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Tema
• Hvordan kan bransjen gå fra å «hente og 

behandle» til å «designe og levere» produkter 
som markedet etterspør?

• Hva blir rollen til biologisk behandling i en 
sirkulær bioøkonomi?
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Bioøkonomien og det grønne skiftet

• Fokus bioøkonomi er knyttet til behovet for å 
endre forbruk:
– fra bruk av fossile ressurser til bruk av fornybare 

ressurser (bioøkonomi)
– fra “bruk og kast” (lineær økonomi) til organisert 

og institusjonalisert “bruk og resirkuler” (sirkulær 
økonomi).
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«Hente og behandle»
• Deponi 

•  Forbudt fra 1. juli 2009 og har ført til økt gjenvinning 
av biologisk nedbrytbart avfall som papir, treverk, 
tekstiler og matrester

• Forbudet gir økt ressursutnyttelse og reduserte utslipp 
av klimagasser og miljøgifter
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Hente og behandle
• Forbrenning / Energigjenvinning

– Avfall bidrar til økt energiproduksjon som ofte 
benyttes til fjernvarme
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Hente og behandle
• Materialgjenvinning

– Dagens og morgensdagens løsninger
– Fremskaffe verdier i dagens avfall

• Økonomisk aktivitet basert på omdanning av biomasse 
til produkter

• Holde ressurser i økonomien lengst mulig
• Skaper ny vekst og nye arbeidsplasser
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Materialstrømmer gir muligheter
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1500-2000 t plast
5000 t fast biogjødsel
1-2 mill Nm3 CO2

Sorteringsanleggene
10000-20000 t plast

REN
20789 t hageavfall
19650 t trevirke
2127 t blå plast
1038 plast Gjenbruksstasjon
48000 tonn Papp og papir

Plast til pyrolyse 

Biomasse til 
pyrolyse

Biogjødsel og 
vannverksslam til 
gjødselkompost

Hydrogen
Reformering av 
syntesegasser
Drivstoff
Biologisk produksjon av 
metan fra CO2

Syntetisk diesel
Olje

Hydrogen
Metan (CCR)

Teknisk CO2 (CCR)
Food grade?

Torvfri kompost

Cryorensing -120 ºC

Ressursgrunnlag Teknologi Fornybare 
produkter

VAV
10000 t vannverksslam
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Biologisk behandling - biometan

Avfall

Gjødsel

Biogass 

Biometan

Biometan

Råstoff
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Utvikling – Råstoff
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Utvikling - Biogass
• Biogass består av 60 % CH4 og 40 % CO2

Markeder for CO2 . JA det er mange 
Jon Hovland:
«CO2 som ressurs fra biogassanleggene»
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Utvikling – Biogjødsel/kompost
• Skreddersy næringsinnhold til den enkelte 

kunde
– Tilsette N, P, K?

• Nye råstoffer gir nye karbonkilder for god 
agronomi – miljøvennlig landbruk
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Utvikling – Biogjødsel/kompost
• Biogjødsel + park og hageavfall = kompost

UTEN glass, metall, plast etc
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Utvikling - Avfall
• Plast

– Nye produkter
• Råstoff til syntesegass
                                                            H2 + CO2 = CH4

Farlig avfall                 CO + H2
kjemisk industri

Pyrolyse
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Takk for 
oppmerksomheten


