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BIOLOGISK BEHANDLING 2017 - 2018
HVOR GÅR VEIEN?



Sirkulær økonomi - bransjen endrer seg

■ Vi går fra å hente avfall og behandle 
det trygt, til å bli en leverandør av 
råvarer og materialer til ny produksjon

■ Vi flytter fokus og spør; Hva skal til 
for at råvaren blir brukt igjen og igjen 
og igjen?

■ Avfalls- og gjenvinningsbransjen er 
navet som får hjulet til å snurre med 
minst mulig friksjon. Avfall Norge 
samler aktørene.
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7 satsingsområder 2018 - 2022

1. Nye verdikjeder - sirkulærøkonomi
2. Bransjeanalyse og statistikk - fakta og analyser
3. Bransjeløftet - etikk og HMS for bransjen
4. Marin forsøpling - eierløst avfall og plast i havet
5. Kompetanseløftet - REdu høyere utdanning og REdu 

videregående
6. Medlemsutvikling og arrangementer/Årskonferansen
7. Digitalisering - nye teknologiske muligheter og standardisering



Tema Sak Beslutning Status

Biogass / 
fosforgjenvinning 
(kritiske råvarer)

Klimastrategi for 2030 - norsk 
omstilling i europeisk samarbeid
Meld. St. 41 (2016-2017), Innst. 
253 S (2017-2018),

- Stortinget ber regjeringen vurdere en handlingsplan for utbygging av biogass i 
Norge.
- Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å 
etablere en bransjenorm for biogass for å dokumentere klimanytten av norsk biogass 
og til bruk for Miljødirektoratet i rapporteringen av biodrivstoff.
- Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler og tiltak for å legge til rette for 
fosforgjenvinning i Norge.

Utsortering matavfall 
/ matkastelov

Stortingsmelding om avfall om 
sirkulær økonomi - Meld. St. 45 
(2016–2017)

- Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og 
matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet.
- Ber regjeringen fremme forslag til en matkastelov

Mdir har frist til 1.10 med å 
konsekvensutrede og lage 
forslag til forskrift. Siste: Lagt 
frem 4.10.

Strategi for sirkulær 
økonomi

Stortingsmelding om avfall om 
sirkulær økonomi - Meld. St. 45 
(2016–2017)

Stortinget ba i gjennomgangen at det lages en strategi for sirkulær økonomi

Alternativer til bruk 
av torv - plan for 
utfasing

Natur for livet - Norsk 
handlingsplan for naturmangfold
Meld. St. 14 (2015-2016), Innst. 
294 S (2015-2016)

.. regjeringen vil vurdere å pålegge merking av jordprodukter tydeligere med 
innholdsinformasjon og vurdere konsekvensene av en utfasing av torv nærmere. 
Komiteen mener en plan for utfasing av torv er et viktig tiltak, og mener regjeringen 
må igangsette dette arbeidet snarest mulig, samtidig som det må arbeides fram gode 
og bærekraftige alternativer til torv som strukturmiddel i hagejord og til bruk i 
veksthus.

Miljødir leverte 
konsekvensutredning til KLD 
januar 2018.

Klargjøring av 
biogass i 
drivstoffhierarkiet

Dokument 8:153 S (2017-2018) - Stortinget ber regjeringen klargjøre drivstoffhierarkiet, slik at biogassbilers klimanytte 
fremstilles på riktig måte. Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til 
Stortinget med denne klargjøringen. (vedtak 758)

Hva sier 
Stortinget?

• Flere viktige vedtak på Stortinget 2017 - 2018:
• Biogass, torv, matavfall, fosfor
• Viktigste saker i 2018: Bompenger for biogass, likestilling med el / hy
• 2019: Enova og infrastruktur

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Oktober-2018/Mat--og-plastavfall-ma-kildesorteres-bedre/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Oktober-2018/Mat--og-plastavfall-ma-kildesorteres-bedre/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-2018/Utfasing-av-uttak-og-bruk-av-torv/


Enormt potensial for bærekraftig bruk av organisk 
avfall i den sirkulære bioøkonomien:

● Landbruk
● Skogbruk
● Havbruk

● Byene våre



● Kartløsning
● SSB / Mattilsynet

Biologiske behandlingsanlegg for 
organisk avfall (biogass og kompost)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bzfnG6ZSrNK7GEBWAUaes1_cDQA&hl=en_US&usp=sharing


Produksjon av biogass til transport



Status “andre behandlingsanlegg”

• NGs tørkeanlegg Bergen nedlagt
• Substratanlegg (Lindum)
• Insektslarver (Invertapro Voss)



Produksjon av biogass, kompost og 
biogjødsel

- Kapasitet biomasse biogassanlegg 2017 [input tonn råvekt / år]: 700.000
- Kapasitet biomasse kompostanlegg 2017 [input tonn råvekt / år]: 3-400.000*
- Forventet årsproduksjon biogass [GWh] - industri (skog), matavfall og 

kombianlegg:
2017: 225 (625**)
2018: 370 (770**)
2019: 425 (825**)

* Inkl hage og parkavfall
** Inkl slamanlegg (Veas, BVAS, NJR, Høvringen m.fl)



Nye prosjekter og anleggsbygging 

• Utvidelser: Den magiske fabrikken, 
Ecogas og Biokraft

• Nye prosjekter (bygging / 
planlegging): Stord (Antec), Oppland 
(Antec), Haugalandet / Karmøy, Voss, 
Biogass Møre, Volda /Ørsta 
(Melsgjerdet, VØR/Årim/SSR), Skibotn 
(Tromsø), BioNord (Sintef)



Realistisk potensial for 
biogass

● Danmark: 10 - 17 TWh
● Sverige: 15 (18) TWh
● Finland: 9 - 24,4 TWh
● Norge: 10 - 12 (5-33*) TWh

* NVE 2017



https://avfallnorge.no/kurs-og-arrangementer/nordic-biogas-conference-2

