


























Fra: Janne Kristiansen (XPRO)[janne.kristiansen@xpro.as]
Sendt: 14.07.2022 16:29:02
Til: Postmottak SFMR[sfmrpost@statsforvalteren.no]
Tittel: Søknad om utslipp - Gnr. 3 bnr. 1 - Surnadal kommune 

Hei,
 
Sender søknad via e-post da Tilde er nede:
 

Det søkes om utslippstillatelse for biogass-anlegg for Ola Vaseng.
 
Ola Vaseng skal etablere biogass-anlegg på Kvammen gård i Øvre Surnadal. Anlegget er i
prosjekteringsfase med mål om ferdigstillelse i løpet av 2022.
 
Anlegget skal produsere biogass basert på husdyrgjødsel fra egen gård (ca. 6000 tonn
storfegjødsel). I tillegg legges det opp til å kunne ta i mot storfegjødsel fra naboer og
fiskeslam fra oppdrettsanlegg. Anlegget samler opp og nyttiggjør utvikling av metan og
reduserer ustlipp av metangass, noe som blant annet vil bidra til å redusere klimagassutslipp
fra gården.
 
Biogassen skal anvendes i gassmotorer til å produsere strøm til eget forbruk. Eventuell
overskuddsstrøm fra anlegget skal selges. Samlet forventes det å produsere ca. 360.000 m3
biogass pr år, av dette forventes det å bli produsert ca. 230 680 KWh/år i elektrisk strøm.
Resten av energien vil bli som overskuddsvarme, som skal gå til å varme opp reaktortanken,
og ellers andre oppvarmingsbehov på gården.
 
Restproduktet/bioresten skal benyttes til spredning på eng, på samme måte som
husdyrgjødsel(storfegjødsel) på gården benyttes i dag. Restproduktet fra biogassproduksjonen
kommer inn under Mattilsynets kategori 3-materiale, og kan derfor anvendes
direkte som organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel.
 
Tiltakshaver er i dialog for intensjonsavtale om fiskeslam fra oppdrettsanlegg. Mengdene er
estimert til ca. 200 tonn fra oppdrettsanlegg.
 
Naboer av eiendommen er:
 
 



 
Best regards

Janne Kristiansen
Department Manager

XPRO AS
Storgata 3, 6509 Kristiansund, Norway
Mob: +47 454 82 767 | Office:: +47 974 00 004 
janne.kristiansen@xpro.as  www.xpro.as 
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1 Bakgrunn 
 

Ola Vaseng skal etablere biogass-anlegg på Kvammen gård i Øvre Surnadal. Anlegget er i 

prosjekteringsfase med mål om ferdigstillelse i løpet av 2022. 

 

Anlegget skal produsere biogass basert på husdyrgjødsel fra egen gård (ca. 6000 tonn 

storfegjødsel).  I tillegg legges det opp til å kunne ta i mot storfegjødsel fra naboer og 

fiskeslam fra oppdrettsanlegg. Anlegget samler opp og nyttiggjør utvikling av metan og 

reduserer ustlipp av metangass, noe som blant annet vil bidra til å redusere klimagassutslipp 

fra gården. 

 

Biogassen skal anvendes i gassmotorer til å produsere strøm til eget forbruk. Eventuell 

overskuddsstrøm fra anlegget skal selges. Samlet forventes det å produsere ca. 360.000 m3 

biogass pr år, av dette forventes det å bli produsert ca. 230 680 KWh/år i elektrisk strøm. 

Resten av energien vil bli som overskuddsvarme, som skal gå til å varme opp reaktortanken, 

og ellers andre oppvarmingsbehov på gården. 

 

Restproduktet/bioresten skal benyttes til spredning på eng, på samme måte som 

husdyrgjødsel(storfegjødsel) på gården benyttes i dag. Restproduktet fra biogass-

produksjonen kommer inn under Mattilsynets kategori 3-materiale, og kan derfor anvendes 

direkte som organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel.  

 

Tiltakshaver er i dialog for intensjonsavtale om fiskeslam fra oppdrettsanlegg. Mengdene er 

estimert til ca. 200 tonn fra oppdrettsanlegg. 

 

Denne rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene av en Risiko- og Sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) som er utført i forprosjektfasen, og som skal sendes inn av tiltakshaver 

sammen med søknad om utslippstillatelse. 

 

 

 
Anlegget er tenkt plassert på et lite område dyrket jord på gårdsbruket til Ola Vaseng, 

Kvammen gård, gnr. 3 bnr. 1 i Surnadal Kommune i Møre og Romsdal. Se kartutsnitt figur 1, 

kart over området figur 2, kart med skisse av anlegget figur 3, perspektiv av anlegget fra sør 

figur 4 og skisse over anlegget figur 5. 

  
Figur 1 Kartutsnitt Ola Vaseng, Kvammen gård (gnr. 3 bnr. 1). Tenkt plassering i rødt. 
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Figur 2 Kart over området 

 

Figur 3 Kart med skisse av anlegget 
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Figur 4 Perspektiv fasader fra sør 

 

 

 
Figur 5 Skisse over anlegget 

 

 

A: Adgangsvei 
00: Teknisk hus /container 
10: Inntakstank 
30: Råtnetank 
50: Gasslager 
51 Gassfakkel 
Etterlagertank (eksisterende 
tanker vest for biogassanlegget) 
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Anlegget designes som et lukket system med prosesser som angitt i Figur 6. 

 

Figur 6 Systemskisse 

 

 
Husdyrgjødselen produseres lokalt av storfe på gården. Bioresten skal benyttes til gjødsel på 

egen mark.  

Det legges det opp til å kunne ta i mot storfegjødsel fra naboer og fiskeslam fra 

oppdrettsanlegg. Dette vil generere noe transport med leveranser ca. 2 ganger per måned i 

hovedsak med lastebil. Årlig kjørestrekning er estimert å være ca. 1800 km. Dette utgjør et 

forbruk på ca. 720 liter diesel per år, og et årlig CO2-utslipp på ca. 2250 kg. 

(Kilde: SSB Drivstofforbruk og utslipp per kjørte kilometer for et utvalg av trafikksituasjoner og 

kjøretøygrupper. 2016. Gjennnomsnitt av ulike fartsgrenser og kjøremønster.) 

 

 
Anlegget består av en inntakstank på 6 meter i diameter (30 m2) som rommer 130 m3, der 

gjødelsen tas inn til anlegget. Gjødselen fraktes med rør direkte fra fjøs. Fra inntakstanken går 

gjødselen videre til en råtnetank som har størrelse på 15 meter i diameter (180 m2) og som 

er dimensjonert for gjennomsnittlig oppholdstid på 40 dager. Den samlede 

råtnetankskapasiteten blir på ca. 1050 m3. 

 

 
Etter utråtning vil substratene bli overført til eksisterende sluttlager, der det blir avkjølt for å 

stoppe utråtningsprosessen. Gassen fra råtnetanken blir samlet opp og blir pumpet til 

containeren for rensing av H2S. Ferdig behandlet biogass skal benyttes til å drive 2-3 

gassmotorer, som skal produsere strøm til gården og for eventuelt salg på strømnettet. 

Råtneresten blir avkjølt før den havner i sluttlageret, for å stanse råtneprosessen. 

 

 
Husdyrgjødsel avgir lukt. Biogassanlegget etableres på gård med husdyr (storfe) med allerede 

etablert sluttlagertank for storfegjødsel/møkk. Avstand til nærmeste nabo er 300  m og 

situasjoen mtp. lukt for naboer i forbindelse med denne etableringen vurderes å være uendret 

eller lavere fra dagens drift. Det vurderes sannsynlig med mindre lukt for naboer, da 

hysdyrgjørdsel nå blir prosessert før det skal benyttes på mark. 

 

 

 
I tilknytning til driften av anlegget vil det være ny leveranse til gården 1-2 ganger per måned. 

Aktivitet med maskiner o.l. på gården/tomta vil være tilnærmet uendret fra dagens gårdsdrift. 

Teknisk utstyr som pumper, koblinger, gassmotorer o.l. vil stå i lukket konteiner med 

støydemping og luktfilter. 
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Så å si alt som går inn i prosessen i anlegget skal gjenbrukes, og det genereres i så måte lite 

avfall ved selve driften. Dette håndteres gjennom gårdens eksisterende abonnement for 

avfallslevering. 

 

I byggeprosessen vil det utarbeides en avfallsplan som beskriver mengdene av avfall og 

hvordan dette skal håndteres. 

 

2 Risikoanalyse 
 

 

 
ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egna til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging, jf. Plan- og bygningsloven § 4-3. Risikovurderingen er prosessorientert. Det vil si 

at alle forhold ved de ulike prosesstrinnene i biogassanlegget som beskrevet i systemskissen i 

kapittel 1.2 er vurdert med hensyn til risiko for utslipp. Metodikken er beskrevet i Norsk 

Standard «Krav til risikovurderinger» (NS 5814:2008). 

 

Analysen er begrenset til de prosessene som tiltakshaver Ola Vaseng er ansvarlig for.  

 

Analysen tar for seg følgende hovedtemaer: 

 

• Utslipp til vann eller grunn  

• Utslipp til luft 

• Støy 

• Lukt 

• Trafikkforhold 

• Annet 

 

Det er ennå ikke søkt utslippstillatelse, og denne rapporten vil danne grunnlag for søknaden. 

Normalt vil en utslippstillatelse sette vilkår for lovlig utslipp og omtale rammebetingelser i 

form av lover (forurensingsloven) og forskrifter som berører ytre miljø. Herunder 

forurensingsforskriften, avfallsforskriften, forskrift om varsling av akutt forurensning mv. og 

internkontrollforskriften.  

 

Fare for jordskjelv med skadepotensiale er vurdert å være uaktuell i området hvor anlegget 

skal ligge, og er ikke videre vurdert i ROS-analysen. 

 

Det er ikke sett på risiko for materiell / økonomi i denne analysen; fokuset har vært på ytre 

miljø og helse. Det betyr ikke at analysen ikke tar for seg hendelser som vil kunne ha en 

konsekvens for materiell eller økonomi, men hendelser som utelukkende har den type 

konsekvenser er ikke inkludert. 

 

 
 

ROS-analysen er basert på en gjennomgang av prosjektdata og risikovurderinger av 

tilsvarende anlegg. Det ble gjennomført et arbeidsmøte 28.04.2022 hvor alle deler av anlegget 

ble gjennomgått etter inndeling av hovedtemaer som angitt i kapittel 2.1. Potensielle 

uønskede hendelser ble identifisert og risikoforhold knyttet til anlegget vurdert. 

 

Følgende deltok i arbeidsmøtet: 

• Ola Vaseng, Kvammen gård (tiltakshaver) 

• Martin Toreli –  BRI landbruksbygg (selger/rådgiver)  
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• Kristine Mølmshaug – XPRO (fasilitator ROS-analyse) 

 

Relevante kommentarer og tilbakemeldinger fra høring hos hos deltakerne er tatt inn i endelig 

rapport. 

 

 
For å kunne klassifisere en aktivitet i forhold til risikopotensialet i aktiviteten, må det angis 

akseptkriterier for å klargjøre hva som kan «aksepteres» av risiko i prosjektet.  

 

Definisjon av risiko er angitt som konsekvensen av hendelsen * sannsynligheten for at 

hendelsen skal inntreffe.  

 

Akseptkriterier for ROS-analysen er angitt i vedlegg A: Risikomatriser. Risikonivået skal holdes 

så lavt som praktisk mulig iht ALARP-prinsippet med følgende fargekoder: 

  

Det er ikke iverksatt 

tilstrekkelig med tiltak til at 

aktiviteten kan utføres. 

Vurdere å iverksette flere 

tiltak innenfor rimelighetens 

grenser for å gjøre risikoen 

så lav som mulig. 

Det er iverksatt tilstrekkelig 

med tiltak til at aktiviteten 

kan utføres. 

 

 

 

Risikonivået som er angitt i analysen er det nivået som vurderes å være gjeldende gitt 

eksisterende barrierer eller tiltak som skal iverksettes før anlegget settes i drift. 

 

 

 
Tabell 1 viser en oversikt over de hendelsene eller situasjonene som i analysen er vurdert å 

være de mest kritiske, basert på total risiko. Risikoen framkommer etter en vurdering opp mot 

akseptkriteriene som angitt i Vedlegg A. Her er også koder for konsekvens og sannsynlighet 

angitt. 

 

Alle hendelser og situasjoner som har kommet fram og blitt vurdert i ROS-analysen finnes i 

vedlegg B .
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Hendelse 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Årsaker 

(utløsningskilde) 

Antatte konsekvenser Kommentar / Eksisterende 

barrierer / Tiltak 

Konsekv. 

kode 

Sanns. 

kode 

Risiko 

15 Innånding av 

H2S ifm 

rengjøring av 

tanker 

Gass utløses ifm 

rengjøring av 

tanker og 

omrøring/pumping 

av gjødsel 

Innåndes av personell 

som utfører arbeidet, kan 

i verste fall føre til 

kvelning og død dersom 

tiltak ikke er iverksatt for 

å hindre innånding av 

skadelige mengder. 

Måling av gass og oksygen i tank før 

entring. Personell utstyres med 

friskluftmaske, eller det utføres 

kontinuerlig måling av gass og 

oksygen. Arbeidet utføres med 

sikringsmannskap til stede på 

utsiden. 

3 B  

 
Tabell 1: Uønskede hendelser med størst risiko
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3 Konklusjon 

 
 

Tiltakshaver har gjennom hele planleggingsfasen og ifm ROS- analysen vært i tett dialog med 

leverandør av biogassanlegget. De har bidratt til å avklare spørsmål knyttet til anlegget.  

 

De uønskede hendelsene som er vurdert å være assosiert med høyere risiko i forbindelse med 

etableringen og drift av anlegget er knyttet til  

 

- Innånding av H2S(hydrogensulfid) ifm rengjøring, samt omrøring, pumping og tapping av 

husdyrgjødsel av tanker (ID 16) 

 

Ingen av de identifiserte uønskede hendelene er vurdert til å ha høy eller uakseptabel risiko, der 

risikoen i utgangspunktet er lav (grønt område), er tiltakene er anbefalt ut i fra kost / nytte effekt. 

 

Risikoanalysen og de risikoreduserende tiltakene vil bli fulgt opp av tiltakshaver. Dokumentet er 

“levende” og skal revideres underveis ved eventuelle endringer i planlegging, prosjektering og 

gjennomføring av prosjektet. 
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Vedlegg A: Risikomatrise 
 

 

 

 

 

 

HELSE MILJØ 

 

K
O

N
S

E
K

V
E
N

S
 

4 Dødsfall 

Varig endring i 

vannkvalitet / 

miljøforhold     

3 
Varig uførhet 

/ sykdom 

Kortvarige 

effekter i stort 

utslippsområde* 
    

2 

Medisinsk 

behandling / 

kortvarig 

sykdom 

Kortvarige 

effekter i 

begrenset 

område *     

1 Førstehjelp Ubetydelig 

    

 

*) Økt tilførsel av lett nedbrytbart 

organisk stoff (KOF, BOF) og/eller 

næringssalter. 

Tilførsel av partikler (tilslamming av 

gyteplasser for fisk). 

Tilførsel av miljøgifter (organiske 

miljøgifter, tungmetaller). 

pH-endringer (skade på fisk og bunndyr). 

> 30 år 

(Levetids-

alder på 

anlegget)  

1 gang pr 

10-30 år 

1 gang pr 

1-10 år 

Flere 

ganger i 

året 

A B C D 

SANNSYNLIGHET 
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Vedlegg B: Risikomatrise med alle identifiserte uønskede hendelser 
 

4 
    

3 
 ID 16 Innånding av H2S(hydrogensulfid) ifm rengjøring, samt 

omrøring, pumping og tapping av husdyrgjødsel av tanker 

  

2 

ID 1-2/2-2 Sprekk i tank 

ID 4 Lekkasje av råstoff 

ID 5 drivstofflekkasje fra kjøretøy ved levering og 

overpumping på gården 

ID 7 Gasslekkasje fra anlegget pga. skade eller brudd på 

råtnetank, gassrensing eller lagertank 

ID 10 Svikt i tenning av fakkel 

ID 17 Lekkasje av råstoff, biorest ifm. transport til anlegget 

eller trafikkuhell ifm. frakt av råstoff til anlegget 

ID 22 Tap av dyrket mark 

 

 

 

  

1 

ID 8 Gasslekkasje fra anlegget pga. brudd på 

gassoverføringsledning mellom tanker (råtnetank, 

gassrensing eller lagertank). 

ID 9 Gasslekkasje fra biorestlager 

ID 11 Støynivå fra pumper over ønsket verdi 

ID 12 Støy fra biler/traktor ifm transport av fiskeslam og 

hønsegjødsel 

ID 13 Luktutslipp ifm innpumping av råstoff 

ID 18 Nedleggelse av anlegget eller midlertidig driftsstans 

ID 19 Strømsvikt 

ID 20 Signalfeil 

ID 21 Skred / utsklidning på tomt 

ID 1-1 Lekkasje av råstoff fra lukket anlegg 

ID 3 Koblingsbrudd ifm pumpeprosess (mottak råstoff og 

utpumping av biorest, biorest fra råtnetank og videre til 

sluttlager). 

ID 6 Tungmetaller fra råstoff spres ut igjen på eng som 

biorest 

ID 14 Ulykkeshendelse fører til utslipp av råstoff eller biorest 

fra lukket anlegg 

ID 15 Utslipp av H2S fra anlegget 

 

ID 2-1 Lekkasje av biorest fra 

lukket anlegg 

 

 

 A B C D 

 

Vedlegg C: Arbeidsark med alle identifiserte uønskede hendelser  
 



ROS-analyse

Prosjektnr: P-100291
Dato: 
28.04.22

Prosjekt:

Hendelse nr. Uønsket hendelse / situasjon Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Kommentar / eksisterende barrierer / tiltak
Konsekvens-

kode
Sannsynlig-

het
Risiko

Utslipp til vann eller grunn

1-1 Lekkasje av råstoff fra lukket anlegg
Lekkasjer i koblinger, ventiler, 
pumper, rør.

Lekkasje av råstoff ut av lukket krets. Det antas som 
worst-case at 5 tonn vil kunne lekke ut om en komponent 
i anlegget svikter. 
Dette vil lekke ut til grunn, men mengden vil ikke være 
stor nok til å utgjøre en betydelig miljørisiko. Dette er et 
naturprodukt uten skadelige stoffer.

Det renner elv (Surna elv) 100 meter fra råtnetanken. 
Det er slak helning fra gård/råtnetank ned til elv, med 
fylkesvei og grøfter mellom. 5 tonn husdyrgjødsel vil 
sannsynligvis bli tatt opp i grunn, før den når elva. 

Kortvarig lukt.

Samler mest mulig av produksjonsprosessen og 
anlegget inne i et tett bygg med lekkasjeoppsamling 
som hindrer lekkasjer ut.

Systemet er overvåket og tilkoblet varsling både hos 
driftpersonell på anlegget og hos leverandør, slik at en 
eventuell feil ved en komponent raskt blir oppdaget.

Anlegget vil ha et godt lager med reservedeler 
(pumper, ventiler etc) slik at disse raskt kan erstattes 
dersom de skulle svikte. Alt av utstyr er standardvarer 
(ikke spesialvarer) og dermed enkelt å skaffe til veie.

Det er grøft mellom gård og elv hvor det vil havne 
dersom det skulle havne så langt. Tiltakshaver har 
pumpe/utstyr til å kunne pumpe opp ved større utslipp.

1 B Gr

1-2 Sprekk i tank

Inntil 700 m3 husdyrgjødsel lekker ut til grunn hvis hele 
råtnetanken lekker ut. I utgangspunktet et bioprodukt 
som ikke er skadelig for miljøet.

Det renner elv (Surna elv) 100 meter fra råtnetanken. 
Det er slak helning fra gård/råtnetank ned til elv, med 
fylkesvei og grøfter mellom.

Kortvarig lukt.

Nivåalarm i tankene som vil varsle både driftspersonell 
ved anlegget og ansvarlige hos leverandør ved en 
lekkasje.

Skal ikke kunne gå hull på tanken med mindre det 
skyldes sabotasje.

Det er grøft mellom gård og elv hvor det vil havne 
dersom det skulle havne så langt. Tiltakshaver har 
pumpe/utstyr til å kunne pumpe opp ved større utslipp.

2 A Gr

2-1 Lekkasje av biorest fra lukket anlegg
Lekkasjer i koblinger, ventiler, 
pumper, rør.

Lekkasje av tyntflytende biorest fra lukket system. 
Potensielt vil 1-5 tonn kunne lekke ut dersom en av 
komponentene svikter. Dette vil lekke ut til grunn, men 
ikke i store nok mengder til å utgjøre en betydelig 
miljørisiko. Dette er et naturprodukt uten skadelige 
stoffer.

Kortvarig lukt.

Samler mest mulig av produksjonsprosessen og 
anlegget inne i et tett bygg med lekkasjeoppsamling 
som hindrer lekkasjer ut.

Systemet er overvåket og tilkoblet varsling både hos 
driftspersonell på anlegget og hos leverandør, slik at en 
eventuell feil ved en komponent raskt blir oppdaget.

Anlegget vil ha et godt lager med reservedeler 
(pumper, ventiler etc) slik at disse raskt kan erstattes 
dersom de skulle svikte. Alt av utstyr er standardvarer 
(ikke spesialvarer) og dermed enkelt å skaffe til veie.

1 C Gr
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ROS-analyse

Hendelse nr. Uønsket hendelse / situasjon Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Kommentar / eksisterende barrierer / tiltak
Konsekvens-

kode
Sannsynlig-

het
Risiko

2-2 Sprekk i tank

Sluttlagertankene som skal tilknyttes anlegget, har til 
sammen størrelse på 4600 m3. Dersom hele tanken 
lekker ut går dette til grunn. I utgangspunktet et 
bioprodukt som ikke er skadelig for miljøet. 

Kortvarig lukt.

Tilsvarende typer sluttlagertank som benyttes på 
gårder.

Ved behov har tiltakshaver pumpeutstyr til å samle opp 
igjen biorest og tilgang på sluttlagertank hos nabo som 
står ubrukt i dag.

Skal ikke kunne gå hull på tanken med mindre det 
skyldes sabotasje.

2 A Gr

3

Koblingsbrudd ifm pumpeprosess 
(mottak råstoff og utpumping av 
biorest, biorest fra råtnetank og videre 
til sluttlager).

Slitasje eller feil ved kobling. 
Menneskelig svikt / koblet feil.

Ikke like store mengder som ved lekkasje fra tank. Antas 
små mengder (0,1-1 tonn).

Kortvarig lukt.

Opplæring av personell

Rutiner for å sjekke koblinger med faste intervaller. 
Sikkerhetsventiler og alarmer ved brudd.

1 B Gr

4
Lekkasje av råstoff

Skade på kjøretøy under 
transport utenfor gården grunnet 
ulykkeshendelse som påkjørsel, 
kjøre utfor veien e.l.

En lekkasje til grunn vil i stor grad kunne samles opp 
igjen, og det som blir igjen vil ikke være skadelig siden 
dette er et naturprodukt som uansett skal tilbake til 
jordene. 

Store konsentrasjoner i vassdrag vil kunne påvirke livet 
der.

Kortvarig lukt.

Kjøring skal foregå på samme området som der tankbil 
benyttes til å hente melk og slakteri henter dyr. Få 
leveranser, 1-2 nye leveranser per måned,  risiko blir 
tilnærmet uendret fra dagens situasjon. 

Driftpersonell på gården må sørge for god logistikk.

Instruere sjåfører ift kjørestil og forsvarlig kjøring. 

Organisere transporten slik at en unngår tidsnød.

Rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøy. 

Rutine for varsling av brannvesen ved ulykke / skade. 
Omfatter tiltak for å hindre eller begrense avrenning til 
vassdrag.

2 A Gr

5
Drivstofflekkasje fra kjøretøy ved 
levering.

Skade på kjøretøy under 
transport utenfor gården grunnet 
ulykkeshendelse som påkjørsel, 
kjøre utfor veien e.l.

Drivstofflekkasje på potensielt 2-400 liter diesel til grunn 
vil kunne påvirke liv i grunn og vassdrag

1-2 nye leveranser per måned,  risiko blir tilnærmet 
uendret fra dagens situasjon.

Instruere sjåfører ift kjørestil og forsvarlig kjøring. 

Organisere transporten slik at en unngår tidsnød.

Rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøy. 

Rutine for varsling av brannvesen ved ulykke / skade. 
Omfatter tiltak for å hindre eller begrense avrenning til 
vassdrag.

2 A Gr

6
Tungmetaller fra råstoff spres ut igjen 
på eng som biorest

Råstoffene kan inneholde noe 
tungmetaller ved levering

Uten prøvetaking vil samme mengde tungmetaller som 
kommer inn i anlegget føres ut igjen i naturen. 
Tungmetaller fra fiskeslammet vil også havne på eng.

Råstoffene vil være katergori 3 = kan spres direkte på 
eng uten forbehandling. 
Det vil tas prøver av råstoffet årlig mtp tungmetaller og 
av jorda iht. gjødselvareforskriften (hvert femte år).

Ved eventuelt mottak av fiskeslam skal det tas prøver 2 
ganger per år. 

1 B Gr

Utslipp til luft (ikke lukt)
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ROS-analyse

Hendelse nr. Uønsket hendelse / situasjon Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Kommentar / eksisterende barrierer / tiltak
Konsekvens-

kode
Sannsynlig-

het
Risiko

7 Gasslekkasje fra anlegget
Skade eller brudd på råtnetank, 
gassrensing eller lagertank

Biogassen består av ca. 55% metan og ca. 45% CO2. 
Worst-case situasjon er at gasslageret ødelegges, da vil 
om lag 400 m3 biogass potensielt kunne lekke ut. Gassen 
vil kunne antennes om det finnes tennkilder i nærheten. 
Anlegget er EX-sikkert, så eventuelle tennkilder må være 
ført inn på anlegget fra utsiden (lighter, fyrstikk etc).

Bygninger og anlegg dimensjoneres for aktuell lokal 
vindbelastning og snøforhold. 

Ikke lagre materiell i nærheten som vinden kan ta og 
som kan skade tanker / bygninger. Gassduk på toppen 
av tank er spesielt sårbar. 

Utarbeide rutine for befaring og rydding i området 
dersom det er varslet sterk vind, sjekke om noe vil 
kunne løsne og som en følge av dette påføre skade på 
anlegget. 

Anlegget skal være EX-sikkert, og det må kontrolleres 
at ingen tennkilder kommer inn på anlegget.

Leverandør av anlegget har aldri opplevd eller hørt om 
en slik situasjon.

2 A Gr

8
Brudd på gassoverføringsledning 
mellom tanker (råtnetank, 
gassrensing eller lagertank).

Her er det snakk om små mengder biogass som vil kunne 
lekke ut, og som ikke skal kunne utgjøre en fare for 
eksplosjon.

Bygninger og anlegg dimensjoneres for aktuell lokal 
vindbelastning og snøforhold. 

Ikke lagre materiell i nærheten som vinden kan ta og 
som kan skade tanker / bygninger. Gassduk er spesielt 
sårbar. 

Utarbeide rutine for befaring og rydding i området 
dersom det er varslet sterk vind, sjekke om noe vil 
kunne løsne og som en følge av dette påføre skade på 
anlegget. 

Sikkerhetsventiler som stenger om trykket skulle 
reduseres.

1 A Gr

9 Gasslekkasje fra biorestlager Skade på tank

På biorestlageret kjøles bioresten ned slik at 
gassdanningsprosessen stopper opp. En eventuell 
lekkasje herfra vil ikke kunne føre til gassmengder som 
vil kunne utgjøre noen eksplosjonsfare.

Oppsamlingslager for biorest skal være tett slik at det 
ikke slippes ut lukt eller gass. Nedkjøles slik at 
gassdanningsprosessen stopper og vil da gi lite lukt og 
gass. 

Se forøvrig tiltak i hendelse 6 og 7.

1 A Gr

10 Svikt i tenning av fakkel
Feil med elektrisk gnist, feil i 
koblinger e.l. i systemet

Dersom lageret er fullt, og det skulle bli behov for å 
brenne av gass, vil gassen kunne lekke ut i luft dersom 
den ikke antennes. Gassen vil bestå av metan, CO2 og 
H2S. Her er det snakk om overskuddsgass, og maksimal 
mengde anslås å kunne være i størrelsesorden 200 m3. 
Om det finnes en tennkilde i nærheten som kommer fra 
utsiden av anlegget, vil gassen kunne antennes. Anlegget 
er EX-sikkert, så eventuelle tennkilder må være ført inn 
på anlegget fra utsiden (lighter, fyrstikk etc).

Rutiner for inspeksjon, kontroll og testing av 
faklingssystemet.

Elektrisk gnist med manuell tenningsmulighet som 
backup. Denne er tilkoblet batteri, og anlegget vil ha 
strømaggregat tilgjengelig dersom det skulle bli en 
strømsvikt. Varslingssystemet på anlegget vil raskt 
varsle både leverandør og driftspersonell på stedet, 
som vil kunne antenne gassen manuelt.

Leverandør av anlegget har aldri opplevd eller hørt om 
en slik situasjon.

2 A Gr

Støy

11 Støynivå fra pumper over ønsket verdi Pumpene lager noe støy Ubehag for ansatte og / eller naboer

Små pumper i container. I dag benyttes traktorpumpe, 
som antas å bråke mer. Høres ikke på 50 m avstand. 
300 meter til nabo. Det skal etableres elektrisk pumpe 
fra fjøs til inntakstank. Ikke relevant problemstilling ved 
dette anlegget.

1 A Gr
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ROS-analyse

Hendelse nr. Uønsket hendelse / situasjon Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Kommentar / eksisterende barrierer / tiltak
Konsekvens-

kode
Sannsynlig-

het
Risiko

12
Støy fra biler/traktor ifm transport av 
eventuell fiskeslam og storfegjødsel fra 
naboer

Hovedsakelig lastebil og noe 
traktor vil benyttes til transport 
inn og ut av anlegget

Forstyrrende for naboer
Tilnærmet uendret fra dagens gårdsdrift. Det vil være 
leveranse ca. 1-2 gang per måned, noe som vurderes å 
ikke ha påvirkning på naboer.

1 A Gr

Lukt

13 Luktutslipp ifm innpumping av råstoff
Lukt slippes ut ifm tilkobling av 
slange e.l.

Spredning av lukt fra husdyrgjødsel og fiskeslam

Lukkede koblinger til mottakstank.
Leveringer ca. 1-2 gang per måned. Svært lokalt 
utslipp ved evt. lekkasje fra kobling. 
Gjødsel håndteres allerede på gårdsbruket. Vurdert til 
tilnærmet ingen endring for naboer.

1 A Gr

14
Ulykkeshendelse fører til utslipp av 
råstoff eller biorest fra lukket anlegg

Ulykkeshendelse / feil ved 
anlegget / svikt i komponent

Kortvarig spredning av lukt
Det henvises her til tiltak beskrevet under hendelse 1-1, 
1-2, 2-1 og 2-2.
(Får varsel)

1 B Gr

15 Utslipp av H2S fra anlegget
Ulykkeshendelse som fører til at 
dobbel gasstett duk over tankene 
revner

Lekkasje av H2S ut i fri luft

Anlegg i fri luft. H2S vil bli renset i container. Får alarm 
og det er H2S-varsling inne i container.
Hvis prosessen kjører normalt og som planlagt vil det 
ikke oppstå problemer med H2S.

1 B Gr

16
Innånding av H2S ifm rengjøring av 
tanker

Gass utløses ifm rengjøring av 
tanker

Innåndes av personell som utfører arbeidet, kan i verste 
fall føre til kvelning dersom tiltak ikke er iverksatt for å 
hindre innånding av skadelige mengder.

Måling av gass og oksygen i tank før entring. Personell 
utstyres med friskluftmaske, eller det utføres 
kontinuerlig måling av gass og oksygen. Slikt arbeid 
utføres med sikringsmannskap til stede på utsiden.

3 B Gu

Trafikk

17
Lekkasje av råstoff, biorest ifm. 
transport til anlegget eller trafikkuhell 
ifm. frakt av råstoff til anlegget

Skade på kjøretøy under 
transport grunnet 
ulykkeshendelse som påkjørsel, 
kjøre utfor veien e.l. 
Uoversiktelighet, 
uoppmerksomhet e.l.

Utvendig lekkasje kan lekke til grunn. 

Kollisjon eller påkjørsel som kan føre til skade på 
mennesker eller materiell.

Avkjørsel fra veg er oversiktlig og god med lite 
bebyggelse. Ikke kjente ulykkespunkter i området.
Få leveranser, 1-2 nye leveranser per måned,  risiko 
blir tilnærmet uendret fra dagens situasjon.

Instruere sjåfører ift kjørestil og forsvarlig kjøring. 

Organisere transporten slik at en unngår tidsnød.

Rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøy. 

Rutine for varsling av brannvesen ved ulykke / skade. 
Omfatter tiltak for å hindre eller begrense avrenning til 
vassdrag

Forholdet er omtalt i hendelse nr.4.

2 A Gr

Annet

18
Nedleggelse av anlegget eller midlertidig 
driftsstans

Konkurs, svikt i leveranser
Lagrene blir fylt opp, og det kan resultere i lekkasjer av 
råstoff, biorest eller gass dersom dette ikke håndteres.

Stenge ned anlegget på forsvarlig vis.

Ved driftsstans så stanses inntransport av gjødsel.

Risiko vurderes som uendret fra dagens situasjon på 
gårdsbruket.

1 A Gr

19 Strømsvikt Feil i el-nettet
Pumper etc vil ikke fungere, kan resultere i lekkasjer av 
råstoff, biorest eller gass.

Prosessen må startes opp på nytt ved langvarig 
strømstans (flere dager).

1 A Gr

20 Signalfeil Lynnedslag, svikt i IKT-systemer.

Gasstrykket stiger - gassen går til fakling. Utslipp av CO2 
og H2O ifm fakling. Vurderes å ikke ha noen vesentlige 
konsekvenser for nærområdet, forutsatt at 
fakkelsystemet fungerer.

Installere overspenningsvern. 

Det er mulig å styre deler av anlegget manuelt dersom 
IKT-systemer skulle svikte. En kortvarig stans vil 
imidlertid ikke påvirke prosessen.

1 A Gr

21 Skred / utsklidning på tomt Ustabil grunn
Lekkasjer av råstoff, biorest eller gass som følge av 
skade på anlegget

Byggegrunn er stabil. Anlegget etableres på grusgrunn, 
noe dyrket mark og vei nær driftsbygninger på samme 
grunnmasse som driftsbygninger er etablert på.

1 A Gr

 4 / 5



ROS-analyse

Hendelse nr. Uønsket hendelse / situasjon Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Kommentar / eksisterende barrierer / tiltak
Konsekvens-

kode
Sannsynlig-

het
Risiko

22 Tap av dyrket mark
Plassering av anlegget bruker 
mer fulldyrket jord enn 
nødvendig/planlagt.

Tap av produksjonsjord. Dyrket 
mark er en knapp ressurs. Det tar 
lang tid å etablere god matjord, 
tapet her vurderes som lite, men 
varig. 

Anlegget skal etableres på et lite område dyrket jord. 2 A Gr
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2. Anlægslokation og projektareal 
 

Norge 
 

 

Anlægslokation: (Gul nål) 

 

Koordinater: 

Breddegrad: 63ᵒ01´32.36”N 
Længdegrad: 9ᵒ06´18.91”Ø 
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Projektareal: 

560 m² 

Projektareal 
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4. Perspektiv 
Perspektiv fra sydvest 

 
 
 

Perspektiv fra nordøst 
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5. Facader 
Facade fra nord 

 

Facade fra syd 

 

Facade fra øst 
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Facade fra vest 

 

 

 

 

 

6. Tekniske data 
 

Nr. Illustration og beskrivelse Data og dimensioner 

00 

 
Teknikhus L x B x H = 7,5 x 3 x 2,3 

Areal = 31,5 m² 

10 

 
Indtagtank 

 (1 stk.) 
Di = 6m Areal = 30m² 
Hsv. = 4m Htot. = 4,3m 
Vtot. = 130mᶟ Veff. = 120mᶟ 

30 

 
Primær rådnetank 

 (1 stk.) 

Di = 15m Areal = 180m² 
Hsv. = 6m Htot. = 12m 
Vtot. = 1100mᶟ Veff. = 1050mᶟ 
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