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Auragata 3, 6600 Sunndalsøra

Sirkulære Sunndal

Biogass til industri / transport
Gjødsel til økologisk jordbruk

3D modell Tilapia AS

Overskudsvarme – varmvann + damp

Fjord Aquaponics

Overskuddsvarme fra Hydro tilgjengelig via
fjernvarmenettet.
Benytter til oppvarming av bygg og prosesser.
Overskuddsvarme fra Ottem Resirk gjøres
tilgjengelig til operatørene i Akvakultur
parken.
Felles utnyttelse av vannrensekapasitet. Mål
om å belaste Sunndal VA så lite som mulig.

Slam og død fisk/reker sendes til Ductor.
Sammen vil alle virksomhetene genere
Om lag 300 arbeidsplasser.

For døgnkontinuerlig drift vill Ductors virksomhet kreve omlag 30 - 50 stillinger
(ca 35 lokalt). Drift, service og vedlikehold inklusive transport og logistikk.
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Ductor Forbehandling – Nitrogen gjenvinning
Ductor forhandlingssystem
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Ductor Fermenter
Buffertank
Separasjon
Ammoniumstripping
Kjemikalielager
Produktlager (Ammoniumvann)

Sunndal Energi
Fjernvarme
Ottem Resirk
Damp / Varmtvann
Elektrisitet
Sunndal Energi

Produksjon

Råstoff
Fiskeensilasje
21 000t

(kat II)

Hygienisering

Ductor

Anaerob
utråtning

Separasjon

Tørking / Pelletering

10,4 Mnm3 (64 GWH)
Biogass 60%CH4

Fiskeslam
43 000t

22 000 t/år
NPK Gjødsel (pellets)

Kyllingsgjødsel
7 600t

4 140 t/år
Ammoniumvann

Kugjødsel
36 000

Råtnerest retur

2 970 m3/h Prosessvann

Renses til NORVAR Std.

Sunndal VA
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Revidert planskisse (under arbeid)
Råstoff mottakshall hos Ottem
Alle råstoffer leveres på et sted.

Rensing prosessvann
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Lukt reduserende tiltak
Velprøvd teknologi og gode rutiner er krav
Eksempler på tiltak:
Alle biogas anlegg må ha dette på plass!
• Råstoff kommer in i lukkede conainere og tanker (ingen lukt).
• Råstoff leveres tilegnet mottakshall, som står under undertrykk
slik at all luft tvangsventileres til luktbehandlingsanlegg. (ingen
lukt).
• hallporter må være lukket før tømmeluker kan åpnes.
• Kontinuerlig måling av luktfilter ( kullfilter) slik at vi disse skiftes
før luktutslipp oppstår
Lukket container (Ottem)

• Gode rutiner for renhold og ryddighet på alle områder ute som
inne!
• Nød fakkel på biogass - brenne gassen på over 400 grader
(ingen lukt)

Romerike Biogassanlegg – Biofilter + vasketårn
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LUKT
SINTEF Norlab – Uavhengig miljørådgivningsselskap
Dette er et Luktrisikokart
Sannsynlighet for tydelig lukt innenfor en time dersom man slipper

ut 2000 ou/s konstant fra anlegget uansett kilde. Det er sannsynlig
at utslippet vil bli mindre en indikert.

Rød

= Stor risiko (> 1 % av timene ved konstant utslipp).

Oransje

= Middels risiko (0,5-1 %).

GUL

= liten til middels risiko (0,1-0,5 %).

Grønn

= liten risiko(0,01-0,1 %).

Ingen farge = svært liten risiko (<0,01%).
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Stort fokus på lukt og sikkerhet i alle ledd!
Lover, forskrifter og beste praksis følges!
Utslipsdirektivet

Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 følges

- Stiller kravt til utslipp
Internkontrollforskriften

Ulike anleggområder krever ulike spesifike tiltak

- Stiller krav til den som driver anlegget

▪ Logistikk og transport (inngåeende / utgående)

Veilederen fra Miljødirektoratet
- Stiller krav til den som søker utslippstillatelse (driftsplan for
luktutslipp).

▪ Mottak og lager

Det skal utarbeides

➢ Driftsplan

▪ Biogass prosessen
▪ Biogass oppgradering, gass lager, fakkling etc
▪ Gjødsel produksjon
Ductor forbehandling / Tørking og pelletering

➢ Tiltaksplan
➢ Beredskapsplan
➢ Kommunikasjonsplan med overordnede prinsipper og mål
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Kommunedirektørens instilling – FØLGES!
• Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013, Regulering av
luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven legges til grunn når
det skal settes krav til luktutslipp.

Sunndal kommunestyre ber om at forurensningsmyndigheten setter
krav om at:
• Virksomheten villutarbeide en driftsplan der det sikres at
luktutslippene ikke overstiger anbefalinger i TA 3019/2013, kap.
3.3.1 pkt 1) og 2), vedr. utslippsmengde og frekven.
• Virksomheten skal utarbeide rutiner og planer i tråd med
anbefalinger beskrevet i kap. 3.2 i TA 3019/2013.
• Det vill utarbeides dokumentasjon på hvilke tiltak som er mulig å
sette i verk dersom krav i tillatelsen ikke overholdes

• Det settes krav til rensing av prosessavløpsvann før påslipp
til kommunalt ledningsanlegg. Grenseverdier angitt i tabell 3.7
og tabell 7.1 i NORVAR-rapport 149/2006 skal gjelde for
påslipp av prosessavløpsvann fra biogassanlegget.
Sunndal kommunestyre gjør ellers oppmerksom på følgende
forhold:
• Sikkerhetssoner tilknyttet høyspentanlegget langs
Industrivegen må overholdes. Denne grensa ligger ca. 20
meter inn på tomta, i samsvar med reguleringsplan for
Håsøran Nord av 02.11.05.
• Det er kun areal regulert til industriformål som kan utnyttes.
Planlagt utnyttelse i samsvar med tegning A203602-T-0-A001, rev C01 kan ikke tillates.
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Alt ligger til rette på Sunndalsøra!
Sunndalsøra er et fantastisk lokasjon for etablering av prosessindustri med behov for varme i
interne prosesser. Dette bidrar sterkt til reduksjon av klimagass fotavtrykk og holdbahet.
På Sunndalsøra vill det bli det bli produsert landets mest bærekraftige:
Biogass, reker og fisk.

➢

Stor tilgjengelighet på overskuddsvarme

➢

Mye kompetanse på Sunndalsøra

➢

Fantastisk mulighet å ta inn og skipe ut råvarer å produkter via RoRo Kaia

➢

Når Europeiske markedet fra Sunndalsøra

➢

Mye aktivitet og nyetablering på Sunndalsøra

➢

Super støtte fra SUNS, SNE og andre lokale aktører
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