13 får vi opplyst at det ikke er umiddelbare planer for en videre utbygging av
fjernvarme fram til dette området.
Statsbygg og Høyskolen i Østfold på Remmen kan være en meget aktuell kunde for energien
fra et biogassanlegg i Berg. Med et energiforbruk på 3,8 GWh er det en god mulighet for at
et biogassanlegg i Berg kan levere grunnlast til dette varmeanlegget. Som tidligere vist kan
man anta at biogass kan stå for ca 70 % av energileveransen. Mulig energileveranse fra
biogass blir da ca 2,7 GWh.
Som også nevnt tidligere vil i størrelsesorden ca 20 % av den produserte mengde
biogassenergi gå til prosessen ved biogassanlegget. For større anlegg kan andelen være
lavere, men her regnes med at bruttoproduksjonen av biogass må være ca 3,4 GWh for å gi
netto 2,7 GWh. For å oppnå en biogassproduksjon av dette omfanget trengs det 28-30 000
tonn flytende husdyrgjødsel.
Som man kan se av ressurskartet (se vedlegg) er det teoretisk tilgang på biogassenergi fra
husdyrgjødsel tilsvarende ca 5,3 GWh innenfor en kjøreavstand på 20 km. I Bergområdet har
vi tidligere kartlagt ca 20 000 tonn flytende husdyrgjødsel innenfor svært korte avstander på
bare 2-8 km. Det er altså realistisk å kunne skaffe nok husdyrgjødsel til å dekke hele
leveringspotensialet til Høyskolen. Halden Resirkulering tar imot enkelte avfallsfraksjoner
som oljer og fettfraksjoner som ville ha økt produksjonen av biogass betydelig. Bruk av
denne typen råstoff bedrer lønnsomheten ved at det produseres mer biogass uten
merinvesteringer av betydning.
For å lage en biogassproduksjon på 3,4 GWh basert på husdyrgjødsel, kreves det en
investering på NOK 9-10 mill. Dette biogassanlegget vil kunne være av samme type som
anlegget i Tilfelle 1, Alf Håvard Bro i Skiptvet, men med litt større kapasitet. Det er derfor
grunn til å anta at det er mulig å levere energi fra dette anlegget om lag til samme priser
eller litt lavere pris, i området kr 0,60 – 0,80 pr kWh, avhengig av tilskuddsnivået for
husdyrgjødsel til biogassproduksjon.
12
13

Personlig meddelelse fra Stein Raakil, Statsbygg
Personlig meddelelse fra Egil Erstad, Østfoldenergi
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I dette området er Østfold Energi en naturlig samarbeidspartner fordi biogassanlegget er
tenkt lokalisert innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Halden. Det er også naturlig at
det etableres kontakt mellom Halden Kommune og de aktuelle bøndene i Berg for å se på
mulighetene for felles bruk av biogassen fra et eventuelt nytt gårdsbiogassanlegg og et
eventuelt biogassanlegg ved avløpsrenseanlegget i Remmendalen.
En annen mulig kunde for biogassen kan eventuelt være Fresenius Kabis fabrikk i Halden.
Fresenius Kabi Norge AS. tilhører det tyske konsernet Fresenius SE. Konsernet har fabrikker
og avdelinger i mange land, og er en global aktør. På Fresenius Kabis fabrikk i Halden
produseres vannbaserte legemidler til infusjon, injeksjon, skylling og desinfeksjon i
plastemballasje. Fabrikken har 500 ansatte, hvorav ca 300 arbeider i produksjonen. De
øvrige arbeider innen kvalitet, logistikk, engineering, teknisk etc.
Bedriften er lokalisert sør for Remmen-området, rett ved Svinesundveien ved innkjøringen til
Halden, og ligger således innen rekkevidde for biogassleveranse både fra et eventuelt nytt
biogassanlegg i Berg og for et eventuelt biogassanlegg ved avløpsrenseanlegget i
Remmendalen.
Gjennom samtaler med representant for bedriften, opplyses at det i dag brukes ca 11001200 tonn propan pr år(ca 14 GWh), og at det vurderes å legge om til bruk av LNG. Energien
brukes hovedsakelig til å lage damp til produksjonsprosessen. Dampen blir kjølt ned etter
bruk, og restvarmen slippes til luft. Bedriften stiller seg positiv til videre samtaler om
mulighetene knyttet til en utnytting av biogassressurser fra eventuelt nye biogassanlegg i
området.
Eierskapsmodell, forutsigbarhet for salg av gassen
Det er naturlig at de aktuelle bøndene i området, muligens i samarbeid med Halden
Resirkulering, investerer i biogassanlegget. Å ha med Østfold Energi på eiersiden kan by på
problemer i forhold til investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. Årsaken er som nevnt at
Østfold Energi må eie minst 50 %. Se også kapitlet om rammevilkår. Om bøndene har
aksjemajoriteten i selskapet vil Innovasjon Norge kunne yte inntil 40 % investeringsstøtte til
prosjektet. Den største utfordringen for dette prosjektet er salg av gassen. Staten ved
Statsbygg drifter energisentralen ved Høyskolen, og for å kunne ha en forutsigbarhet på
energisalg til Høyskolen må Statsbygg eller Høyskolen inn på eiersiden for å kunne kjøpe
energi uten å måtte utlyse dette kjøpet på anbud. Østfold Energi, som også er eid av det
offentlige, må eventuelt gjøre et prinsipielt unntak for eierandel over 50 %, om anlegget skal
få støtte fra Innovasjon Norge. Uten en forutsigbarhet for salg av gassen, og til en på forhånd
avtalt pris, er det stor sannsynlighet for at dette biogassprosjektet ikke blir realisert.

Tilfelle 4. Fellesanlegg i Rakkestad
Som eventuelt lokaliseringsalternativ er foreslått Bodal-området.
I Rakkestad har det i flere år vært et initiativ gjennom Biogassutvalget i Rakkestad. Her er
både kommune, landbruksnæring og Nortura representert. Interessen for å forsøke å få til et
biogassanlegg i området var tuftet på et håp om en politisk forutsigbarhet for husdyrgjødsel

13 06 10 Rapp_endver

37

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

til biogass og et håp om å kunne benytte slakteavfall fra Nortura sitt store fjørfeslakteri i
kommunen. Rakkestad er en meget betydelig jordbrukskommune med stort dyrehold og
store arealer i kornproduksjon. Det skulle derfor ligge svært godt til rette for et
biogassanlegg.
Myndighetenes manglende oppfølging av politiske målsettinger med praktiske virkemidler
på området har vært svak. Samtidig har det blitt klart at det ikke vil være biogassressurser
tilgjengelig fra Nortura. Alt slakteavfallet har en for Nortura god og lønnsom avsetning i dag.
Nortura har som nevnt også vedtatt å flytte slakteaktiviteten til sitt anlegg på Herland i
Eidsberg kommune.
Prosjektet i Rakkestad har god forankring lokalt, men mangler et tydelig eierskap. Det er sett
på en konkret tomt, men det er ikke jobbet videre med energianvendelse og økonomi.
Konklusjonen er derfor at det må nåværende tidspunkt ikke har noen hensikt å konkretisere
prosjektet ytterligere i denne analysen.

Tilfelle 5. Felles gårdsbiogassanlegg i Marker
Eventuelt anlegg er tenkt lokalisert øst for Rødenessjøen og er begrunnet av ønsket om
redusert avrenning av fosfor til Haldenvassdraget.
I Marker kommune er det et aktivt og intensivt jordbruk og husdyrhold. Det er et godt
produksjonsmiljø for flere husdyrslag, og særlig fjørfenæringen står sterkt. I Marker er det
flere nye anlegg for slaktekylling under etablering. I Marker har man området rundt
Rødenessjøen med betydelige utfordringer knyttet til avrenning av fosfor fra åkerarealene.
Dette gjelder særlig gårdsbruk med svine- og fjørfeproduksjon, da gjødsel fra disse
dyreslagene inneholder mye fosfor. Fosfor er et næringsstoff som gir betydelig forurensning
i vassdrag, og området rundt Rødenessjøen er særlig utsatt. Flere tiltak kan være aktuelle.
a)
Lokal separering av flytende svinegjødsel
Fosforet følger i stor grad tørrstoffet i gjødselen i motsetning til nitrogen og kalium
som følger vannfasen. Et tiltak for å redusere belastningen av fosfor er å sentrifugere
flytende gjødsel eller separere flytende gjødsel fra svin ved dekantering.
Tørrfraksjonen kan fraktes ut av området og benyttes til biogassproduksjon i et større
fellesanlegg. Bioresten herfra kan da benyttes til gjødsel i områder med lavere
fosforinnhold i jorda. Svinebøndene i området vil sitte igjen med en tyntflytende
gjødsel som er lettere å håndtere og som inneholder en riktigere sammensetning i
forhold til det plantene trenger tilført av næring. Denne tyntflytende delen vil trenge
lettere ned i jorda og vil ha mye av de samme egenskapene som en biorest, men ikke
inneholde en like høy andel NH4-N. Denne gjødsla vil kunne oppnå høyere
virkningsgrad mht nitrogen enn ordinær flytende svinegjødsel. Tiltaket bør eventuelt
gjennomføres som et samarbeid mellom bøndene da investeringene i utstyr er store.
Kapasiteten på slikt utstyr er varierende og øker med investeringsnivå. På noen av
gårdene må det investeres i ekstra lagerplass for å ha et lager for både separert og
ubehandlet gjødsel.
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b)

Transport av flytende svinegjødsel og fast fjørfegjødsel til biogassproduksjon
ved Brennemoen
Det kan være et alternativ å transportere deler av husdyrgjødselen fra Marker til
biogassproduksjon ved et større anlegg ved Brennemoen. Det er flere større svineog fjørfegårder rundt Rødenesjøen. Beregninger viser at om man konsentrerer seg
om de 10 største brukene med svin/fjørfe, vil det kunne fraktes ut ca 800 tonn
fjørfegjødsel og ca 6000 t svinegjødsel. Dette volumet representerer de mest
fosforrike gjødseltypene, og utgjør ca 46 % av totalt antall GDE14 (en gjødseldyrenhet
= 1GDE, tilsvarer en melkeku et år og en utskilt mengde fosfor på omlag 14 kg i
husdyrgjødselen) i området. Denne mengden husdyrgjødsel vil i så fall tilføre
biogassfabrikken ca 1,6 GWh energi. 75 – 80 % av den fosformengden som fraktes ut
av området kan fordeles på arealer i nærområdet til Brennemoenanlegget i stedet
for å returneres. Bøndene som leverer gjødsel fra seg kan få tilbake flytende
biogjødsel med en N-P-K (nitrogen – fosfor – kalium) sammensetning som gjør at det
kan brukes mer pr daa enn ved ubehandlet gjødsel. Biogjødselen vil slik erstatte
betydelige mengder med innkjøpt mineralgjødsel.
Transport av flytende husdyrgjødsel koster ca 2,- kr/tonn og km, mer på korte og
mindre på lange transportavstander. Avstandene fra områdene rundt Rødenesjøen
vil i denne sammenheng ha lang transport til et eventuelt biogassanlegg på
Brennemoen Industriområde. Transporten av den flytende husdyrgjødselen fra
Rødenessjøen-området vil koste 50,- - 60,- kr/tonn. Man må søke å få til mest mulig
tur-retur transport på de gårdsbrukene som leverer flytende husdyrgjødsel. Om det
etableres lagerløsninger på den enkelte gård som muliggjør en sammenhengende
transport for et kjøretøy i 2 dager, vil det være nødvendig med ca 275 m3 bufferlager
for fersk husdyrgjødsel ute på gården.
Mattilsynet som forvalter ABP-forordningen (EU-forordning om animalske
biprodukter) tolker bestemmelsene om hygiene ved slike transporter, at det kan
kjøres på gårdsnivå uten vask og desinfeksjon av tankutstyret. Ved tur-retur
transport kan man regne at transportkostnadene reduseres til ca 35,--45,- kr/tonn,
noe som er mer akseptabel kostnad for biogassfabrikken. Som nevnt under Tilfelle 2
bør det også søkes tilskudd til slik transport og behandling fra andre kilder på grunn
av vannforurensningsperspektivet.
Transport av tørre husdyrgjødselslag og fjørfegjødsel må foregå i tette containere og
lastebiler. Slik transport vil koste i området 65,--75,- kr/m3. Det bør benyttes
krokløftbiler som kan sette igjen containere hos bonden slik at han kan laste disse
selv. På slike transporter er det ikke mulig å ha med flytende biogjødsel tilbake. Om
disse gårdsbrukene ønsker å bruke biogjødsel i planteproduksjonen er dette innenfor
akseptabel kjøreavstand for biorestlevering fra en biogassfabrikk beliggende på
Brennemoen Industriområde i Eidsberg.

14

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
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På de svinegårdene som deltar vil det bli frigjort eksisterende lagertanker som kan
tettes med tak og brukes som lager for biogjødsel. Disse bøndene kan få en god
lønnsomhet i tiltaket forutsatt at man baserer avtalene på de samme
forutsetningene som er brukt av Vesar AS i Vestfold.15
c)
Lokal biogassproduksjon
Dette kan være et tiltak dersom det er et energimarked som kan benytte energien
hele året og betale en høy nok pris. Bruksområder for biogassenergi kan være
oppvarming av fjørfe- og svineproduksjonsanlegg. Gårdsbrukene ligger relativt spredt
og noen har tatt i bruk bioenergi i form av ved- eller halmfyringsanlegg. Et slikt lokalt
energimarked for varmeproduksjon vil være utsatt for perioder med lavt uttak av
energi. Prisen som kan betales vil være knyttet til prisen på propan og strøm. Det må
investeres i relativt lange rørstrekk for gasstransport. For å få til en lavest mulig
investeringskostnad pr m3 gjødsel eller pr Nm3 biogass, må et gårdsanlegg opp i en
størrelse på f eks 15-20 000 m3 svine- og storfegjødsel. I tillegg må man ha tilgang på
f eks ferdig substrat fra kildesortert matavfall fra husholdningene. Det er nødvendig å
komme opp i en samlet energiproduksjon på 2,5 – 3 GWh.
Det synes urealistisk å etablere lønnsom biogassproduksjon i dette området med
tilgjengelig teknologi og gjeldende rammevilkår.

15

Avtaledokumenter for levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og mottak av biogjødsel fra
biogassproduksjon. Vesar AS, Vestfold
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Landbrukets rolle og betydning
Landbruket vil spille en stor og betydelig rolle i utviklingen av biogassproduksjon i Østfold i
årene som kommer. Landbruket vil ha to roller, den ene er som råvareleverandør, den andre
er som mottaker av biogjødsel. På de to etterfølgende figurene vises gjødselens betydning
relativt sett, og den fylkesvise fordeling i Norge.
Figur 5: Oversikt over fordeling av biogassressurser i Norge (Raadal et al., 2008)
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Figur 6:

Fylkesvis fordeling av biogassressurser i Norge (Raadal et al., 2008)

Figur 5 viser at landbruksnæringen står for ca 50 % av de tilgjengelige biogassressursene. For
å utløse en kraftig vekst i biogassproduksjonen må altså råstoff fra landbruket være med.
Den nasjonale målsettingen om at 30 % av husdyrgjødselen skal biogassbehandles innen
202016 understreker dette.
I rapporten ”Biogassproduksjon i Østfold. Analyse av klimanytte og økonomi i et
verdikjedeperspektiv”, er det tydelig at bruk av bioresten i uavvannet form, som biogjødsel
direkte på landbruksarealer, er den billigste løsningen og den løsningen som har den beste
klimanytten.
Bønder som skal etablere biogassanlegg bør samarbeide, da norske gårdsbruk er små. Fra
Sverige ser man eksempler på hvordan dette kan gjøres17 og hvor viktig det er med god
samhandling mellom kommuner, bønder og energiselskap.

16

St.meld nr 39, «Klimautfordringene-landbruket en del av løsningen»
Rapport: Samverkanskonsept för biogasproduktion inom lantbruket – minimering av risker i realiserade
projekt. Biogas Øst – Gasefuels AB, Mars 2013
17
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Rammevilkår og tilskuddsordninger
Alle typer biogassanlegg som skal bygges i dag, er avhengig av en viss økonomisk støtte. Det
er to hovedkilder til støtte, Enova og Innovasjon Norge (IN). Det er nokså forskjellige
regelverk som legges til grunn for å kunne få støtte.
Støtten fra IN skal være utløsende for lønnsomhet og da må lønnsomheten bli så god at det
er forretningsmessig forsvarlig å sette i gang. Støtten har klare krav til klima- og miljø og til at
valg av teknologi skal gi en sikker produksjon. Bioenergiprogrammet skal stimulere til økt
bruk av fornybare energikilder. Støtten fra Enova setter bare klare økonomiske mål og har
ingen krav til klima- og miljø i prosjektet. Enova måler etter lønnsomhet og rangerer
søkerprosjektene etter produsert mengde energi pr støttekrone. Normalt er IN jordbrukets
kilde til økonomistøtte. Fellesanlegg hvor landbruket er tungt inne kan likevel komme inn
under Enova-støtte forutsatt at prosjektene blir store nok (over 1 GWh).
Tabell 11: Eksisterende rammevilkår for produksjon av biogass18
Institusjoner som kan gi støtte til
produksjonsanlegg for biogass
Enova – investeringsstøtte til biogassanlegg for
perioden 2012 - 2014
Innovasjon Norge – investeringsstøtte til mindre
gårdsbiogassanlegg
FoU-støtte

Betingelser for støtte, program etc.
Støtter prosjekter med energimål på minimum 1
GWh. Maksimal støtteandel på 30 % av
investering.
Inntil 40 % støtte til investering (maks. 6 mill.) og
50 % til forprosjekt (maks kr 150 000)
Forskningrådet, Energix-programmet,
Norklimaprogrammet

I retningslinjene for Bioenergiprogrammet som forvaltes av Innovasjon Norge står det at
søkere til biogassprosjekter skal ha en klar forankring i landbruket og benytte råstoff direkte
fra landbruket som hovedenergikilde. Slik vi vurderer disse formuleringene betyr det at det
ikke kan være samarbeidspartnere med høyere eierandel enn 49 % og at råstofftilgangen fra
andre områder enn landbruk på energibasis ikke kan overstige 50 %. Aktuelle
samarbeidspartnere for gårdsbiogassanlegg vil være avfallsbransjen og energiselskaper.
Østfold Energi kan være en aktuell samarbeidspartner for prosjektet i Berg, Halden, men
energiselskapet har klare vedtak på at de skal være majoritetseier. Her kan det ligge en
utfordring i utformingen av de forskjellige regelverkene.
For de prosjektene som vurderes i denne rapporten vil det variere om det er Enova eller
Innovasjon Norge som er mest hensiktsmessig å samarbeide med. For mindre gårdsanlegg vil
IN være den naturlige samarbeidspartner, mens for større fellesanlegg som er avhengige av
flere eiere og som skal produsere større mengder energi vil Enova også være aktuelle.

18

Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi. Klima – og forurensningsdirektoratet. April 2013
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Tilskudd til biogassbehandling av husdyrgjødsel.
I jordbruksavtalen for 2012 kom det for første gang inn et beløp på 15,-kr/tonn som et
tilskudd til husdyrgjødsel som behandles i biogassproduksjon. Dette var ment som en
pilotordning. Gjennom vinteren 2012-2013 har Klima-og forurensningsdirektoratet arbeidet
med et råd til Miljøverndepartementet på hvilke virkemidler som bør etableres for å nå
klimamålene knyttet til biogassproduksjon og bruk: ”Underlagsmateriale til tverrsektoriell
biogass-strategi”. I dette dokumentet er husdyrgjødsel svært mye omtalt og er et av
områdene med størst potensiale i å øke biogassproduksjonen i Norge.
Ved jordbruksforhandlingene 2013 er det både i kravdokumentet fra Norges Bondelag og i
tilbudet fra Staten, tatt inn en økning av tilskuddet til husdyrgjødsel som biogassbehandles,
fra kr 15,- til kr 30,- pr tonn. Dette tilskuddet er ment som en kompensasjon for de høye
kostnadene som er knyttet til å biogassbehandle husdyrgjødsel. Ordningen er fortsatt ment
som en pilotordning og det er derfor usikkert om noen tør å investere på et slikt grunnlag.
I Vestfold har man på denne bakgrunn inngått avtaler med husdyrprodusenter om leveranse
av husdyrgjødsel til biogassfabrikken som planlegges bygd, med blant annet det vilkår at
bøndene betaler dette tilskuddet til biogassfabrikken.
Statens Landbruksforvaltning(SLF) har levert et utkast til forskrift for dette tilskuddet som er
til behandling hos Landbruks- og matdepartementet(LMD) nå. Deler av innholdet er blitt
kjent gjennom samtaler med saksbehandler i SLF. Forslaget går ut på at husdyrbruket som
skal levere husdyrgjødsel til biogassproduksjon MÅ ta tilbake like mye biorest, basert på
levert mengde fosfor. Dette vil komme til å ødelegge mye av den store muligheten som
sentral biogassbehandling av husdyrgjødsel gir til å oppnå en optimal og faglig riktig
fordeling av næringsstoffene i dette kretsløpet.
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Konklusjoner og forslag til videre saksgang
Det vises til oversiktskart over de 5 vurderte lokalitetene på side 48.

1. Felles gårdsbiogassanlegg i Skiptvet
Dette tilfellet har god mulighet for å bli vellykket. Anlegget ser ut til å kunne levere energi
for en pris på ca 0,60 – 0,80 kr/kWh, avhengig av støttenivået for husdyrgjødsel til biogass.
Lave markedspriser på strøm gjør lønnsomheten usikker. Eventuelt må det reises en
målsetting fra Skiptvet kommune om å arbeide mot å bli selvforsynt med kortreist,
bærekraftig energi til sine offentlige bygninger.
Det anbefales at tilfellet følges opp med videre sonderinger rundt muligheten for realisering.
Det er avgjørende viktig at Skiptvet kommune og de aktuelle bøndene kommer sammen og
bestemmer videre framdrift. Det bør etableres en intensjonsavtale mellom kommunen og
bonde og grunneier Alf Håvard Bro, og mellom han og andre aktuelle bønder for å sikre
tilgang på husdyrgjødsel til biogassproduksjonen.
Å etablere biogassproduksjon som kan levere energi til oppvarming av kommunens
bygninger vil være i samsvar med Klima-og energiplanen som gjelder for Skiptvet kommune.
Kommunen bør inn på eiersiden i anlegget for å kunne kjøpe biogass-energien uten å måtte
gå veien om anbudsutlysning.

2. Mellomstort, felles biogassanlegg ved Brennemoen
Dette tilfellet er så interessant og har så store muligheter at det må følges opp gjennom
videre utredning. De aktuelle interessentene er i første omgang IØR IKS, de tilstøtende
kommunene Eidsberg og Trøgstad direkte, de lokale bondelagene og «prosjekteieren»
Fossens Eftf. AS. Movar IKS er viktig som mulig samarbeidspartner til IØR IKS. Det er viktig å
samle så store matavfallsressurser til anlegget som mulig. Det er også viktig å avklare om det
er mulig å samle gassen fra biogassanlegget ved avløpsrenseanlegget i Mysen og fra det
eventuelle nye biogassanlegget ved Brennemoen til et felles oppgraderingsanlegg til
drivstoffkvalitet.
Det foreslås videre at den videre saksgang blir som følger:
1) Formalisere et samarbeid mellom IØR IKS, de tilstøtende kommunene, de tilstøtende
bondelagene og Fossens Eftf AS, for å sjekke ut grunnlaget for videre framdrift.
2) Etablere kontakt med Movar IKS, foretakets eierkommuner, bondelag mv. for å
sjekke ut interessen for et samarbeid med tanke på full deltakelse i et biogassanlegg
på Brennemoen Industriområde.
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3) Etablere et eierselskap med alle interessenter, som gjennomfører videre arbeid.
Målsettingen bør være å skape grunnlag for å etablere biogassfabrikk på
Brennemoen Industriområde. Disse forberedende arbeidene bør ikke være av lengre
varighet og i større omfang enn at de kan finansieres av partene selv gjennom
egeninnsats og dekning over interessentenes egne budsjetter.
4) Hvis det nå fortsatt er grunnlag for det, bør det lages et forprosjekt som skal gi å gi et
fullstendig beslutningsgrunnlag for prosjektet. Det er viktig å tenke nøye gjennom
eierskapsmodellen og leveringsavtalene om råstoff og energi. Slik det ser ut nå vil
dette kunne bli et foretak som er sammensatt av offentlige og private interesser. Det
bør søkes finansiering til forprosjektet fra for eksempel Transnova og deltakende
interessenter.
5) Vedtak i politiske fora og styrer, søknader, detaljprosjektering, bygging og
igangsetting.

3. Mellomstort fellesanlegg for gårdsbruk, Berg
Mange forhold ligger godt til rette for etablering av biogassproduksjon på Berg. Det er et
tydelig engasjement fra bøndene lokalt, og det vil trolig kunne dannes et selskap hvor
bøndene kan være interessert i å ha med f.eks Østfold Energi og/eller Høyskolen. Anlegget
kan levere energi til priser som bør være konkurransedyktige. Lave strømpriser gjør at det
må etableres en holdning og en målsetting om å benytte kortreist, fornybar energi ved
Høyskolen I Østfold.
Den største utfordringen er forutsigbarhet ved investeringen og driften. Uten en
forutsigbarhet for pris og leveranse av gassen vil ikke dette biogassanlegget bli bygget.
Det anbefales at gruppen med bønder i første omgang formaliserer sitt samarbeid for å
sjekke ut mulighetene for en gassleveranse til Høyskolen, som både Østfold Energi og
Statsbygg kan åpne for. Halden kommune må også kontaktes med hensyn på mulighetene
for en sambehandling av biogassen fra Remmen avløpsrenseanlegg og et eventuelt nytt
gårdsbiogassanlegg på Berg.

4. Fellesanlegg i Rakkestad
I samråd med Biogassutvalget i Rakkestad kommune har ikke mulighetsanalysen vurdert
noen videre framdrift her nå. Mye av husdyrgjødselen i Rakkestad kommune vil også kunne
biogassbehandles ved et eventuelt industrielt biogassanlegg ved Brennemoen
Industriområde.
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5. Felles gårdsbiogassanlegg i Marker
I Marker Kommune er det først og fremst situasjonen knyttet til avrenning fra arealene som
har utløst en vurdering av biogassproduksjon som tiltak. Av de forskjellige alternativene som
er vurdert vil vi anbefale transport av husdyrgjødsel til et industrielt biogassanlegg på
Brennemoen Industriområde som det beste alternativet. Det er utarbeidet gode maler for
avtaledokumenter, og gode økonomiske vilkår19 for bønder som vil samarbeide med et
større biogassanlegg. De noe høye transportkostnadene knyttet til transport av
husdyrgjødsel fra Marker, bør tilleggsfinansieres over andre budsjetter enn
biogassproduksjon, med bakgrunn i betydelig reduksjon i tilført mengde fosfor til de sterkest
belastede jordbruksarealene.
Enkelte husdyrbruk i Marker kommune bør ikke benytte organisk gjødsel, men heller levere
all denne gjødselen til biogassproduksjon. Bioesten bør gå til rene planteproduksjonsbruk
som trenger fosfor tilført. Dette gjør at de avtaler og den lønnsomhet i prosjektet som
passer i de fleste forhold ellers i Østfold, ikke passer for alle bønder i Marker. For å få
husdyrgjødsel til eventuelt sentralt biogassanlegg i Eidsberg, må det legges til rette med en
egen ordning for de bøndene som deltar.
I Marker kommune er det anlagt betydelige arealer med gress som erosjonshindrende tiltak.
Disse arealene er flomutsatte, og gresset er ikke alltid godt egnet som dyrefor. Slikt gress bør
benyttes i biogassproduksjon framfor å deponeres. Dette vil være god ressursutnytting, men
det må legges til rette for at ordningen blir lønnsom for den enkelte bonde.

Oppsummering
Av de 5 vurderte prosjektene er det de følgende 2 som vurderes å ha størst mulighet for å
kunne realiseres:
-

felles gårdsbiogassanlegg i Skiptvet
mellomstort, felles biogassanlegg ved Brennemoen

Prosjektet i Berg i Halden kan også realiseres, men det må betydelige avklaringer til knyttet
til eierskap, avtalte leveranser og priser. I Rakkestad og Marker kommuner anbefales det
ikke å gå videre med biogassplaner slik rammevilkår og situasjonen for øvrig er nå.
Felles for alle de aktuelle prosjektene er at det kreves god samhandling mellom offentlig og
privat sektor og at det er urealistisk å forvente at enkeltbønder investerer mange millioner
kroner uten en viss grad av forutsigbarhet.
Det vises til oversiktskartet på neste side.
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Vedlegg: Avtaledokumenter for levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og mottak av biogjødsel fra
biogassproduksjon. Vesar AS, Vestfold
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Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Figur 7:

Oversiktskart over 5 vurderte anleggslokaliteter

Tegnforklaring:
1.
Felles gårdsbiogassanlegg i Skiptvet
2.
Mellomstort, felles biogassanlegg ved Brennemoen, Eidsberg
3.
Mellomstort fellesanlegg for gårdsbruk i Berg, Halden
(4.)
Fellesanlegg i Rakkestad (ikke vurdert videre)
(5.)
Felles gårdsbiogassanlegg i Marker (ikke bestemt lokalisering)
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Oversikt over møter, aktiviteter og kontaktpersoner
Reiser, møter og aktiviteter i forbindelse med mulighetsanalysen:
Aktivitet
Oppstartmøte MA,
Slitu i Eidsberg

Kontaktperson
Ivar Sørby

Dato
27. september 2012

Møte med Fossens Eftf
AS
Møte med Nortura,
Hærland
Møte Marker
kommune

Ingar Jensen

27. september 2012

Kommentar
PEV og IS. Tyra Risnes
var med fra Østfold
Fylkeskommune.
Tilstede var
representanter fra
kommuner,
bondelagene i området,
avfallsbransjen og øvrig
næringsliv.
PEV og IS

Helge Rognerud

27. september 2012

PEV og IS

Karl Martin
Møgedal

22. oktober 2012

Møte med Indre
Østfold Renovasjon IKS
Befaring i Spydeberg
og Skiptvet
Møte med Fossens Eftf
AS
Møte Skiptvet
Kommune
Befaring hos Alf
Håvard Bro, Skiptvet
Oppstartmøte MA for
område Berg i Halden

Tor Morten
Mandt
Tor Jacob
Solberg
Ingar Jensen

22. oktober 2012

IS og Finn Grimsrud,
Vannområde
Haldenvassdraget.
Landbrukskontoret og
miljøvernansvarlig
IS

23. oktober 2012

IS og Tor Jacob Solberg

23. oktober 2012

IS

Øyvind Thømt

23. oktober 2012

IS og Tor Jacob Solberg

Tor Jacob
Solberg
Ivar Sørby

23.oktober

IS og Tor Jacob Solberg

26. oktober 2012

Møte med bønder i
Berg og Halden
resirkulering på
Åsekjær
Møte med

Tor Erik
Sørbrøden

29. november 2012

IS og Tyra Risnes med
fra Østfold
Fylkeskommune, Klima
og energiplanene.
Tilstede var
representanter fra
Halden Kommune,
bøndene i Berg og
Halden Resirkulering
IS

Espen Jorde

29. november 2012

IS
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biogassutvalget i
Rakkestad Kommune
Møte Eidsberg
Kommune

Møte med
Østfoldenergi
Møte i regi av Fossens
Eftf AS, Slitu i Eidsberg
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18. desember 2012

Egil Erstad

16. januar 2013

Ingar Jensen

30 april 2013

3

IS. Ordførerens kontor,
landbruksetaten,
Fossens Eftf AS,
Eidsberg Bondelag
PEV og IS
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Ressurskart – matavfall
(Forutsatt innsamlet ca 80 kg/p.år)
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Ressurskart – storfegjødsel
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Ressurskart – svinegjødsel
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Ressurskart – fjørfegjødsel
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Avstandskart Halden
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Avstandskart Rakkestad
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Avstandskart Stegen
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Avstandskart Frevar
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