
                                                                                                                      
 

INVITASJON TIL WORKSHOP #2 

«Biogass og ressursutnyttelse i Skiptvet kommune» 

 

TID: TIRSDAG 2.MARS, KL.9-11 

STED: ZOOM 

MÅLGRUPPE: INNBYGGERE, LANDBRUKSKOMMUNER, FORSKNINGSMILJØER, KLYNGER 

OG LEVERANDØRER, SOM ØNSKER Å BIDRA TIL Å UTVIKLE BÆREKRAFTIG 

RESSURSUTNYTTELSE I REGIONEN 

 

Skiptvet kommune inviterer i samarbeid med Smart Innovation Norway AS (SIN) til andre 

workshopen i en serie av 3, hvor vi sammen ser på muligheten for å etablere et biogassanlegg i 

kommunen.  

Skiptvet kommune har følgende mål for klima og miljø beskrevet i Kommuneplanens 

samfunnsdel 2018-2030: «Legge til rette for at utbyggere og innbyggere velger miljømessig gode 

løsninger i hverdagen.» I regional klimaplan for kommunene Indre Østfold 2011-2020 er et av 

målene at «Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, 

øke andelen alternativ energi og endre forbruksmønster». 

Skiptvet kommune ønsker gjennom en konseptutredning «Grønn slamhåndtering for mindre 

landbrukskommuner» å belyse hvordan et biogass-konsept i mindre landbrukskommuner kan 

være et økonomisk, klimamessig og energimessig lønnsom alternativ til transport av slam til 

renseanlegg. Prosjektet har fått i underkant av 700.000 kroner i støtte av Enova.  

I denne workshopen vil vi informere om utviklingen i prosjektet og presentere ulike 

konsepter/alternativer for slamhåndtering. Workshopen ønsker å involvere berørte, diskutere 

muligheter og tilrettelegge for innspill fra sentrale interesser.  

 

 

 

AGENDA:  
1) Velkommen  

2) Kort oppsummering av notatene v/Maria Rego Estevez 

(Aquateam COWI) 

i. Lovverk 

ii. Miljø og samfunn 

iii. Teknisk  

3) Presentasjon av foreløpige LCA-resultater for dagens løsning for 

behandling av slam v/Erik Svanes (NORSUS) 

4) Kort presentasjon av konsepter v/Kari-Anne Lyng (COWI) 

5) Diskusjon/arbeidsgrupper – innspill til foreslåtte konsepter 
6) Oppsummering og veien videre  

  

Registrering innen 28.februar: HER 

Varmt velkommen!  

Skiptvet kommune har en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway og gjennom programmet «Smart Skiptvet» legges til 

rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig samfunnsutvikling. Programmet skal stimulere til eksperimentering, 

testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggere og nye typer næring som skaper verdi for et fremtidsrettet 

samfunn. Les mere om Smart Innovation Norway her: https://www.smartinnovationnorway.com/ 

https://smartinnovationnorway.zoom.us/meeting/register/tZYtcOqpqTkrGtXOsjSqPSoo284WEcyijNt1
https://www.smartinnovationnorway.com/

