
Bioseminaret 2019 
Clarion Hotel Air,  
Utsolaarmen 16, 4055 Sola, Norway 
Tel 51 71 85 00 
Nettsted  
 

Program  - tentativt med forbehold om endringer 

Torsdag 17. oktober 

TEMA INNLEDER 

12.00 Lunsj på hotellet 

13:00 Velkommen til Sola Ordfører Ole Ueland 
(tent) 

OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER / SIRKULÆR BIOØKONOMI 

13:10 

Norge skal forandres totalt! 
- Ola Elvestuen har lansert et av de strengeste klimamålene 

verden har sett: All bruk av fossilt drivstoff i Norge skal opphøre 
innen 2050. 

- Hvilken rolle spiller biologisk behandling og avfalls- og 
gjenvinningsbransjen i å nå klimamålene? 

TBA 

13:30 
Hvorfor biogass må få like rammebetingelser som el og hydrogen 

- Hvorfor satser Regjeringen på biogass? 
- Hvordan få større fart i biogass-satsingen? 

Terje Halleland,  
Stortingsrepresentant 
for Frp (Rogaland) 

13:45 Pause, kaffe og te 

14:15 

Biologisk behandling - sirkulær økonomi i praksis 
- Biologisk behandling resirkulerer næringsstoffene og gir mer 

bærekraftig matproduksjon 
- Hvilken rolle spiller biogass / fornybar metan i et helhetlig 

fornybart energisystem? 

TBA 

14:40 

Status biologiske behandlingsanlegg 
- Status produksjon av biogass og kompost i Norge 
- Rammebetingelser for biologisk behandling 
- Nye anlegg under planlegging / bygging, herunder anlegg i 

landbruk og havbruk 

Jens Måge, fagrådgiver 
Avfall Norge 

15:00 Kort pause før befaring 

BEFARINGER: 

1. IVARs biogassanlegg på Grødaland 
2. Vitengarden - interaktiv biogas-utstilling 
3. Biokull-anlegg på Sandnes (tentativt) 

 
Avreise kl 15.05 i felles buss fra hotellet, tilbake ca 18.30 

19:45 
Middag på hotellet  
(spasér- eller svømmetur på Solastranden før middag?) 

 
 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/clarion-hotel-air/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures


Fredag 18.10. 

TEMA INNLEDER 

UTNYTTELSE AV BIOLOGISKE RESSURSER / SIRKULÆR BIOØKONOMI 
NYE TEKNOLOGIER OG MULIGHETER: BIOKULL OG TORV-ERSTATNINGER 

08.45 Kaffe /te 

09:00 Biokull - potensial og status prosjekter TBA 

09.20 
Utfasing av torv - Miljødirektoratets oppdrag fra KLD 

- Aktuelle alternativ til torv i jordblandinger 
- Mulige virkemidler i en utfasingsplan 

Elisabeth Møyland, 
Miljødirektoratet 

09.40 Pause og kaffe / te 

REGELVERK - RAMMEBETINGELSER 

10.00 

Gjødselvareforskriften - EU-direktivene (CE-merket gjødsel) 
- Status forskriftsendringer i Norge og EU 
- Mattilsynet har varslet gjennomgang av metodene for behandling 

av fiskeavfall og slam. 

Mattilsynet 

10.20 

Hvordan finansiere biogassanlegg? 
Selvkostregelverket og kapasitetsutnyttelse i anleggene 

- Privat kapital, selvkost eller en kombinasjon? 
- Hvor mye næringsavfall kan selvkost-anleggene ta i mot? 
- Status regelverket i Norge og EU etter regelverksendring i 2015 

TBA 

10.40 Pause og kaffe /te 

UTNYTTELSE AV BIOLOGISKE RESSURSER / SIRKULÆR BIOØKONOMI 

11.10 
Bransjenorm rapportering klimanytten i biogass 

- Biogassens klimanytten i REDII - EUs nye fornybardirektiv  
- Bransjenormen for rapportering 

Avfall Norge / Carbon 
Limits 

11.25 Marint avfall / FoU: Resutater fra RenEner-Mar prosjektet  (Høgskulen 
på Vestlandet, UiS, Bergen Vann, IVAR, Aquateam/COWI) Kommer 

11:40 

Marint avfall i praksis: Akva Design med lukkede oppdrettsanlegg 
og oppsamling fiskeslam, testet hos Ecopro i Verdal 

- Nøkkel til bærekraftig lakseoppdrett 
- Muligheter - utfordringer og behov for rammebetingelser 

Akva Design 
(TBA) 

 

AVSLUTNING 

12.00 Avslutning og lunsj (12 - 13) 
 

Velkommen til Sola! 

 

 


