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Bioenergi 
Bioenergi er et viktig element i forbindelse med å redusere klimagassutslippene fra 
energiproduksjon. Økt produksjon og leveranse av bioenergi er også en viktig strategi for 
næringsutvikling og økt verdiskaping i landbruket. Dette omfatter både leveranse av råstoff til 
bioenergiproduksjon og landbruket som leverandør av biovarme til andre samfunnssektorer. 
Regjeringen har satt som mål at utbygging av bioenergi i Norge skal økes med inntil 14 TWh innen 
2020, jfr. St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk. 
 
Bioenergi er energi som kommer direkte eller 
indirekte fra forskjellige typer biologisk 
materiale, for eksempel planteprodukter, gjødsel 
og skogsavfall. Produksjon av varme, elektrisitet 
og drivstoff er aktuelle anvendelsesområder for 
bioenergi.  
 
I Vestfold er det etablert vel 50 biovarmeanlegg 
som forsyner ett eller flere hus med varme, med 
en samlet effekt på over 17.000 kW. 10 av disse 
anleggene yter mellom 500 og 2500 kW. I tillegg 
bruker Haslestad Bruk (4,2 MW) og Bergene 
Holm AS (3,6 MW) flis og bark som råstoff i sine 
virksomheter (termisk energi). 
 
Det er god tilgang på energivirke til produksjon 
av biovarme i vårt fylke. Dårlig lønnsomhet og 
perioder med lave strømpriser og generelt høye 
investeringskostnader er imidlertid en viktig 
årsak til at ikke flere prosjekter har blitt realisert. 
 
Ca 60 prosent av biovarmeanleggene i fylket 
benytter flis som biobrensel, mens pellets 
benyttes av ca 30 prosent av anleggene. Halm, ved og hestemøkk (i kombinasjon med flis eller halm) 
benyttes som energikilde i til sammen seks anlegg.  
 
Når det gjelder biobrenselbaserte fjernvarmeanlegg er det gitt konsesjon til fem anlegg i Vestfold; 
Statkraft Varme SF i Sandefjord (tidligere Bio Varme AS), Rindalskogen fjernvarme AS, Viking Varme 
AS, Hammerdalen Fjernvarme AS i Larvik og Skagerak Varme AS i Tønsberg. Sistnevnte har kommet 
lengst med planlagt oppstart våren 2012. 
 
Produksjon av biogass basert på organisk avfall er et høyaktuelt tema i Vestfold. Siden 2008 har 12-
kommunesamarbeidet jobbet med å få etablert et industrielt anlegg med produksjon av oppgradert 
biometan basert på en rekke fraksjoner av organisk avfall. I tilknytning til dette arbeidet har Vestfold 
Bondelag gjennomført et prosjekt med tanke på å inkludere innsatsfaktorer fra landbruket i 
industriell biogassproduksjon og motta bioresten som biogjødsel. Sluttrapporten fra Bondelaget viser 
at netto klimanytte er størst dersom mest mulig husdyrgjødsel blir brukt som substrat i 
biogassproduksjonen og at landbruket benytter bioresten til å erstatte innkjøpt mineralgjødsel.  
 


