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Oversiktsbilde over Toraneset Miljøpark



Kompostanleggene kan bli 
nøkkelen i utfasing av torv (?)

• Valideringsprosjekt (2014/2015)
• God Jord prosjekt og  kompostportal 

(2015/2016)
• Beste praksis for kompostering av 

hageavfall (2016) 
• Hagerømlinger – veileder for 

hageavfallsmottak (2016)
• Bransjestandard for produksjon av 

biogjødsel og kompost (2017)

Hva har vi lært av deltakelse i div. 
prosjekter?

• Mange anlegg har alltid drevet med 
kompostering som en del av daglig 
drift på/ved deponi

• Må profesjonalisere driften

• Mange IKS/kommuner er lite «proffe» 
på salg og markedsføring



Det ble gjennomført et nasjonalt komposteringsprosjekt 
høsten 2014 - Valideringsprosjektet

Del A : 

Risikovurderingsveiledning, bransjenorm og søknadshjelp

HACCP

Fareanalyse(HA) zoonoser, epizoonti, smittefare og 
smitteveier osv.

Kritiske kontrollpunkter (CCP) for hygienisering (fra del B)

Internkontroll herunder kontrollregimer og overvåking av CCP

Del B: 

Valideringsforsøk

To testanlegg

–IRIS, Bodø

–HIM, Haugesund

Resultater fra forsøkene dannet grunnlag for kritiske 
driftsbetingelser

–Type anlegg 

–Type avfall

–Driftsregime 



Innlegging og uttak av prøver



Risikovurdering og søknad til Mattilsynet

- Søknad ble sendt til Mattilsynet 01.12.14
- Fikk godkjenning fra Mattilsynet 22.09.15 

- HIM hadde inspeksjon fra Mattilsynet 01.10.14 og fikk ingen avvik
- HIM hadde også inspeksjon fra Mattilsynet 01.11.16, og fikk 

tilbakemelding 29.03.17 uten avvik, men med kommentarer knyttet til 
håndtering og behandling av slam



Område for matavfallskompostering



Salg av kompostprodukter
• HIM produserer 

Matkompost og 
Hagekompost samt 
kompost med sand

• Lager i tillegg kompost av 
slam 

• Har potensiale for 
ytterligere utvikling av 
kompostprodukter



Fremtiden vedr. kompostering i HIM er 
usikker!

• HIM ble bedt av FM om å søke om fornyet tillatelse, og sendte søknad 01.10.15
• Vi fikk ny tillatelse sommeren 2016 med bl.a. følgende krav:

- All matavfallskompostering skal skje under tak og 4 vegger og med fast dekke
- Det samme kravet gjelder også for slamkompostering 

• HIM sendte klage på tillatelsen til FM 01.10.16
• Klagen ble videresendt til Miljødirektoratet i april 2017, og vi avventer fortsatt svar
• Har invitert M.dir. på besøk/befaring før endelig behandling av klagen



SIM søkte i 2016 om tillatelse til rankekompostering til FM i Hordaland

• I desember 2016 fikk SIM ny tillatelse fra FM til kompostering:

Fylkesmannen gjev SIM utvida løyve til kompostering i Svartasmoget i Fitjar kommune. Løyvet omfattar 
mottak, behandling og lagring av inntil 20 000 tonn organisk avfall per år. Verksemda har også fått løyve til 
å lagre inntil 10 000 tonn ferdig kompost av avløpsslam til bruk som toppdekke på deponiet. 

Det er stilt bl.a. følgende krav:

3.5 Krav til tak og vegger for nokre avfallstypar 
Behandling og handtering, inkludert lagring, skal gå føre seg under tak og skjerma for vêr og vind. Verksemda 
kan velje anna vern eller utføre tiltak for å hindre fare for forureining viss miljørisikovurderinga viser at dette 
gjev like låg risiko og elles er innanfor krava i løyvet. Mottak av organisk avfall før kompostering skal uansett 
som eit minimum lagrast/gå føre seg under tak og skjerma for vêr og vind. 

SIM kan dermed drifte sitt anlegg på samme måte som de har gjort tidligere, og som HIM har søkt om. Det var 
enighet mellom SIM og  fylkesmannen om at det var miljøbelastningen i resipienten og eventuell sjenerende lukt fra 
anlegget som skulle være dimensjonerende. 



Hva gjør HIM med matavfall og slam i fremtiden?

• Avhenger først av resultatet av vår klage.
• Vi kan antagelig sende matavfall og slam til 

kompostering hos SIM som drifter et anlegg som 
er tilnærmet identisk med HIM sitt.

• Sende til biogassanlegg ut av regionen (landet)?
• Biogass i egen region?



Samspill og samarbeid i bransjen
• Det nasjonale komposterings-(validerings-) 

prosjektet medførte at mange fikk en viktig 
«vekker» på hvordan driften ble gjennomført

• Det er mye og godt samarbeid i bransjen, men 
«noen» er mye større og proffere enn andre

• Fører til at vi har en «elite» og «oss andre» 
der også HIM hører til

• Det er også et stort potensiale for mer 
samarbeid mellom biogassanlegg og 
komposteringsanlegg. Har tradisjonelt vært 
lite samarbeid her, og anleggene driftes og 
bemannes ulikt (ulik kompetanse)

• Tradisjonelle komposteringsanlegg kan bli viktige 
for etterkompostering av biorest fra biogassanlegg 

• I deler av Norge en det imidlertid en stor utfordring 
å få avsetning på store mengder kompost (og 
event. biorest fra biogassanlegg)

• Det er allerede overskudd på husdyrgjødsel på 
vestlandet (mangel på spredeareal), og dermed 
begrensing i mulig mottak av kompost

• Det kan være potensiale for samarbeid mellom 
anlegg i vest (med manglende spredeareal) og 
anlegg/mottakere i øst (med behov for kompost/ 
jordforbedring) 



Samspill og samarbeid i bransjen forts.

Kompetanseheving er viktig!

- Avfall Norge sine driftsforum og bioseminarer

- Kurs i regi av AN arrangeres jevnlig

- Fagbrev i gjenvinningsfaget med fokus på kompostering

- Kanskje en burde hatt noe mer utveksling av erfaring mellom anlegg i form av hospitering e.l.?



Helt til slutt
• Det er en stor utfordring at myndighetene både ønsker torvutfasing 

og begrenser mulighetene for å drive (enkle) komposteringsanlegg
• Myndighetene har derfor en viktig rolle mht å gi mulighet for å satse 

på kompostering som en egnet metode for behandling av matavfall, 
slam og hageavfall – særlig i distrikts-Norge

• Kan nedlegging av tradisjonelle komposteringsanlegg bidra til 
overetablering av biogassanlegg i Norge ved at biogassanlegg 
automatisk blir en erstatning for komposteringsanlegg? 



www.him.as

Takk for oppmerksomheten.


