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SAMMENDRAG
Etablering av et biogassanlegg på Utsira vil bidra til å oppfylle kommunens ønske om å være
et utstillingsvindu for fornybar energi, samtidig som næringsgrunnlaget bevares. Potensialet
for lønnsom biogassproduksjon er imidlertid lavt basert på tilgjengelige substratmengder på
øya. Det er lite realistisk å få tiltransportert substrat fra fastlandet.
Lønnsomhetsanalysen viser at en investering på kr. 3,5 mill. ekskl. mva for å oppnå en
rågassmengde på ca 22 000 Sm3/år er ikke økonomisk forsvarlig, selv med 40 % støtte
Uavhengig om det besluttes å etablere et biogassanlegg eller ei bør det investeres i et
avvanningsanlegg for å redusere kostnadene knyttet til håndtering av (overskudds)slammet
fra settefiskanlegget. Dette vil være med på å grønnmale virksomheten og skape aktivitet på
øya. Tørrstoffet kan brukes som råvare i gjødselprodukter eller substrat for produksjon av
biogass andre steder, og potensielt generere inntekter istedenfor utgifter på sikt.
Dette sammen med sprengt avfallshåndteringskapasitet er viktige drivere for etablering av et
biogassanlegg på fastlandet isteden. Her er tilgang på øvrige substrat bedre og muligheten
for sirkulær økonomi større. Ved å legge opp til bruk av biodrivstoff i transportsektoren vil
også markedet for biogass bli større, investering i oppgraderingsanlegg mer lønnsomt og
klimaregnskapet enda bedre.
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1

INNLEDNING

I Utsira’s energi- og klimaplan (2009) er det fastsatt at kommunen har ambisjoner om
å være CO² nøytrale innen 2020. Denne målsetting skal gjennomføres ved en
arealplanlegging og transportplanlegging som begrenser bilbruken, økt bruk av
elbiler og større bruk av fornybare energikilder som f.eks. vindkraft og biogass.
I forbindelse med etablering av et landbasert settefiskanlegg i Nordvikvågen er Eta
Energi engasjert av kommunen til å utrede potensial for lønnsom biogassproduksjon
basert på fiskeslam fra anlegget.
Det er mange forhold som påvirker lønnsomheten i produksjonen av biogass, bl.a:
 Investering og kapitalkostnad, drift og vedlikehold
 Inntekter eller kostnader for råvarer og biorest
 Gassutbytte og pris på produsert energi
 Fordeling mellom energi til eget bruk og salg av energi
De senere årene har det blitt etablert flere anlegg for produksjon av biogass basert
på våtorganisk avfall, avløpsslam og husdyrgjødsel rundt om Norge. I takt med
akvakulturnæringens utbredelse og stadig økende avfallsproblem har også
interessen for fiskeslam økt, både i forbindelse med fornybar energiproduksjon, men
også for å ta vare på verdifulle næringsstoffer som f.eks. fosfor.
Ved bygging av biogassanlegg må man ta hensyn både til tilgjengelige råmaterialer
og egenskapene til disse. I tillegg må en ha en plan for lagring og omsetning av både
gass og biorest, samt hvordan man løser bruk av energi internt på anlegget.
Tidligere studier utført av Polytec for Karmøy Kommune i 2015 avdekket bl.a. at det
kunne være potensial for etablering av et regionalt biogassanlegg basert på marin
biomasse fra allerede etablerte fiskeri- og sjømatrelaterte virksomheter i kommunen.
Volum er imidlertid en kritisk faktor og lønnsomhet i et anlegg basert på
avfallsmengder fra marin virksomhet alene kan være vanskelig å oppnå.
I senere tid har Eta Energi vært involvert i forprosjekter for både Karmøy Kommune
og Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) hvor en har gått grundigere inn på
andre tilgjengelige substratmengder som kan inngå i biogassproduksjon. I tillegg ble
det sett nærmere på omsetningsmuligheter, investeringsbehov og lønnsomhet. Dette
forprosjektet vil benytte samme metodikk for utredning av potensialet på Utsira.
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2

PROSJEKTET

2.1

Prosjektmål

Prosjektets hovedmål er å avdekke potensialet for et lønnsomt biogassanlegg
etablert på Utsira basert på tilgjengelig biomasse i kommunen, fortrinnsvis
avfallsressurser fra det planlagte settefiskanlegget på i Nordvikvågen kombinert med
matavfall, husdyrgjødsel og eventuelt kloakkslam fra øya.
Delmål i kartleggingen vil være å:











Tallfeste tilgjengelig biomasse i kommunen
Se på behov/ mulighet for å blande ulike avfallsfraksjoner
Beregne potensiell biogassproduksjon
Avdekke markedet for biogass og alternativ avfallslevering
Skissere plan for omsetning av biogass og restprodukter
Finne hensiktsmessige logistikkløsninger
Foreslå optimal anleggsstørrelse og utforming
Investeringsbehov og lønnsomhetsanalyse
Klimagassutslippsreduksjon
Skissere mulige samarbeidspartnere

Nøyaktig lokalisering av anlegget er ikke en del av denne kartleggingen men det bør
vektlegges effektiv tiltransport av substrat og evt. eksport av biogass og biorest.

2.2

Forankring

Forprosjektet er i tråd med Utsira’s kommuneplan for 2019-2030 og kommunens
energi- og klimaplan 2015-2019 med fastsatt mål å bli CO2-nøytral innen 2020.
Kommunen har Norges minste utslipp på kun 1 000 tonn CO2 og korteste vei til å nå
mål om nullutslipp (ikke nye utslipp etter 2009).
Næringsgrunnlaget på øya har gjennom alle år hovedsakelig vært knyttet til fiske og
jordbruk. Etablering av et biogassanlegg vil både bidra til å oppfylle Utsira kommune
sitt ønske om å være et utstillingsvindu for fornybar energi, samtidig som
næringsgrunnlaget bevares.
For øvrig er prosjektet forankret i


Haugaland Kraft sin Energiutredning for Utsira (2009) angir at en av de
viktigste utfordringene for befolkningsvekst og næringsutvikling på Utsira er
det faktum at øya er lite energifleksibel og i alt for stor grad anvender elektrisk
kraft til oppvarming mens sjøkabelens kapasitet er sprengt.
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St.meld nr. 21 ”Klimaforliket” (2011-2012) avløste St.meld.nr. 34 (2006-2007)
”Klimameldingen” og viderefører mål om å:”Sikre målrettet og koordinert
virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020”.



St.meld. nr. 39 «Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen.»; mål
om at 30 % av husdyrgjødsla innen 2020 skal brukes til å produsere biogass.



Rogaland fylkes regionalplan for energi og klima som har klare mål mot 2020:
 Energibruken skal reduseres med 20 %
 Klimagassutslippene skal reduseres med 6-700 000 tonn CO2-ekvivalenter
 4 TWh ny fornybar energiproduksjon, hvorav 350 GWh biogass



Rogaland fylkes handlingsprogram for næring
 Bidra til innovasjon, teknologi- og kompetanseutvikling
 Energieffektivisering, økt produksjon og bruk av biogass til transport



Handlingsplanen til Haugaland Vekst hvor bioenergi er et konkret tema.

I lys av EUs arbeid med sirkulær økonomi, Norges oppfølging av rammedirektiv for
avfall, klimaavtalen og den pågående samfunnsdebatten er det et stort nasjonalt
fokus på å få flere ressurser brukt på nytt i ulike kretsløp.
Krav om henholdsvis 50 og 65 % materialgjenvinning i 2020 og 2030 vil gi behov for
økt kapasitet i behandlingsanlegg som gjenvinner næringsstoffer. Det innebærer i
praksis at mye av det organiske materialet som i dag går til forbrenningsanlegg må
finne nye behandlingsformer, som komposterings- eller biogassanlegg.

2.3

Organisering

Prosjektet er organisert med en arbeidsgruppe bestående av;
Frode Styve, Eta Energi AS
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm, Eta Energi AS
Arvid Nesse, Utsira Laks AS
Prosjektleder har vært Frode Styve fra Eta Energi AS. Bestiller og prosjekteier har
vært Utsira kommune ved Rådmann Bjørn Arthur Aadnesen.
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3

BIOGASS

3.1

Produksjonsprosessen

Biogass produseres ved at mikroorganismer under anaerobe forhold (uten tilgang på
oksygen) omsetter nedbrytbart organisk materiale (fett, karbohydrater og proteiner) til
en blanding av hovedsakelig metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Metan er en
klimagass med 20 ganger så stor klimaeffekt, eller Global Warming Potential (GWP)
som CO2.
Dette skjer naturlig og ukontrollert f.eks. i myrer, bunnen av innsjøer, ved råtning på
avfallsdeponier eller i andre anaerobe miljø. Energiutnyttelse av biologisk avfall som i
dag går til deponering vil dermed bidra til å løse problemer knyttet til håndtering av
stadig økende avfallsmengder og klimagassutslipp, samtidig som man erstatter fossil
energiproduksjon og direkte elektrisk oppvarming.
Ved kontrollert produksjon av biogass pumpes organiske substrater inn i en gasstett
og isolert reaktor/ råtnetank. Matavfall, septik og andre produkter som omfattes av
”ABP-forordningen”, EU’s forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på
konsum, må varmebehandles før de kan pumpes videre inn/ blandes med andre
substrat i råtnetanken. Dette for at bioresten skal godkjennes i henhold til
Gjødselvareforskriften og kunne brukes som gjødsel i landbruket uten å medføre fare
for overføring av sykdomssmitte til mennesker, dyr og planter.

Figur. Skisse over anlegg for produksjon og oppgradering av biogass
I tanken omdanner forskjellige typer mikroorganismer substratet gjennom ulike,
lukkede prosesser som hydrolyse, syreproduksjon og til slutt metanproduksjon (se
figur neste side). For husdyrgjødsel tar denne prosessen normalt 20–30 dager.
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Antec Biogas har imidlertid utviklet en biogassreaktor med en svært rask
utråtningsprosess, bare 5-7 dager.
Mikroorganismene er avhengige av stabilitet med hensyn til substrat, pH og
temperatur. I mindre anlegg stilles også noe høyere krav til homogen kvalitet på
råstoffet. Spesifikke mikroorganismer finnes naturlig i substratene og hvis de ikke
trives, går prosessen saktere og kan stoppe helt opp. Det kan da ta lang tid å få i
gang prosessen på nytt.
Ved hydrolyse spaltes store makromolekyler i substratet til mindre ”monomerer” før
de brytes videre ned i syretrinnet hvor det frigjøres karbondioksid og hydrogen.
Organismene som inngår i metantrinnet vokser saktere, er svært følsomme for
oksygen og mer følsomme for pH-variasjoner, høye saltkonsentrasjoner, tungmetaller
og organiske forurensninger enn mikroorganismene i de andre trinnene.
Metanproduksjonen foregår gjerne ved om lag nøytral pH (pH på 6,5 – 8,5). I det
siste trinnet er det derfor avgjørende at mikroorganismene ”spiser opp” mest mulig
hydrogen for å unngå at pH’en blir for høy.

(”Bonden som grønn energiprodusent”, Egil Andersen, 2017).

Hydrogenappetitten til mikroorganismene avhenger bl.a. av temperaturforholdene i
råtnetanken. Forskjellige organismer har forskjellige optimumstemperaturer, og
forskjellig toleranse for temperaturvariasjoner.
Biogass kan produseres under mange temperaturer, men det vanligste er produksjon
ved to temperaturområder, mesofil prosess ved 35–42 °C og termofil prosess ved
50–60 °C. Prosessen skaper lite varme i seg selv og for å få ønskelig temperatur må
reaktoren isoleres og tilføres varme. Under termofile forhold går nedbrytningen
raskere enn ved mesofile forhold.
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Større, raske svingninger i temperaturen skaper ubalanse i prosessen fordi
enkelte prosesstrinn hemmes. Det kan i sin tur føre til en opphopning av ammonium
og flyktige fettsyrer som dannes ved nedbryting av henholdsvis protein (nitrogen) og
karbonrikt materiale. Dette fører til at pH’en synker og prosessen «går sur» noe som
forhindrer mikroorganismene i trinn å kunne fullføre jobben sin.
Biogassprosessen er en sammensatt prosess hvor alle ledd ”på samlebåndet” må gå
med samme hastighet. Substratenes sammensetning, valg av teknologi og måten
man drifter prosessen på er avgjørende for et godt resultat.

3.2
3.2.1

Substrater
C/N-balanse, tørrstoff og energiinnhold

Alle organiske stoff er i utgangspunktet aktuelle som basis for produksjon av biogass,
men de ulike substratene, eller råstoffene, har ulike potensial, tilgjengelighet og
aktualitet for slik energiproduksjon.
Da energien i organisk stoff ligger i den faste delen, er det i utgangspunktet ønskelig
med høyt tørrstoffinnhold (TS). Massen må imidlertid ikke være tørrere enn at den
kan pumpes og omrøres, samtidig er forholdet mellom karbon og nitrogen C/N viktig.
Nitrogen er et næringsstoff som mikroorganismene trenger men ved for høy TS kan
konsentrasjonen bli for høy og dermed C/N-forholdet for lavt. Dette kan lett gi
inhibering mens for høyt C/N-forhold (lav nitrogenkonsentrasjon) kan føre til lavere
mikroorganismeaktivitet. C/N-forhold på mellom 20:1 og 30:1 er brukt som
nøkkelregel for maksimal produksjon.
Anbefalt maksimalt TS-nivå i en biogassreaktor er ca 10 %. Dette er også øvre
grense for hva sentrifugalpumper kan pumpe selv om dreiestempelpumper og
eksentersnekkepumper kan håndtere substrater med høyere TS-innhold.
Det høyeste energiinnholdet finner vi i matavfall, avfall fra næringsmiddelindustri og
annet avfall med et høyt protein- og fettinnhold, f.eks. frityr/olje, slakteriavfall, og
fiskeslam. Selv om fett gir høyt metanutbytte per kg. organisk tørrstoff tar det lang tid
å bryte ned.
En utfordring med proteinrikt materiale er opphoping av nitrogen slit at C/N-forholdet
blir ugunstig og pH’en for lav for mikroorganismene. Dette kan løses ved å blande
med karbonholdig substrat eller hemme nitrogenet på et vis.
Fiskeslam har energipotensial på nivå med matavfall og kan bestå av død fisk,
ekskrementer og ufordøyde fôrrester fra oppdrettsanlegg. Annet havbruksavfall som
kan benyttes til biogassproduksjon er biprodukter fra utvinning og bearbeiding av
tang og tare.
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Energivekster, planteavfall og frukt- og grønnsaksavfall har også relativt høyt
energi/tørrstoffinnhold i form av karbohydrater som brytes raskere ned enn fett, men
gir lavere metanutbytte per kg TS.
Energiinnholdet i husdyrgjødsel er noe lavere da dette et resultat av fordøyelse, og
mye av energien har gått til selve dyrekroppen. I motsetning til planteavfall er
husdyrgjødsel imidlertid ofte rikt på viktige bakterier, vitaminer og mineraler som
mikroorganismene har behov for for å fungere optimalt gjennom siste trinn i
biogassprosessen. Gjødsel egner seg derfor godt som basis-substrat/ ”grunnlast” i et
biogassanlegg og virker samtidig stabiliserende på pH-en. Ved å blande
husdyrgjødsel med andre, mer energirike substrater kan en oppnå høyere og mer
stabilt biogassutbytte.
Tabellen nedenfor oppsummerer viktige egenskaper til noen av de mest aktuelle
råstoffene til biogassproduksjon.

(E-post fra Bioretur v/ Ron Holand 01.08.2018)
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3.2.2

Substitusjonseffekter/ sambehandling

Ved blanding av ulike substrater kan en påvirke egenskapene til substratet og få en
mer optimal næringssammensetning. En blanding av f.eks. husdyrgjødsel og
matavfall kan gi en synergieffekt som øker metanproduksjonen med rundt en
tredjedel. Det er mulig med innblanding av så mye som 85 % matavfall, men anbefalt
mengde er 60 % for å unngå opphopning av langkjeda fettsyrer som kan føre til en
forsuring i reaktoren.
På Utsira er det imidlertid fiskeslam fra det nye settefiskanlegget som vil være basis
for biogassproduksjon. En utfordring med å bruke fiskeslam alene i ubehandlet form
er at det inneholder mye natrium (salt) som virker konserverende og hemmer
bakteriell vekst, og protein som brytes ned til bl.a. nitrogen og danner ugunstig
ammonium som nevnt tidligere.
I utvannet/ avsaltet form kan slam fra fiskeoppdrett imidlertid bli et viktig substrat for
biogassproduksjon. Ved å blande slammet med f.eks. husdyrgjødsel og ferskvann, vil
saliniteten reduseres til et nivå som ikke hemmer biogassprosessen samtidig som
karbon-nitrogenforholdet blir bedre. Forskning viser at prosessen tåler opptil 20 %
fiskeslam i reaktorene. Denne mengden innblandet fiskeavfall kan doble
metanproduksjonen sammenlignet med husdyrgjødsel alene.
Innovasjon Norge gir støtte til eiere av biogassanlegg for å prøve ut alternative
råstoffkombinasjoner.

3.3

Bruksområder og markedet for biogass

Produksjon av biogass vil foregå kontinuerlig uten vesentlige sesongvariasjoner. Her
vil tilgang på og evt. variasjoner i substrater styrende. Et eventuelt overskudd av
biogass på anlegget blir brent av for å unngå klimapåvirkningen fra metanutslipp.
Råbiogass består av ca. 60-70 % CH4 og 29-39 % CO2. Resten består av H2O, N2,
O2, H2S som renses bort i størst mulig grad. Gassen kan selges direkte til kunder
plassert nært anlegget via egen gassledning (evt. på tanker) eller brukes selv til å
produsere strøm via en enkel generator. Strømmen kan benyttes til eget bruk eller
selges og leveres inn i strømnettet. Lønnsomheten avhenger imidlertid av at det også
finnes avsetning for varmen som avgis i prosessen.
Ved hjelp av et ”Combined Heat and Power” (CHP) anlegg – også kjent som
kogeneregingsanlegg kan en få ut 30-40 % av energien som strøm og 60-70 % som
varme. Dersom varme er det dominerende behovet kan gassen kan fyres direkte inn i
en kjel for oppvarming av tappevann og bygg lokalt eller selges til et fjernvarmenett i
nærheten.
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Innen stasjonær energibruk vil byggeforskriftenes krav til bruk av fornybar energi
gi biogass en gunstig posisjon. Potensielle kunder må finne et alternativ til elektrisk
energi og til fossilt brensel og de fornybare alternativene en har, først og fremst
varmepumpeløsninger og fast biobrensel, krever til dels store investeringer.
De senere årene har råoljeprisen og kostnadene ved å slippe ut klimagasser økt, noe
som også har påvirket energiprisene og lønnsomheten i energiomleggingstiltak.
Økte priser på elektrisitet og olje bedrer konkurranseevnen til biogass og annen
fornybar energi.
Markedet etterspør altså allerede i dag fornybare energikilder, men for at biogass
skal være aktuelt må prisen ligge noe under kundens alternativer. Viktig blir å finne
de segmenter der betalingsvilligheten er størst. Her vil transportsektoren være viktig.
For å kunne utnytte biogassen til drivstoff for kjøretøyer (f.eks. busser, lastebiler, taxi)
må den renses for CO2 og oppgraderes til en kvalitet tilsvarende naturgass med
minst 90-95 % CH4. Gjennom avanserte kompressor- og vaskesystem oppnås opp til
99 % renhet. Deretter settes gassen under trykk for å transporteres til kunde i
flytende form. Denne prosessen er relativt kostbar, og ved gassmengder under 100
m3/h vil oppgraderingsprisen per m3 med dagens teknologi i de fleste tilfeller bli
uforsvarlig høy i forhold til hvor mye mer en kan tjene på salget av gassen.

(Deutschlands Informationsportal zu Erneuerbaren Energien 2011)

Fra 2016 tillates det at biogass og naturgass kan blandes i 70/30 forhold og
fremdeles defineres som biogass. Fra 2025 begrenses denne muligheten og biogass
må være et 100 % ”rent” produkt. På Utsira vil det trolig ikke være hensiktsmessig å
frakte naturgass fra land så biogassen vil evt. selges/benyttes i ublandet form.
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Markedet for biogass vil være svært avhengig av priser på annen energi (fossil
energi, vannkraft, vindkraft, annen bioenergi osv.) Et forhold som taler for å bruke
biogass til drivstoff er at prisen er relativt stabil hele året, mens for eksempel verdien
av varme er svært lav i sommerhalvåret. Videre antas det å være høyere
betalingsvilje for drivstoff enn for varme og elektrisk strøm, samtidig som
avgiftspolitikken gir større muligheter for å fremme bruken av biometan framfor
bensin og diesel.
Avgiftsnivået for fossil energi levert til transportformål er høyt. Naturgass og LPG
(propan) levert til transportformål har hittil vært fritatt for andre avgifter enn CO2
avgift. Fra 2016 ble det innført veibruksavgift på kr. 5,95 per Sm3 naturgass og kr.
6,91 per kg LPG slik at avgiftene kommer på nivå med flytende drivstoff som bensin
og diesel per energienhet. Biogass er fritatt både CO2 og veibruksavgift. Dette
innebærer at en ved salg i dette segmentet kan oppnå en høyere pris.
Prisen en kan oppnå for biogass levert til transportsektoren vil følge markedsprisen
for diesel. Prisen har flatet ut og hatt en svakt fallende utvikling siden 2011 og ligger i
dag på om lag 12 kr/l inkl avg. Fremtidig nettopris for diesel er vanskelig å spå. Det
synes imidlertid å være klart at avgiftene vil stige. Om en legger til grunn en fremtidig
ordinær pumpepris for diesel på 15,0 kr/l inkl.avg. og at den rabatt store aktører
oppnår resulterer i en rabattert pris på 12,5 kr/l inkl. avg., kan vi sette
alternativkostnaden for transportsektoren til 10,0 kr/l eller 100 øre/kWh ekskl. mva.
Fastsetting av alternativ kostnad i markedet for stasjonær energi kan være
vanskeligere. Energikostnaden vil her avhenge sterkt av det enkelte anleggs
investeringsbehov og driftskostnad og de individuelle forskjellene kan være store.
F.eks. kan tilrettelegging for anvendelse av biogass til varme- og/eller kraftproduksjon
medføre store investeringskostnader for sluttbrukeren (CHP/gasskjel, vannbårent
distribusjonsanlegg m.m.). For at dette skal være aktuelt må en dermed regne med å
måtte selge gassen til noe under markedspris.
Settes prisen for fast biobrensel til 30-35 øre/kWh og kostnader forbundet med
investeringer i et anlegg og til drift til 25-30 øre/kWh ekskl. mva. kan prisen for
energien settes til om lag 60 øre/kWh ekskl. mva. Anlegget på Utsira bør da legge
seg på ca 50 øre/kWh ekskl. mva eller lavere for å være konkurransedyktig.
Oppsummert kan en anta at oppnåelig pris ekskl. mva i sluttbrukermarkedet for
biogass er 50 øre/kWh (3 kr/ pr Sm3) for rågass levert til stasjonære formål og 100
øre/kWh (10 kr/ pr Sm3) for metan til transportsektoren.
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3.4

Biorest

Ca 90 % av substratvolumet som går inn i reaktoren kommer ut i form av biorest.
Bioresten, eller råtneresten slik den er definert i gjødselvareforskriften, har lavere
tørrstoffinnhold og får dermed en mer flytende struktur enn substratene som gikk inn i
biogassreaktoren. Det er altså tørrstoffet, den faste delen av substratet som brytes
ned til mineralsk form. Dette gjør også at næringsstoffene blir lettere tilgjengelige for
plantene å ta opp enn fra husdyrgjødsel direkte.
Selv om substratet har avgitt biogass i prosessen er næringsinnholdet i bioresten
altså såpass godt at det er velegnet til jordforbedring i form av gjødsel, jordfylling og
lignende. Bioresten kan enten brukes som den er eller foredles til mer verdifulle
gjødselslag som f.eks. kompost ved å separere den i en tørr del og en våt del
gjennom avvanning og/eller sentrifugering.
Hvilke næringsstoffer som blir tilgjengelige i bioresten avhenger av hvilke substrater
som inngikk i den opprinnelige prosessen. F.eks. vil en blanding av husdyrgjødsel og
fiskeslam resultere i en biorest som inneholder bl.a. kalium, magnesium, nitrogen,
fosfor og calcium – de seks viktigste makronæringsstoffene for plantevekst.
Husdyrgjødsel (80-85 %) + fiskeslam (15-20 %) = optimalt energiutbytte…
K + Mg
+
N + P + Ca
og bedre biorest
En kombinasjon av ulike avfallsstrømmer vil dermed kunne forbedre verdikjeden i
flere sektorer og samtidig produsere mer næringsrikt gjødsel, enn det en kan oppnå
ved å behandle substratene hver for seg.
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4

POTENSIAL FOR UTSIRA

4.1

Tilgjengelige typer substrat

I dette kapittelet gis en beskrivelse av avfallsressurser som kan være aktuelle for
biogassproduksjon på Utsira. Det er viktig å skille mellom husholdningsavfall som
kommunen selv rår over, og næringsavfall hvor markedskreftene i stor grad styrer.

4.1.1

Fiskeslam

Det nye settefiskanlegget på utsira skal bygges ut i fire trinn fra 2019-2022. Hvert
trinn vil utvide produksjonskapasiteten med 1,2 mill fisk à 500 gram (tot. 600 tonn) og
generere ca 1500 m3 slam med TS 5 % og salinitet på 20 ‰. Ferdig utbygget vil
anlegget dermed produsere tot. 2 400 tonn fisk og 6 000 m3 slam.

3

Trinn

Årstall

Fisk (tonn)

Slam (m )

Salinitet

TS %

1
2
3
4
Sum

2019
2020
2021
2022
2022

600
600
600
600
2 400

1 500
1 500
1 500
1 500
6 000

20 ‰
20 ‰
20 ‰
20 ‰
20 ‰

5%
5%
5%
5%
5%

(Arvid Nesse, e-post 14.06.2018).

Med en tetthet på ca 1 000 kg/m3 utgjør denne slammengden ca 6 000 tonn hvorav
300 tonn (5 %) er tørrstoff. Av dette er ca 225 tonn (75 %) organisk materie.

4.1.2

Matavfall

Per i dag har husholdningene på Utsira egne beholdere for kildesortering av både
mat, papir, plast og restavfall som tømmes av Haugaland Interkommunale Miljøverk
(HIM) med jevne mellomrom. Øvrig avfall sorteres på felles miljøstasjon.
Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet. Totalt sett utgjør
dette over 20 tonn per år. Det antas at ca 75 %, eller 15 tonn, av dette kan inngå som
substrat i et biogassanlegg istedenfor å fraktes til Toraneset Miljøpark i Skjold.
På Toraneset blir matavfallet kompostert til næringsrik kompost. Kommunen
oppfordrer privathusholdninger til å inngå en egen avtale og kompostere matavfall
hjemme isteden. Dette kan bidra til å redusere avfallsmengdene med 50–150
kg/person årlig.
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Matsvinn er en stor utfordring globalt og handler ikke bare om etikk og økonomi,
men også om ressursbruk og klimapåvirkning. Ifølge studier Østfoldforskning har
foretatt er det for eksempel ti ganger mer klimaeffektivt å hindre at matavfall oppstår,
enn å lage biogass av den samme mengden matavfall.

4.1.3

Septik

Slam fra 90 husstander og 70 feriehus tømmes ved behov og ikke årlig. Normalt
tømmes vanlige husholdningstanker (4 m3) annethvert år, mens tilsvarende for
fritidsboliger tømmes hvert 5. år. Basert på dette er total slammengde beregnet til ca
220 tonn/år, tilsvarende 1050 kg/innbygger.

4.1.4

Husdyrgjødsel

Utsira har hatt en firedobling i produksjonsdyr i løpet av de fem siste år. Totalt er det
nå ca 550 vinterfora dyr på øya, hvorav ca 500 er sauer (villsau/ hvitsau) og 50 kyr
(Angus/ Dexter). Husdyrgjødsel er estimert til å utgjøre ca 1 300 tonn/år, men
ettersom majoriteten av dyrene går ute vil kun en mindre andel være realistisk å få
levert til et biogassanlegg.
Det finnes per i dag én produsent som har inntil 60 hvitsau innendørs i ca 6 måneder.
Disse genererer ett til to store hengerlass (à ca 100 m3) gjødsel årlig som spres ut
lokalt. Av den totale gjødselmengden antas det dermed at ca 8 %, 100 tonn/år, 490
kg/innbygger er tilgjengelig til biogassproduksjon.
Husdyrgjødsel er en betydelig kilde til utslipp av klimagasser. Regjeringen har satt et
nasjonalt mål om at 30 % av all husdyrgjødsel skal igjennom en biogassreaktor innen
2020. Fra 2015 ble det derfor innført en støtteordning over jordbruksavtalen hvor
gårdsforetak får 60 kroner pr. tonn husdyrgjødsel som leveres til biogassproduksjon.

4.1.5

Sitkagran

Kommunen har 200-250 daa med sitkagran som de ønsker å fjerne. Det er imidlertid
ikke hensiktsmessig å blande biomasse som trevirke, kvist, hageavfall e.l. i
biogassanlegget, men dette kan sammen med biorest brukes til jordforbedring og
dekkmasse på et evt. deponi.
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4.1.6

Samlede mengder substrat

Oppsummert kan en anta at følgende substratmengder er tilgjengelige for et
biogassanlegg lokalisert på Utsira etter hvert som modulene i settefiskanlegget
idriftsettes:
Tilgjengelige substratmengder til biogassproduksjon på Utsira 2019-2022
2019 2020 2021
2022
Årstall
Mengde/ type

Totalt Totalt Totalt Totalt TS andel Tørrstoff Organisk Org. TS
(tonn) (tonn) (tonn) (tonn)
(%)
(tonn)
(%)
(tonn)

Fiskeslam
1500
Matavfall
15
Næringsavfall
1
Septik
227
Husdyrgjødsel 109
Sum
1852

3000
15
1
224
110
3351

4500
15
1
222
111
4849

6000
15
1
220
112
6348

5,0 %
30,0 %
15,0 %
10,0 %
15,0 %
5,4 %

300,0
4,4
0,1
22,0
16,9
343,4

75,0 %
85,0 %
85,0 %
75,0 %
80,0 %
80,0 %

225,0
3,7
0,1
16,5
13,5
258,9

Andel av
totalen
86,9 %
1,3 %
0,0 %
6,4 %
4,9 %
100 %

Mengden fiskeslam vil firedobles mellom 2019 og 2011 og utgjøre ca 80-90 % av
tørrstoffet i blandingen.

7 000

6 000

tonn/år

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2018

2020
Havbruk

2022

2024

2026

Husdyrgjødsel

2028

2030

Septikslam

2032

2034
Våtorg hush

2036

2038

2040

Våtorg nær

Figur. Substrater, tonn/år, frem mot 2040.

Til tross for en evt. befolkningsvekst vil mengden matavfall sannsynligvis holdes
relativt konstant pga økt fokus på hjemmekompostering og matsvinn.
Våtorganisk næringsavfall antas å utgjøre en nesten neglisjerbar andel og vil ikke
øke av betydning med mindre det etableres nye, større næringsvirksomheter på øya.
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Septikmengden vil gradvis minke etter hvert som byggene pålegges tilknytning til
den kommunale avløpsnettet.
En regner med aktiviteten i landbruket holder om lag dagens nivå men mengden
husdyrgjødsel vil kunne øke noe, spesielt hvis biogassanlegget blir en realitet og
bøndene får betalt for å samle opp og levere substratet.
Samlet sett antas det at total mengde substrat vil reduseres fra 6348 i år 2022 til
6331 i 2040. Mengden fiskeslam forblir uendret og dominerende.

4.2

Realistisk utnyttelsesgrad

Organisk tørrstoff fra annet substrat enn fiskeslam utgjør ca 34 tonn. For at
fiskeslammet ikke skal utgjøre mer enn 15-20 % av tørrstoffet i blandingen er det kun
realistisk å få utnyttet ca 200 av våtstoffet. Dette gir en samlet organisk
tørrstoffmengde på ca 40 tonn og tot. TS i blandingen på rett i underkant av 10 %.
Realistiske substratmengder til biogassproduksjon på Utsira 2019-2022
2019 2020 2021
2022
Årstall
Mengde/ type
Fiskeslam
Matavfall
Næringsavfall
Septik
Husdyrgjødsel
Sum

Totalt Totalt Totalt Totalt TS andel Tørrstoff Organisk Org. TS
(tonn) (tonn) (tonn) (tonn)
(%)
(tonn)
(%)
(tonn)
200
15
1
227
109
552

200
15
1
224
110
551

200
15
1
222
111
549

200
15
1
220
112
548

5,0 %
30,0 %
15,0 %
10,0 %
15,0 %
9,7 %

10,0
4,4
0,1
22,0
16,9
53,4

75,0 %
85,0 %
85,0 %
75,0 %
80,0 %
80,0 %

7,5
3,7
0,1
16,5
13,5
41,4

Andel av
totalen
18,1 %
8,2 %
0,3 %
41,2 %
31,6 %
100,0 %

For å få utnyttet alt fiskeslammet trengs det ca 900 tonn organisk tørrstoff fra øvrig
substrat, altså nesten 27 ganger mer enn det som antas å være tilgjengelig. Et grovt
anslag indikerer dette tilsvarer tiltransport av ca 2 000 tonn matavfall + 3 000 tonn
husdyrgjødsel.
I sin rapport fra mai 2018 anslår Ramboll at eksisterende avfallshåndteringskapasitet
i Vestlandsregionen ikke er tilstrekkelig stor til å behandle den økende mengden slam
og organisk materiale som forventes etter 2022. Det kan dermed være interessant å
undersøke om det kan være et vinn-vinn alternativ å levere noe av avfallet til Utsira
slik at en også får utnyttet mer av slammet fra settefiskanlegget til gassproduksjon.
Inntil dette er avklart bør et evt. anlegg på Utsira dimensjoneres basert på antatt
substratmengde i 2022 og samtidig ta utgangspunkt i at denne holdes uendret i
årene som følger. Eierskap til anlegget og kommunens rolle må avklares. Særlig med
hensyn til viktigheten av å få på plass forpliktende og langsiktige avtaler for tilgang på
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substrat, bruk av gass osv. Det må også etableres en ordning som bøndene finner
attraktiv. Dette slik at husdyrgjødsel tiltransporteres anlegget og biorest hentes
tilbake til gårdene. Alt avfall som kan generere gass bør i utgangspunktet innom
biogassanlegget før det forlater øya.

4.3

Potensiell biogassproduksjon

Ulike substrat har som tidligere nevnt ulikt metanpotensial. For den aktuelle
substratsammensetningen på Utsira er dette oppsummert sammen med resulterende
biogass- og metan produksjon i tabellen under.

Mengde/ type
Fiskeslam
Matavfall
Næringsavfall
Septik
Husdyrgjødsel
Sum

Totalt TS Metanpotensial Metanprosent Organisk Biogasspotensial Produksjon
3

3

3

(tonn)

(Sm /tonn VS)

(%)

(%)

(Sm /tonn TS)

(Sm )

10,0
4,4
0,1
22,0
16,9
53

550
500
550
300
200
420

62 %
65 %
63 %
62 %
62 %
63 %

75 %
85 %
85 %
75 %
80 %
80 %

665
654
742
363
258
535

6653
2880
102
7983
4353
21970

Det er altså realistisk at et anlegg på Utsira kan produsere ca 22 000 Sm3 råbiogass
per år hvorav ca 14 000 Sm3 er metan. Med et energiinnhold for råbiogass på ca 6,3
kWh/Sm3 og/eller metan på 10,1 kWh/Sm3 utgjør biogassen ca 140 000 kWh/år.
Dette tilsvarer ca 3,2 % av Utsiras årlige elektrisitetsbruk per i dag (ca 4,4 GWh/år).
Tabellen over illustrerer tydelig effekten av fiskeslam i prosessen. Selv om det utgjør
under 20 % av tørrstoffet står fiskeslammet for nesten 30 % av biogassproduksjonen.
Til sammenligning utgjør septikslam dobbelt så mye av substratblandingen men
bidrar til bare til 5 % mer produksjon enn fiskeslammet.
Tiltransport av substrat ville økt det totale biogasspotensialet betraktelig og kunne
antakeligvis gitt en produksjon tilsvarende 4,5 GWh/år, altså nesten førti ganger mer
enn i dag. I tillegg til å øke avfallshåndteringskapasiteten på vestlandet kunne dette
bidratt til å gjøre Utsira selvforsynt med energi. Et biogassanlegg av denne størrelsen
kunne dermed avlastet den allerede sprengte kapasiteten i sjøkabelen til øya og
være et viktig argument for å få utvidet konsesjon til utbygging av modul 3 og 4 av
settefiskanlegget.
Økt fokus på energieffektivisering, avfallsreduksjon og resirkulering av ressurser har
ført til at mest mulig avfall forsøkes utnyttet der gjenbruksverdien er høyest. Det er
derfor foreløpig lite realistisk å få levert substrat fra fastlandet til øya, både pga
transportkostnadene dette medfører og pga allerede oppbygde kanaler, hvor
fraksjoner kan utnyttes ved høyere verdi, vil bli foretrukket.
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4.4

Håndtering av overskuddsslam

Siden en i utgangspunktet kun får utnyttet 200 av 6000 tonn fiskeslam til
biogassproduksjon vil det uansett bli behov for alternativ håndtering av mesteparten,
dvs. ca 5 800 tonn.
De nærmeste potensielle mottakere av slam er Ragn-Sells i Førresfjorden og Mijøfor
Vest på Husøy. Miljøfor Vest foredler nyttbare fraksjoner fra avfallet, mens resten
males opp og videretransporteres til sluttbehandling/ biogass anlegg i Danmark.
Tilsvarende aktører finnes også i Bergen, f.eks. Bioretur og Hordafor. Sistnevnte har
mottaks- og prosesseringsanlegg for avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen over
hele landet og er den dominerende aktøren på vestlandet. De stiller seg positive til å
inngå en returavtale med Utsira Laks.
Normalt koster det ca kr. 900,- per tonn å levere fiskeslam til godkjente mottak. Ved å
benytte Ragn-Sells sine transporttjenester (kr. 1 300,- per tonn) vil det på Utsira
koste totalt kr. 12,76 mill. per år å bli kvitt slammet som ikke inngår i
biogassproduksjonen.
For å redusere vekten som må borttransporteres kan det vurderes å installere et
avvanningsanlegg for slam og biorest. Gjennom et avvanningsanlegg kan en få
fiskeslammet ca 90 % tørt. Tørrstoffet kan brukes som råvare i gjødselprodukter eller
substrat for produksjon av biogass.
Investeringskostnaden øker naturligvis i takt med hvor høy TS en ønsker å oppnå.

(Morefish Norway AS).
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Bioretur har utviklet har utviklet et kompakt, driftsikkert og helautomatisk renseanlegg
som tar fiskeslam fra under 0,1 % til 95 % tørrstoff i en sammenhengende prosess.
Det såkalte Fishsludge Recovery System (FRS) stiller ingen krav til manuell
arbeidskraft eller bruk av kjemikalier. I tillegg er anleggene energieffektive og
utslippsvannet er rent.
Dersom en ikke ønsker å investere i et permanent anlegg tilbyr Bioretur også en
mobil løsning som kjører rundt til ulike anlegg og tørker slam til 95 % TS, før det tar
med seg avfallet i BigBags. Dette passer best for landbaserte oppdrettsanlegg med
opp til 250 tonn årlig biomasse, så mengdene på Utsira tilsier at det er mest
hensiktsmessig med et eget slambehandlingssystem.
Mottatt tilbud på ”Bioreturavtale inkludert FRS-anlegg” ligger på kr.114 354 –
163 199,- per måned, avhengig av hvor høy TS slammet har i utgangspunktet. Med
en avtaleperiode på 60 måneder utgjør dette kr. 6,86 – 9,79 mill. Delt på 5 år blir det
kr. 1,37 - 1,95 mill. per år, altså 4-6 ganger mindre enn å kvitte seg med slammet
som det er rett fra settefiskanlegget.

4.5

Energi og energianvendelse

4.5.1

Salg av biogass

Energimengden i 22 000 Sm3 biogass (14 000 Sm3 metan) tilsvarer varmebehovet til
ca 10-15 eneboliger eller drivstoffbehovet til ca 5-10 biler (1 Sm3 metan tilsvarer ca 1
l bensin/diesel). For hver liter en bytter ut med biogass reduseres CO2-utslippet med
2,7 kg samtidig som en hindrer at metanet slipper ut i atmosfæren i utgangspunktet.
Potensialet på Utsira er dermed en klimagassreduksjon på 20-40 tonn CO2. Ved bruk
til transportformål kommer dette i tillegg til den positive effekten av å redusere lokale
utslipp av NOx og sotpartikler.
Oppnåelige markedspriser for biogass er som tidligere nevnt kr. 3-10,- pr Sm3 ekskl.
mva avhengig av om den selges direkte som råbiogass til stasjonære formål eller
oppgradert til metan for transportsektoren. Det primære mål er selvfølgelig å selge
størst mulig andel hvor prisene er best.
Om gassen skal oppgraderes til drivstoffkvalitet øker imidlertid investeringskostnaden
for anlegget med om lag kr. 300 000,- ekskl. mva. Rutebåten MS Utsira kunne vært
en potensiell kunde når den likevel skal fornyes, men siden det er besluttet å
elektrifisere ferja fra 2019 er mulighetene for å utnytte biogassen begrenset til biler
eller andre nyttekjøretøy på øya.
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Salg av 14 000 Sm3 metan til transportformål kunne antakeligvis gitt inntekter på
over kr. 100 000,- ekskl. mva per år, men det er dessverre ikke marked for omsetning
av dette per i dag. Ved å selge 22 000 Sm3 råbiogass til stasjonære formål isteden
halveres den årlige inntekten til ca kr. 50 000,- ekskl. mva.

4.5.2

Selvforsyning

Settefiskanlegget vil ha bruk for både strøm og varme hele året og kan med ved hjelp
av et CHP-anlegg basert på biogass være delvis selvforsynt med begge deler. Med
såpass små gassmengder det er snakk om er det imidlertid mer hensiktsmessig å
fyre rågassen direkte inn i en gasskjel for varmeproduksjon.
Et passende kjelanlegg (ca 15 kW) på Utsira vil koste ca kr. 200 000,- ekskl. mva.
Med 90 % virkningsgrad vil en kunne få ut ca 125 000 kWh varme per år. Med en
kraftpris som i dag er på sitt høyeste siden 60-tallet har produksjonen på Utsira en
verdi på ca 50 000 kr/år dersom den brukes til å erstatte kraftkjøp på biogass- eller
settefiskanlegget. Inkludert nettleie og avgifter er verdien rundt kr. 100 000,- Et
kjelanlegg vil dermed kunne nedbetale seg selv relativt kjapt.
Haugaland Kraft ser for seg at hvert byggetrinn av settefiskanlegget vil bruke ca 1,4
GWh elkraft per år. Biogassanlegget kan dermed bare dekke ca 2,5 % av det totale
energibehovet i 2022. Til sammenligning kunne en dekket ca 80 % av energibehovet
ved tiltransport av tilstrekkelig substrat til å utnytte alt fiskeslammet.

4.6

Marked for biorest

Biogassanlegget på Utsira vil ha en biorest på ca 500 tonn. Hvis en kan anta at
bøndene får tilbake ca 3/4 så mye biorest i retur som de leverer husdyrgjødsel til
biogassanlegget, gjenstår ca 400 tonn.
Bioresten kan sammenlignes med kompost som omsettes på Haugalandet for om lag
kr. 500 pr. tonn ekskl. mva i mindre kvanta, og for ca halvparten til større aktører. I
beste fall kan dette generere inntekter på kr. 200 000,Ettersom vestlandsregionen har områder med høy husdyrtetthet og dermed
fosforoverskudd mange steder kan det være at bioresten fra Utsira ikke kan selges
lokalt men må borttransporteres og dermed medføre ekstrakostnader isteden. I så
tilfelle bør den blandes inn med overskuddsslammet og avvannes. F.eks, Ragn-Sells
som er en aktuell leverandør av transporttjenester oppgir at en tankbil med henger
har kapasitet til å hente 25 tonn om gangen og prisen ligger på rundt 1 300 kr/tonn.
I påfølgende investeringsanalyse antas det at bioresten er inntektsbringende.
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5

ØKONOMI

5.1

Brutto investeringsbehov

Brutto investeringsbehov for et passende biogassanlegg på Utsira er kalkulert til
kr. 3,5 mill ekskl. mva.
Investering

Brutto investeringsbehov

Komplett prosessanlegg

kr.

1,85 mill ekskl. mva

Bygg og fundamentering

kr.

0,25 mill ekskl. mva

Sum anleggskostnad

kr.

2,10 mill ekskl. mva

Tomt med opparbeiding

kr.

0,50 mill ekskl. mva

Etableringskostnader driftsselskap

kr.

0,10 mill ekskl. mva

Gebyrer og avgifter

Kr.

0,20 mill ekskl. mva

Uforutsett (20 %)

Kr.

0,60 mill ekskl. mva

Sum brutto investeringsbehov

kr.

3,50 mill ekskl. mva

Dette omfatter tomt, produksjonsanlegg med forbehandlingsanlegg og råtnetanker
(ca 45 m3), driftsbygning, inngjerding og opparbeiding av uteområder, samt tilkobling
til strøm og kommunalt VA nett.
Fordeles kostnadene i henhold til tabellen under kan anleggets tekniske levetid
settes til 21,5 år.

Tomt
Bygg anlegg og fundamentering
Tanker og faste installasjoner
Mekanisk
Roterende mekanisk
Veid teknisk levetid

Andel

År

Kostnad

0%
15 %
50 %
20 %
15 %
100 %

40
30
25
15
10
21,5

kr. 0,00 mill ekskl. mva
kr.0,50 mill ekskl. mva
kr.1,75 mill ekskl. mva
kr.0,75 mill ekskl. mva
kr.0,50 mill ekskl. mva
kr.3,50 mill ekskl. mva

Investeringsbehovet er kalkulert høsten 2018, på et tidspunkt der kronekursen var
lav. Prisen for Euro var om lag kr 9,5 pr EUR. Skulle den norske kronen styrke seg
vesentlig igjen vil dette innebære at investeringsbehovet reduseres.

5.2

Investeringsstøtte

Statens verktøy for å oppnå økt energieffektivisering og energiomlegging, Enova SF,
yter i ett av sine mange programmer støtte til etableringer av anlegg for produksjon
av bærekraftig bioenergi / biogass. Kriteriet er imidlertid at anlegget må ha en årlig
produksjon på minimum 1,0 GWh. Dette er dermed ikke aktuelt for Utsira med mindre
en får utnyttet alt fiskeslammet til biogassproduksjon.
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Bedrifter som ønsker å investere i biogassanlegg og eiere av anlegg som vil teste ut
nye substratkombinasjoner kan imidlertid få tilskudd fra Innovasjon Norge. Tilskudd til
hovedprosjekter kan dekke inntil 50 % av totalkostnaden for små bedrifter, 40 % for
mellomstore bedrifter og 30 % for store bedrifter. Dette gjelder kostnader til
planlegging, investering og bygging av anlegget. Basert på dette antar vi en
støtteandel på 40 % for pilotanlegget på utsira.

5.3

Alternative kostnadsbilder

Basert på estimerte prisnivå og investeringsbehov er det satt opp fem alternative
anlegg som resulterer i ulik kvalitet og mengde fiskeslam, gass og biorest fra år 2022.
1. Kun settefiskanlegg - uten rensing/avvanning av slam
 6 000 tonn slam må hentes hvert år
 Kostnad: kr. 12,76 mill. per år
2. Settefiskanlegg - med rensing/ avvanning av slam
 6 000 tonn slam behandles hvert år
 Renseanlegg med bioreturavtale: kr. 1,95 mill. per år (5 år)
I alternativ 1 og 2 illustreres kostnader knyttet til avhending av slam fra
settefiskanlegget med eller uten avvanning. Det er ingen tvil om at slambehandling er
hensiktsmessig både økonomisk og miljømessig. Dette vil spare anlegget for over
kr. 10 mill/år i forhold til å kvitte seg med slammet i ubehandlet form og er derfor
medtatt i resten av alternativene. I alternativ 3 og 4 er det i tillegg lagt opp til
gassproduksjon og medtatt kostnader/ inntekter knyttet til eget bruk/ salg av biogass.
3. Biogassanlegg med rensing/avvanning av slam, gass til eget bruk
 200 tonn slam inngår i biogassproduksjon: kr. 3,5 mill. investering
 Gasskjelanlegg: kr. 0,2 mill. investering
 22 000 Sm3 gass brukes i eget kjelanlegg: verdi kr. 0,1 mill/år.
 400 tonn biorest selges: inntekt kr. 0,2 mill/år
 5 800 tonn slam behandles årlig: kr. 1,95 mill/år (5 år)
4. Biogassanlegg med rensing/avvanning av slam, gass for salg
 200 tonn slam inngår i biogassproduksjon: kr. 3,5 mill. investering
 22 000 Sm3 gass selges: inntekt kr. 0,065 mill
 400 tonn biorest selges: inntekt kr. 0,2 mill/år
 5 800 tonn slam behandles årlig: kr. 1,95 mill/år (5 år)
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I alternativ 5 inkluderes investering i oppgraderingsanlegg og salg av metan.
5. Oppgradert biogassproduksjon med rensing/avvanning, gass for salg
 200 tonn slam inngår i biogassproduksjon: kr. 3,5 mill. investering
 Oppgraderingsanlegg: kr. 0,3 mill investering
 14 000 Sm3 oppgradert gass selges: inntekt kr. 0,1 mill/år
 400 tonn biorest selges: kr. 0,2 mill. i inntekter per år
 5 800 tonn slam behandles årlig: kr. 1,95 mill/år (5 år)
Kostnadsbildet for de ulike alternativene er oppsummert i tabellen under:

Alternativ
1 – settefiskanlegg u/ slambehandling
2 – settefiskanlegg m/ slambehandling
3 – biogassanl. m/ slambehandling, m/ kjel
4 – biogassanl. m/ slambehandling, m/ salg
5 – oppgradert gass for salg, m/ slambeh.

Investering + årlig netto kostnad
kr. 12,76 mill. per år
kr. 1,95 mill. per år
kr. 3,7 mill. + 1,65 mill per år
kr. 3,5 mill. + 1,685 mill per år
kr. 3,8 mill. + 1,65 mill per år

Med en potensiell produksjon på ca 0,12 GWh/år kan det i utgangspunktet ikke sies
å være forsvarlig å investere i et biogassanlegg. Investeringsstøtte fra Innovasjon
Norge kan imidlertid gjøre prosjektet noe mer attraktivt.
Dersom det likevel blir aktuelt med biogassproduksjon anbefales det å bruke gassen
til å dekke deler av eget varmebehov, evt. selge den til stasjonære formål. Selv om
det hadde vert bedre for klimaregnskapet å heller oppgradere biogassen slik at den
kan erstatte fossilt drivstoff i kjøretøyer er det ikke marked for å få omsatt dette på
øya i nær framtid.
Avhengig av ambisjonsnivå og investeringsvilje anbefales derfor alternativ 2 eller 4
for å holde investeringskostnadene nede. Alternativ 4 utredes nærmere i påfølgende
lønnsomhetsberegning.

5.4

Lønnsomhetsberegning

5.4.1

Netto investeringsbehov

Med investeringsstøtte fra Innovasjon Norge på 40 % av kr. 3,5 mill. (kr. 1,4 mill) blir
netto investeringsbehov for biogassanlegget kr. 2,1 mill ekskl. mva. Støtten utgjør
med dette 10 kr/kWh produsert fornybar biogass.
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5.4.2

Inntekter

Inntektskilder for biogassanlegget vil være mottak av substrat, salg av gass og
biorest.
Våtorganisk avfall fra husholdningene er kommunens ansvar og ”eiendom”. Her vil
pris kunne avhenge av om biogassanlegget eies av kommunen (kostnadsdekning),
eller om det skal konkurrere med andre aktører om mottak av avfall. Næringsavfall vil
ende der transportøren finner tilbudet best.
I norske mottaksanlegg ligger prisene for innlevert våtorganisk avfall på kr. 6001.000,- pr. tonn ekskl. mva. Betalingsvilligheten for næringslivet vil være noe høyere.
Realistisk pris på Utsira for henholdsvis husholdnings- og næringsavfall kan settes til
kr 600,- og kr. 1 000,- pr tonn ekskl. mva.
Prisene for mottak av slam vil ligge lavere. Her har en imidlertid en lokal pris å ta
utgangspunkt i. For å levere uavvannet slam til deponiet i Borgaredalen betales i
2018 kr 335,- pr. tonn ekskl. mva. Et fornuftig leie kan være kr 300,- pr. tonn.
Husdyrgjødsel kan en ikke regne med å kunne ta betalt for. For mange bønder vil da
alternativ sluttbehandling være mer interessant. En vil imidlertid gjerne ha
husdyrgjødslet i anlegget. Bøndenes motivasjon for leveranse er støtten bevilget
gjennom landbrukets egne ordninger samt en foredlet biorest i retur.
Med priser og tilgjengelige mengder som forutsatt vil netto årlig inntekt fra mottak av
substrater kunne bli ca kr. 50 000,- ekskl. mva. Da er det trukket fra ca 1/3 for div.
kostnader knyttet til håndtering, logistikk, transport til biogassanlegget osv.

Substrat

Mengde

Pris for mottak

Matavfall

15 tonn

600 kr/tonn

kr. 7 000,- ekskl. mva

Næringsavfall

1 tonn

1 000 kr/tonn

kr. 1 000,- ekskl. mva

220 tonn

300 kr/tonn

kr. 66 000,- ekskl. mva

Septikslam
Div. kostnader
Sum

Sum

kr. 24 000,- ekskl. mva
348 tonn

kr. 50 000,- ekskl. mva.

Fra kap. 4.5.1 anslås biogassproduksjonen på Utsira å ha en salgsverdi på ca
kr. 50 000,- ekskl. mva til stasjonære formål.
Fra kap. 4.6. anslås det at salg av biorest fra biogassproduksjonen kan generere
inntekter på kr. 200 000,- per år.
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Samlet årlig inntekt for anlegget i alternativ 3 er oppsummert i tabellen og illustrert
i figuren nedenfor.
Inntektskilde

Netto

Mottak av substrat

kr. 50 000,- ekskl. mva

Salg av biogass

kr. 50 000,- ekskl. mva

Salg av biorest

kr. 200 000,- ekskl. mva

Sum

kr. 300 000,- ekskl. mva

Mill. kr. per år ekskl. mva.

Inntekter
0,35

Salg av biorest

Salg av biogass

Mottak av substrat

0,30
0,25
0,20

0,15
0,10
0,05

År

Figur. Inntekter.

5.4.3

Driftskostnader

Ettersom mottak av substrat er inntektsbringende er det ikke lagt inn råvarekostnader
verken for våtorganisk avfall, septikslam eller husdyrgjødsel.
Årlige driftskostnader for biogassanlegget er knyttet til lønns- og personalkostnader,
administrasjon, energi, avfallshåndtering, forsikringer, skatter og div. andre utgifter.
Sammenlagt er dette kalkulert til kr. 260 000,- ekskl. mva per år og oppsummert i
grove trekk i tabellen under.

Utgiftspost

Kostnad

Kjøp av driftstjenester

kr. 120 000,- ekskl. mva

Administrasjonskostnader

kr. 20 000,- ekskl. mva

Energi (ca 10-15 % av gassproduksjon)

kr. 15 000,- ekskl. mva

Div. drift og vedlikehold

kr. 50 000,- ekskl. mva

Forsikring, eiendomsskatt o.l.

kr.

Sum

kr. 210 000,- ekskl. mva

5 000,- ekskl. mva

Dette gir netto inntekter ekskl. mva på kr. 90 000,- per år.
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5.4.4

Kontantstrøm

Kontantstrømmen er satt opp med følgende forutsetninger. Det opprettes et prosjekt
hvor 100 % av etableringskostnadene investeres i 2019. Øvrige investeringer i
biogassanlegget fordeles 25 % per i år mellom 2019-2022 i takt med utbygging av
settefiskanlegget.
Nåværende konsesjon dekker 2 moduler av settefiskanlegget. Det forutsettes derfor
at 50 % av investeringsstøtten utbetales etter 2. byggetrinn i 2020, og 50 % utbetales
evt. etter 4. byggetrinn i 2022 hvis det gis utvidet konsesjon til dette.
Driftskostnadene vil øke i takt med i gangkjøring av biogassanlegget, 25 % per år i
samme periode.
Figurene under viser årlig og akkumulert udiskontert kontantstrøm, dvs.
investeringer, kostnader, støtte og inntekter i 25 år fra første investering.

Kontantstrøm

Mill. kr. ekskl. mva.

1,5

Invest.behov

Invest.støtte

Driftsinnt.

Driftskostn

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5

År

Figur. Årlig kontantstrøm.

Netto kontantstrøm
Akk kont.str. m støtte

Nto kont.str

0,5
Mill. kr. ekskl. mva.

0,0
-0,5

-1,0
-1,5

-2,0
-2,5
-3,0
-3,5

År

Figur. Netto og akkumulert udiskontert kontantstrøm.

Akk kont.str. u støtte
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Akkumulert kontantstrøm med støtte, udiskontert, blir ikke positiv før i år 2043 dvs. 20
år etter full drift og 23 år første investering ble foretatt. Uten investeringsstøtte
forskyves tidspunktet for positiv akkumulert kontantstrøm med om lag 15 år.

5.4.5

Avkastning

Settes kalkulasjonsrenten, eller investeringens avkastningskrav, til 6,0 % p.a. vil en
selv ikke med 40 % investeringsstøtte oppnå positiv diskontert kontantstrøm i
anleggets levetid. Figuren under illustrerer dette.

Netto og akk. diskontert kontantstrøm
Disk kont.str.

Akk disk kont.str. m støtte

Akk disk kont.str. u støtte

0,5

Mill. kr. ekskl. mva.

0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

-2,5
-3,0

-3,5
År

Figur. Netto og akkumulert diskontert kontantstrøm.
For å oppnå positiv diskontert kontantstrøm med 40 % investeringsstøtte innen 2043
må avkastningskravet reduseres til 2,5 %. Dersom investeringsstøtten økes til 50 %
kan en i beste fall oppnå 3,0 % avkastning i 2038.
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6

OPPSUMMERING

6.1

Biogass på Utsira

Etablering av et biogassanlegg på Utsira vil bidra til å oppfylle kommunens ønske om
å være et utstillingsvindu for fornybar energi, samtidig som næringsgrunnlaget
bevares. Potensialet for lønnsom biogassproduksjon er imidlertid lavt basert på
tilgjengelige substratmengder på øya.
Figuren nedenfor oppsummerer potensiell ressurs- og energiflyt på Utsira.

Figur. Potensiell utnyttelse av fiskeslam.
Med dagens reaktorteknologi kan fiskeslam utgjøre maksimalt 20 % av det organiske
tørrstoffinnholdet i substratblandingen. Med øvrige mengder på Utsira kartlagt til ca
350 tonn vil en dermed bare kunne utnytte 200 tonn slam fra settefiskanlegget. Årlig
biogassproduksjon er basert på dette beregnet til ca 22 000 Sm3 (ca 0,14 GWh).
Oppgradering til transportkvalitet vil være uøkonomisk med så små mengder,
dessuten er det ikke marked for omsetning av biodrivstoff på øya. Dermed vil det
være mer hensiktsmessig å bruke/selge rågassen direkte til stasjonære formål.
Investering i et biogassanlegg med total kapasitet på 550 tonn substrat er kalkulert til
kr. 3,5 mill. ekskl. mva. Anleggets inntekter vil domineres av biorestsalg men også
gassalg og substratmottak er tatt med i lønnsomhetsanalysen. Fratrukket årlige
driftskostnader er netto inntekter kalkulert til kr. 90 000,- ekskl. mva per år. Selv med
40 % investeringsstøtte fra Innovasjon Norge vil anlegget ikke oppnå tilfredsstillende
lønnsomhet innen en økonomisk tidshorisont på 25 år. Investering i et biogassanlegg
er dermed ikke å anse som økonomisk forsvarlig.
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6.2

Anbefalinger

Det bør opprettes dialog med HIM for å undersøke hvor mye organisk avfall de evt.
kunne tatt med seg til øya når de likevel skal hente rest- og papiravfall. Ettersom
transport av store mengder substrat til/fra øya er både energikrevende og kostbart er
det imidlertid mer hensiktsmessig å investere i et avvanningsanlegg for fiskeslammet
og opprette dialog med potensielle mottakere. Dette vil være med på å grønnmale
settefiskanlegget og skape aktivitet på øya. På sikt kan tørrstoffet kanskje generere
inntekter istedenfor utgifter ved å selges som råvare til gjødselprodukter eller substrat
for biogassproduksjon andre steder.
Tilgang på energirikt fiskeslam sammen med sprengt avfallshåndteringskapasitet er
viktige drivere for etablering av et biogassanlegg på fastlandet. Her er tilgang på
øvrige substrat bedre og muligheten for sirkulær økonomi større. Ved å legge opp til
bruk av biodrivstoff i transportsektoren vil også markedet for biogass bli større,
investering i oppgraderingsanlegg mer lønnsomt og klimaregnskapet enda bedre. I
den sammenheng kan det kanskje være aktuelt å revurdere elektrifisering av MS
Utsira?
I tillegg til HIM bør nærliggende kommuner og Haugaland Veksts regionråd kontaktes
for å diskutere potensialet for en felles regional avfalls- og energiløsning. Dette kan
kanskje også være et aktuelt prosjekt for energiprogrammet «Norwegian Clean
Energy Cluster» (NCEC) å involveres i.

