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Sømna 

• Beliggenhet langs Fylkesvei 17 –
Kystriksveien

• Regionsenter og trafikknutepunkt i 
Brønnøysund

• 10 mil til E6

• Nord-Norges største 
landbrukskommune

• Nærhet til oppdrettsnæring



http://biogassoslofjord.n
o/om-biogass/

Hva er 
biogass?

http://biogassoslofjord.no/om-biogass/


Biogassanlegg i Norge-
ingen Nord for Trøndelag



Eksisterende fyllestasjoner

• Gassum 07.09.20
• Trondheim
• Ålesund
• Innlandsporten 

(tangen)
• Rygge/Moss

Fyllestasjoner i Norden



Sømna har ideelle 
forutsetninger 

• God logistikk er en hovedforutsetning for 
et klimamessig og økonomisk drivverdig 
anlegg. (Carbon Limits, 2019)

• Sømna har et motivert kluster av 
leverandører, forbrukere og logistikk-
leverandører. 

• 82.500m`3 husdyrgjødsel innenfor 20km

• Omlandet? Kartlegging startet

Sømna biogass

Bilde fra Biogass 
Oslofjord 2019 s.13



Hva vil vi oppnå?

• Sirkulærøkonomi

• Miljøvennlige arbeidsplasser. 

• Redusere klimautslipp 

Et biogassanlegg på landbrukets premisser

• Sparer miljøet tre ganger 
Redusere klimaeffekten av metan som 

slippes ut i kommunen

Erstatte bruken av fossil energi

Gjenbruk metanredusert husdyrgjødsel 
som erstatning for kunstgjødsel

• Et stort tilgjengelig spredeareal gir godt 
potensial for behandling avfalls-
/biprodukter fra oppdrettsnæringen 



Fabrikken vår
• Det er etablert et samarbeid med 

Gråkjær /Combigas-
• Prosjektet har fått tegnet og 

kostnadsberegnet et anlegg som kan 
behandle 100.000 Tonn/år

• Investeringskostnad +/- 100MNOK
• NOK/DKK 0,75
• 77 MNOK
• 5 MNOK Hygienisering
• 10 MNOK luktrensing
• 7 MNOK Tomt

• Biomasseplan levert: estimert 
gassproduksjon er 40 GWH ved bruk av 
20% fiskeprodukter. 
• 20% innblanding  blir av NIBIO referert 

til som det optimale 
innblandingsforhold for å få mest gass 
ut av prosessen.



Tomten

Tine

25 Mål



Stor lokal landbruksaktør som forbruker

Tine Meieriet Sømna: 

• Intensjonsavtale etablert på 10 GWH til 
varmeproduksjon

• Restprodukter som kan inngå som substrater, ss ost, 
antibiotika melk etc.

• TINE Sømna må investere i varmekilde lokalt. 
Ombygging av oljekjele til biogass kan gi en 
fordelaktig investering

• Resterende gass- Intensjonsavtale med avtager

TINEs policy for biogass.

1) TINE vil først og fremst være en 
bruker av biogass til sin transport, og 
evt produksjon

2) TINE prioriteter biogass som er 
produsert av husdyrgjødsel

3) TINE vil bidra/motivere til at 
husdyrgjødsel blir levert til 
biogassproduksjon. 

4) TINE vil bidra/motivere for at 
bioresten blir benyttet som gjødsel i 
landbruket

5) TINE vil bare unntaksvis kunne ta 
eierandel i biogassanlegget



Lokal transportør er klar for å investere

4-5 lokale melkebiler innledningsvis 4-8 biler Ost og konsummelk / Myse



Overordnede føringer i Norge og EU

• Revidert fornybardirektiv ble vedtatt i 2018 og trer i kraft f.o.m.2021
• Legger føringer for hvilken type drivstoff som blir brukt i Norge

• Økte målsetninger for andel fornybar energi i EU. 

• Det er et nytt delkrav om at en viss andel biodrivstoff i transport skal være 
avansert, som også kan inkludere biogass laget av avansert råstoff. 

• I tillegg inneholder det mer detaljerte standardverdier for LIVSLØPUTSLIPP fra 
ulike typer biodrivstoff, inkludert biogass. 

• Biogass fra gjødsel til bruk i transport angitt en utslippsreduksjon på mellom 
70-202 prosent , sammenlignet med fossilt drivstoff.



Fakta om Klimakur 2030
• For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen 

må store kutt i utslipp av klimagasser gjennomføres før 2030.
• Avgjørende å komme i gang raskt
• Veitransport: Benytte avansert biodrivstoff- Det vil si at biodrivstoffet ikke 

er laget av mat- og forvekster men hovedsakelig av avfall og rester
• Jordbruk: Bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og økt 

karbonbinding



Hva er motivasjonen?

• Krav til klimainnsats i landbruket
• 30% av husdyrsgjødsel til 

biogassproduksjon innen 2020 pt 1-2% 
brukes til biogassproduksjon i Norge

• Usikre konsekvenser av 
gjødselforskriften. 
• Behov for mer spredeareal og lagring? 

• Sikre gode vilkår for 
landbruksindustri 

• Sikre omdømme for lokal 
matproduksjon



Fremdrift i prosjektet

• Har gjennomført Workshop med Enova og Innovasjon Norge Q3 2020

• Arbeider med Forretningsplan og skriver for tiden søknad til Enova og Fou Prosjekt 
Innovasjon Norge.

• Startet dialog med havbruksnæringen- gjennomfører for tiden møter med de store 
oppdrettsaktørene i vår region

• Investeringsbeslutning Ultimo 2020



52 bønder

Sømna Biogass 
Gårdsdrift SA

Fabrikk 
Produksjon og 

driftsavd.

Sømna 
Biogass 

Eiendom

Drift

Salg

Biprodukter

FOU

Kjøper av gass
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leverandør
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Varestrøm
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Oppsummert: 

• Økt etterspørsel er nødvendig  for å få opp produksjon av biogass. 
• Kan være en del av anbudskriteriene. 

• Bedre infrastruktur ved veitransport – Fyllestasjon!!

• Økte avgifter på fossil energi

• Bruksfordeler ved bruk av biogass, (på lik linje med elektrisitet) f.eks
bompengerabatt, halv pris på ferjer . 

• LNG og LBG - Lofotferja er et godt eksempel på hvordan ferjedriften over 
Vestfjorden kan bli klimanøytral ved å benytte 50 % LBG (flytende biogass). 


