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Tilsvar til dokument med referanse 2006/2268-471, datert 13.9.2017 – SUM – vidare 

oppfølging etter kontroll , med spesiell vekt på lageret av dei ufullstendig komposterte 

massane. Varsel om stans i vidare kompostering. 

 

SUM har engasjert COWI til lage ein rapport som svar på nokre av problemstillingane som er 

tatt opp i tilbakemeldinga frå fylkesmannen, datert 13.9.2017. Under der eit lite sammendrag.  

 

SUM har saman med COWI undersøkt ytterlegare angåande forbrenning av kompostlageret. 

For å avklare om dette er noko som kan sendast til forbrenning er det naudsynt å vite kva 

brennverdi avfallet har, då dette er avgjerande for anlegga når dei skal vurdere moglegheit og 

vilkår for mottak av avfall. Effektiv brennverdi av kompostlageret er i snitt for 4 prøver 1,3 

kWh/kg avfall, noko som er svært lågt. Som ein ser av Figur 1 så er slike verdiar som vatn 

ved forbrenning. Effektiv brennverdi er brennverdi for helt tørt virke, men med 

fordampingsvarmen til det vatne som brenselet inneheld. 

 

 
Figur 1: Graf som viser effektiv brennverdi som funksjon av fukt. 

 

Med slike verdiar er det nødvendig å tørke avfallet før det kan brennast. Alternativt så må det 

blandast med anna avfall, noko som betyr at ein vil trenge mellomlagring av komposten 

samtidig som ein fordelar avfallet på fleire anlegg. Det er også avgrensa mengder som kan 

nyttast i kvart forbrenningsanlegg. Samla sett er så er det store transportkostnader ved 

forbrenning, samtidig så er avfallet så fuktig at det som sjølvstendig brensel ikkje er dugande.  
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Vi har også sett på om det er mogleg å nytte pyrolyseanlegg, men mindre mobile anlegg blir 

for små, og store anlegg krevjar store investeringar og det vil ta lang tid å få slike anlegg på 

plass. 

 

Viss kompostlageret blir plassert i ei midlertidig biocelle er det ikkje utelukka at komposten 

tørkar såpass ut at det vil være overkommeleg å nytta lageret som kompost ein gong i 

framtida.  

 

 

 

Bioceller 

 

SUM har oppretta dialog med Lindum AS som i dag driftar fleire slike midlertidige bioceller. 

Det er avtalt eit møte og synfaring av bioceller utanfor Drammen 7. november. Vi tar der sikte 

på å etablere eit samarbeid med Lindum på opparbeiding og drifting av midlertidige bioceller. 

Eit slik samarbeid forutset at vi får aksept for metoden og kan starte meir detaljert 

planlegging. 

 

Vi tar sikte på å etablere to midlertidige bioceller, ei inne på eksisterande deponi og ei 

nedanfor kompostlager som ligg på utsida av anlegget. Kompostlager som ligg inne på 

komposteringsflata blir lagt i biocelle på eksisterande deponi, mens lageret på utsida blir lagt i 

biocelle på utsida.  

 

For bioceller er det krav til same botntetting som på ordinære deponi, og det vil være 

tidsmessig ein stor fordel å legge ei biocelle på eksisterande deponi. Vi får då raskare frigjort 

komposteringsflata slik at vi kan nytte heile flata og samtidig gjere nødvendige utbetringar. 

 

Ved etablering av biocelle utanfor dagens anlegg er det meir omfattande arbeid som må 

gjerast før ein kan etablere sjølve biocella. Vi må først legge to bekker i rør, området må 

ryddast for skog, vi må planere og køyre på massar som pukk og grus. Alt dette må på plass 

før vi kan legge ut botntetting. For å få tilgang på pukk og grus så må vi skyte fjell tett på 

komposteringsflata, samt leige inn knuseanlegg. Det er då hensiktsmessig å ha fjerna 

kompostlageret inne på anlegget, vi får då enklare tilgang på pukk og grus. Samtidig så vil vi 

få overskot av pukk og grus som kan nyttast til andre utbetringar inne på anlegget. 

 

Det er ønskjeleg å utbetre kompostflata slik at fallet blir både mindre og meir fordelt ut over 

kompostflata. I tillegg må fjellet på oversida av kompostflata renskast. 

 

På høgaste del eksisterande deponi blir det grave ut ei grop som kan nyttast som biocelle. 

Biocella vil dekke eit areal på 2300 m2 og bli 10 m djup. Det er forventa at den vil kunne 

romme ca 20 000 m3, utan at terrenget blir heva frå dagens nivå. Dette skal være tilstrekkeleg 

volum til at alt som ligg til lager på komposteringsflata. Avfallet som blir grave ut vil bli lagt 

på det nye deponiet. Vi fyller da opp den trongaste delen av deponiet, samtidig som vi 

etablerer ein ny veg for kompaktoren, sjå Figur 2. 
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Figur 2: Område på ekisterande deponi som kan nyttast til biocelle. 

 

Etablering av bioceller krev søknad til fylkesmannen og framdrift og tidsplan for vidare 

arbeid er avhengig av behandlingstid for slik søknad. Vedlagt er eit notat frå COWI som angir 

eit tidsforbruk frå det tidspunktet vi får aksept for å etablere bioceller. For vidare 

kompostering så er det avgjerande at vi kan etablere midlertidig biocelle inne på eksisterande 

deponi.  
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1 Bakgrunn 

Sunnfjord miljøverk (SUM) har i dag slamkompost som har ligger lagret i lang 

tid og ikke blitt disponert. Når det ikke lenger har vært plass innenfor anleggets 

komposteringsplass, har rankene blitt slått sammen og deretter kjørt ut og 

lagret på et området utenfor anlegget.  

Denne produksjonen og lagringen har pågått siden 2010 og det er estimert at 

det nå ligger ca. 50.000 m³ slamkompost utenfor anlegget og ca. 25.000 m³ 

innenfor anlegget. Totalt er det deponert ca. 40.000 tonn slamkompost med 

usikker kvalitet utenfor anlegget og 17.000 tonn inne på komposteringsplassen. 

Til sammen er dette ca. 57.000 tonn, noe som tilsvarer ca. 75.000 m³. 

Mattilsynet og fylkesmannen var på tilsynsbesøk våren 2017 og påla anlegget å 

finne en permanent slutthåndtering for komposten.  

COWI skrev en rapport 1. september 2017, "Risikovurdering slamlager og 

tidligere slamkompostering". Ut fra en risikovurdering og resultater fra 

prøvetaking av slamkomposten var konklusjonen at denne komposten er ikke å 

anse som en gjødselvare. Den tilfredsstiller ikke kvalitetskravene i 

gjødselvareforskriften. Det å behandle komposten ytterligere, som opptørking, 

kompostering og sikting for å prøve å produsere en gjødselvare for bruk, er ikke 

sett som en farbar vei. Slamkomposten er å anse som en avfallskompost uten 

nytteverdi og må håndteres som avfall.  

  

Figur 1 ca. 50.000 m³ lagret kompostert slam med svært grov struktur utenfor og innenfor 

anlegget 
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2 Prøvetaking og analyser 

2.1 Prøvetaking 

Det har vært gjennomført tre prøvetakingsomganger 4. juli og 17. juli av COWI 

og en i september av anleggets eget personale.  

I forbindelse med sikting av slammet 4. juli ble det tatt blandprøve fra to ulike 

årganger av lagret slamkompost, henholdsvis slam som var kjørt ut på lageret i 

ca. 2012 og i 2016. To områder av deponiet ble også gravd opp for prøvesikting. 

Disse to haugene ble liggende separat i tillegg til haugene som var siktet 4. juli 

og som representerte slam fra 2012 og 2016. I prøvetakingsomgangen den 17. 

juli ble det laget nye samleprøver hvor prøve nr. 1 representerte slamkompost 

fra 2012, nr. 2 slamkompost fra 2016, nr. 3 kompost fra 3 meter ned i deponiet 

og nr. 4 slamkompost fra 5 meter ned i deponiet.  I september 2017 ble det tatt 

ut blandprøver av usiktet kompost fra de samme årgangene som prøvetakingen 

den 17. juli. Alle prøvene ble sendt til Eurofins for analyse. 

Prøver fra 4. juli ble analysert for parametere som angår slamkvalitet, tung-

metaller og næringsinnhold og fremmedelementer. På prøvene fra 17. juli ble 

det utført ristetester (utlekkingstest) for å kunne vurdere utlekkingsfare knyttet 

til lagring, håndtering av siktet kompost. Prøvene fra september av usiktet 

kompost ble analysert for brennverdi og utlekkingspotensiale i en kolonnetest 

for å vurdere brennverdi og behandling i biocelle. 

2.2 Analyseresultater 

2.2.1  Tungmetaller 

Resultater fra prøvetakingene på anlegget gjennomført av anlegget selv fra 

tidligere prøvetakinger og av COWI i 2017 er oppsummert i Tabell 1. Det er kun 

sinkinnholdet som grenser mellom klasse II og III, men alle prøvene er innenfor 

klasse III.  

Tabell 1 Tungmetaller i lagret slamkompost fra ulike produksjonsperioder og 

prøvetakingsopplegg sammenliknet med grenseverdier i gjødselvareforskriften, 

alle verdiene er i mg/ kg TS. 

Parameter 2012 

årgang 

2016 

årgang 

2015 

årgang 

2016 

årgang 

Klasse 

II 

Klasse 

III 

 Blandprøve Stikkprøve 
middelverdi (n=4) 

  

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 
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2.2.2 Fremmedelementer  

Fra anleggets egen prøvetaking av usiktet kompost viste resultatene mellom 1-

2,2 vekt % fremmedelementer. I de to nye prøvene tatt juli 2017 av siktet 

kompost fra 2012 og 2016 var det påvist opp til 5% fremmedelementer.  

2.2.3 Utlekkingstest – ristetest 

Det ble gjennomført 4 utlekkingstester, risteforsøk, for å vurdere for potensialet 

for utlekking. Disse prøvene er av siktet slamkompost fra fire ulike områder av 

deponert slamkompost. Resultatet av ristetestene er oppsummert i Tabell 2.  

Tabell 2 Resultater fra ristetest L/S=10 av siktet slamkompost 

Parameter  Benevning 1 
Kompost 
fra 2012 

2 
Kompost 
fra 2016 

3 
Kompost fra 

3 meter 

4 
Kompost 

fra 5 meter 

Snitt 

Konduktivitet mS/m 58 64 70 74 66,50 

pH  7,9 7,7 7,5 7,9 7,75 

Tørrstoff  mg/kg TS 3500 7800 6700 5800 5950,0

0 

Arsen (As) mg/kg TS 0,31 0,28 0,32 0,35 0,32 

Barium (Ba) mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,2 

Kadmium (Cd) mg/kg TS <0,0040 <0,0040 <0,0040 <0,0040 <0,004 

Krom (Cr) mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 

Kobber (Cu)  mg/kg TS 0,43 0,47 0,20 0,35 0,36 

Kvikksølv (Hg)  mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,001 

Molybden (Mo)  mg/kg TS 0,88 0,68 0,35 1,3 0,80 

Nikkel (Ni)  mg/kg TS 0,16 0,079 0,069 0,15 0,11 

Bly (Pb)  mg/kg TS 0,057 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 

Antimon (Sb)  mg/kg TS 0,24 0,16 0,15 0,22 0,19 

Selen (Se)  mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,020 <0,01 

Sink (Zn)  mg/kg TS 0,98 1,5 1,1 1,1 1,17 

Klorid mg/kg TS 79 96 100 98 93,25 

Fluorid mg/kg TS 14 4,5 1,3 3,0 5,70 

Sulfat  mg/kg TS 900 670 570 1400 885,00 

Fenolindeks mg/kg TS 0,72 0,64 0,63 1,4 0,85 

LOC  mg/kg TS 900 900 980 1100 970,00 

Av disse resultatene kan man gjøre en beregning av hvor stort utslipp man vil få 

fra deponert kompost. Flere av stoffene er under deteksjonsgrensen, herunder 

Ba, Cd, Cr, Hg og Se. Ut fra innholdet av tungmetaller i selve komposten er det 

ikke uventet at sink har det høyeste utlekkingspotensialet, ca. 1,2 mg/kg TS. 

Innholdet av løst organisk karbon (LOC) er også høyt på ca. 1g/ kg TS.  

2.3 Kolonnetest  

Det ble gjennomført 4 utlekkingstester fra usiktet slamkompost fra ulike dybder 

og alder fra deponiet. Kolonnetester brukes for å vurdere potensialet for 

utlekking dersom slammet lagres på deponi som ordinært avfall, det vil si uten 

beskyttende overdekking for regnvann. En kolonnetest gjennomføres ved at 

vann presses gjennom komposten og vannet analyseres etter gitte mengder 

som har strømmet gjennom massen. På denne måten får man en oversikt over 

hva konsentrasjonen kan være i vannet som kan slippe ut etter et større 

regnskyll. Resultatene er sammenliknet med grenseverdier for utlekking av lett 

forurenset masse og ordinært avfall ved deponering i avfallsforskriften, se Tabell 

3. Selv om det er krav om mye lavere TOC innhold (maks 3%) i inerte masser 
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og gir tabellen en sammenlikning av hva som er akseptabelt nivå for utlekking 

ut av miljøgifter. Resultater fra kolonnetesten og ristetesten har verdier under 

grenseverdi for alle parameter som gjelder deponering av ordinært avfall 

sammen med farlig avfall. Det er ikke fastsatt grenseverdier for ordinært avfall 

alene. Sammenliknet med grenseverdier for lett forurensede masser er det for 

noen parametere overskridelser, herunder As, Mo, Ni, Sb, Zn og fenolindeks. 

Tabell 3 Resultater fra ristetest L/S10 av siktet kompost og kolonnetest av usiktet kompost 

sammenliknet med grenseverdier for deponering av lett forurensede masser og 

ordinært avfall.  

Stoff  Ristetest 
Resultat 
gjennom-
snitt  
mg/kg TS 
(n=4) 
 

Kolonnetest  
Resultat 
gjennom-
snitt  
mg/l TS 
(n=4) 

Ristetest 
Grenseverdi 
mg/kg TS 
Lett 
forurensete 
masser 
 

Kolonnetest  
Grenseverd
i mg/l 
Lett 
forrurenset 
masse 

Ristetest  
Grenseverdier 
mg/kg TS 
Ordinært 
avfall  

Kolonnetest  
Grenseverdi 
mg/l 
Ordinært 
avfall 

pH  7,1     

Konduktivitet 

mS/m 

 500     

Arsen (As) 0,32 0,26 0,5 0,06 2 0,3 

Barium (Ba) <0,2 0,21 20 4 100 20 

Kadmium 

(Cd) 

<0,004 <0,002 0,04 0,02 1 0,3 

Krom (Cr) 
totalt 

<0,05 <0,05 0,5 0,1 10 2,5 

Kobber (Cu) 0,36 0,37 2 0,6 50 30 

Kvikksølv 
(Hg) 

<0,001  0,01 0,002 0,2 0,03 

Molybden 

(Mo) 

0,80 0,2 0,5 0,2 10 3,5 

Nikkel (Ni) 0,11 0,22 0,4 0,12 10 3 

Bly (Pb) <0,05 0,095 0,5 0,15 10 3 

Antimon (Sb) 0,19 0,072 0,06 0,1 0,7 0,15 

Selen (Se) <0,01 <0,04 0,1 0,04 0,5 0,2 

Sink (Zn) 1,17 1,7 4 1,2 50 15 

Klorid 93,25 393 800 460 15000 8500 

Fluorid 5,70 1,45 10 2,5 150 40 

Sulfat 885 1083 1000 1500 20000 7000 

Fenoltall 0,85 1,2 1 0,3 8  

Løst organisk 
karbon 
(DOC) 

970  500 160 800 250 

Totalt 
suspendert 
stoff (TSS) 

Ikke 
analysert 

 4000 - 60000 - 

2.3.1 Brennverdi 

Usiktet slamkompost har blitt analysert for brennverdi og andre parametere som 

er vesentlig for drift av forbrenningsanlegg. Slike analyser må følge med 

forespørsler til forbrenningsanlegg for at de skal kunne vurdere om de kan 

behandle dette og om de må ta forhåndsregler. Brennverdi har stor betydning 

for forbrenningsanlegget dersom de har krav om energigjenvinning og leveranse 

til f.eks. fjernvarme. Det vil også si noe om hvor stor andel av kapasiteten på 

anlegget avfallet vil legge beslag på. Slamkomposten har en effektiv varmeverdi 

på under 1 kWh/kg, og det er å anse som svært lavt, se Tabell 4.  
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Tabell 4 Resultater fra analyse av brennverdi, gjennomsnitt fra fire prøver. 

Paramenter  Forklaring Benevning  Gjennom-

snittsverdi 

Fuktinnhold Fuktinnhold % 71,1 

Askeinnhold Askeinnhold % tv 18,4 

Askeinnhold, lev. tilstand % 5,4 

Svovel (S) Svovel (S) % tv 0,6 

Svovel (S), lev. tilstand % 0,2 

Klor (Cl) Klor (Cl) % tv 0,1 

Klor (Cl), lev. tilstand % 0,0 

Karbon (C) Karbon (C) % tv 41,2 

Karbon (C), lev. tilstand % 11,9 

Hydrogen (H) Hydrogen (H) % tv 5,0 

Hydrogen (H) lev. tilstand % 9,4 

Nitrogen (N) Nitrogen (N) % tv 1,3 

Nitrogen (N) lev. tilstand % 0,4 

Oksygen 

(beregnet) 

Oksygen (beregnet) % tv 33,6 

Oksygen lev. tilstand (beregnet) % 72,8 

Kalorimetrisk 

varmeverdi 

Kal. varmeverdi (mottatt prøve) MJ/kg 4,7 

Kal. varmeverdi (mottatt prøve) kcal/kg 1125,8 

Kal. varmeverdi (mottatt prøve) MWh/tonn 1,3 

Kal. varmeverdi (tørr prøve) MJ/kg 16,3 

Kal. varmeverdi (tørr prøve) kcal/kg 3891,3 

Kal. varmeverdi (tørr prøve) MWh/tonn 4,5 

Effektiv 

varmeverdi, 

konstant volum 

Eff. varmeverdi - konst V (mottatt prøve) MJ/kg 2,8 

Eff. varmeverdi - konst V (mottatt prøve) kcal/kg 663,9 

Eff. varmeverdi - konst V (mottatt prøve) MWh/tonn 0,8 

Eff. varmeverdi - konst V (tørr prøve) MJ/kg 15,3 

Eff. varmeverdi - konst V (tørr prøve) kcal/kg 3645,5 

Eff. varmeverdi - konst V (tørr prøve) MWh/tonn 4,2 

Effektiv 

varmeverdi - 

konstant 

volum, askefri, 

tørr prøve 

Eff. varmeverdi - konst V, askefritt (tørr prøve) MJ/kg 18,9 

Eff. varmeverdi - konst V, askefritt (tørr prøve) kcal/kg 4521,0 

Eff. varmeverdi - konst V, askefritt (tørr prøve) MWh/tonn 5,3 

Effektiv 

varmeverdi - 

konstant trykk 

Eff. varmeverdi - konst p (mottatt prøve) MJ/kg 2,7 

Eff. varmeverdi - konst p (mottatt prøve) kcal/kg 635,6 

Eff. varmeverdi - konst p (mottatt prøve) MWh/tonn 0,7 

Eff. varmeverdi - konst p (tørr prøve) MJ/kg 15,2 

Eff. varmeverdi - konst p (tørr prøve) kcal/kg 3631,3 

Eff. varmeverdi - konst p (tørr prøve) MWh/tonn 4,2 

Effektiv 

varmeverdi - 

konstant trykk, 

askefri, tørr 

prøve 

Eff. varmeverdi - konst p, askefritt (tørr prøve) MJ/kg 18,8 

Eff. varmeverdi - konst p, askefritt (tørr prøve) kcal/kg 4503,8 

Eff. varmeverdi - konst p, askefritt (tørr prøve) MWh/tonn 5,2 
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3 Sluttdisponering/behandling av avfallskompost  

3.1 Slam som gjødselvare  

Slik komposten er i dag er den ikke å anse som en kompost som kan omsettes 

som en gjødselvare. Til det er kvaliteten for dårlig med hensyn til 

bruksegenskaper.  

› Den har for høyt innhold av fremmedelementer selv etter sikting.   

› Det er ikke mulig å fjerne fremmedelementer uten at komposten tørkes mer 

opp.  

› Komposten er svært våt og klinete og vil være vanskelig å bruke i en 

jordblanding 

› Komposten har svært grov struktur og lite egnet for plantedyrking eller i 

grøntanlegg, selv etter sikting, siden den er svært klinete. 

 

Alle disse forholdene tilsier at det må gjennomføres omfattende tiltak for å 

kunne benytte komposten som en gjødselvare slik den er i dag. Det er flere 

utfordringer med å lage en gjødselvare av denne kompostmassen herunder 

plassbehov og tid.  

3.2 Forbrenning i avfallsforbrenningsanlegg 

Det er gjennomført analyser knyttet til å karakterisere avfallet knyttet til 

forbrenning. Det er analysert for brennverdi, klor- og svovelinnhold. 

Brenningsverdi er lav og effektiv brennverdi er under 1 kWh/kg, se Tabell 4. 

Komposten er våt og det organisk stoffet er delvis nedbrutt. Selv om den 

inneholder større treflis vil fukten påvirke brennverdien. Ved forbrenning er det 

viktig å blande avfall slik at det har forutsigbar brennverdi og egenskaper i 

forhold til driften på anlegget. Skal man brenne slamkompost må dette mikses 

med annet avfall på forhånd eller i bunkeren på anlegget da ingen av anleggene 

har egne innmatingssystemer for slam. Skal det tas imot i bunkeren, er det bare 

mindre mengder som kan mottas i gangen og en maks innblanding er normalt 

mellom 5 og 10 %. For å få brent slamkomposten vil det gå med store 

varmemengder for å få tørket slammet slik at en kan få det forbrent. Anleggene 

har bl.a. et krav på TOC i bunnaska på maks 3%.   

Det er vært tatt kontakt med forbrenningsanlegg i Norge, Forbrenningsanlegget 

i Ålesund, Forbrenningsanlegget til Avfall Sør, Statkraft – flere anlegg i Norge, 

BIR i Bergen og forbrenningsanlegg i Oslo.  

Kapasitet for forbrenning for 2018 er full og siste frist for innmelding av avfall 

var for Kristiansand Returkraft 1. oktober. Da var det restkapasiteten på 3000 

tonn for 2018. Tafjord kraftvarme AS i Ålesund forbrenner slam i dag og har 

konsesjon på 2000 tonn per år og slammet fra Åse renseanlegg blandes med 

annet avfall før forbrenning på en egen omlastningsplass.  
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Ingen av de andre forbrenningsanleggene har slike egne plasser for blanding av 

slam med annet brennbart avfall og kan kun motta dette i bunkeren direkte på 

anlegget. Forbrenningsanleggene disponerte ingen mellomlagerplasser og kunne 

kun motta slam som egne forsendelser direkte for forbrenning.  

Ved 3000 tonn ledig kapasitet, betyr ett lass (~20 tonn) tre dager i uken per år. 

To avtaler med to forbrenningsanlegg tilsvarer 6,5 år med daglig utkjøring av 

slamkompost som ligger lagret utenfor anlegget til Sunnfjord Miljøverk. 

Kostnaden for opplasting, kjøringen og sluttbehandlingen beløper seg til ca. 90 

millioner kroner.  

Avfall uten brennverdi vil bare tas imot av de anleggene som har restkapasitet i 

perioder av året de ikke har utfordringer med å levere den varmen de har 

forpliktet seg til å levere. 

3.3  Pyrolyse 

Pyrolyseanlegg forbrenner organisk materiale uten tilgang på oksygen. Resultat 

fra slike anlegg er biokull, bio-olje og syngass. Slike anlegg gir en annen 

restverdi til det organiske avfallet fordi man får sluttprodukter som er 

lagringsstabilt som biokull, og energibærere som olje og gass som kan 

oppgraderes og brukes til strøm varme og drivstoff (bio-diesel). 

Det finnes ikke permanente pyrolyseanlegg i Scandinavia, men det finnes mobile 

enheter. Utfordringen med disse mobile anleggene er at det organisk avfallet 

krever at det har gjennomgått en viss forbehandling mht partikkelstørrelse og et 

visst tørrstoffinnhold før avfallet kan pyrolyseres.  Kapasiteten selv på de største 

mobile anleggene er relativt lav i forhold til behovet til Sunnfjord Miljøverk, 10 

tonn per dag.  Et slikt anlegg vil derfor være i kontinuerlig bruk i 12 år.  

Kostnaden med å bygge et større permanente pyrolyseanlegg er på flere hundre 

millioner. 

3.4 Toppdekke på deponi  

For å kunne bruke slamkompost som toppdekke på deponi må den tilfredsstille 

kravene til gjødselvareforskriften, herunder fremmedelementer. Selv om 

tungmetallinnholdet er under klasse III, må fremmedelementene siktes ut 

dersom man ikke får dispensasjon for dette.  

Ut fra sikteforsøket sommer 2017 viste det seg at dette ikke var mulig uten at 

komposten tørkes ned til en mindre klinete masse.  

3.4.1 Fjerning av fremmedelementer  

Den eneste måten å fjerne fremmedelementer på, er å ta de ut på en 

magnetsikt og ved solding/siktig. En kombinert kvern med magnetsikt kan 

benyttes men dette forutsetter at komposten er tilstrekkelig tørr slik at ikke 

kvernen tetter seg. I dag har komposten et tørrstoffinnhold på i snitt 29 %. 

Dette er lavt og man må opp på 50-60 % TS dersom det skal være et håp om å 

kunne kverne komposten og fjerne ut fremmedelementer effektivt.  
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3.5 Deponering som ordinært avfall  

Den ulovlige lagring utenfor anlegget viser at miljøet er noe påvirket fra 

utlekkingsvann fra komposten. Det tas vannprøver av grunnvann og bekkevann 

nedstrøms deponiet og i prøvetakingen som ble gjennomført i mai 2017 var 

verdiene for ammonium og sink betydelig forhøyet i forhold til bekker som ikke 

er påvirket av deponert slamkompost. Grunnvannet er ikke påvirket. 

En forsvarlig deponering av avfallet med oppsamling av sigevann vil kunne 

kontrollere utslippet samt rense det. Ved ordinær deponering vil man kun ha 

bunntetting og regnvann vil kunne renne igjennom og ta med seg metaller og 

næringsstoff til sigevannet. Nedbørsmengden i Førde vil avgjøre mengde 

sigevann og mengde stoff som kan lekke ut. I sigevannet fra deponiet i dag 

måler man 0,14 mg sink/l. 

Det å deponere slamkompost som ikke tilfredsstiller gjødselvareforskriften krav 

til kvalitet er lovlig etter forurensingsforskriften kapittel 9, §9-4 punkt 4. Dette 

tiltaket krever i utgangspunktet ikke tillatelse fra fylkesmannen, men siden dette 

er så store mengder, kan det være at myndighetene vil måtte vurdere dette 

særskilt.  

 

Tekstboks 1 Utdrag fra forurensingsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall og 

§ 9-4. Forbud mot deponering av visse avfallstype 

3.6 Biocelle 

Biocelle er en midlertidig løsning for å endre egenskaper til organisk avfall som 

er vanskelig å håndtere. Det være seg at det lukter svært mye, er klinete og 

søplete eller det er kapasitetsproblemer mht. plass.  

En biocelle er en kontrollert deponi av organisk avfall hvor i en har en tett lukket 

celle hvor man ikke lar regnvann slippe inn i massen, man tar ut evt. metangass 

som oppstår og man renser sigevann som presses ut. Erfaring fra avfallsanlegg 

som har prøvd denne "lavteknologiske" løsningen er at biocelle-behandling av 

"feil-kompost", som har vært lagret i 3 til 4 år, har blitt tørrere, lukter mindre og 

redusert i mengde. 

En biocelle ville løse utfordringene på anlegget på lang og kort sikt. 

Kapasitetsutfordringen på komposteringsplassen vil bli løst, man fjerner 

avfallsoverflater som gir lukt til omgivelsen og man har kontroll på klimagasser 

og sigevann gjennom eksisterende gassanlegg og renseløsninger på anlegget. 

§ 9-4. Forbud mot deponering av visse avfallstyper 

Følgende avfallstyper er ikke tillatt å deponere: 
a) biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) 
     ikke overstiger 10 % eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 %. Det er likevel tillatt å deponere: 

1) gateoppsop 
2) forurenset jord og forurensede muddermasser 
3) ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg 
4) avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer. 

 
Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller tillate deponering av annet biologisk nedbrytbart avfall.…. 
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COWIs anbefaling fra rapport 1. september, "Risikovurdering slamlager og 

tidligere slamkompostering" er at anlegget etablerer biocelle for all 

avfallskomposten på anlegget. Kostnaden vil være mye lavere enn å finne en 

forbrenningsløsning for avfall og man får redusert nærmiljøulempene raskest 

ved at man får kontroll på klimagasser og luktutslipp fra lageret, utslipp til vann 

og estetikken på anlegget. 

3.6.1 Biocelle av lagret slamkompost  

Først bør det etableres en eller flere bioceller for komposten som ligger inne på 

anlegget på det eksisterende deponiet. Her finnes det allerede dobbelt 

bunntetting slik at man sikrer at sigevannet renses. I tillegg må cellen dekkes 

med sveiset duk for å hindre regnvann å trenge inn i komposten og ha uttak av 

gass for behandling i gassanlegg.  

Kompostmengden inne på anlegget er på ca. 17.000 tonn og tilsvarer 5100 tonn 

TS (30% TS) og 11.900 m³ vann. Ved forsvarlig innkapsling av komposten i en 

biocelle kan man oppnå en reduksjon av vanninnholdet til komposten oppnår 

50 % TS. Da må 6800 m³ porevann lekke ut. Med en potensiale på 1,2 mg sink 

/kg kompost vil porevannet kunne inneholde 6,12 kg. Dette tilsvarer en 

konsentrasjon på 0,52 mg Zn /l porevann og et utslipp av 6800 m³ sigevann vil 

tilsvare 3,5 kg sink under behandlingen i biocellen.  

3.6.2 Biocelle av ulovlig lagret slamkompost 

En eller flere biocellr for ulovlig lagret avfallskompost som i dag ligger utenfor 

anlegget er på ca. 40.000 tonn og tilsvarer ca. 12.000 tonn TS (30 % TS) og 

28.000 tonn vann. Ved forsvarlig innkapsling av komposten for å oppnå 50% 

TS, må 16.000 m³ porevann lekke ut.  

Siden det er 12.000 tonn TS i komposten vil det potensielt kunne lekke ut 1,2 g 

sink/kg kompost, se Tabell 2. Dette tilsvarer 14,4 kg Zn i porevannet, en 

konsentrasjon på 0,52 mg Zn/l porevann. Siden 16.000 m³ vil kunne lekke ut, 

vil totalutslippet fra porevannet tilsvarer 8,32 kg sink.  

Den beste løsningen for ulovlig lagret kompost utenfor anlegget, er å lage en 

eller flere bioceller på et nytt utvidet deponi utenfor dagens område, nedenfor 

der det ligger i dag. Dette arealet blir da som en del av Sunnfjord miljøverks 

deponikapasitet for annet ordinært avfall som anlegget tar imot for deponering. 

Flytting av slamkomposten vil kunne medføre økt utlekking av spesielt sink og 

ammonium til bekken nedstrøms dersom man ikke gjennomfører tiltak for å 

kontrollere avrenningen. Det er derfor best at denne biocellen(e) bygges opp i 

umiddelbar nærhet til nytt deponiområde. 

En forsvarlig etterbruk av biocellen vil kunne lagre 7.300 tonn C. En forbrenning 

vil slippe samme mengde til atmosfære samt utslipp av CO₂ fra fossilt brensel 

knyttet til transport og håndtering. Siden anlegget allerede har deponi-

gassanlegg og sigevannsrenseanlegg vil man kunne håndtere utslipp av 

klimagass og sigevann fra deponiet. 



 

 

     

SLUTTLØSNINGER FOR AVFALLSKOMPOST  11  

C:\Users\ldbl\Desktop\Mulige løsninger for slamkompost.docx  

3.6.3 Oppfølging av biocelle 

En biocelle er ikke å anse som et permanent tiltak, men en slik behandling kan 

sikre at komposten kan gjenbrukes som toppdekke på deponiet etter sikting for 

å få ut fremmedelementer. Etter 4 år bør man ta prøver av biocellen for å 

kontrollere om dette vil kunne la seg gjennomføre og bestemme deretter hvilke 

tiltak som skal iverksettes. Det kan være at komposten må behandles lenger 

enn 4 år i biocellen dersom den ikke er tørket tilstrekkelig opp.  

 

En "biocelle" må sikres ved at overvann og regn ikke trenger inn i massen. 

Eventuelt utlekket porevann fra komposten må samle og pumpes til 

eksisterende sigevannsanlegg for behandling og det må installeres 

gass"brønner" for uttak av deponigass til eksisterende gassanlegg. På denne 

måten vil midlertidig deponert kompost forurense og påvirke miljøet lite med 

hensyn til utslipp av forurenset sigevann, lukt, metanutslipp og estetikk.  

3.6.4 Oppbygging av en "biocelle"  

Denne cellen må kontrolleres ved prøvetaking og oppfølging av utlekket 

porevann. Utslippet fra denne aktiviteten vil være økt konsentrasjon av sink, 

organisk stoff og ammonium i en kortere periode til i sigevannssystemet.  

Dette tiltaket er ikke miljørisikovurdert i sin helhet siden plassering og miljøtiltak 

for kontroll av utslipp ikke er identifisert i detalj. Men ut fra en foreløpig 

vurdering er dette den løsningen som vil gi minst miljøavtrykk og beste 

samfunnsøkonomiske løsningen i forhold til de andre alternativene.  

Slamkomposten, slik den ligger i dag, er svært tett og kompakt, men den vil 

kunne brytes noe videre ned.  Det var analysert 36,4 og 42,2 % TOC i de to 

siktede kompostprøvene, og i snitt i siktet kompost er det ca. 40 % TOC i 

tørrstoffet. Andelen karbon i usiktet kompost er sannsynligvis noe høyre. 

Tørrstoffet i komposten var i snitt 32 %. Som et konservativt estimat basert på 

siktet kompost er potensialet for å lagret karbon i et eksisterende slamdeponi 

5.100 tonn karbon, se Tabell 5. Dersom all avfallskompost på SUM kompost 

deponeres på tilsvarende måte, tilsvarer det 7.300 tonn karbon. Dersom TOC er 

50% av tørrstoffet vil karbonlagring lagring tilsvare 9.100 tonn. Noe vil kunne 

gå over til metan, men komposten er allerede biologisk behandlet og andelen vil 

være liten i forhold til ferskt organisk materiale som for eksempel treverk og 

matavfall.  

Tabell 5 Potensialet karbonlagring i slamkomposten. 

 Ulovlig lagret 

kompost  

Lagret kompost Total kompost 

Mengde, tonn 40.000 17.000 57.000 

TS % 32 32 32 

% karbon i TS 40 40 40 

Totalt tørrstoff, tonn 12.800 5.440 18.240 

Total karbon, tonn 5.120 2.176 7.296 
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4 Konklusjon og anbefaling 

Ut fra et totalperspektiv med hensyn til tidsforbruk, pris og utslipp av klima-

gasser fra all annen håndtering av denne kompostmassen er deponering i en 

"biocelle" å anse som den beste miljømessige og samfunnsøkonomiske 

løsningen. Tid er en svært viktig faktor. Komposten gir plassproblemer på 

produksjonsområdet og deponiet kan ikke ligge ubeskyttet som nå både med 

hensyn til avrenning og lukt. Dersom man ikke finner en permanent løsning for 

den gamle dårlige slamkomposten kan ikke anlegget behandle slam fra sine 

eierkommuner og lage kompost med god kvalitet. Anlegget har alle 

forutsetninger for å kunne lage god kompost, men dette er ikke mulig hvis ikke 

gammel kompost kan håndteres lokalt i en biocelle. Alternativer er vurdert og 

ikke funnet forsvarlig ut fra hensyn til tid, økonomi og ulempe mht. CO₂ utslipp, 

lukt, trafikkbelastning og plassbehov.  Restkapasitet for forbrenning av 

slamkompost med lav brennverdi er svært begrenset i Norge. Det kan være 

mulig å få levert inntil 2* 3000 tonn per år som enkeltforsendelser til to 

forbrenningsanlegg og da vil ta 6,5 år med kontinuerlig bortkjøring for å få ut 

komposten fra anlegget.  

Søke om dispensasjon fra forurensingsforskriften for tillaging av biocelle for 

slamkomposten som er å anse som avfallskompost. Søknaden må inkludere en 

løsningsforslag og plan for hvordan dette skal gjennomføres med detaljplaner på 

et slikt nivå at Fylkesmannen kan vurdere dispensasjonssøknaden.  

 

› Gjennomføre en risikovurdering mht. utslipp av sigevann og deponigass 

(metan) og drift av "biocelle" iht. til plan.  

 

› Søkes om omdisponering av området til Førde kommune fra mellomlager til 

deponi slik at dette arealet kan bygges ut som et deponi med dobbel 

bunntetting og kan inkluderes i SUMs anlegg og ansvarsområdet. 

 



 

Handlingsplan SUM 2017/2018 
Håndtering av avfallskompost og 
fremtidig kompostering 

 

Aktivitet tillaging av biocelle utenfor 
eksisterende deponi 

 Totaltid 7 mnd 

1. Søke/diskutere med eierkommunen om 
lukking av bekk og disponering av areal 
utenfor anlegget avgrensning  

 1 uke 

2. Søke FM om tillatelse for å lage biocelle  2 uker 

3. 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 
1 uke avslutning  
 
7,5 mnd. 

o Stein, planering, bunntetting, 
drenering, sigevannshåndtering, 
gasshåndtering 

 

o  Knuse og sprenge stein fra 
sørsiden av anlegget mot 
traktorvei 

Ca. 1 uke 

o Avskoging, ca. 5000 m²   Ca. 3 uker  

o Forberedelse biocelle: membran, 
singel, sigevann, drenering,  

Ca. 4 uker  

4. Fjerne ca. 10.000 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  
4 uker 

5. Planering av eksiterende kompostlager / 
fortsette med kompostering som før  

  

   

 

  



 

Tillaging av biocelle innenfor 
eksisterende deponi med utvidelse  

 7 uker  

1. Søke/diskutere med eierkommunen om å 
regulere høyde på deponi ifh. 
reguleringsplan med ekstra 7 m. 

 1 uke 

2. Søke FM om tillatelse for å lage biocelle 
på eksisterende deponi  

 2 uker 

3. Forberede areal og plass for tillaging av 
biocelle for lagret slam, forutsetter 
tillatelse fra FM og eier kommune 

  
Forberede deponiet  
Bestille transport:  
2 uker 
4 uker utkjøring 
1 uke avslutning  
 
7 uker  
 
 

o Løse utfordringer med 
eksisterende blåsesand og 
asbestdeponi til ny plassering 

 

o Forberedelse av eksisterende 
deponi, bruk av stedlige masser 

Ca. 1 uke 

o Fagligere mht HMS, transport, 
transportplan 

Ca. 1 uke 

Bestille transport  Ca. 2 uker  

o Forberedelse biocelle størrelse 
50*40*7 m høyde = 2000 m²    

Ca. 4 uker  

4. Fjerne ca. 10.000 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 

5. Planering av eksiterende kompostlager / 
fortsette med kompostering som før  

  

 

  



 

Rankekompostering SUM   

1. Frigjøre areal til 7-8000 m2  
2. Flytte all kompostering på 

sydende av anlegget, lengst unna 
naboen i nord. 

Avhenger av 
løsning for 
eksiterende 
avfallskompost 

7 uker -7 mnd  
+ 9 uker + 2 uker + 3 uker evt 4-6 
mnd tak/bygg 

3. Fjellsikring, ønske om planering 
av areal for bedre utnyttelse 
(forutsetning om fremtidig bygg), 
sprenging, pukkverk 

Konkurranse, 
mobilisering  
9 uker 

9 uker  

4. Legg om til lufta ranker, strøm og 
vifter 

2 uker 2 uker  

5. Utendørsrankekompostering –  
o "Storranke med luftet 

plate" (sug), rensing av 
luft via biofilter, mellom 
0,5 -5 m³ luft/ m³ 
kompost.  

o Tak/åpen garasje hinder 
avkjøling pga. 
vind/regn/snø 
 

Fase 1:  
Rigge til storranke 
kompostering uten 
tak, justering av 
prosess med 
granbark/ goretex-
duk/tunell for 
luktreduksjon:  
Overdekning av 
ferdig kompost 
med biohud. 
  
3 uker – (2mnd 
tunell-løsning) 
 
Fase 2:  
Luktreduksjon: 
overbygg/helbygg, 
"biofilter" 
2 mnd + anbud (9 
uker) 
 4  -6 mnd 

 
  
 
 
 
 

6. Lager ferdig usiktet kompost   Luktreduksjon og 
opptørking– 
biohud/ duk.  

 

7. Tak for ferdig usiktet kompost  4 uker   

8. Ferdig kompost, lager / solding, 
slutthåndtering – Plan:   
Arealene er disponible, men 
avtaler for slutthåndtering må 
utarbeides  

Kapasitet for 
solding med og 
uten tak:   
 
Uten tak 10 m² /t 
Med tak: 50-100 
m³/t 
 
Soldverk: 
innkjøp/innleie 

 

 

 



 


