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Det nye biogassanlegget plasseres i Klubben Næringspark, en plassering som 
over tid vil danne grunnlag for mange nye samarbeid: næringsparken er forbe-
holdt «blå/grønn» næringsvirksomheter og deres relaterte leverandørnæringer. 
Det er derfor åpenbart at de ulike selskapene kan skape samarbeid ved å ta både 
energi og restprodukter fra hverandre. Den blågrønne næringsklyngen har stort 
potensial til både å opprettholde og gradvis skape flere nye arbeidsplasser i om-
rådet.
Lenvik Kommune har nettopp utarbeidet en områdereguleringsplan for Klubben 
Næringspark. Ytterligere informasjon finnes i planbeskrivelsen via Lenvik Kom-
munes nettsted: www.lenvik.kommune.no

Anlegget set fra Fylkesveien. Prosessbygningen åpner opp med en stor glassfasade, som gir innsikt til forbipasserende.

Klubben Næringspark ligger på østsiden av Senja like nord for Finnsnes og Tromsø, Bardufoss og 
Andenes ligger innenfor en radius på 75 km.

Input og output fra biogassprosessen, første byggetrinn, per år

SENJA BIO
Biogassanlegg i Klubben Næringspark

FRAKSJON  MENGDE % TS
INPUT ORGANISK AVFALL  28.000 TONS / ÅR 20 %

FERSK VANN  28.000 TONS / ÅR - 

OUTPUT METAN  3.100.000 M3 / ÅR -
BIOREST TOTAL  54.000 TONS / ÅR  6 %
REJEKT VANN  11.000 TONS / ÅR  25 %
TØRKET GJØDSEL    3.000 TONS / ÅR 90 %
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BIOGASS PRODUKSJON
(INKL. CHP OG UPGRADING UNIT)

GJØDSELPRODUKT LANDBRUK
(TØRKET FIBERFRAKSJON, PELLETERT FOR NEM TRANSPORT)

FYLLESTASJON SJØ

FYLLESTASJON VEI

PROTEINFÔR LAKS (ALGER DYRKET I AVVANNET GJØDSEL)

VEKSTHUS 
(LOKAL PRODUKSJON AV GRØNNSAKER)

FISKEINDUSTRI

EMBALLASJEFABRIKK

POTENSIAL: KAN ERSTATTE IMPORTERT SOYA PROTEIN, BIDRA TIL Å GJØRE  OPDRETT 
AV LAKS MER MILJØVENNLIG SAMT SKAPE FLERE LOKALE ARBEIDSPLASSER
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AVGASSET BIOMASSE

MELK

SYMBIOSE SOM STRATEGI FOR SIRKULÆR ØKONOMI

Tradisjonelle produksjonsmetoder innen landbruk og fiskeindustri utfordres av 
økt ressursmangel og større krav til en bærekraftig produksjon. Et sentralt tema 
i planlegging av fremtidig matproduksjon er derfor å skape en sirkulær økonomi 
som sikrer en fullstendig utnyttelse av restprodukter som oppstår i produksjonen. 
Behovet for å etablere nye samarbeid mellom ulike næringer er avgjørende for å 
lykkes med en sirkulær økonomi hvor restprodukter deles, resirkuleres eller be-
nyttes til å produsere nye produkter. 

Produksjon av biogass fra restprodukter har et stort potensial i Nord-Norge. Det 
genereres store mengder avfall og restprodukter fra regionens befolkning, fiskeri- 
og havbruksnæring, landbruk og annen industri. Slike restprodukter egner seg 
godt til produksjon av biogass.

Basert på overnevnte problem har flere bedrifter innen landbruk og sjømatnærin-
gen på Senja og i Midt-Troms lenge arbeidet for å kunne realisere et biogass-an-
legg som skal produsere fornybar energi og gjødsel fra bedriftenes restprodukter. 

BLÅ-GRØNNE SYNERGIER

FAKTA BOKS

INPUT I BIOGASSANLEGG 

• DØDFISK
• MATAVFALL
• SLAM FRA SETTEFISKANLEGG
• HUSDYRGJØDSEL 
• DIVERSE ORGANISK AVFALL



Sekundære tankanlegg

Biofilter
Etterlagringstanke

Prosessbygning

Mottakhaller (3 stk.)
Prosesshall

Personale og 
administrasjon

Fylkesvei 861

Primære reaktorer

Primære reaktorer
H:23 m., plassert på baksiden av anlegget

Prosessbygning
I full versjon med 3 seperate mottakssystemer

Matrikelgrense
Byggefeltet BN5 har et total areal på 31,3 DAA

Området bak
I sør et område reservert for landbruksformål

Etterlagringstanke
Kapasitet pr. tank: 4000 m3

Energidiagram
 Eksempel: total produksjon 31 GWh/år 

varmekrevende prosesser eller matproduksjon i drivhus. Nye innovative løsninger 
som kombinerer biogass med fiskeri- og havbruksnæringen, vil kunne gjøre Senja til 
Norges mest bærekraftige sjømatregion. 

Bioresten inneholder viktige næringsstoffer og kan benyttes som gjødsel i landbruket. 
Ved å konsentrere næringsstoffene og produsere pellets, kan bioresten kostnadsef-
fektivt transporteres ut til landbruket. Bruk av biorest som gjødsel vil redusere forb-
ruket av mineralgjødsel og øke gjenvinningen av ressurser, og på den måten bidra til 
at landbruket i regionen blir mer miljøvennlig. 
Det gjenværende næringsrike vannet kan benyttes i lokal algeproduksjon som kan 
inngå i proteinfôret til gris- eller lakseoppdrett. 

  ANLEGGETS ARKITEKTUR

Det nye biogassanlegget er plassert med prosessbygget parallelt med veien. 
I motsetning til mange andre nye industribygninger som er helt lukket, har Senja Biogass 
sin prosessbygning en stor glassfasade opp mot veien som gir innsikt i anlegget til forbi-
passerende. Anlegget trekkes omtrent 50 meter tilbake fra veien for å skape et passende 
område for lastebiler og annen trafikk til og fra anlegget. 

De primære reaktorene er de høyeste elementene i anlegget (omtrent 23 meter). Disse 
ligger bak prosess bygningen, med ryggen til skogen og bakken. Dette vil føre til at de ikke 
dominerer anlegget for mye, men vil skape en naturlig ryggrad for anlegget. 

De store etterlagringstankene opptar byggefeltets skrå linjer, og ligger på baksiden av om-
rådet for ikke å dominere for mye fra veien. Foran disse tankene blir en gruppe nye trær 
plantet for å skjule tankene litt, og skape et mer rolig helhetsinntrykk av den totale anlegg.

FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON

Gjennom biogassprosessen brytes organisk materiale ned under anaerobe forhold, 
og det produseres biogass og biorest. Gassen kan benyttes til oppvarming, strømpro-
duksjon eller som drivstoff, og bioresten kan benyttes som et gjødselprodukt. 

Biogassanlegget som skal etableres på Senja vil sikre en bærekraftig håndtering av 
restprodukter som oppstår i regionen, og vil bidra til at hele verdikjeden ivaretas. I 
tillegg vil etablering av et biogassanlegg gi nye muligheter både lokalt og regionalt. 
Symbiose og samarbeid mellom ulike bedrifter lokalisert ved næringsparken vil gi lokal 
verdiskaping, og bidra til å skape innovative og grønne løsninger som fører til mindre 
utslipp av klimagasser. Biogassen kan utnyttes i energikrevende industrier enten di-
rekte som varme eller gjennom en kombinert strøm- og varmeproduksjon, og varme 
fra prosessen kan benyttes til fjernvarme, oppvarming av tilknyttede industribygg, 

Skjerming planting mot vei
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Biofilter
Etterlagringstanke

Primære reaktorer

Pelletert gjødsel

Prosess energi biogass

 
Kassefabrikk

Disponibel energi

(drivhus, 
drivstoff mv.) 32,2 %

15,8 %

46,2 %

5,8 %

Den nye biogassanlegget er plassert med prosessbygget parallelt med veien. 
Anlegget trekkes 50 m. tilbake fra veien for å skape plass til lastebiler og an-
nen trafikk til og fra anlegget. Prosessbygningen i Senja Biogas åpner opp til vei-
en med en stor glassfasade, noe som gir innsikt til forbipasserende i prosessene. 

Diagram bruk av energi


