
ECOPRO AS  

         

Organisk avfall blir til grønn energi og biogjødselprodukt 



Nøkkelinformasjon 

– Fabrikken i drift siden 2008 

 

– Eid av interkommunale avfallsselskap 

og Steinkjer kommune - bak 

selskapet står 52 kommuner! 

 

– Dekker ca 80.000 km2 og ca 220.000 

innbyggere 

 

– Pilotanlegg med internasjonalt fokus – 

Ecopro benyttes som utstillingsvindu 

 

– Eneste velfungerende biogassfabrikk i 

Midt-Norge 

 

 

 

 

 

 

         

10% 28,21% 10% 16,75% 18,31% 16,73% 

http://mna.no/


 

Behandlingsmetode 

         

• Avfallet blir behandlet iht. metode 1 i biproduktforordningen 

• 100% smittebarriere ved at alt avfall steriliseres på minimum 1330C i 

20 minutter 

 

• Behandlingsprosessen er basert på et høyteknologisk konsept utviklet 

og levert av Cambi (N) 

 

• Alt avfall føres tilbake til kretsløpet 

• Gass => p.t. elektrisk kraft 

• Gjødsel => landbruket 

• Plast/tekstiler blir til varme 

 

http://mna.no/


 

Råvarer 

         

 

• Behandler ca 40.000 tonn 

råvarer som blir omvandlet til 

biogass og  gjødsel 

 

• Råvarene kommer i all 

hovedsak fra private 

husholdninger men behandler 

også avfall også fra 

næringsaktører 

 

• Næring: bl.a. avfallsfraksjoner 

fra husdyrslakteri, slam fra 

settefiskanlegg, slam fra 

oppdrett og fiskeensilasje 
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Prosess 

         

http://mna.no/


 

Prosess 
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Nå-situasjon nedstrøms 

         

http://mna.no/


 

Ecopros muligheter og utviklingsplaner 

         

• Økt behandlingskapasitet?  - politiske signaler og samfunnskrav  
• Krav om utsortering av matavfall => økte mengder 

• Matavfall fra Trondheim og omegn? 

• Andre fraksjoner? 

 

• Lokal småskalaproduksjon – desentralisert biogassproduksjon? 
 

• Våt biorest som gjødsel 

 

• Utvikling av jordprodukter – tørrgjødsel erstatte torv 

 

• Biogass som drivstoff 

 

 
 
 

http://mna.no/


 

Gjødsel og jordprodukter 

         

 

• Ecopro leverer årlig 12.000 tonn tørrgjødsel til landbruket 

men har også tilgjengelig ca 50.000m3 våtgjødsel 

• Sprer i dag tørrgjødsel på ca10.000daa kornjord 

• Resirkulering av fosfor  

• Tilfører lett plantetilgjengelig nitrogen til jorda 

=> Erstatter bruk av mineralgjødsel ved å resirkulere næringsstoffer 

 

• Våtgjødsel til 12-15.000 daa kornjord er tilgjengelig fra 

Ecopro 

 

• ……men i fremtiden kan tørrgjødsla benyttes til 

jordproduksjon som  torverstatning 

 
 
 

http://mna.no/


 

Biogass, nå-situasjonen 

         

• Med dagens avfallsmengde generer Ecopro ca 30GWh biogass 

 

• Av gassen genereres årlig ca 7-8 GWh elektrisk kraft hvorav 4-5 

GWh/år leveres på strømnettet - men dette er en svært dårlig 

forretning med dagens strømpriser  

 

 

=> For å benytte biogassen til drivstoff til kjøretøy, må gassen renses 

samt gjøres transportabel gjennom komprimering 

 

 

http://mna.no/


 

Hva er biogass? 

         

• Biogass er metan (CH4) - men fornybart opphav 

 

• Biogass er nøyaktig samme produkt som naturgass, men 

naturgassen er noen millioner år gammel… 

 

• Biogass fra er 100% fornybart 

 

 

 

 

http://mna.no/


 

Biogass, Ecogas AS 

         

• For å skille den enerettstildelte aktiviteten med kommersiell aktivitet er 

datterselskapet Ecogas AS stiftet 

 

• Formålet med datterselskapet er kjøpe rågass (urenset gass fra Ecopro) for 

så å rense denne til kjøretøykvalitet 

 

• Kjøretøygass skal selges til det kommersielle markedet hvor typiske kunder 

kan være Gasnor, AGA o.l. 

http://mna.no/


         

Maksimering av metansalg ved 

at man erstatter energi til damp 

med bio (flis) samt kjøp av 

elektrisk kraft til prod. prosessen 

Gassrensing 

ved hjelp av 

vannscrubber  

Et antall flak 

utgjør logistikk 

mellom 

produksjon og 

sluttkunde 

Gassen 

komprimeres på 

flak til ca250 bar 

24 - 29GWh 

energi med 

metaninnhold 

på ca 98%  

25 - 30GWh energi med 

metaninnhold på ca 60-65%  

ECOPRO 

ECOGAS 



         

Bussene i Trh 

benytter årlig ca 

70 GWh 

komprimert gass 

(CBG) 

Gassen 

omgjøres til 

komprimert gass 

(CBG) 

X GWh fra LNG 

eller LBG) 

30 GWh fra 

Ecogas AS 

X GWh fra 

landbruk, blå 

sektor etc 



 

Biogass, Ecogas AS 

         

 

• Totalkostnad for prosjektet forventes å ligge på i overkant av kr50mill 

 

• Tilsagn på investeringstilskudd fra Enova på kr17mill 

 

• Byggesøknader, anskaffelser etc er gjennomført  

 

• Prosjektgjennomføring: 

– Valg av kunde av gass 

– Investeringsbeslutning 

– Bygging 

– Forventet levering av gass til markedet i slutten av 2. halvår 2017 

 

 

http://mna.no/


         

 

 

Levering av 30GWh biogass til 

markedet 

Tilførsel av energi fra biomasse for behandling 

av råvarene - resulterer i økt gassutbytte 

Erstatte 

torv 

12-15.000 

daa 

kornjord 



 

 

         

 
 
 

Rågass Rågass 

Husdyrgjødsel 
Substrat Substrat 

Rågass 

Biogjødsel 

Biogjødsel 

Fiskeslam og 

ensilasje 
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«Det grønne skiftet – fra ord til handling» 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 

http://mna.no/

