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SAMMENFATNING 

Mjøsanlegget er et behandlingsanlegg for matavfall som siden oppstarten i 2001 har 
behandlet kildesortert matavfall fra Hamar/Gjøvik/Lillehammer-regionen. Anlegget er 
eiet av kommunene i regionen, og ble i sin tid bygget som et pilotanlegg innen 
anaerob biologisk behandling av matavfall. Biogassanlegget driftes i dag for 
eierkommunene av avfallsselskapet GLØR, som har sin hovedvirksomhet på 
Roverudmyra.  
 
Etter 10 års drift har anlegget behov for rehabilitering og videreutvikling. Det 
planlegges derfor følgende oppraderinger av anlegget: 
 

 Nytt mottak og forbehandlingsanlegg for å oppnå økt biogassproduksjon, 
bedre materialutnyttelse og reduserte nærmiljøulemper. 

 Tekniske forbedringer i prosessanlegget for å redusere antall driftsstans. 
Dette vil resultere i mindre tap av biogassproduksjon. 

 Mer enn dobling av anleggets mottakskapasitet for matavfall, som vil gi en 
minst like stor økning i biogassproduksjonen. 

 Mer effektiv utnyttelse av biogassen ved å oppgradere gassen til 
drivstoffkvalitet hos Glør. 

 Økt leveranse av biogjødsel til lokalt landbruk pga. økt mengde biorest ved 
økning i behandlingskapasiteten. 

 
De planlagte tiltakene gjennomføres blant annet for å bedre nærmiljøulemper ved 
dagens drift. Spesielt er det fokus på å redusere luktutslipp og fugle- /dyreplager fra 
dagens virksomhet. 
 
Gjeldende konsesjon for dagens anleggsdrift er en del av GLØR sin konsesjon for 
Roverudmyra avfallsanlegg. Tillatelsen er gitt i brev fra Fylkesmannen i Oppland 
datert 18.08.1999.  
 
Vi søker med dette om fornyet utslippstillatelse med tanke på selve utvidelsen av 
kapasiteten ved Mjøsanlegget. De øvrige tiltakene som planlegges vil omhandle tiltak 
til forbedringer av anlegget, som er omfattet av gjeldende konsesjon.  
 
Dagens biogassanlegg på Roverudmyra er godt etablert på et område som allerede er 
regulert til avfallsrelatert virksomhet. Plasseringen og samlokaliseringen med 
sammenfallende aktiviteter gir virksomheten mulighet til å utnytte lokale ressurser og 
funksjoner på en effektiv måte. Med tanke på matavfallshåndtering betyr dette 
utnyttelse av tilgjengelig deponigass, arealer for mellomlagring av avfall, tilgang på 
hageavfall til innblanding i hygienisert kompost fra biorest, osv. Derfor er 
Roverudmyra et ideelt område å utnytte matavfallet på en miljøriktig måte. 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Mjøsanlegget AS 

Etableringen av Mjøsanlegget har sin bakgrunn i innføringen av deponeringsforbud for 
våtorganisk avfall (1993) og forbudet mot bruk av matavfall til dyrefor (2000). Det ble 
inngått en avtale med Cambi AS om bygging av et pilotanlegg for anaerob behandling 
av matavfall for produksjon av biogass. Cambi AS hadde utviklet en termisk 
hydrolyseprosess med god erfaring fra behandling av avløpsslam. Dette ønsket de å 
prøve ut på kildesortert matavfall. Mjøsanlegget ble satt i drift i 2001, og var da basert 
på innsamlet matavfall fra husholdninger i hele Hamar, Gjøvik og Lillehammer-
regionen.  I 2005 ble Mjøsanlegget skilt ut som eget AS, eiet av avfallsselskapene 
GLØR, Hias og GLT Avfall. I dag mottar anlegget også organisk avfall fra 
næringsvirksomheter, med hovedvekt på betjening av lokalt næringsliv. 
 
Status for anlegget 
Etter 10 år er anlegget nå utredet med tanke på videre drift. Det er gjennomført 
vurderinger knyttet til dagens tekniske standard, vurderinger av markedsforhold og 
alternativ plassering av anlegget. Resultatet av dette arbeidet er at anlegget har 
behov for en rehabilitering, både for å forbedre produksjonseffektiviteten og for å 
redusere nærmiljøproblemene. Flytting av anlegget er ikke anbefalt. Samtidig er det 
ønskelig med en utvidelse av anleggets kapasitet. Strengere myndighetskrav til 
biogassanlegg, spesielt i forhold til lukt og hygiene, gjør det sannsynlig at anlegget 
risikerer nedleggelse dersom forbedringstiltak ikke gjennomføres.   
 
Pilotprosjekt med bred regional forankring 
Biogassanlegget på Roverudmyra er et resultat at et bredt regionalt samarbeid, som 
omfatter alle kommunene i Mjøs-regionen. Anlegget har fra starten vært et sentralt 
anlegg i regionens miljøsatsing, spesielt innenfor miljøriktig avfallsbehandling. 
Anlegget har også vært viktig som pilotanlegg for det norske selskapet Cambi AS. De 
to andre store biogassanleggene i Norge, Ecopro AS i Verdal (2006) og Oslo 
kommunes nye anlegg på Nes (under bygging), bygger på erfaringene med 
kjerneteknologien fra Mjøsanlegget og er alle levert av Cambi AS.  
 
GLØR har driftsansvaret for anlegget, på kontrakt for Mjøsanlegget AS. 
Mjøsanlegget er organisert som et AS, og eies av avfallsselskapene GLØR, HIAS og 
GLT. Styret for selskapet er sammensatt med representanter fra eierne, og med 
representasjon i forhold til antall innbyggere i de berørte kommuner. Driften av 
anlegget utføres på kontrakt av GLØR. Anlegget har i dag 3 fast ansatte operatører i 
tillegg til daglig leder (15% stilling). Daglig leder er ansatt i GLØR. 
 

1.2 Gjeldende godkjenninger og myndighetskontakt 

Et biogassanlegg kan kunne komme til å påvirke miljø, sikkerhet og folkehelse dersom 
det skulle skje utslipp til vann, jord og luft, brann og/eller eksplosjon eller oppstå 
skadelige bakterier o.l. i biogjødsel eller kompost. Mjøsanlegget AS tar sikkerheten på 
alvor og er bygget for å hindre uhell. Selskapet har også en god kontakt med 
myndighetene og innehar en rekke tillatelser for sin virksomhet. 
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1.2.1 Utslippstillatelse etter Plan- og Bygningsloven 

Gjeldende konsesjon for dagens biogassanlegg er fra 18.08 1999, og er gitt til GLØR 
som tillatelse til drift av behandlingsanlegg for våtorganisk avfall. Konsesjonen av 
1999 omfatter biologisk behandling av våtorganisk avfall (matavfall), der den 
opprinnelige prosessen er et reaktorkomposteringsanlegg. I 2001 ble denne 
prosessen lagt om til at man behandlet matavfallet i en anaerob prosess, der 
matavfallet omdannes til biogass og til biogjødsel. 
 
I forbindelse med etableringen av Mjøsanlegget AS, ble konsesjonen ikke endret. De 
tekniske og organisasjonsmessige endringer for anlegget siden gjeldende 
utslippstillatelse ble gitt i 1999, tilsier derfor at det kan være behov for en oppdatering 
også av utslippstillatelsen for dagens virksomhet. 
 

1.2.2 Mattilsynet. Godkjenning av gjødselprodukter 

Anlegget har godkjenning i henhold til biproduktforordningen fra Mattilsynet, datert 
29.04.2008. Godkjenningen berører først og fremst anleggets prosesser for 
hygienisering og for biogjødsel (fast og flytende). 
 
Produksjonen ved Mjøsanlegget AS tilfredsstiller krav til behandlingsanlegg for 
kategori 3 avfall, i henhold til biproduktforordningen. Med kategori 3 menes grovt sett 
animalske biprodukter eller avfall (kjøtt, fisk, melkeprodukter, egg o.l.) som ikke har 
vist tegn til overførbare sykdommer og/eller er kontrollert og oppfylt gjeldende krav, 
samt kjøkken- og matavfall.  

1.2.3 Direktoratet for Sikkerhet og beredskap – DSB 

Bedriften har et stort fokus på sikkerhet ved anlegget. Et år etter oppstarten av 
anlegget ble det gjennomført en oppdaterende risikokartlegging høsten 2002, etter et 
tilsyn ved bedriften i august 2002 fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet (i dag 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)). Siden er sikkerhetsrutinene 
blitt oppdatert flere ganger, hovedsakelig i forbindelse med ISO- revisjoner. En slik 
revisjon pågår nå i forbindelse med godkjennelse for OHSAS 18001 som skal være 
oppnådd i løpet av første halvdel av 2012. 
 
Mjøsanlegget har en rekke sikkerhetssystemer installert som samordnes vha. et 
datasystem som gir alarmer med SMS-varsling når sensorene i anlegget indikerer 
usikkerhet ved anlegget. Eksempler på sikkerhetsinstallasjoner er gassdetektorer i 
gassbrønn, energisentral og den elektroniske delen av kontrollrommet. Dagens rutiner 
er i tillegg til egne erfaringer bygget på anbefalinger fra DSB, opplysninger og 
anbefalinger fra utstyrsleverandører til anlegget (Cambi AS og Impodan), m.fl..  
 
Oppgraderingsanlegg for biogass vil bli en del av GLØRs virksomhet, og vil ikke skje i 
regi av Mjøsanlegget.  Sikkerhetsmessige hensyn og godkjenninger i tilknytning til 
dette er derfor GLØRs ansvar, og omtales naturlig nok ikke her.  
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1.3 Planer for utbygging av Mjøsanlegget 

Mjøsanlegget skal utvikles og rehabiliteres for videre drift. Dette har følgende 
overordnede mål: 
 

 Matavfallet skal utnyttelse enda bedre for biogass og gjødselproduksjon ved å 
gjennomføre forbedringer i avfallsmottak og forbehandling. 

 Ytterligere effektivitet og økt biogassproduksjon skal oppnås gjennom tiltak i 
dagens prosessanlegg. Dette vil gi økt driftsstabilitet og lengre oppetid. 

 Øke anleggets samlede kapasitet fra 14.000 tonn/år til 30.000 tonn/år. 

 Biogassen skal utnyttes bedre enn i dag ved å oppgradere biogassen til 
drivstoffkvalitet på GLØRs anlegg.  

 Redusere anleggets ulemper for nærmiljøet ved å møte forventede krav fra 
myndigheter og naboer. 

1.3.1 Forbedringer og utvidelse av avfallsmottak og forbehandling 

Oppgraderingen av anlegget vil i stor grad endre dagens fasiliteter for mottak- og 
mellomlagring av matavfall. Også forbehandlingen av matavfallet vil bli endret, 
spesielt med tanke på grovsorteringen.  
 
Avfallsmottak 
Det planlegges at biler som skal levere matavfall etter oppgraderingen vil levere 
avfallet i en lukket mottakshall. I dag blir avfallet tippet ute på plassen ved anlegget, 
hvor det kan bli liggende noe tid før det blir tatt inn til forbehandling og videre 
prosessering. Hallen vil ha utvendige og innvendige porter, slik at tømming av avfall 
skjer innenfor lukket port.  
 
I tilknytning til mottaket bygges en ny innelukket avfallsbunker for mellomlagring av 
avfallet. Avfallet mates fra bunker og inn til prosessanlegget med en automatisk 
operert traverskran. Kapasiteten på avfallsbunker vil være beregnet for ca. 1 døgns 
mottak av avfall.  
 
For mottak av flytende matavfall etableres en egen mottakstank plassert utenfor, med 
påfyllingsstasjon inne i mottakshallen. 
 
Forbehandling 
Dagens forbehandling er lite effektiv og gir en stor andel rejekt. Det skal derfor bygges 
en ny og forbedret forbehandlingsløsning, som skal resultere i vesentlig mindre 
mengde organisk tap og en høyere utnyttelse av det organiske i avfallet.  
 
I tillegg til økt gassproduksjon vil dette tiltaket redusere risikoen for at flytestoff (plast, 
trevirke etc.) akkumuleres i prosessanlegget, noe som igjen vil gi færre 
driftsforstyrrelser (høyere oppetid) og samtidig en bedre kvalitet på ferdig biogjødsel. 
Det nye forbehandlingsanlegget vil erstatte dagens utendørs forbehandling 
(trommelsikting) av matavfallet, som i dag er både arealkrevende, gir et stort tap av 
matavfall og betydelige luktutfordringer. 

1.3.2 Forbedringer i prosesseringen av matavfallet 

Anlegget har i dag betydelige kostnader knyttet til dårlig fraseparering av sand og 
annet bunnslam. Dette fører til slitasje på prosessutstyr og sedimentering, spesielt i 
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råtnetankene. Hvert annet år må anlegget derfor gjennom en lengre driftsstans for 
rensing av tanker, noe som fører til tap av biogass og økte kostnader. For å redusere 
dette problemet skal det installeres teknisk utstyr for fjerning av uønsket materiale. 
 
Kjølesystemet for råtnetankene er viktig for å sikre optimale forhold for råtningen, men 
er i dag lite effektivt. Spesielt sommerstid fører dette til at råtnetankene får for høy 
temperatur. Resultatet av dette er at anleggets behandlingskapasitet og 
omdanningsgrad reduseres, som igjen resulterer i tap i gassproduksjon. Dagens 
luftkjølere skal erstattes med nytt og bedre kjølesystem. 
 
Eksisterende ventilasjonsanlegg er i dag ikke tilfredsstillende. Inneklimaforholdene i 
prosessbygget skal forbedres ved etablering av et nytt klimaanlegg, som vil bli en 
integrert løsning med nytt bygg for mottak og forbehandling.  

1.3.3 Utvidelse av behandlingskapasiteten 

Behandlingskapasiteten på anlegget skal utvides fra 14.000 tonn/år til 30.000 tonn/år. 
For å gjennomføre dette planlegges følgende tiltak: 

 Mottak og forbehandlingsanlegget, som beskrevet i 2.2.1, bygges for full 
kapasitet (30.000 tonn/år). 

 Bygging av en ny råtnetank. I tillegg til å øke behandlingskapasiteten, vil dette 
tiltaket føre til bedre redundans (tilgjengelighet) i anlegget. Det vil da bli mulig 
å opprettholde 50% av kapasiteten på anlegget når det må gjennomføres 
vedlikehold/ tankrens på en av råtnetankene. 

 Ny hydrolyseringslinje nr. 2 for hygienisering og termisk behandling av avfallet. 

 Utvidelse av luktbehandlingsanlegget, for å håndtere større luktmengder 

 Tiltak på gassfakkel og energisentral på grunn av økte biogassmengder 

 Oppdatering av kontroll- og overvåkingssystemet 

 Utvidelse av lagringskapasitet for biogjødsel 

1.3.4 Oppgradering av biogassen til drivstoff 

Det nye Mjøsanlegget planlegges med tanke på at biogassen som produseres skal 
gjennomgå en oppgradering til kjøretøykvalitet. Dette skal skje utenfor Mjøsanlegget, 
ved GLØRs anlegg som også ligger på Roverudmyra.  
 
I dag har GLØR et samarbeid med selskapet MemfoAct, som skal gjennomføre 
utprøving av mikrofiberteknologi for utseparering av metan fra biogassen fra 
Mjøsanlegget. Det gjennomføres tester i et pilotanlegg ved GLØRs anlegg i perioden 
2011/12. Endelig valg av teknologi for oppgraderingsanlegget vil bli valgt etter at 
resultatene fra pilottestingen foreligger.  

1.3.5 Redusere anleggets ulemper for nærmiljøet 

Mjøsanlegget AS ble bygget som et pilotanlegg da regelverket rundt biogassanlegg 
var sparsomt. Ettersom biogassanlegg har blitt mer vanlig og teknologiene bedre har 
også kravene fra samfunnet blitt strengere. Dette gjelder spesielt krav til lukt. 
 
Mjøsanlegget utgjør i dag hovedsakelig en ulempe for omgivelsene med tanke på 
perioder med lukt. Det er derfor et mål i seg selv at oppgraderingen av anlegget skal 
forbedre luktsituasjonen betraktelig. Dette vil oppfylles på flere måter. Etablering av et 
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innelukket mottak for avfall med et slusesystem med to porter som vil hindre at lukt fra 
avfallet spres til omgivelsene ved mottaket, vil bety mye. Etableringen av en bunker 
for mellomlagring av matavfall vil også bidra til å hindre luktspredning. Det samme vil 
avviklingen av trinnet med solding gjennom trommelsikt, som i dag skjer utendørs. I 
tillegg skal det etableres et nytt luktbehandlingsanlegg. 
 
Andre ulemper for nærmiljøet, som brann- og eksplosjonsfare og utslipp til 
omgivelsene påregnes å bli minimert ytterligere ved oppgradering av anlegget og 
utskifting av eldre til nyere teknologi.  
 
I et større perspektiv er det både signaler fra EU og EØS om at kravene til 
materialgjenvinning og klimagasskutt vil bli strengere. Oppgraderingene som 
planlegges ved Mjøsanlegget vil redusere ulempene i form av klimagasser (CO2 og 
CH4), bedre energiutnytting av biogassen (fra 50% til 100%) og redusere andelen 
rejekt med organisk innhold slik at en større del av næringsstoffene vil bli tatt vare på i 
henhold til EUs avfallshåndteringspyramide. 

1.4 Opplysninger om søker 

Ansvarlig søker Mjøsanlegget AS 

 Adm. dir. Tom Werven 

Adresse Åsmarkveien 301, Roverudmyra 

Postadresse co/ GLØR, Postboks 170 2601 Lillehammer 

Organisasjonsnummer 98 7916 346 
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2 LOKALISERING – ROVERUDMYRA 
AVFALLSANLEGG 

Mjøsanlegget ligger plassert inne på området til Roverudmyra avfallsanlegg, adresse 
Åsmarkveien 301, der avfallsselskapet GLØR IKS har sitt hovedanlegg for 
avfallsbehandling.  
 
Utvidelsen av anlegget vil skje ved etablering av tilbygg omkring det eksisterende 
biogassanlegget (se skisse, s FF). Adkomsten til anlegget vil være uendret i forhold til 
dagens situasjon. 

2.1 Forhold til gjeldene arealplaner 

Gjeldende reguleringsbestemmelser for Roverudmyra miljøstasjon, steinbrudd og 
pukkverk ble sist revidert 14.03.05. Virksomheten er hjemlet i reguleringsplanens pkt. 
4.1 “Området kan benyttes til avfallsmottak og funksjoner som naturlig hører sammen 
med dette, herunder gjenvinningsstasjon/anlegg, behandlingsanlegg, lager og 
deponi”.  
 
Området Roverudmyra er per dato inne i en prosess hvor Lillehammer kommune skal 
vurdere forslag til endringer i den gjeldende reguleringsplanen. Dette gjelder bl.a. 
begrensninger i driftstid. 

2.2 Driften av anlegget 

GLØR IKS er ansvarlige for driften av Mjøsanlegget AS. Anlegget har 3 ansatte samt 
daglig leder (15%) ansatt i GLØR IKS. Det forutsettes at videre drift og vedlikehold av 
anlegget vil baseres på samme organisering, eventuelt med en forsterkning av staben 
som en konsekvens av anleggsutvidelsen. 
 
Driften av anlegget er basert på 8 timers dag, 5 dager pr uke. Produksjonen av 
biogass som skjer i bioreaktorene/ råtnetankene er en kontinuerlig biologisk prosess, 
som driftes 24/7. Store deler av prosessanlegget går derfor døgnkontinuerlig på 
automatisk drift og med hjemmevaktordning. Anlegget er bemannet kun på dagtid, og 
mottak av avfall skjer når anlegget er bemannet. 
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3 PRODUKSJONSFORHOLD 

Mjøsanlegget AS har som visjon å utnytte avfallet som behandles best mulig. 
Matavfall fra husholdninger og næringsmiddelprodusenter er råstoff for produksjonen 
av biogjødsel, jord og biogass.  

3.1 Beskrivelse av biogassprosessen 

Selve biogassanlegget består av flere trinn som kan deles inn i ulike hovedprosesser. 
Nedenfor gir tabell 1 en forenklet beskrevet både hvordan hovedprosessen foregår.  
 
Tabell 1:  Forenklet beskrivelse av hovedprosessene ved Mjøsanlegget i dag og 

etter planlagt utbygging. 

Trinn Prosess I dag Etter ombygging 

1 Mottaksanlegg  
 

Lukket telthall på plassen 
utenfor anlegget. Avfallet blir 
tippet inne i teltet, og kan bli 
liggende noe tid før det blir 
tatt inn til forbehandling og 
videre prosessering.  
 

Mottakshall med utvendige 
og innvendige porter, slik at 
tømming av avfall skjer 
innenfor lukket port. 
Slusesystemet hindrer lukt 
fra avfallet i å spres til 
omgivelsene. I 
mottaksanlegget vil det 
også være en avfallsbunker 
for fast matavfall, samt 
lagertanker for flytende 
pumpbart avfall.  
 

2 Forbehandlings-
anlegg 
 

Trinn 1 Utendørs:  
Poser og sekker rives opp, og 
plast og andre 
fremmedlegemer fjernes fra 
matavfallet vha. en 
trommelsikt.  
 
Trinn 2 Innendørs: 
Matavfallet tømmes inn i et 
mottak. Fra mottaket mates 
avfallet til en rist, hvor det 
tilsettes vann før blandingen 
går inn i en grovkvern og 
derfra til et mellomlager. Her 
danner det seg et flyteslam 
og bunnslam med grus, sand 
og annet som samler seg i 
bunnen.  
 
Blandingen blir hygienisert 
(kokt opp under trykk), og 
blandet med mer vann i en 
utjevningstank utendørs. 
Blandingen kjøles ned og 
pumpes så over i 
reaktoranlegget, der biogass 

Hele prosessen vil foregå 
innendørs, og i et større 
anlegg dimensjonert for 
30.000 tonn matavfall. 
Trommelsikten fjernes og 
erstattes av nytt 
forbehandlingsanlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablering av enda en 
hydroliseringslinje for 
dobbel kapasitet.  
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blir produsert. 
 

3 Reaktoranlegg Selve omdanningen av 
matavfall til biogass skjer i et 
såkalt reaktoranlegg, med 
råtnetank og tilhørende 
utstyr. 
 

Prosessen vil skje på 
samme måte, men vil 
fordele seg på to 
råtnetanker. I tillegg vil det 
bli installert nytt kjølesystem 
for å opprettholde optimale 
forhold året igjennom.  
 
Hydrosyklon og 
skruepresse installeres for 
å fjerne finstoff og flyteslam 
gjennom hele prosessen.  
 

4 Gasshåndterings
- anlegg 

Gassklokker for lagring av 
gass, energisentral som lager 
damp og elektrisitet av 
biogass, 
oppgraderingsanlegg til 
fakkel mm 
 

Gassklokke og fakkel vil 
bestå som i dag. 
 
Energisentralen vil kun 
bruke deponigass fra 
Roverudmyra til produksjon 
av varme og gass til 
hydrolyseringsprosessen. 
 
Biogass vil bli fraktet i rør til 
det nyetablere anlegget for 
oppgradering av biogass til 
drivstoff hos GLØR. 
 

5 Anlegg for 
håndtering av 
biorest 

Biorestlager for flytende 
biorest, avvanningsutstyr, 
komposteringsanlegg for fast 
biorest. 

Som i dag. 
Utvidet lagringskapasitet for 
biorest. Det vil etableres 
overdekning på lagringen 
for å hindre avdamping og 
forringelse av 
næringsinnholdet.  

6 Øvrig Buffertanker, luktrenser, mm. Utvidet kapasitet på 
luktbehandlingsanlegg. 

 
Ved Mjøsanlegget, slik det fremstår i dag, foregår deler av forbehandlingsprosessen 
ute i friluft (se fig. XX). Utvendig rankekompostering, avfallslevering, solding/sikting 
mm. kan gi opphav til lukt, tiltrekke seg skadedyr og avrenning til omgivelsene. 
Anlegget var lenge opphav til fugleplage, men denne er i dag betydelig eliminert ved 
etablering av et lukket telt for mottak og solling/sikting av matavfallet.  

 
Selve biogassprosessen er en kontrollert biologisk prosess som skjer i store 
råtnetanker etter en hygieniseringsprosess som dreper uønskede bakterier og gjør 
matavfallet bedre tilgjengelige for de nyttige bakteriene i bioreaktoren. Gassen som 
dannes samles i dag opp og driver kjelen og turbinen i energisentralen slik at det 
dannes damp til forbehandling av avfallet og elektrisitet til intern bruk og salg på 
strømnettet. 
 
Etter at avfallet er ferdig råtnet blir råtneresten avvannet. Den tørre bioresten 
komposteres, mens den våte lagres til bonden henter den for å gjødsle åkeren. 
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Se fig. 1 for flytskjema over prosessene på dagens anlegg. 
 
 

 
Fig. 1:  Flytskjema over biogassproduksjon ved Mjøsanlegget. 
 
 
Det nye Mjøsanlegget planlegges, som nevnt, å være langt mer lukket, med 
slusesystem for avlevering av avfall (pumpbart og fast) og avfallsbunker for 
mellomlagring av avfall. Prosessene for biogassproduksjon vil bli flyttet innendørs og 
effektivisert på flere måter. Som Figur 2 under viser, vil det nye Mjøsanlegget 
produsere langt mer gass, emn denne vil ikke brukes til strømproduksjon men gå 
uavkortet til drivstoffoppgradering. Energisentralen vil utelukkende li drevet av 
deponigass fra Roverudmyra. 
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Fig. 2: Flytskjema over biogassproduksjon i det nye Mjøsanlegget 

3.2 Avfallstyper og – mengder 

I dag mottar Mjøsanlegget matavfall fra husholdninger fra kommunene som 
representeres av de interkommunale samarbeidsbedriftene GLT, GLØR og Hias. Det 
tas også imot noe pumpbart næringsavfall (slakteavfall, matfett, fiskeavfall, o.l.). 
Biogassanlegg flere andre steder i landet tar i mot husdyrgjødsel og/eller avløpsslam i 
sine anlegg. Dette er ikke aktuelt for Mjøsanlegget AS. De ønsker i stedet å sikre 
kvaliteten på bioresten slik at den trygt kan brukes som jordforbedrer og erstatte 
kunstgjødsel i jordbruket. 
 
Produksjonsrapportering for 2011 viser at det ble tatt inn vel 17.549 tonn matavfall fra 
husholdninger før behandling. Etter grovsorteringen med trommelrist gikk bare 
vel12.900 tonn til videre behandling i anlegget. I tillegg tok anlegget i mot 40-60 tonn 
næringsavfall hver uke, dvs. mellom 2.100 og 3.100 tonn pumpbart næringsavfall i 
løpet av året. Til sammen lå dermed fjorårets matavfallshåndtering i overkant av 
anleggets faktiske kapasitet på 14.000 tonn årlig. 
 
Det oppstår betydelige mengder fremmedmateriale (rejekt) allerede fra 
grovsorteringen (trommelsikt). Andelen rejekt på 25-30% skyldes både valg av 
grovsorteringsløsning og ordningen for innsamling av matavfall. Noe av avfallet fra 
husholdningene består f.eks. av bleier. Bleier er i utgangspunktet uønsket i 
Mjøsanlegget, men på grunn av ulike sorteringsordninger rundt om i Mjøsdistriktet 
følger dette med. Inntil dagens innsamlingsrutiner endres, må en derfor forvente en 
noe høyere andel rejekt enn det som normalt er å forvente i et slikt anlegg (ca 10%). 
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Mjøsregionen har sortert ut matavfall siden 1990-tallet, og husholdningene er derfor 
godt vant med ordningen. Likevel viste en plukkanalyse gjort for Hias IKS i november 
2010 at restavfallet bestod av så mye som 32% våtorganisk avfall. Dette tilsvarer 
4.000 tonn våtorganisk avfall årlig som ikke kildesorteres men som utgjør et 
potensiale for framtidig økning i råvaretilgang for Mjøsanlegget. 
 
Planene for det nye Mjøsanlegget innebærer ca. en dobling av kapasiteten. Anlegget 
vil da kunne behandle 30.000 tonn matavfall hvert år. Det kan da bli aktuelt å få flere 
interkommunale foretak med i samarbeidet om behandling av matavfall. Ikke minst vil 
en dobling av kapasiteten åpne muligheten for å ta i mot større mengder avfall fra 
næringsmiddelindustrien; både fast og pumpbart. Markedet alene tilsier at anlegget i 
perioder i dag kan ta inn opp til 300 tonn næringsavfall hver uke (15.600 tonn/år). 
Anlegget må derfor avvise store mengder næringsavfall fordi kapasiteten er for liten.  

3.3 Produkter og restprodukter 

Produkter og restprodukter fra anlegget er i form av biogass, biogjødsel og rejekt.  
 
Mengdene for et normalår er oppgitt i tabellen nedenfor. Det ble i 2011 forbehandlet 
hele 17.549 tonn avfall ved anlegget, noe som resulterte i prosessering av 12.907 
tonn matavfall, tett opp mot dagens kapasitet på 14.000 tonn. Tabell 2 under viser 
produktene fra behandlingen. 
 
Tabell 2: Produkter og restprodukter fra det eksisterende Mjøsanlegget (tall fra 2011). 

 Mengde 2011 Andel 

Biogass 1.417.337 Nm3 50% energiutnyttelse til 
varme og elektrisitet 

Flytende biogjødsel  14.000 m3 Inneholder omkring 30% 
av den organiske massen i 
avfallet 

Fast biorest (råtnerest) 1.224 tonn  

Produsert kompost (på 
plate) 

2.429 tonn  

Rejekt fra forsorteringen 
(sikterest til forbrenning) 

4.595 tonn Ca 25 % av innkommende 
avfall. 

 
Disse tallene vil endres betydelig når de planlagte utbedringene kommer på plass 
sammen med en dobling i kapasiteten til 30.000 tonn. Blant annet vil mengden rejekt 
bli betydelig lavere, noe som i sin tur vil være med på å øke mengden gass og 
gjødsel. Tabell 3 under estimerer følgende produksjonstall for det nye Mjøsanlegget: 
 
Tabell 3: Estimat for produkter og restprodukter fra det nye Mjøsanlegget. 

 Forventet mengde Andel 

Biogass 3.000.000 Nm3/år 100% utnytting som 
drivstoff 

Flytende biogjødsel 30.000 m3/år  

Fast biorest Ca. 2.500 tonn/år  

Produsert kompost (på 
plate) 

Ca. 5.000 tonn/år  

Rejekt fra forsorteringen 
(til forbrenning) 

2.800 tonn/år 10% 
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3.3.1 Anvendelse av biogass 

Som tabell 2 og 3 over viser, produseres det i dag årlig 1.400.000 Nm3 biogass i 
råtnetankene. I tillegg samles det opp deponigass fra Roverudmyra (ca. 1.331.112 
Nm3). Både deponigass og biogass som produseres ved Mjøsanlegget brukes i dag til 
å lage elektrisitet og varme ved anlegget. Dette brukes til å dekke det interne behovet 
i anlegget. Varmen brukes både i prosessene ved anlegget og til oppvarming av 
bygninger. Overskytende energiproduksjon selges. I 2011 ble omkring halvparten av 
den totale strømproduksjonen på 2.242.482 kWh solgt. Det er i dag ikke muligheter for 
å selge fjernvarme fra anlegget. 
 
Det nye Mjøsanlegget vil gi en potensiell dobling av dagens biogassproduksjon. 
Biogassen som produseres skal gjennom en oppgraderingsprosess hos GLØR til 
drivstoffkvalitet (min. 97% metan). Dette er den miljømessig beste utnyttelsen av 
biogassen, og biogassen vil derfor kunne utnyttes opp mot 100%. Det er innledet en 
dialog med Oppland fylkeskommune om bruk av biogass som drivstoff på bussene i 
regionen, der gassen distribueres av et gassdistribusjonsselskap med backup-system 
med naturgass.  
 
Energisentralen vil bestå, men vil etter oppgraderingen primært utnytte deponigassen 
fra Roverudmyra til produksjon av varme. Om strømproduksjonen til eget forbruk skal 
opprettholdes, vil bli vurdert i forprosjektet. 

3.3.2 Anvendelse av biogjødsel 

Etter at forråtnelsesprosessen i reaktorene er ferdig, er fortsatt ca. 30% av det 
organiske materialet igjen i tanken. I tillegg består råtneresten av betydelige mengder 
nitrogen og fosfor som kan brukes til gjødsel. 
 
Råtneresten blir i dag avvannet, slik at strukturmaterialet i form av slam kan blandes 
inn som jordforbedringsmateriale til GLØR sin produksjon av kompost fra hageavfall. 
GLØR produserte ca. 2.430 tonn hygienisert kompost i 2011. 
 
Den flytende bioresten fra avvanningen kan direkte erstatte bruken av kunstgjødsel i 
landbruket.  Det leveres ca. 14.000 m3 flytende biorest med ca. 2,5 % tørrstoff til 
landbruket hvert år. Bøndene i området henter det flytende biogjødselet fra 
lagringstankene på tankvogner med traktor. I tillegg til lagringstankene inne på 
Roverudmyra, har GLØR inngått avtale med bønder i området for leie av utrangerte 
gjødselkjellere hos bonden for vinterlagring av biogjødsel. 
 
Denne ordningen for biogjødsel vil videreføres også etter ombyggingen og utvidelsen 
av Mjøsanlegget. Økt produksjon kan gi enda flere bønder tilgang på biogjødselen. 

3.3.3 Disponering av rejekt 

Med rejekt menes uønskede avfallsfraksjoner i inngående matavfall. Rejekt tas ut i 
prosessen i flere trinn. Størstedelen tas ut i forbehandlingen, spesielt fra 
trommelsorteringen. Rejektet inneholder for eksempel poser fra innsamlingen, 
tekstiler, diverse feilsortert avfall(særlig plast) og inert avfall (sand, grus, knust glass, 
metall). Det følger også med en del matavfall og annet organisk materiale i rejektet. 
Rejekt fra grovsorteringen med trommelsikt ble i flere år behandlet i bioceller, for 
nedbrytning til kompost (uren/uhygienisert). Siden april 2011 har dette avfallet blitt 
sendt til forbrenning med energiutnyttelse.  
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Dagens rejektandel er relativt høy, og er derfor en av grunnene til at forbehandlingen 
skal bygges om. Etter oppgraderingen av anlegget forventes andelen rejekt å bli 
nærmere halvert. Særlig skal mengden organisk avfall i rejektet betydelig ned. 
Rejektet vil også gjennomgå en avvanning for å øke tørrstoff (TS) i rejektet. Med en 
lavere andel organisk avfall, og høyere andel plast og annet avfall med høy 
brennverdi, skal rejekt fra det nye Mjøsanlegget sendes til forbrenning med 
energiutnyttelse. I dag har Mjøsanlegget en avtale med Geminor om levering av 
brennbart avfall.  

3.4 Forbruk av innsatsvarer 

Generelt er forbruket av innsatsvarer begrenset til energi i form av varmtvann, damp 
og elektrisitet, og vann til rengjøring og utspeding av matavfallet. Bruken av 
kjemikalier er begrenset, for ikke å påvirke kvaliteten på biogjødsel eller evt. utslipp fra 
anlegget. I dag brukes kjemikalier kun til rengjøring og ved mekanisk vedlikehold. 

3.4.1 Energiforbruk 

Mjøsanlegget er i dag selvforsynt med energi fra egen energisentral med 
gassgenerator og dampkjel. 
 
Det fremtidige anlegget vil kun utnytte gassen fra GLØRs deponi på Roverudmyra for 
å dekke anleggets varmebehov i en dampkjel. Deponigassen bidrar også i dag til 
energiproduksjon. Med den planlagte ombyggingen antas det at 100% av 
deponigassen vil bli utnyttet til energiformål ved Mjøsanlegget.  

3.4.2 Vannforbruk 

Et biogassanlegg av denne typen har et stort vannbehov. Vann brukes til å spe ut 
matavfallet, slik at tørrstoffinnholdet inn på reaktortankene reduseres til 8-12% TS. I 
tillegg brukes en del vann til spyling og rengjøring.  
 
Mjøsanlegget får i dag vann fra GLØRs eget grunnvannsforsyning, i tillegg til en 
mindre andel fra kommunalt nett som brukes til dampproduksjon i kjelen. 
Vannforbruket i anlegget er til sammen 14.476 m3 i 2011. Noe brukes også som 
spylevann ved rengjøring av tanker osv. Dette kommer inn som prosessvann (1.292 
m3). Noe vann resirkuleres i prosessene i anlegget, men store mengder vann ender i 
den flytende bioresten. Det siste må påregnes å øke tilnærmet proporsjonalt med en 
fordobling av kapasiteten.  
 
Vann til rengjøring går enten inn i prosessen, eller avrennes inn på deponiets 
sigevannsanlegg.  Avløp til offentlig nett fra anlegget omfatter kun sanitært avløp. 

3.4.3 Andre innsatsvarer 

Bruken av kjemikalier ved biogassanlegget er begrenset til et minimum. Dette er viktig 
for bedriften for å sikre så rene produkter som mulig. Det brukes bionedbrytbar såpe 
ved rengjøring og annet renhold.  
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4 UTSLIPPSFORHOLD OG KONSEKVENSER AV 
TILTAKET 

Dagens utslipp fra Mjøsanlegget dreier seg hovedsakelig om lukt og vann. Vi har også 
vurdert andre forhold, som støy, trafikk og visuelt inntrykk. 

4.1 Lukt 

Matavfall kan gi opphav til sjenerende lukt i form av svovelforbindelser, 
nitrogenholdige gasser og lukt fra organiske syrer som dannes ved bedervet mat. 
 
Dagens luktsituasjon 
Det er ikke gjennomført detaljerte beregninger av luktforholdene fra Mjøsanlegget. 
Siden anlegget ble startet opp har det kommet 7-8 klager per år fra naboer. Klagene 
har hovedsakelig dreid seg om fugleplager og enkelte lukthendelser. Lukten har i 
enkelte tilfelle vært registrert helt ned i Lillehammer sentrum (ca 6 km i luftlinje), og 
har tiltrukket seg fugl og skadedyr. Fugleplagene har i det senere avtatt betydelig etter 
at det ble satt opp et lukket lagertelt for midlertidig lagring av matavfall. 
 
Dagens anlegg er bygget med et luktbehandlingsanlegg (biofilter) for behandling av 
luktkilder som finnes inne i anlegget. Luktutslipp fra den lukkede prosessen kan 
forekomme ved uhell og vedlikeholdsarbeider. 
 
Lukten som oppstår fra dagens anlegg er hovedsakelig fra all utendørs aktivitet, med 
forbehandling og etterbehandling av avfallet. Lukten kommer primært fra ferskt avfall 
som mellomlagres noe tid før det er kapasitet til å ta det inn i prosessanlegget. Noe 
lukt kommer også fra forbehandlingen med trommelsikt.  I tillegg kan det i kortere 
perioder kommer noe lukt fra rankekomposteringen (GLØR). Selve 
biogassproduksjonen skjer i et lukket system med små muligheter for lekkasje av 
luktgass. 
 
Lukt fra det nye Mjøsanlegget 
Ved den planlagte utbyggingen vil denne utendørs aktiviteten i hovedsak opphøre, og 
lukten forventes å bli betydelig redusert. Forbehandling, bearbeiding og produksjon av 
biogass vil skje i lukkede anlegg, og mottak, mellomlagring og alle trinn i 
forbehandlingen vil skje under samme tak. Det skal etableres et lukket, innendørs 
mottak med slusesystem, samt en bunker for mellomlagring av avfallet før 
forbehandling. Alle utendørs aktiviteter vedrørende håndering av matavfallet vil bli 
avviklet.  
 
Kilder til lukt fra det nye Mjøsanlegget vil hovedsakelig være utslipp av prosessluft 
som renses for lukt i et biofilter. I tillegg kan det forekomme diffuse utslipp og utslipp 
ved vedlikehold, i prinsippet fra hvor som helt på anlegget. Begge kilder vil etter 
ombyggingen gi mulighet for adskillig mindre lukt enn i dag. Konsekvensene av 
tiltakene ved Mjøsanlegget forventes å være udelt positive for omgivelsene. Det må 
likevel tas høyde for at det kan forekomme uhell og lekkasjer også ved et nytt anlegg.  
 
I forbindelse med oppgradering av biogass til drivstoff vil det installeres et system for 
fjerning av H2S og CO2 fra rågassen. Luktgasser vil også bli fjernet i forbindelse med 
prosessene som skal oppgradere biogassen til drivstoffkvalitet ved GLØRs anlegg. 
Mjøsanlegget AS og GLØR samarbeider med MemfoACT om et pilotanlegg for testing 
av membranteknologi for gassrensing til ren metangass.  
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Tiltak for å hindre lukt ved uhell vil inngå som en del av arbeidet med 
beredskapsplanen for utslipp til miljø. 

4.2 Øvrige utslipp til luft 

Utslipp fra energisentral 
Forbrenning av biogass og deponigass gir netto utslipp av klimanøytral CO2. 
Forbrenning av biogass/deponigass gir et klimamessig bedre utslipp enn direkte 
utslipp av biogass/deponigass. Utslippene fra energisentralen vil kunne bli redusert 
ved det nye anlegget fordi kun deponigassen vil bli brukt til varmeproduksjon for 
Mjøsanlegget og lite eller ingen gass vil brukes til strømproduksjon. 
 
Utslipp fra oppgraderingsanlegget for biogass 
I Mjøsanlegget omdannes matavfall til biogass. Biogass består hovedsakelig av metan 
og karbondioksid. I tillegg forekommer noe nitrogen, noe svovelgass (H2S) og 
ammoniakk. Metangassen renses, og skal tilfredsstille svensk standard for bilgass 
type A, dvs. innehold minimum 97% metan. De øvrige gassene vil, sammen med CO2 
bli sluppet ut i det fri fra oppgraderingsanlegget. Dette vil foregå ved GLØRs anlegg 
på Roverudmyra. 
 
Utslipp fra fakkel 
Fakkelen er ment som et sikkerhetstiltak i gassystemet dersom avsetning til 
gasslager, oppgraderingsanlegg eller gassmotor ikke er mulig. Hensikten er å unngå 
utslipp av metan og luktgasser. Fakling av metan vil gi utslipp av klimanøytral CO2. 
 
Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp kan oppstå flere steder i prosessen ved biogassproduksjon. Dette er 
vanligvis små utslipp av drivhusgasser og luktgasser, i tillegg til gasser fra ufullstendig 
forbrenning og eksos. 
 
Utslipp av metan 
Metan, hovedkomponenten i biogass, er en sterk drivhusgass og skal normalt ikke 
lekke ut av et lukket system som det en har i et biogassanlegg. Små lekkasjer kan 
allikevel oppstå fra prosessutstyret.  
 
Det vil bli utført løpende overvåkning av utslipp og lekkasjesøking av metan på det 
nye Mjøsanlegget. 
 
Utslipp av lystgass 
Det kan oppstå noe lystgass (N2O) fra vinterlagringstanker for biogjødsel samt 
behandling av matavfall.  
 
Mest lystgass dannes i hygieniseringstrinnet, som er en lukket prosess. Gassen skal 
derfor ikke slippe ut i særlig grad. 
 
Dagens lagringstanker er uten overdekning, noe som kan føre til forringelse av 
nitrogenforbindelser og dannelse av lystgass i bioresten. Som en del av 
oppgraderingen vil det derfor etableres overdekning på de nye 
vinterlagringsbassengene.  
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4.3 Utslipp til vann 

Dagens Mjøsanlegg har ikke andre utslipp av vann til det kommunale ledningsnettet 
enn sanitæravløp.  
 
Spylevann fra rengjøring går inn som prosessvann inne i anlegget. Overvann fra 
anlegget går til deponiets behandlingsanlegg for sigevann (GLØR). 
 
Når det gjelder vann i flytende biorest anses dette som et løsningsmedie for 
næringsstoffene som landbruket i Mjøsregionen skal kunne utnytte som flytende 
gjødsel, slik som i dag. Det er ikke mulig å avsette all biogjødsel hele året. 
Overskytende flytende biogjødsel lagres i vinterlagringstanker. Biogjødselet fra 
råtnetankene blir også avvannet noe for å holde tørrstoffandelen nede.  

4.4 Støy 

Støy har ikke vært et uttalt problem ved det eksisterende anlegget. Nærmeste nabo er 
opplyst å være 1,2 km fra det planlagte anlegget. Det har imidlertid ikke blitt gjort 
støyberegninger som kan bekrefte eller avkrefte dette. 
 
I utgangspunktet vil et mer lukket anlegg gi forventning om mindre støy enn et åpnet 
anlegg. Som følge av økt trafikk inn og ut av området kan trafikkstøyen øke noe. 
 
Det er også i dag noe støy fra annen virksomhet på Roverudmyra. Dette er bl.a. fra 
håndtering av containere o.l. på GLØRs anlegg. I tillegg er det et pukkverk i nærheten 
hvor det foregår utsprengninger o.l. Det er derfor liten grunn til å tro at Mjøsanlegget 
utgjør en avgjørende støykilde i området. 
 

4.5 Avfallsdisponering 

Avfall fra anlegget omfatter hovedsakelig rejekt. Rejekt fra biogassproduksjonen skal 
sendes til forbrenning og energiutnyttes. Noe avfall kan også oppstå i forbindelse med 
vedlikehold og utskifting av utstyr, drift- og vedlikehold o.l. Avfallet vil i alle tilfeller bli 
håndtert i henhold til gjeldende regelverk. 
 
Avfall fra vedlikeholdsarbeider etc. blir håndtert i henhold til reglene for behandling av 
avfall, og levert til godkjent mottak.  

4.6 Visuelt inntrykk 

På vedlagte figur 3 er vist en illustrasjon av nye Mjøsanlegget. Dominerende 
elementer i forhold til dagens anlegg vil være den nye mottakshallen og 
forbehandlingshallen, som vil ha en høyde på ca. 10 meter. Den nye råtnetank nr. 2 vil 
også være et godt synlig element.  
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Fig. 3:  Oversikt over det nye Mjøsanlegget slik det er planlagt per mai, 2012.  

Illustrasjon: Arkitektene Astrup og Hellern AS. 

4.7 Trafikkforhold 

4.7.1 Dagens trafikk 

Mjøsanlegget AS har selv gjort en kartlegging av trafikken inn og ut fra 
biogassanlegget, registrert over en 10-dagers normalperiode. Trafikken til 
biogassanlegget er konsentrert om tidsrommet 07:00- 15:30.  
 
I den perioden som ble registrert var det størst trafikk inn til anlegget i tidsrommet 
12:00-15:30, og da med en hyppighet på opp til 6 biler på halvannen time. Antallet 
biler per dag varierte fra 9 til 21, med en normalbelastning på omkring 15 biler fordelt 
på hele døgnet. De fleste av disse bilene brukte ca. 6 -10 min innenfor portene. 
Unntaket var bilene som kom inn for å bli vasket rene, noe som tar noe lengre tid. 
Disse utgjør 1-4 biler per dag.  
 

4.7.2 Fremtidig trafikk 

Den planlagte doblingen av kapasiteten vil gi økt trafikk til/fra Mjøsanlegget. 
Utbyggingen vil mest sannsynlige ikke blir doblet i forhold til dag, men at økningen i 
avfallsmengden blir håndtert på tyngre biler. Nye kunder som vil dekke økningen i 
kapasitet vil være kommuner lengre vekke, og som vil benytte seg av omlasting til 
større biler for sitt avfall. I tillegg vil økningen i kapasitet også dekkes av flere 
næringskunder, der avfallet generelt håndteres på større laste/varebiler for større 
tonnasje. 
 
Trafikken til Mjøsanlegget vil utgjøre kun en mindre del av den totale 
trafikkbelastningen ved Roverudmyra miljøanlegg. 
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5 FOREBYGGENDE TILTAK OG BEREDSKAP 

5.1 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Mjøsanlegget er godkjent etter ISO 14000. Det innebærer bl.a. risikoanalyser av 
virksomheten. Anlegget er per dato i gang med godkjenning etter OHSAS 18001 som 
vil omfatte ytterligere fokus på arbeidsmiljø. 
 
Hvert år gjennomføres to vernerunder, hvorav det deltar fagpersonell fra BHT 
Innlandet med verneingeniør én av gangene. 

5.2 Beredskapsplaner 

Arbeidet med sikkerhet og beredskap ved Mjøsanlegget drives i et tett samspill med 
Glør sin virksomhet på Roverudmyra. Virksomheten arbeider systematisk for å 
forbedre beredskap med prioritet på menneskets liv og helse, miljø og materielle 
skader. Som en illustrasjon på det pågående arbeidet er det i vedlegg I vist Sjekkliste 
beredskap, der dette arbeidet er vist.   

5.3 Brann- og eksplosjonsvern 

Mjøsanlegget har utarbeidet rutiner for varsling ved brann og/eller eksplosjon ved 
anlegget. Brannvesenet har også årlige inspeksjoner av anlegget da det anses som et 
særlig brannobjekt. 
 
Mjøsanlegget AS er i gang med arbeidet å danne en industriverngruppe som skal ha 
spesialkompetanse på brannslukking, gasslekkasjer, førstehjelp og bruk av 
hjertestarter.  

5.4 Sikkerhetssystemer 

Anlegget er utstyrt med et sentralt drift- og overvåkingssystem, installert for at 
prosessen (etter forbehandling) skal kunne gå ubemannet. Anlegget er utstyrt med 
nødvendige driftsalarmer og sikkerhetssystemer med automatisk stopp og alarm til 
hjemmevakt. 

5.5 Driftsstans 

5.5.1 Planlagte driftsstans 

Vedlikehold og utskifting av utstyr vil skje etter en fastsatt vedlikeholdsplan. Noe kan 
utføres mens anlegget er i drift, andre operasjoner må tilpasses årstid og døgnrytme 
for å unngå kapasitetsproblemer i anlegget.  
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5.5.2 Uforutsette driftsstans 

Dersom det skulle oppstå langvarige driftsstans eller redusert behandlingskapasitet 
må deler av avfallet sendes til andre behandlingsanlegg, i henhold til hva 
beredskapsplanen legger opp til.  
 
Mottaksbunkeren vil ha kapasitet til mellomlagring av avfall i ett døgn. Kortvarig 
driftsstans utover dette og i noen dager er forutsatt håndtert ved at avfallet 
mellomlagres ute på plassen.  

5.6 Luktutslipp ved driftsuhell og driftsstans 

Det vil sjelden oppstå luktutslipp fra biogassanlegget som vil gi risiko for sjenanse 
utenfor anlegget. Biogassproduksjonen er en biologisk prosess som går kontinuerlig.  
 
Ved kortvarig stans i forbindelse med vedlikehold etc. vil derfor anleggets nødfakkel 
forbrenne gassen. Ved strømbrudd vil biogassproduksjonen fortsatt gå, og dette kan 
gi luktutslipp fra anleggets sikkerhetsventiler. Normalt vil anlegget holdes lukket så 
lenge strømstansen varer.  
 
Ved langvarig strømstans kan det av arbeidsmiljøhensyn være nødvendig å ventilere 
fra porter og vinduer. Langvarige driftsstans vil også kunne føre til at avfall som blir 
liggende utenfor mottaket begynner å avgi lukt, men i utgangspunktet skal avfallet 
leveres til alternativt mottak/behandlingssted i slike situasjoner. 

6 OVERVÅKING OG KONTROLL 

6.1 Internkontroll – kvalitetssikring 

Internkontroll utføres etter internkontrollforskriften og OHSAS 18001. 

6.2 Mottakskontroll 

Alt avfall som mottas anlegget blir veiet og kontrollert av anlegget operatører. Mottak 
skjer kun når anlegget er betjent. Veiing av inngående og utgående mengder og 
tilhørende dokumentkontroll foretas på GLØR sin vektstasjon.  

6.3 Driftsovervåking 

Det føres ukentlige lister over alle mengder når det gjelder mottak, drift og produksjon 
ved anlegget. All produksjon overvåkes via datasystemer. Dette gjelder også 
hjemmevakt. Alle alarmer på anlegget går via SMS. 
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6.4 Utslippskontroll 

For å kontrollere utslipp til vann fra Roverudmyra, er det utarbeidet et eget 
vannprøveprogram av Eurofins. Prøvetakingen foretas fire ganger årlig, fra sigevann, 
overvann og bekker. 
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7 KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

Biogassanlegget vil bli stanset i anleggsfasen. Avfallet vil i denne perioden bli levert til 
annet behandlingsanlegg for matavfall . Avtaler om dette er pr i dag ikke inngått. 

7.1 Generelt 

Utslipp i anleggsfasen reguleres i forbindelse med byggesak og følger her bare som 
en foreløpig informasjon. 

7.2 Anleggsfase 

Det vil være en anleggsfase på ca. 9 måneder fra byggestart for grunnarbeidene, som 
er planlagt å starte oktober 2012, til oppstart av utvidet prosesslinje, som er satt til juni 
2013. Overleveringen av det ferdige anlegget er satt til oktober 2013, med avslutning 
av prosjektet i desember 2013.  
 
I anleggsfasen kan det kunne forekomme økte belastninger på nærmiljøet i form av 
støv, støy og trafikk. Disponering av masser fra byggegrop, annet anleggsavfall og 
eventuell grunnforurensning vil bli håndtert mest mulig lokalt, i samarbeid med GLØR 
IKS  
 
For å unngå skade på helse og miljø vil det bli tatt miljøhensyn i all planlegging og 
gjennomføring av tiltak i byggeperioden. Dette vil inkludere utarbeidelse av HMS-plan, 
miljøplan og riggplan for gjennomføring av byggeprosjektet. 
 

7.3 Miljøkonsekvenser og tiltak 

7.3.1 Støy 

Det vil forekomme støy fra byggevirksomhet, anleggstrafikk, graving og eventuell 
sprengning. Det må også påregnes at det kan forekomme noe støy ved oppføring av 
bygningene; spesielt med tanke på håndtering av metallkonstruksjoner, støy fra 
anleggsmaskiner samt trafikkstøy. 
 
Det er et mål å begrense sjenerende støy til et minimum, men støygrensene kan bli 
overskredet i perioder av anleggstiden. Dette gjelder spesielt sprengningsarbeider o.l.  

7.3.2 Lukt 

Anleggsfasen vil normalt ikke gi opphav til sjenerende lukt, men det kan oppstå 
dersom det påtreffes avfall i gravearbeidene. Dersom det skulle forekomme graving i 
områder med potensiale for luktutslipp skal arbeidene gjennomføres så raskt som 
mulig.  
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7.3.3 Støv 

Oppvirvling av støv under gravearbeider og fra transport av masser og annen 
transport til og fra anlegget kan forekomme. Ulempen dette måtte medbringe antas å 
være lokal og i liten grad utgjøre et problem for nærliggende bebyggelse (1,2 km). 
Tiltak for støvdemping skal vurderes dersom det skulle oppstå problemer.  

7.3.4 Anleggstrafikk 

Det vil forekomme anleggstrafikk ved transport av gravemasser og avfall, 
bygningsmaterialer og anleggskomponenter og ikke minst personale.  

7.3.5 Avfallsdisponering 

Det vil oppstå avfall både fra bygge- og anleggsvirksomheten og brakkeriggen. Dette 
vil hovedsakelig bestå av avfall fra rivning av bygningskomponenter, spregning og 
utgraving av masser og bygging av nye anlegg. Noe avfall vil være emballasje. Små 
mengder farlig avfall kan også oppstå. Alt avfall skal håndteres i samsvar med 
avfallsplanen. Løsmasser vil i størst mulig grad bli disponert på Roverudmyra. 

7.3.6 Forurenset grunn 

Roverudmyra Miljøpark er et anlegg der det tidligere er deponert avfall. Nye 
Mjøsanlegget vil i hovedsak bli bygget på fjell. Dersom man ved graving kommer inn i 
områder med tidligere deponert avfall, vil dette bli re-deponert etter avtale med FMOP. 
 
Det forventes ikke forekomster av annen forurenset masse i grunnen der graving 
planlegges. 

7.4 Informasjon til naboer - Varslingsrutiner 

Det skal utarbeides egne rutiner for varsling av naboer i forbindelse med aktiviteter 
som kan gi sjenanse i nærmiljøet. 
  



  

Side 28 av 30 
O:\2012\20120049 Prosjektledelse Nye Mjøsanlegget\04 Sluttdok\Konsesjonssøknad Endring i utslippstillatelse\20120049R10 Søknad om utslippstillatelse Endelig.docx 

ORDFORKLARINGER  

 
 

Uttrykk Forklaring 

Biogass Gass med metan fra omdanning av organisk materiale 

Biogjødsel Omdannet og stabilisert biovann 

Bioreaktor Annet ord for råtnetank 

Biovann Vann med oppløst matavfall gjennom anlegget 

Bunker Lager for mottak av avfall 

CMS Control and monitoring system (kontroll og overvåkingssystem) 

Energisentral Prosessavsnitt for produksjon av termisk energi til anlegget 

Finstoff Små partikler som finnes i matavfallet, som fjernes i prosessen 

Gassfakkel Fakkel for brenning av overskuddsgass 

Hydrolyse Oppløsning av matavfallet i vann 

Oppetid Kontinuerlig drift uten driftsstopp, nedetid o.l. 

Redundans 
Tilgjengelighet, oppetid. Redundante løsninger er f.eks doble linjer, 
buffertanker o.l. for at prosesser kan gå selv om andre prosesser 
stopper. 

Rejekt Uønsket avfallsfraksoner i matavfallet. F.eks stein, sand, plast etc. 
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Råtnetank 
Lukket tank der biovannet omdannes av metanogene bakterier 
under anaerobe forhold, og det dannes metan 

Sterilisering Hygienisering ved temperatur over 133 OC 

Termisk 
Hydrolyse 

THP: Oppløsning av matavfall ved høy temperatur og trykk. 
Patentert prosess fra Cambi. Er samtidig hygieniseringslinje 
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VEDLEGG 1 
  07062011 

 

 Sjekkliste beredskap 
Prioriteringer:  1. Menneskers liv og helse, 2. Miljø, 3: Materielle skader 

Område: 

 

Hele bedriften 

Dato: 

 

 

07.06.2011 
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Kommentar 

ORGANISERING:    

Beredskapsleder utpekt X lhe Respektive driftsledere for 

materielle skader. 

Alle aktuelle varslinger og meldinger avtalt X lhe Øvelse 2008. Oppslag alarmer. 

Alarmtelefonnummere slått opp X lhe ok 

Rømningsveier X lhe Oppgradert 

Plan over brannslukningsapparater slått opp X lhe Revideres kvartalsvis 

Organisering av mannskap avtalt X lhe Er tema under øvelser. 

    

    

    

ØVELSER:    

Brannvern- og sikkerhetsøvelse avholdt X lhe Avholdt 31.3., 28.4, 1.6-2011 

Førstehjelpskurs X lhe Avholdt 03.11.2010.  

Kurs hjertestarter X tw Avholdt 22.02.2012 

BEREDSKAPSUTSTYR:    

Slanger X lhe  

Førstehjelpskrin på plass X lhe Tom W. ajourholder 

Sykebårer på plass X lhe I Mjøsanlegget og garderobe 

Brannslukningapparater på plass og 

kontrollert 

X lhe Kontroll 2012 avholdt 

Støvmasker på plass og i godkjent stand X tw Kontinuerlig oppfølging fra 

driftsledere  

Absorberende middel X tw  

    

    

    

    

 
 
 



 
  

 

 


