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Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til etablering av biocelle  

Sunnfjord Miljøverk (SUM) søker om å etablere to bioceller for anaerob behandling av slam 

fra renseanlegg. Etableringen er planlagt i to etapper, først en celle (biocelle 1) med kapasitet 

på inntil 20 000 m3 slam og deretter en celle (biocelle 2) for ca. 60 000 m3. Metangassen fra 

biocellene skal samles opp og fakles i eksisterende deponigassanlegg. Biocelle 1 blir liggende 

inne på eksisterende deponietappe, mens biocelle 2 skal bygges på areal som ennå ikke er tatt 

i bruk som deponi, men som ligger innenfor regulert område til deponi.   

Søknaden er utarbeidet av Jan Petter Hammer, Lindum, Aud Helene Rosenvinge, Lindum og 

Henning Tjørhom, SUM. 

Henning Tjørhom 

Dagleg leiar 

Sunnfjord Miljøverk IKS 
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Bakgrunn 

SUM har siden 2010 tatt imot ca. 75 000 m3 (tilsvarende ca. 57 000 tonn) slam fra 

renseanlegg, både kloakkrenseanlegg og fra industribedrifter. Slammet er delvis kompostert, 

men ikke sluttdisponert i løpet av denne perioden. Det ligger nå ca. 15 000 m3 slamkompost 

inne på anlegget og 60 000 m3 på et lager utenfor eksisterende deponietappe, men innenfor 

område i reguleringsplanen som er regulert til deponi. Samlet består kompostlageret av slam 

og treverk som er mottatt mellom høsten 2010 og høsten 2016. Det er til sammen 34 000 tonn 

slam og 13 000 tonn treverk og hageavfall som inngår i massene. Strukturen som er brukt i 

komposteringen består av kompaktert treverk og noe ukvernet hageavfall. Blandingsforhold: 

slam/struktur: 62/38 

Fylkesmannen ga ved tilsyn 15.03.2017 avvik og krav om opprydding av ca. 75 000 m3

ulovlig lagret kompostavfall. Ulike metoder for håndtering av kompostlagrene har blitt utredet 

og 15.11.2017 ber fylkesmannen SUM om å utarbeide søknad for etablering av biocelle for 

videre vurdering av dette som alternativ behandlingsmåte. Biocellene etableres som en 

midlertidig biologisk avfallsbehandling. Massene har i dag vanninnhold på 70 % og er ikke 

egnet til hverken sikting for å fjerne fremmedelement eller forbrenning.  

Bioceller har som formål å omdanne organisk materiale på en kontrollert måte i en 

tidsavgrenset periode. Samtidig vil vanninnholdet bli betydelig redusert. Bioceller er 

konstruert for å skape kontrollerte forhold for en biologisk nedbrytningsprosess, hvor 

organisk materiale omdannes samtidig som det blir oppnå tilstrekkelig stabilitet på 

restmassene. Stabilisering av en biocelle vil skje anaerobt (uten luft), og det vil bli produsert 

metanholdig gass. Denne gassen føres til et gassanlegg hvor den fakles. Det organiske 

materialet brytes ned av bakterier i tre trinn. Trinnene skjer i en bestemt rekkefølge og kalles, 

hydrolyse og fermentering, acetogenese (edikksyredanning) og metanogonese 

(metandanning). I første trinn blir organisk materiale brutt ned av enzymer som er skilt ut av 

bakterier. I andre trinn omdannes mellomproduktene fra fermenteringen av syreproduserende 

bakterier. Det dannes da eddiksyre, hydrogen og karbondioksid. I siste trinn vil bakterier 

omdanne hydrogen og karbondioksid til metan, eller eddiksyre til metan og karbondioksid. 

Bioceller må være fysisk avgrenset mot omkringliggende masser. Omkringliggende masser 

har som formål å danne fysisk støtte for biocellens underlag og sidekanter. Hvilke muligheter 

det er til materialgjenvinning av sluttproduktet er avhengig av avfallets egenskaper. 

Type etterbehandling avhenger av hvordan biocellematerialet skal brukes. Både behandling 

og egenskaper til avfallet som blir lagt ned i biocellen er bestemmende for hva 

biocellematerialet er egnet til.  
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Hvis massene skal brukes som gjødselvare må de bli siktet når de tas ut av biocellen. 

Sikteresten vil bestå av fremmedelement og treverk. Metall vil kunne sendes til 

materialgjenvinning, mens treverk og fremmedelement trolig vil måtte sendes til 

energigjenvinning. 

Analyser av lagret slamkompost  

Det er i løpet av sommeren 2017 i samarbeid med Cowi som ekstern rådgiver gjennomført tre 

prøveomganger for å fremskaffe mer data på massene. 

Sammenstilling av analyser av slamkompostprøver fra Cowi rapporten: 

Verdier oppgitt i mg/kg TS der ikke annet er oppgitt 

Parameter 2012 

årgang 

blandprøve

2016 

årgang  

blandprøve

2015 

årgang 

stikkprøve

2016 

årgang 

stikkprøve

Klasse 

II 

Grense-

verdier 

Klasse 

III 

Grense-

verdier 

Gjødsel-

v.forskr. 

grensev. 

Kadmium 0,85 0,77 0,54 0,9 2 5 

Bly 55 41 44,3 21,9 80 200 

Kvikksølv 0,18 0,27 0,20 0,23 3 5 

Nikkel 19 9,8 9,9 11,5 50 80 

Sink 940 800 665 805 800 1500 

Kobber 160 160 148 178 650 1000 

Krom 37 22 27 23 100 150 

TKB Analyser av prøver av lagret kompost på det store 

lageret: 7500 – 11000 pr gram TS (dokumentert i 

svarbrev fra SUM 01.09.2017)

< 2500 pr 

gram TS 

Fremmed-

elementer 

Prøver tatt ut fra siktet kompost fra 2012 og 2016: 

opp mot 5 vekt % (dokumentert i svarbrev fra 

SUM 01.09.2017) 

< 0,5  

vekt % 

Analysene viser at sinkinnholdet definerer komposten i klasse II og III. Ingen av prøvene 

ligger over klasse III. Gjødselvareforskriften har et krav om maksimum 0,5 vektprosent 

fremmedlegemer (av tørrvekt), analysene av komposten har påvist mellom 1 - 5 vektprosent 

fremmedelementer. I tillegg ligger TKB over grenseverdien. 

Avfall i ABP klasse 2 

SUM har siden 2010 tatt imot råvarer fra slakterier og nedskjæringsbedrifter, som er avfall i 

kategori 2 i ABP regelverket. Dette er fra 01.01.2015 ikke tillatt iht. Mattilsynets regelverk 

for godkjenning av validerte metoder. 
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Slamkomposten tilfredsstiller dermed ikke kvalitetskravene i Gjødselvareforskriften og er 

ikke lovlig å anvende verken i landbruk eller i jordprodukter uten dispensasjon fra Mattilsynet 

eller at massene gjennomgår et nytt hygieniseringsregime godkjent av Mattilsynet for ABP 

kategori 2. 

Innblanding av kategori 2 er antagelig den største utfordringen for massene, da det vil være 

svært vanskelig å få nok energi i massene til å få en eksoterm biologisk prosess som gir 

tilstrekkelig tid/temperaturregime som kan hygienisere iht. kravene Mattilsynet setter for 

denne type fraksjon.  

Slamkomposten har en klinete og plastisk struktur, noe som gjør den vanskelig å sikte eller 

tørke opp slik den ligger i dag. I bransjen er det ingen kjente metoder for å separere ut 

fremmedlegemer fra vått slam. 

Mangler behandlingsareal for nytt slam 

Lageret på 15 000 m3 inne på anlegget beslaglegger mer og mer av komposteringsarealet og 

har de siste par årene resultert i for lite plass til å behandle også det ferskt innkommende 

slammet på en tilfredsstillende måte. Rankene blir anaerobe og det er blitt problemer med 

lukt, noe som har resultert i naboklager den senere tid.  Nytt slam et blir inntil videre omlastet 

og behandlet eksternt. 

På bakgrunn av dette ønsker SUM så raskt som mulig å etablere en løsning for all gammel 

slamkompost som skal løse ulempene med utslipp til ytre miljø. Dette skal skje under 

kontrollerte forhold i en biocelle som blir hermetisk lukket.  Her kan vi løpende følge 

gassuttaket, mengde og kvalitet, samt måle sigevannsmengder og ha rutinemessig analyser og 

kontroll av sigevannet før påslipp til resipient. 

Tidsmessig haster det mest å få flyttet lageret som ligger inne på anlegget, for derved kunne 

komme i gang med en god behandlingsløsning for det nye slammet som kommer inn. Det vil 

derfor være hensiktsmessig å dele inn tiltaket inn i to utbyggingsetapper, etappe 1 for  

15 000 m3 inne på anlegget og deretter etappe 2 for haugen med 60 000 m3 som ligger lagret 

på nedsiden av anlegget. 

Bistand fra Lindum AS 

Til hjelp med etablering og oppfølging av biocellene har SUM engasjert Lindum AS. Et 

selskap med hovedsete i Drammen, som i mange år har benyttet bioceller som en 

behandlingsløsning for matavfall og sikterester. Lindum har bl.a. deltatt i et prosjekt med 

bioceller i regi av Avfall Norge (2008-2015). 
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Begrunnelse for behandling i biocelle 

Biocelle kan sammenlignes med en enkel biologisk reaktor, der formålet er å omdanne det 

organiske materialet til biogass, og oppnå tilstrekkelig stabilitet på restmassen. Forskjellen på 

et biogassanlegg og en biocelle er oppholdstid og temperatur.  

Slamkomposten på SUMs anlegg er i utgangspunktet kontaminert og vil etter vår vurdering ut 

fra de årsaker det redegjøres for i denne søknaden være utfordrende å avsette som et produkt 

godkjent iht. Gjødselvareforskriften. 

Begrunnelsen for å etablere biocelle er at vi med en biocelleløsning får en kontrollert 

behandling og stabilisering av massene. Med denne løsningen reduseres miljøeffektene til et 

minimum og vi oppnår:  

• Kontrollert nedbrytning av det organiske materialet 

• Biogassen samles opp og fakles, i stedet for en nedbrytning hvor metangass går til luft. 

Det er svært sannsynlig det er utslipp av metan til luft slik massene ligger i dag. 

• Tilnærmet null luktulemper bortsett fra en begrenset tidsperiode i anleggs- og 

flyttefase. Det bør tas hensyn til vær- og vindforhold ved graving og flytting. 

• Spesifikk kontroll og monitorering av sigevannet. Kan hvis nødvendig settes inn 

rensing av vann fra biocellene før det blandes med annet sigevann fra deponiet 

Implementering av biogass fra biocellene kan innebære at eksisterende deponigassanlegg må 

oppgraderes og at fakkelen må ombygges til å kunne brenne med lite gass. 

SUM har arealer og deponivolum innenfor eksisterende reguleringsplan til å etablere 

bioceller. Deponiet er relativt nytt og bygd opp etter moderne prinsipper og gjeldende 

regelverk, med dobbel bunntetting og infrastruktur for oppsamling av deponigass. Biocelle 

som løsning har en god miljøprofil med lite transportarbeid ettersom all masseforflytning vil 

skje internt på avfallsanlegget, samt at behandling av biogass og sigevann ivaretas på en god 

måte. 

Selve biocellen må bygges opp med infrastruktur som muliggjør avvanning og uttak av 

biogass, sikres mot inntrenging av grunnvann og overflatevann, samt mot lekkasjer av 

sigevann. I tillegg skal den være tett for å sikre en anaerob prosess og stoppe emisjoner til 

luft. Til tetting over og under bioceller benyttes PE-duk. Som en ekstra sikring mot emisjoner 

bør den den også dekkes med et biofilter av kompost/bark. 

Ettersom biocelle 2 blir liggende på et område som enda ikke er tatt i bruk som deponietappe, 

vil denne cellen ha andre krav til bunn og sidetetting enn cellen inne på anlegget. Det må her 
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etableres dobbel bunntetting som for et ordinært deponi før en kan starte innfylling i 

biocellen. 

Figur 1: Prinsippskisse av en biocelle. 

Antatt behandlingstid i biocelle kan stipuleres til ikke mindre enn 6 år og opp mot 10 år. I 

praksis må dette vurderes år for ut fra analyser av de driftsparametere som er satt, og her vil 

spesielt potensiale for videre gassproduksjon og biologisk nedbrytning være viktige 

indikatorer. Vi har lagt inn standard SRI/AT4 (statisk respirasjonsindeks som måler 

mikroorganismenes oksygenforbruk) som en parameter i driftsprogrammet. Dette gir vil gi et 

godt bilde av restpotensiale for gassproduksjon i massen, og den korte testperiode på 4 dager 

gjør metoden praktisk anvendbar. 

I Østerrike og Tyskland er det fastsatt grenseverdier for deponering på hhv 7 mg O2/g TS og 5 

mg O2/g TS analysert med AT4 parameter. Det kan også nevnes at Fylkesmannen i Østfold 

har tatt standarden inn som en grenseverdi i utslippstillatelsen til Rokke Avfallsanlegg i 

Halden, hvor AT4 er tillatt brukt som verifikasjonsparameter med maksimalt 5 mg O2/g TS 

som akseptkriterium for deponering av organisk stoff. 



Side 7 av 18

En kombinasjon av AT4 (som mest brukes i aerobe prosesser) og anaerob 

gasspotensialanalyse (AMPTS), kompenserer for usikkerheten rundt AT4 når det gjelder det 

videre anaerobe gasspotensialet i massene. 

Lindums erfaring med bioceller 

Biocelle for matavfall: 81 % av karbonet er omsatt til biogass. Pr tonn kildesortert matavfall 

er gassutbyttet ca. 170 m3 med 65 % metan. Sigevannsmengden er ca. 450 liter pr tonn 

matavfall i løpet av det første år etter avsluttet oppfylling av celle. Deretter avtar 

sigevannsmengden betraktelig. Det å fjerne så mye vann ved hjelp av gravimetri og tid er en 

svært viktig del av behandlingen. Figur 2 under viser utviklingen i noen sentrale parametere i 

prosjektbiocellen for matavfall (Avfall Norge prosjekt): 

Figur 2: Diagram som viser sentrale parameter for biocelle. Hentet fra Avfall Norge sitt 
biocelleprosjekt. 

Graden av avvanning i slam er usikkert, men vi vil anta at kapillæregenskapene i slammet vil 

avta ved at væske- og gassfylte porevolumer vil kollapse som funksjon av tid og anaerob 

biologisk nedbrytning.  
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Produksjonen av biogass i slam ligger normalt på 50 % av potensialet i matavfall, men vil 

være lavere i dette slammet ettersom det allerede har ligget lenge på lager, og en del av 

massen dermed allerede har blitt omdannet. Forutsatt et gjenstående gasspotensiale på 50 % 

av det opprinnelige i massene kan vi oppnå en produksjon på 32 Nm3/time, 50 % CH4, 

beregnet som snitt over 10 år. 

Lindum deltok i 2009 også i et MBT prosjekt i regi av Avfall Norge. Mepex skriver i sin 

rapport fra dette prosjektet: «Biocelle er en relativt ny teknologi som i begrenset grad er 

utprøvd på ulike typer organisk avfall.   Gjennomførte undersøkelser i Sverige viser at 

bioceller har relativt høyt nedbrytningsgrad og produksjon av biogass (50 – 70 %), men har en 

lang aktiv nedbrytningstid og kan strekke seg opp mot 10 - 15 år før du har fått en 

tilstrekkelig høy grad av nedbrytning av organisk materiale.  Optimalisering av prosessen kan 

redusere nedbrytningstiden.  Erfaringer fra forsøk på Lindum tilsier at den praktiske 

driftstiden på en biocelle kan være 5 – 7 år.»  

En lukket biocelle gir minimalt med emisjoner til luft, da den er tett og har undertrykk med 

avsug av biogass til eksisterende deponigassanlegg med fakling eller anvendelse av biogass til 

energiformål. Gassen fra biocellen vil raskt kunne få høyt metaninnhold, da cellen suges tom 

for oksygen. Ettersom gassoppsamlingen skal kobles inn på eksisterende deponigassanlegg 

må brønnene avstemmes og reguleres slik at blandingsforholdet gir en brennbar gass. Dette 

kan innebære at fakkelen må omdimensjoneres for lave gassmengder.  

I perioden med flytting av massene fra mellomlager (der de ligger i dag) til biocellen vil det 

kunne oppstå lukt. Dette bør dermed innpasses best mulig ut fra vær og klimatiske forhold. 

Oppfyllingen må gjennomføres mest mulig effektivt innenfor et begrenset tidsrom. 

Drift av biocelle  
Gjennom hele driftsfasen skal det gjennomføres kontroll og logging av gassproduksjon og 

sigevannsmengder samt tas analyser etter et spesifikt prøveregime. Dette er viktig for å ha en 

best mulig kontroll på utviklingen i cellene. I tillegg må cellen kontrolleres jevnlig for 

oppsprekking i toppdekket som f.eks. kan oppstå ved setninger, slik at det ikke skjer lekkasjer 

av biogass til luft. En metode for å dokumentere en slik kontroll er å gå over cellen 1 -2 

ganger pr år med infrarødt kamera for lokalisering av VOC gasser. Ved evt. oppdagete 

lekkasjer må disse tettes umiddelbart.  
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Beskrivelse av de viktigste parametere for oppfølging av biocellen: 

Tabell 1: Biogass 

Driftsparametere Enhet Hyppighet Kommentarer 

Mengde biogass Nm3/h loggføring 

Metan % 2 g pr mnd 

Oksygen % 2 g pr mnd 

Nitrogen % 2 g pr mnd 

Hydrogensulfid ppm Måles kun i innledende fase, inntil 

steady state 

Temperatur grader C Viktig parameter for å beregne vann 

som forsvinner i gassfasen 
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Tabell 2: Sigevann. 

Sigevannsparametere Enhet Hyppighet Kommentarer 

Sigevannsmengder l/h 1 g pr uke Hyppig i oppstart, deretter sjeldnere 

pH 1 g pr 

kvartal 

4 ganger pr år i 1 år, deretter 1 g pr år 

Konduktivitet mS/m  4 ganger pr år i 1 år, deretter 1 g pr år 

KOF mg/l 1 g pr 

kvartal 

4 ganger pr år i 1 år, deretter 1 g pr år 

BOF mg/l 1 g pr 

kvartal 

4 ganger pr år i 1 år, deretter 1 g pr år 

TS mg/l 1 g pr 

kvartal 

4 ganger pr år i 1 år, deretter 1 g pr år 

TOC mg/l 1 g pr 

kvartal 

4 ganger pr år i 1 år, deretter 1 g pr år 

Organiske syrer mg/l 1 g pr 

kvartal 

4 ganger pr år i 1 år, deretter 1 g pr år 

Arsen mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Bly mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Kadmium mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Kobber mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Krom mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Nikkel mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Sink mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Kvikksølv mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Tot N mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

NH4-N mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

SO4 mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Tot P mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Tot S mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 

Suspendert stoff mg/l 1 g pr år Tas ved oppstart, deretter 1 g pr år 
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Tabell 3: Kjerneborprøver. 

Parametere 

borprøver 

Enhet Hyppighet Kommentarer 

pH Hvert 3.  år 

KOF mg/kg TS Hvert 3.  år 

BOF mg/kg TS Hvert 3.  år 

TOC mg/kg TS Hvert 3.  år Ta også ved oppstart deretter hvert 

3 år 

Organiske syrer mg/kg TS Hvert 3.  år 

Stabilitetstester: Hvert 3.  år Tas ved oppstart deretter hvert 3 år 

AMPTS  (automatic 

methane potential 

test system)  

Hvert 3.  år Ta også ved oppstart deretter hvert 

3 år 

Solvita eller SOUR Hvert 3.  år Ta også ved oppstart deretter hvert 

3 år 

Glødetapsreduksjon Hvert 3.  år Ta også ved oppstart deretter hvert 

3 år 

SRI / AT4 *) Mg =2/g TS  I oppstartsåret og avslutningsåret 

Andre miljøgifter I avslutningsåret (egen liste) 

Arsen mg/kg TS I avslutningsåret 

Bly mg/kg TS I avslutningsåret 

Kadmium mg/kg TS I avslutningsåret 

Kobber mg/kg TS I avslutningsåret 

Krom mg/kg TS I avslutningsåret 

Nikkel mg/kg TS I avslutningsåret 

Sink mg/kg TS I avslutningsåret 

Kvikksølv mg/kg TS I avslutningsåret 

*) Standard SRI/ AT4 er en statisk respirasjonsindeks som måler mikroorganismenes 

oksygenforbruk over 4 dager, og et resultat som angis som mg/O2/g TS. AT4 vil beskrive den 

biologiske aktiviteten i en prøve og kan si noe om graden av nedbrytning, og hvilken 

resterende biologisk aktivitet som er til stede. 
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Utgraving og alternativer for etterbehandling/sluttbehandling 

Det er viktig at utgraving ikke skjer før borprøver viser at massen er stabil og ikke lukter. 

Nedenfor er det satt opp alternative løsninger for sluttbehandling og noen forutsetninger som 

er viktig for valg av type sluttbehandling. 

Alternativ 

sluttbehandling 

Forutsetninger Viktige parametere Kommentarer 

Sikting og 

utnyttelse som 

toppdekke på 

deponiet *) 

Kvalitetsgodkjent av 

FM og Mattilsynet 

Hygiene 

Tungmetaller 

Fremmedlegemer 

Miljøgifter 

Forutsetter 

teksturforbedring slik 

at massen kan siktes i 

vanlig sikteutstyr 

Avsetning til 

landbruk / 

grøntanlegg *) 

Godkjent av 

kommune og 

Mattilsynet 

Hygiene 

Tungmetaller 

Fremmedlegemer 

Miljøgifter 

Forutsetter 

teksturforbedring slik 

at massen kan siktes i 

vanlig sikteutstyr 

Forbrenning**) Forbrenningsanleggets 

kvalitetskrav 

Brennverdi 

TS 

Glødetap 

Evt. innblanding i 

andre fraksjoner. Se 

ellers utfyllende 

kommentarer under 

Deponering, la 

massen bli 

liggende 

permanent i 

biocellen  ***) 

1. Massen er 

underkjent av 

Mattilsynet eller at  

2. Massen på 

utgravingstidpunktet 

kommer inn under 

bestemmelsen i § 9-4 i 

Avfallsforskriften; 

ikke biologisk 

nedbrytbar eller 

dispensasjon for 

deponiforbudet. 

Kvalitetskravene i 

Gjødselvareforskriften.

Biologisk 

nedbrytbarhet iht AT4 

metoden 

Basiskarakteriseres iht 

unntaksbestemmelsene 

i avfallsforskriftens 

kap 9, § 9-4 pkt a) 4) 

Se ellers utfyllende 

kommentarer under 

*) utfyllende kommentarer til etterbruk som toppdekke eller avsetning til landbruk og 

grøntanlegg. Dette vil være en kompost som i sin helhet sannsynligvis må klassifiseres i klasse 

III og dermed faller landbruksformål bort. Forutsatt at komposten ellers klarer 

kvalitetskravene kunne massene brukes til toppdekke på deponi og grøntanlegg.  Vi vet av 

erfaring at det er vanskelig å avsette slamkompost på Vestlandet til slike formål i det 
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omfanget vi her snakker om. Det vil være en forutsetning at fremmedlegemer må kunne siktes 

ut. Det er imidlertid en mulighet for at massen ikke vil kunne godkjennes iht. 

Gjødselvareforskriften på bakgrunn av de forhold som er det er redegjort for i søknaden. 

**) Utfyllende kommentarer forbrenning 

SUM og Cowi gjennomførte i 2017 undersøkelser og henvendelser i markedet for å utrede 

forbrenningsalternativet. Det har ikke lykkes å finne forbrenningsanlegg i Norge som ønsker 

å motta dette slammet. Dels pga de store mengdene og dels pga lavt tørrstoffinnhold i 

massene, samt at anleggene mangler restkapasitet. 

Brennverdien i slamkomposten ligger på under 1 kWh/kg, noe som anses som lavt. Hvis 

forbrenning skulle gjennomføres har Cowi beregnet at vil det kreve daglig utkjøring i 6,5 år 

og med en stipulert kostnad på ca. 90 MNOK, for en mengde på 50 000 m3. I tillegg er det 

slik at forbrenningsanleggene ikke ønsker å brenne dette avfallet i perioder hvor de har 

forpliktelse på varmelevering. Altså i praksis er det kun sommerhalvåret som er aktuelt. 

Avvannet slam fra avløpsrenseanlegg har ofte TS på ca. 30 %. Av tørrstoffet er ca. 10 % 

uorganisk, dette er den største forskjellen mellom slam og matavfall. I tillegger mye av det 

organiske delvis nedbrutt, slik at metangasspotensialet i slam ligger på ca. 30 % av 

potensialet i matavfall. Den høye andelen av uorganisk medfører at forbrenningsanleggene 

får store askerester ved forbrenning av slam og av den grunn også vegrer seg mot mottak. 

***) Utfyllende kommentarer deponering i biocelle 

Det er som skrevet i pkt *) etter vår vurdering stor sannsynlighet for at massen ikke kan 

godkjennes iht Gjødselvareforskriften etter behandling i biocelle. I så fall faller også mulig 

etterbruk til grøntanlegg eller som toppdekke på deponi bort.  

Dette vil man ikke ha full oversikt over før etter en periode med behandling i biocelle og 

evaluering av foreligger analyseresultater. 

Vi har brakt inn standarden AT4 som en mulig parameter for å måle statisk respirasjonsindeks 

som analyseparameter. Dette vil gi et godt bilde av restpotensiale for gassproduksjon i 

massen.  

I samfunnet finnes en del avfallsfraksjoner som har over 10 % TOC, men likevel har lav 

brennverdi, høy andel uorganisk og som ikke tilfredsstiller kravene i Gjødselvareforskriften. 

Dette er fraksjoner som ikke passer inn i regelverket, og som Avfall Norge i biocelle og MBT 

prosjektet definerte som mulige fraksjoner inn i deponiceller. Slike fraksjoner blir behandlet 

som unntak fra deponiforskriften og behandles ofte særskilt av forurensningsmyndigheten. 
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Vi ser for oss fire mulige veier som kan definere slammet etter avsluttet behandling i biocelle: 

• Massene godkjennes iht gjødselvareforskriften som gjødselvare. 

• Massene underkjennes iht. Gjødselvareforskriften, og kommer ikke inn under 

unntaksbestemmelsen i Avfallsforskriftens §9-4, a) 4) og må sendes til 

energigjenvinning. 

• Massene underkjennes iht Gjødselvareforskriften, og kommer inn under 

unntaksbestemmelsen i Avfallsforskriftens §9-4, a) 4). Her kan det også søkes 

forhåndsuttalelse fra Mattilsynet utfra det man vet om massene i dag.  

• Innholdet av totalt organisk karbon kan kreve en dispensasjon fra forbudet mot 

deponering av organisk materiale (Avfallsforskriften kap 9 § 9 - 4). Dette krever i så 

fall godkjenning fra Fylkesmannen. Hensikten med behandling i biocellen er å bringe 

massene til et nivå hvor den kan må betegnes som ikke lenger biologisk nedbrytbar. 

Det ble i 2017 utført ristetest og kolonnetest for å vurdere utlekkingspotensialet i 

massene. Analysene for tungmetaller og en del andre stoffer ligger under 

grenseverdiene i deponiforskriften pkt 2.3.1 som gjelder for ordinært avfall og farlig 

avfall som deponeres sammen på et deponi for ordinært avfall.  Analysene ligger noe 

over på LOC, med 970 mg/kg TS i snitt (grenseverdien i ristetest er 800 mg/kg TS).  

Det er grunn til å anta at LOC vil reduseres betraktelig gjennom biocellebehandlingen 

på grunn av at det er det organiske stoffet som er løst i vannfasen som bakteriene 

omdanner. 
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Tentativ fremdriftsplan med datoer. (Forutsatt oppstart 01.03.2018) 

Tillaging av biocelle 1 innenfor 

eksisterende deponi med utvidelse  

18 uker  

1. Søke FM om tillatelse for å lage 

biocelle på eksisterende deponi  

6 uker 

2. Forberede areal og plass for tillaging 

av biocelle for lagret slam, forutsetter 

tillatelse fra FM 

o Forberedelse av eksisterende 

deponi, bruk av stedlige 

masser 

Ca.. 1 uke 

o Vurderinger mht HMS, 

transport, transportplan 

Ca.. 1 uke 

o Bestille transport  Ca.. 2 uker  

Forberedelse biocelle inne på 

deponi    

Ca.. 4 uker  

3. Fjerne ca.. 15.000 m³ lagret 

kompostert slam inne på anlegget for å 

frigjøre komposteringsflate totalt 7000 

m²  

ca.. 12m3 per lass, 

50 lass om dagen, 

16 arbeidsdager. 

Vær, føreforhold 

og tilpasninger  

3 uker 

4. Planering/tildekking av biocelle  1 uke 
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Aktivitet tillaging av biocelle 2 

utenfor eksisterende deponi 

Totaltid 9 mnd 

1. Søke FM om tillatelse for å lage 

biocelle 

6 uker 

2. Forberede areal og plass for tillaging 

av biocelle for lagret slam, forutsetter 

tillatelse fra FM og eier kommune 

Konkurranse: 5 uker 

Mobiliseringstid: 4 

uker 

Sum: 2,5 mnd 

3 mnd: arbeid 

6 mnd fra start til 

ferdig infrastruktur 

4 uker utkjøring 

3 uke avslutning  

8 mnd. 

o Stein, planering, bunntetting, 

drenering, 

sigevannshåndtering, 

gasshåndtering 

o Knuse og sprenge stein fra 

sørsiden av anlegget mot 

traktorvei 

Ca.. 3 uke 

o Rydde skog/tilrettelegging, ca.. 

5000 m²   

Ca.. 3 uker  

o Forberedelse biocelle: 

membran, singel, sigevann, 

gassuttak, drenering,  

Ca.. 6 uker  

3. Planering/tildekking av biocelle 3 uker 
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Enkel risikovurdering. (Oppdateres og gjøres fullstendig ved prosjektering) 

Aktivitet Konsekvens Tiltak 

Flytting av gammel 

slamkompost  

Luktulemper for naboer Tilpasses klimatiske forhold 

Egen luktrisikovurdering legges 

til grunn 

Støy Anlegget ligger langt fra 

bebyggelse, og tiltaket vil ikke 

medføre mer støy enn normalt. 

Støv ytre miljø Massen støver ikke 

Trafikk på området Alt skjer internt på anlegget 

Aerosoler og støv 

(yrkeshygiene) 

Operatører skal bruke 

verneutstyr. Maskiner skal ha 

partikkelfilter 

Nedbrytningsprosessen Lukt og metanutslipp som 

skyldes dårlig tetting. 

God tetting av hele cellen. 

Kontroll i hele cellens levetid og 

utbedringer av evt. lekkasjer 

Prosessen stopper opp pga av 

feil i flg driftsparametere, PH, 

TS, O2 –nivå, kjemisk 

inhibering 

Tiltak må skje i oppbyggingen 

av cellen. Drenerende sjikt og 

ledninger, gassug 

Emisjoner fra cellen Lukt og utslipp av klimagasser Etablere biofilter. Kontroll av 

overflaten på biocellen.  

Drift av 

deponigassanlegget 

Dårlig drift kan ha som resultat 

at nedbrytningsprosessen går 

dårlig  

Krever kontinuerlig oppfølging 

og kontroll. 

Sigevann Dårlig kontroll kan medføre  

tetting av sigevannssystemet 

Mye organisk i sigevannet kan 

kreve forrensing før påslipp. 

Etablere gassug fra sigevannsrør 

samt vannlås, se prosjektering 

Kontroll og oppfølging 

sigevannsparametere 

Svikt i oppfølging kan føre til 

uønskede utslipp til resipient 

Se driftsovervåkningen 

Kontroll av cellen 

underveis i perioden. 

Kjerneborprøver m.m. 

Dårlig drift kan ha som resultat 

at nedbrytningsprosessen går 

dårlig 

Skreddersys utfra hvilke 

parametere som er utenfor 

norm. For eksempel O2 krever 

utbedring av  tetting 

Faglig kompetanse i 

oppfølgingen 

Dårlig oppfølging kan medføre 

feil valg 

Driftsoperatører må skoleres og 

oppdateres i drift av cellen. 
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Lindum bistår med 

fagkunnskap, samt skaffer andre 

fagmiljøer. 

Endrede rammevilkår 

Deponiforskriften, 

Gjødselvareforskriften, 

Utslippstillatelsen 

Kan ha betydning for etterdrift 

/ sluttbehandling 

Holde seg oppdatert om 

regelverket, 

Forurensningsloven, 

Deponiforskriften, 

Gjødselvareforskriften. 

Vurdering av massen 

etter endt 

biocellebehandling (for 

eksempel 10 år) 

Valg av type sluttbehandling Gjøre en grundig vurdering i 

tråd med gjeldende regelverk 

Vedlegg: 

Oversiktskart som viser plassering av bioceller 



Sm20
Mangekant

Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Ellipse

Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Mangekant

Sm20
Ellipse


Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Tekstboks
Biocelle på eksisterande deponi. Blir gravd 10 m ned i eksterande deponi. Kapasitet 15 000 m3. Areal 1500 m2, dybde ved fylling 15 m, tverrsnitt 270 m2. lengde 50 m, bredde 30 m.

Sm20
Tekstboks
Biocelle utenfor deponi. Lages med bunntetting. Området er regulert til deponi. Kapasitet minimum 60 000 m3 Areal 4500 m2, dybde ved fylling 15 m, tverrsnitt 750 m2. Lengde 90 m, bredde 40 m i sør, 60 m i nord.

Sm20
Tekstboks
Gassledning

Sm20
Tekstboks
Sigevatn biocelle

Sm20
Tekstboks
Sigevatn biocelle

Sm20
Tekstboks
Kum for sigevatn og gass

Sm20
Tekstboks
Kum for sigevatn og gass

Sm20
Tekstboks
Gassledning

Sm20
Tekstboks
Ny vei for kompaktor

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Rektangel

Sm20
Mangekant

Sm20
Mangekant

Sm20
Tekstboks
Asbest

Sm20
Tekstboks
Kompstlager

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Tekstboks
Gasshus

Sm20
Strek

Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Mangekant

Sm20
Mangekantlinje

Sm20
Tekstboks
Eksiterande sigevatnsledning

Sm20
Tekstboks
Rensing av sigevatn

Sm20
Strek

Sm20
Strek

Sm20
Mangekant

Sm20
Tekstboks
Kompstlager

Sm20
Strek


