
 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Søknad om støtte til Klimasats - forprosjekt Biogassanlegg i Midt-
Gudbrandsdalen 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 048/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/16015 

 
Vedlegg: 

1. Søknad om støtte til Klimasats-forprosjekt «Biogassanlegg i Midt-
Gudbrandsdalen» 

2. Klimasats - Søknad om støtte til forprosjekt 
3. Tilsagn om tilskudd - Biogassanlegg(301721) 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår søknaden fra kommunene 

Ringebu, Sør‐Fron og Nord‐Fron, samt Midt‐Gudbrandsdal 
Renovasjonsselskap om støtte til Klimasats-forprosjekt «Biogassanlegg 
i Midt-Gudbrandsdalen». 
Søker oppfordres til å komme tilbake med en mer detaljert 
finansieringsmodell der flere aktører bidrar økonomisk. 
 

 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 01.12.2017: 
 
Behandling i møte: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal la fram følgende forslag til vedtak: 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 100.000 til Klimasats-forprosjektet 
Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen.Bevilgningen forutsetter annen 
tilleggsfinansiering. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
RMG- 048/17 Vedtak: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 100.000 til Klimasats-forprosjektet 
Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen. 
Bevilgningen forutsetter annen tilleggsfinansiering. 
 
Bakgrunn for saken: 



Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har mottatt en søknad fra kommunene Ringebu, 

Sør‐Fron og Nord‐Fron, samt Midt‐Gudbrandsdal Renovasjonsselskap om støtte til 
Klimasats-forprosjekt «Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen». 
Det er ønskelig med en mulighetsstudie om hvorvidt ett eller flere utvinningsanlegg 
for biogass basert på husdyrgjødsel og eventuelt våtorganisk avfall vil kunne 

realiseres i Midt‐Gudbrandsdalen.  
Miljødirektoratet støtter forprosjektet med inntil kr. 250 000 under forutsetning om at 
det er lokalpolitisk forankret, og at en finansierer opp prosjektet med tilsvarende 
beløp i lokale midler. Tilsagnet fra Miljødirektoratet er gyldig til 20.11.2018.  
 
Midlene skal brukes til et utredningsarbeid foretatt av eksperter på 
biogassproduksjon fra husdyrgjødsel. Sentrale spørsmål rundt råvarer, logistikk, bruk 
av biogass og biorest, skalering, klimaeffekt og økonomi skal vurderes i forprosjektet. 
Kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron og Midt-Gudbrandsdal 
renovasjonsselskap skal samarbeide om prosjektet. Det anses, fra Miljødirektoratets 
side, at det er en styrke for prosjektet at regionen ses under ett og at kommunene og 
renovasjonsselskapet samarbeider. 
Formålet med prosjektet er å konkludere på om en skal arbeide videre for et anlegg 
for biogassproduksjonsanlegg i Midt-Gudbrandsdalen. 
Det søkes om støtte på kr. 225.000 fra regionrådet, de er videre budsjettert med at 
MGR skal dekke de resterende på kr. 25.000 for å få til en 50/50 finansiering med 
Miljødirektoratet. Det er ikke lagt opp til at kommunene selv skal bidra med 
finansiering, og etter det administrasjonen kjenner til er det heller ikke søkt 
finansiering andre steder.  
 
Vurdering: 
Det er positivt at landbrukskontorene samarbeider om utviklingsprosjekter som er 
nytenkende og bærekraftige for regionen. Temaet er høyst aktuelt i for vårt område, 
der landbruket er en av de viktigste næringene. Regionrådsadministrasjonen stiller 
seg likevel undrende til at det ikke er lagt opp til en større egenfinansiering fra 
kommunene og/eller MGRs side dersom forutsetningen fra Miljødirektoratet om 
lokalpolitisk forankring er tilstede.  
Det er i søknaden lagt opp til at regionrådet finansierer det meste av lokale midler, 
kr.225.000 er et høyt beløp. Det understrekes at administrasjonen er positiv til 
prosjektet, men det er ikke budsjettert med midler til slike prosjekter i 2017. Det faller 
også utenfor regionrådets strategiplan og prioriterte tiltak. Regionrådets prognose 
viser at budsjetterte partnerskapsmidler for 2017 er disponert.  
 
Det er positivt om prosjektet kommer i gang, og regionrådsadministrasjonen foreslår 
at en ber søker om å arbeide videre med en mer detaljert finansieringsmodell der 
flere aktører kan bidra økonomisk. Det bør også vurderes om MGR som medeier i 
prosjektet kan ta en større del av lokal finansiering. Det vil gi flere et eierskap til 
prosjektet, noe som er viktig for videre framdrift, og en vil unngå stor økonomisk 
belastning på en enkelt bidragsyter. 
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