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Biokraft AS har en ambisjon om å 

bli Norges ledende leverandør av 

biodrivstoff. Selskapets storskala 

fabrikk for produksjon av flytende 

biogass drivstoff oppføres på Skogn 

i Nord-Trøndelag. I første omgang er 

det industriavfall som skal omdannes 

til biodrivstoff, og på sikt håper 

Biokraft å omdanne også skog og 

skogsavfall til biodrivstoff. Selskapets 

største eiere er Scandinavian Biogas 

og TrønderEnergi.

Etter at Scandinavian Biogas kom inn som ny 

majoritetseier i januar 2016 har Biokraft blitt en 

del av Scandinavian Biogas Group. Scandinavian 

Biogas Group er størst og ledende i Skandinavia 

innen produksjon av fornybart biogass drivstoff 

til transportsektoren. Scandinavian Biogas eier 

og driver flere biogass-anlegg 

i og utenfor Sverige og er ett 

av verdens fremste industrielle 

kompetansemiljø innen biogass-

produksjon. Scandinavian Biogas 

har sitt hovedkontor i Stockholm. 
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Etter flere år med målrettet arbeid er Biokraft i gang 

med byggingen av Nord-Europas største fabrikk for 

produksjon av flytende biogass drivstoff. 

VI BYGGER!

CEO HAR ORDET

Jeg har selv hatt gleden av å være med fra starten av i 2009. Det har vært en 
fantastisk reise. Vi har hatt med oss TrønderEnergi som største eier siden 2010, og 
tidlig i 2016 kom Scandinavian Biogas inn som ny majoritetseier. Biokraft er nå del 
av det største og ledende Skandinaviske konsernet innen produksjon av fornybart 
biogass drivstoff til transportsektoren.

Fabrikken vi bygger på Skogn i Nord-Trøndelag vil gi en dobling av biogass-
produksjonen i Norge. Det er en god start. Det som var idéer og tanker i hodene 
våre i 2009 er nå i ferd med å bli en meget stor fabrikk som skal gi grønne trygge 
arbeidsplasser i mange mange år. Det er vi stolte av.

Jeg er helt sikker på at dette bare er begynnelsen. Det er så mye mer som 
er mulig, og alt tilsier at etterspørselen i markedet vil fortsette å vokse sterkt. 
Dersom Biokraft og andre industriaktører utnytter det tilgjengelige avfallet fra 
norsk industri og norske husholdninger, så kan dagens biogassproduksjon i Norge 
mangedobles. Det ønsker vi å være med på.

Vi tror ikke at profittorientert industri og miljøkamp er motsetningsfylt. 
Snarere tvert i mot. Næringslivets kompetanse, drivkraft og engasjement 
trengs for å redde klimaet. Biokraft er et strålende eksempel på at eieres krav 
til avkastning og mulighetene til å tjene penger utløser industriell satsing på 
løsninger som flytter oss over i nullutslippssamfunnet. Vi er tålmodige og 
utholdende. Vi driver nybrottsarbeid. Vi opptrer slik kommersielle, industrielle 
entreprenører gjør. Vi er trygge på at vår investering i smart miljøteknologi 
vil gi attraktiv avkastning og betydelig verdiskaping. Gjennom produksjon av 
biodrivstoff viderefører vi Norges stolte tradisjoner som energileverandør. Vi bistår 
andre næringer ved å utnytte avfallsressurser til fornybart drivstoff for kjøretøy. 

Næringslivet må gå i tet for å utvikle den grønne økonomien og bevege 
samfunnet i bærekraftig retning. Men det må skje i et samspill med politikerne. 
Det er nødvendig med sterk politisk vilje slik at rammebetingelsene motiverer 
til miljøriktig adferd. Både gulrot og pisk må brukes. Og viktigst av alt – 
myndighetene må opptre forutsigbart og konsistent. Stortinget har fattet 
beslutningene som innebærer at produksjonen av biogass i stor skala kan starte. 
I Biokraft har vi tillit til at detaljene som mangler faller på plass. Politisk vilje og 
uredd gründerånd er en god kombinasjon.

I årene som kommer skal vi i Norge få fart på den nye bioøkonomien. Det skal 
også Biokraft være med på. Vi tenker kretsløp i alt vi gjør. Der vi putter avfall inn 
i våre anlegg, er det ikke bare nullutslipp drivstoff som kommer ut i sluttenden. 
Det andre produktet som blir skapt i våre prosesser, er næringsrik biogjødsel 
hvor vi har gjenvunnet verdifulle bio-næringsstoffer. Denne biogjødselen 
kan landbruket bruke til å drive frem rikere avlinger. Slik bidrar vi både til mer 
miljøvennlig energi og økt matvareproduksjon. 

Vi er en innovativ, industriell entreprenør som setter kunnskap i system og 

tjener penger på det. For å realisere kretsløpet, setter vi sammen teknologier 
og metoder på en måte og i et format som gjør at satsingen blir lønnsom for 
våre eiere. Eierne våre er langsiktige. Resultatene vi skaper reinvesteres for å øke 
produksjonen. Gjennom å produsere biogass i stor skala, skaper vi arbeidsplasser 
og lokal vekst der vi etablerer våre virksomheter.

Landet vårt er i starten av en krevende omstillingsperiode. Vi skal utvikle 
næringslivet som skal overta rollen olje- og gassvirksomheten har hatt 
fram til i dag. Biokraft er en del av dette nye næringslivet, en del av den nye 
bioøkonomien. Biokraft er fremtiden. Vi forener næringslivets krav til lønnsomhet 
med verdens behov for rent drivstoff, mer matvareproduksjon og reduserte 
klimautfordringer. Vi gjør det med gründer-innstilling og pågangsmot, og 
kombinerer vår entusiasme med praktiske løsninger som virker. 

Verdens energibehov vil fortsette å øke. Da er det viktig at energikildene 
forurenser så lite som mulig. Gjennom ren industri skaper Biokraft ren energi. Vi 
er med på å skape en bedre og renere verden, og det er vi stolte av!

Vi innoverer og utvikler. Vi gjennomfører lønnsomme investeringer i 
produksjon av mer fornybar energi. Vi er del av det grønne skiftet og bidrar til 
nødvendig omstilling. Vi bygger!

HÅVARD WOLLAN 
ADM.DIR./CEO I BIOKRAFT AS

«Vi forener næringslivets 

krav til lønnsomhet 

med verdens behov 

for rent drivstoff, mer 

matvareproduksjon 

og reduserte 

klimautfordringer.»

«Det som var idéer og 

tanker i hodene våre i 

2009 er nå i ferd med å 

bli en meget stor fabrikk 

som skal gi grønne, trygge 

arbeidsplasser i mange 

mange år.»
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PÅ VEI MOT NULLUTSLIPPSSAMFUNNET

Biokraft har foreløpig sterkest fokus på biogass drivstoff til norsk transportsektor. 
Biogass er et viktig klimatiltak for å nå fram til nullutslippssamfunnet. Den norske 
regjeringen lanserte i oktober 2014 en egen Biogasstrategi, og i 2015 og 2016 
arbeides det videre med en ny Bioøkonomistrategi. Dette gleder oss fordi vi 
er avhengige av at vi spiller på lag med myndighetene for å lykkes. Det ligger 
klare politiske mål om å nå fram til nullutslippssamfunnet, og for at Biokraft og 
andre industriaktører skal gjøre vår del av arbeidet er vi avhengig av de riktige 
rammebetingelsene.

VÅR HISTORIE 2009 - 2015 
Biokraft AS ble etablert i 2009 av gründere som delte en visjon og et brennende 
ønske om å skape et nytt industriselskap med fokus på gjennvinning av ressurser 
og produksjon av fornybart biogass drivstoff.

I perioden 2009 - 2010 kartla Biokraft ulike biprodukt og avfallsressurser, 
blant annet med tanke på gjennvinning og utnyttelse til biodrivstoff. Dette 
resulterte etterhvert til etableringen av datterselskapet Biokraft Marin AS i 2010. 
Denne satsingen bidro til at TrønderEnergi kom inn i Biokraft som største eier på 
tampen av 2010. Biokraft Marin AS bygde vårt første fabrikkanlegg i Agdenes i 
Sør-Trøndelag, som ble satt i drift i 2011. Vi hadde båtene Biotrans og Akvatrans 
i trafikk langs norskekysten, og disse drev oppsamling av biprodukt fra norsk 
oppdrettsnæring, som så ble forskriftsmessig behandlet og gjennvunnet i form av 
blant annet fornybar bio-olje i fabrikken vår i Agdenes. Biokraft Marin AS ble solgt 
til Scanbio Marine Group i 2013, og dette selskapet er i forlengelsen blitt en viktig 
samarbeidspartner for Biokraft i vår videre satsing på biogass drivstoff.

Høsten 2013 inngikk Norske Skog og Biokraft en avtale hvor man var enige 
om å samarbeide om etableringen av en fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag 
som skal produsere flytende biogass drivstoff. Denne satsingen består av flere 
prosessavsnitt, og Enova besluttet vinteren 2014 å gi tilskudd til satsingen.

Byggearbeidene med den nye fabrikken på Skogn startet opp i august 2015 
med innledende grunnarbeider.

2016 OG FRAMOVER 
I januar 2016 ble Biokraft en del av Scandinavian Biogas Group, hvor 
Scandinavian Biogas kom inn på eiersiden som ny majoritetseier. Med den 
produksjonskapasiteten som Scandinavian Biogas har i Sverige, samt den 
produksjonskapasiteten som etableres i første byggetrinn på Skogn - blir 
Scandinavian Biogas Group største leverandør av biogass drivstoff i Skandinavia.

Den viktigste begivenheten i Biokraft i 2015 var byggestarten på Skogn – hvor 
Biokraft nå bygger Nord-Europas største fabrikk for flytende biogass drivstoff. 
Med kapasitetutvidelse vil byggetrinn 1 på Skogn kunne levere 25 millioner Nm3.

Våren 2015 begynte Biokraft å levere biogass drivstoff til bybussene i 
Trondheim. Dette bidrar til et godt bymiljø og reduksjon i klimagassutslipp. 
Leveransene av biogass drivstoff til bybussene i Trondheim har blitt trappet opp 
i 2016. 

Storskala produksjon av 
bærekraftig biodrivstoff og  

bio-næringsstoffer

Resirkulering av næringsstoff, 
bioprodukter og avfall

· Lønnsom
· Etisk
· Kompetent

Biokraft produserer biodrivstoff og biogjødsel basert på fornybare ressurser. I vår 
industrielle utvikling nyter vi godt av at Norge har opparbeidet unik og sterk teknologisk 
kompetanse innen olje og gass. Denne teknologiske kompetansen kommer godt 
med når vi og andre skal utvikle den nye biodrivstoff-industrien og skape mange 
arbeidsplasser i årene som kommer.

Biokraft produserer biodrivstoff og biogjødsel basert på fornybare ressurser. 

I vår industrielle utvikling nyter vi godt av at Norge har opparbeidet unik 

og sterk teknologisk kompetanse innen olje og gass. Denne teknologiske 

kompetansen kommer godt med når vi og andre skal utvikle den nye 

biodrivstoff-industrien og skape mange arbeidsplasser i årene som kommer.

«Flytende biogass er etter 

vår oppfatning teknisk sett 

godt egnet som drivstoff 

i gassfergene langs 

norskekysten. Problemet 

er bare at det er for lite 

biogass tilgjengelig!»

DNV GL

PÅ VEI MOT 
NULLUTSLIPPSSAMFUNNET
- VÅR VIRKSOMHET OG MARKEDET

Industriell styrke, 
kunnskap og innovasjon

Sorgenfri Bussdepot, Trondheim

Biokrafts første fabrikk – Biokraft Marin på Selva i Agdenes. (Foto: Håvard Grøntvedt)
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PÅ VEI MOT NULLUTSLIPPSSAMFUNNET

BIOGASS – 
AVGJØRENDE FOR Å 
NÅ OSLOS KLIMAMÅL

I Oslo har vi satt oss ambisiøse 
mål om å gjøre kollektivtrafikken 
fossilfri. Skal vi nå dette målet er 
biogass et sentralt virkemiddel.

I dag benytter vi biogass i 
tradisjonelle gassbusser. I vår 
fremtidsstrategi ser vi også for oss 
hybridbusser som kombinerer både 
elektrisitet og biogass. 

Den store utfordringen med 
biogass i Norge i dag er tilgangen. 
Selv om potensialet på landsbasis 
er stort er produksjonen fortsatt 
liten, og derfor tar vi i Oslo en aktiv 
rolle i å etterspørre mer biogass. 

Biokrafts anlegg på Skogn 
er ikke bare viktig fordi det vil 
doble den Norske produksjonen, 
det er spesielt viktig fordi det vil 
mangedoble produksjonen av 
flytende biogass i Norge. Dette vil 
gjøre det enklere for oss i Oslo å nå 
våre klimamål. 

BIOGASS – EN 
SENTRAL BRIKKE 
I DET GRØNNE 
SKIFTET

Miljøstiftelsen ZERO jobber for 
å fase ut all bruk av fossil energi 
i transportsektoren. Vi i ZERO 
vet at dette ikke blir noen enkel 
jobb. For at dette skal bli mulig 
må vi ta i bruk alle tilgjengelige 
løsninger. Vi kan kutte en del 
av utslippene med smartere og 
mere effektive transport systemer 
som vil reduserer behovet for 
transport, men mesteparten av 
utslippskuttene må tas gjennom 
skifte til forny   bare drivstoff eller 
nullutslipps teknologi. 

Biodrivstoff er helt sentralt hvis 
transportsektoren skal bli fossilfri. 
Biogass produsert fra avfall er 
spesielt bærekraftig biodrivstoff, 
og flytende biogass som kan 
benyttes i tung transport og skip 
vil kunne bidra til at biogass får 
gjennombrudd på det nasjonale 
drivstoffmarkedet. Nettopp derfor 
mener ZERO at Biokrafts anlegg 
på Skogn er en viktig brikke i det 
grønne skiftet. 

Byggeprosjektet på Skogn - av Nord-Europas største fabrikk for produksjon 
av flytende biogass drivstoff - har det meste av fokus i Biokrafts organisasjon og 
virksomhet i 2016 og 2017. Fabrikken står etter planen ferdig sommeren 2017, med 
oppstart drift i andre halvår 2017. Med kapasitetutvidelse vil første byggetrinn på 
Skogn kunne levere 25 millioner Nm3 med biogass drivstoff pr år, tilsvarende en 
reduksjon i klimagassutslipp på ca. 60 000 tonn CO2-ekvivalenter pr år.

Biokraft tok i 2015 - 2016 for alvor et viktig steg som industriell innovatør med 
innovasjonsprosjektet COMPLETE. Denne satsingen er nærmere omtalt i kapitlet 
Innovasjon og utvikling.

BRUK AV BIOGASS DRIVSTOFF I TRANSPORT SEKTOREN 
– NORSKE KLIMAMÅL
Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at Norge skal bli karbonnøytralt, og 
at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas nasjonalt. Veitrafikk står alene for 
en femtedel av norske klimagassutslipp, og utslippene har økt kraftig. Biogass 
drivstoff er et velegnet alternativ for å redusere utslippene. 

Politiske vedtak har utløst en økning i norsk produksjon av biogass, men det 
er langt igjen før tilgangen dekker etterspørselen. Det er behov for politiske grep 
for å styrke mulighetene for finansiering, og for å utvikle biogassmarkedet videre.

Når Norge skal oppfylle sine klimaforpliktelser, må utslipp fra transport 
reduseres kraftig. Transport er i dag den største kilden til klimagassutslipp. I 
tiåret fram til 2013 økte disse utslippene med 12 prosent. Veitrafikk står for 
over halvparten, og har økt sin andel av transportutslippene. En viktig forklaring 
for økningen er økt befolkning og økonomisk vekst – disse faktorene fører til 
betydelig økt transport.

Utslippsreduksjoner kan oppnås gjennom å endre transportformer: Gods over 
på mer klimavennlige transportformer, og mer bruk av kollektiv, sykkel og gange. 
Dette vil imidlertid ikke være nok. For å kutte transportutslipp, må busser og biler 
gå over til klimavennlig drivstoff.

Miljøstiftelsen ZERO peker på betydningen av 
biodrivstoff, og har tegnet denne banen for 
utvikling. Av biodrivstoff er biogass foretrukkent 
og spesielt bærekraftig.

De store byene jobber hardt for å redusere 
sine utslipp. Det er imidlertid praktisk krevende 
å skape endring raskt nok. Kollektivselskapet 
Ruter har laget følgende prognose for drivstoff-
mix i Oslos bussflåte fram mot 2025. Prognosen 
viser at store endringer kan skje svært raskt. 

Prognosen viser betydningen av biogass som en del av løsningen. Den illustrerer 
samtidig en betydelig utfordring: Behovet og etterspørselen er her allerede, og vil 
vokse raskt – men det vil like fullt bli krevende å frembringe nok norsk produksjon 
av biogass raskt nok. Nye politiske grep må til.

Stortinget har gjort endringer i vegbruksavgiften som bidrar til av klimavennlig 
biogass blir prismessig konkurransedyktig sammenlignet med fossil naturgass. 
Politikken virker: Disse rammebetingelsene var avgjørende for at Biokraft besluttet 
å bygge sin første fabrikk for flytende biogass drivstoff på Skogn i Nord-Trøndelag. 
Slik viser Biokraft hvordan politikk og næringsliv kan samspille, og at det er mulig 
å forene næringslivets krav til lønnsomhet med verdens behov for rent drivstoff, 
mer matvareproduksjon og reduserte klimautfordringer

For at bioøkonomien skal få sitt gjennombrudd, og få et omfang som utløser 
potensialet som del av klimaløsningen, må teknologi omsettes til industrielle 
satsinger med markedspotensial. I dag er finansiering av industrielle satsinger 
innenfor bioøkonomi (inkl. biodrivstoff) en hovedutfordring, Uten nye politiske 
grep vil denne situasjonen forbli krevende, og sette en kraftig brems blant annet 
på potensialet for økt bruk av biodrivstoff. 

Vi tror ikke det trengs radikale nye virkemidler. En videre og forsterket 
satsing på ENOVAs program for investeringstilskudd til produksjon av 
biodrivstoff og en spissing og økning av rammene for Innovasjon Norges 
fremmedkapitalinstrumenter vil være svært positive bidrag som kan utløse ny 
industrialisering i stort omfang.

Samtidig er det viktig at markedet for biogass utvikles videre. Det er avgjørende 
viktig at endringene som ble gjort i rammebetingelsene høsten 2014 videreføres, 
der man vedtok innføring av veibruksavgift på fossil naturgass drivstoff.

I tillegg er det viktig at det offentlige, som en svært stor innkjøper av drivstoff, 
forsterker sin satsing på miljø- og klimakrav i offentlige buss-, ferge-anbud m.m. 
Oslo kommune fremstår som et godt eksempel, hvor kommunen har et høyt 
ambisjonsnivå for reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren.

ØYSTE IN 
IHLER  

Prosjektsjef for 

klima- og energi-

programmet i 

Oslo kommune

KARI 
AASHE IM 

Fagansvarlig 

for transport i 

miljøstiftelsen 
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TRANSPORTSEKTOREN står for ca. 
1/3 av de totale klimagassutslippene 
i Norge. Den mest effektive måten å 
redusere utslippene på er å ta i bruk 
nullutslippteknologi. De to tilgjengelige 
nullutslippteknologiene i dag er el-biler 
og biogass-biler. Biogass er spesielt 
godt egnet i tyngre kjøretøy som buss 
og tungtransport.

BIOGASS er et viktig klimatiltak. 

BIOGASS er en nullutslippteknologi. 
Dette betyr at biler, busser og ferger 
som kjører på biogass drivstoff ikke 
slipper ut klimagasser, og videre 
at lokalmiljøet ikke forurenses. 
Nullutslippteknologiene er det beste for 
klima og miljø. 

BIOKRAFTS BYGGETRINN 1 på Skogn 
vil redusere like mye klimagassutslipp 
som innfasing av mer enn 50 000 el-
biler.

PÅ SIKT kan det produseres nok biogass 
drivstoff til at det dekker en stor andel 
av det totale drivstoffbehovet i norsk 
transportsektor.

«Vi er alle ansvarlige for å gjøre 
vårt for å etterlate en planet og 
et miljø som gjør at våre barn og 
barnebarn også kan leve godt.»

lav oppløsning

NULLUTSLIPPSSAMFUNNET
Vi er på vei mot nullutslippssamfunnet. Akkurat når vi kommer dit vet vi ikke, 
men jo før jo heller tenker vi i Biokraft. 

Vi vil selvfølgelig fortsatt ha behov for gode transportløsninger i nullutslipps-
samfunnet - både på vei og bane, og til sjøs og i luften. Biokraft tror ikke det 
vil være bare en type drivstoff som dominerer i fremtiden. Vi tror vi vil bruke 
flere fornybare drivstoff , blant annet elektrisk kraft og biogass drivstoff. Biogass 
drivstoff og biogjødsel er etter vår oppfatning den beste måten å utnytte og 
gjenvinne det meste av organiske avfallsressurser på, både i dag og i fremtiden.

VI ER ALLE ANSVARLIGE
Når Biokraft har blitt invitert til å holde foredrag under tittelen 
"Omdømmebygging i praksis" under Sjømatdagene, så ligger det blant annet i 
dette at vår virksomhet bidrar til positiv omdømmebygging for våre kunder, våre 
leverandører og våre samarbeidspartnere.

Vi er alle ansvarlige for å gjøre vårt for å etterlate en planet og et miljø som 
gjør at våre barn og barnebarn også kan leve godt. Da må vi håndtere miljøkrisen 
og begrense den globale oppvarmingen.

Vi i Biokraft skal gi et så stort bidrag til dette som vi makter, og vi skal tjene 
penger for våre aksjonærer ved å gjøre dette.

BIPRODUKT TIL BIOGASS – GOD OMDØMME BYGGING FOR 
NORSK OPPDRETTSNÆRING

Oppdrettsnæringen har alltid vært opptatt 
av optimal ressursutnyttelse. Helt siden 
starten har næringen arbeidt målrettet for å 
få flest kilo fisk per kilo fôr. Bruk av kategori 
2 biprodukt og settefiskslam til biogass 
drivstoff gir oppdrettsnæringen muligheten 
til en optimal utnyttelse av også denne typen 

"avfallsressurser". Restprodukt som ikke har 
annen god anvendelse blir verdifullt råstoff for 
produksjon av fornybart drivstoff som vi trenger 
for å redusere klimagassutslippene fra norsk 
transportsektor. Vi ønsker dette velkommen og 
mener at det er god og riktig omdømmebygging 
for norsk oppdrettsnæring.

SVE IN  REPPE 

Adm.dir. Norske 

Sjømatbedrifters 

Landsforening

KLIMAVENNLIG 
LANDBRUK

Klimaendringene er vårt tids 
største miljøproblem. Samtidig 
som verden trenger mer mat 
opplever matprodusenter verden 
over allerede konsekvensene av at 
klimaet endres.

Norske bønder har et 
samfunnsoppdrag; bruke våre 
fantastiske naturressurser for å 
produsere ren og trygg mat til 
egen befolkning. Dette arbeidet 
gjør vi med stolthet! Samtidig er 
det vårt ansvar å sikre framtidens 
matproduksjon. Derfor arbeider 
Norges Bondelag for redusert 
bruk av fossil energi, klimasmart 
matproduksjon og en klimapolitikk 
som fremmer nye løsninger basert 
på naturens ressurser. 

Med biokrafts anlegg på 
Skogn får bøndene i Midt-Norge 
ikke bare tilgang på klimavennlig 
gjødsel, men også en mulighet til 
å levere råstoff til produksjon av 
fornybart drivstoff. For Bondelaget i 
Nord-Trøndelag er Biokraft en viktig 
medspiller i arbeidet for et mer 
klimavennlig landbruk.

ASB JØRN 
HELLAND  

Leder for 

bondelaget i 

Nord-Trøndelag
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BIOKRAFT SKOGN

BIOKRAFT 
SKOGN
Biokraft bygger Nord-Europas største 

produksjonsanlegg for flytende biogass (LBG) 

drivstoff på Skogn i Nord-Trøndelag.

Byggeprosjektet startet opp i august 2015 med innledende grunnarbeider. Selve 
prosessanlegget leveres under en turn-key kontrakt med det svenske selskapet 
Purac AB. Fabrikken står etter planen ferdig sommeren 2017, med oppstart drift i 
andre halvår 2017.

Råvarene til biogassproduksjonen er avfall og biprodukter fra industri, 
deriblant fra fiskeoppdrett og Norske Skog Skogn. Biokraft tror at bærekraft 
vil være et viktig konkurransefortrinn for norsk industri. Vi ønsker å være en 
servicepartner som vesentlig bidrar til våre partneres bærekraft. Det være seg 
å utnytte avfall og biprodukt på en optimal måte, ved å sørge for fornybart 
klimavennlig gjødsel i landbruket, eller ved å erstatte fossile drivstoff i transport.

BIPRODUKTHJUL
– FISKEOPPDRETT

Kategori 2 biprodukt fra norsk 
oppdrettsnæring, altså biprodukt 
som ikke skal benyttes til fôr eller 
humankonsum, gjenvinnes og 
utnyttes av Biokraft til fornybart 
biodrivstoff. Dette kan blant 
annet benyttes i moderne 
gassdrevne brønn-og fôrbåter. 
Slik kan oppdrettsnæringen 
utnytte egne ressurser og dekke 
eget energibehov. Tilsvarende 
modeller for ressursgjennvinning 
og fornybar energiproduksjon 
finner en også opp i mot andre 
næringer, blant annet annen 
matvareproduksjon  
og distribusjon.

«Biokrafts byggeprosjekt på Skogn er et godt 

eksempel på at teknologi og kompetanse 

utviklet gjennom ti-år i norsk olje- og gassektor 

finner nye anvendelser innen den nye 

bioøkonomien.»

 «Biokraft tror 

at bærekraft vil 

være et viktig 

konkurransefortrinn for 

norsk industri»

Biokraft AS har ambisjoner om å utnytte andre norske råvarer og jobber mot 
å utnytte både skogsavfall og marine energivekster til biogassdrivstoff. På sikt ser 
Biokraft for seg å gjennomføre en netto fangst av CO2 på Skogn, og således trekke 
CO2 ut av kretsløpet.

Pilotforsøk over flere år har testet den biologiske prosessen. Selve prosessanleg-
get leveres av erfarne aktører med kunnskap fra blant annet olje-og gassektoren. 

Biokrafts byggeprosjekt på Skogn er et godt eksempel på at teknologi og 
kompetanse utviklet gjennom ti-år i norsk olje- og gassektor finner nye anvendelser 
innen den nye bioøkonomien.

GODE ERFARINGER MED BIOGASS DRIVSTOFF

Trønderbilene AS har nå i over ett år 
kjørt på biogass i Trondheim levert av 
Biokraft AS. Gassen har fungert utmerket 
i bussene og bidrar positivt miljømessig. 
Trønderbilene synes det er meget bra 
at det nå etableres et biogassanlegg 
på Skogn. Dette gjør det mulig å få 

tilgang til miljøvennlig drivstoff med 
kort transportavstand til markedet i 
Trøndelag. Dette vil både kostnadsmessig 
og miljømessig bidra positivt framover. 
Vi ønsker Biokraft AS lykke til med 
etableringen av fabrikken på Skogn.VIDAR K JESBU  

Adm.dir. i  

Trønderbilene AS
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· 25 millioner Nm3 årlig 
 (Første år 12,5 millioner Nm3)

· Erstatter 25 millioner  
 liter fossil autodiesel i  
 transportsektoren

· Det produseres også fornybar 
 miljøvennlig biogjødsel

· Investeringsstøtte fra  
 ENOVA på 82 millioner
 

· I CO2-ekvivalenter tilsvarer  
 dette 60 000 tonn 
 årlig, noe som tilsvarer 
 25 000 dieselbiler

FAKTA OM BIOKRAFT SKOGN

RELATIVE KLIMAGEVINSTER

25 000 240 000 1 235 000

SKOGN UTSIRAHØGDA
ELEKTRIFISERING

NORGE 2030
BIOGASSPOTENSIAL

25 millioner Nm3 årlig. 

Dette tilsvarer 60 000 tonn 

CO2-ekvivalenter årlig.

Elektrifisering av Utsirahøyden 

vil gi et utslippskutt tilsvarende 

600 000 tonn CO2-ekvivalenter 

årlig, i følge offisielle kilder.

Over 3 millioner tonn  

CO2-ekvivalenter årlig. Realistisk 

i Norge i 2030 fra biomasse fra 

avfall, tare og skog.

Første byggetrinn på Skogn, med kapasitetsutvidelse, vil ha en planlagt total 
produksjonskapasitet på 25 millioner Nm3 per år. Biogass drivstoff fra Biokrafts 
fabrikk på Skogn vil anvendes som drivstoff i busser, lastebiler, varebiler, ferjer og 
kanskje også etterhvert i tungtransport og i jernbane. AGA og Biokraft inngikk i 
2015 en langsiktig avtale hvor AGA kjøper biogass drivstoff fra Biokraft. AGA har i 
mange år spilt en drivende rolle i utviklingen av det norske markedet for biogass 
drivstoff, ikke minst i Oslo-området hvor man også fremover satser tungt på 
biogass drivstoff til blant annet kollektivtrafikken i hovedstaden.

BIOGASS – MER ENN BARE ET FORNYBART DRIVSTOFF 

Det er viktig at biogass får den statusen 
den fortjener, det er langt mer enn bare 
et forny  bart drivstoff. Biogass er også 
optimal avfallsutnyttelse, renere luft, 
grønne arbeidsplasser og dermed også 
god samfunnsøkonomi i tillegg til at det 
reduserer utslippet av klimagasser. 

Anlegget på Skogn blir den største 
fabrikken for produksjon av flytende 
biogass i Nord-Europa. Vi i AGA håper 
dette blir å sette en ny standard for 
biogassproduksjon i Norge. Denne type 
storskalaprosjekter er viktig for å bygge et 
solid marked for biogass som drivstoff.

JOHN MELBY 

AGA

(Foto: Odin Krogstad)
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INNOVASJON OG UTVIKLING

BIOKRAFT VISER VEI I BIOØKONOMIEN

For å realisere Norges bioøkonomi strategi 
kreves det løsninger for bærekraftig 
utnyttelse av biologiske ressurser med 
minimal miljø påvirkning. Med sitt 
engasjement for klima- og miljøvennlig 
biogass produksjon utfordrer Biokraft 
det etablerte og inspirerer til nytenking. 
Prosjektet COMPLETE er et eksempel på 
dette. Ved å benytte næringsstoffene 
som er i avfallet fra biogassproduksjon 
til å produsere organismer som kan 
omdanne store mengder avfall til 
nytt råstoff, kan Biokraft sette en ny 

standard for energi- og ressurseffektiv 
biogassproduksjon. Etablering av Nord-
Europas største fabrikk for produksjon 
av flytende biogass på Skogn har med 
dette et potensial til å bli en unik pilot for 
biologisk CO2-fangst og resirkulering av 
nærings  stoffer som vil bli lagt merke til 
både nasjonalt og internasjonalt. Biokrafts 
innovative teknologi- og metodeutvikling 
kan gi viktige bidrag og spille en 
sentral rolle i utviklingen av det norske 
lavutslippssamfunnet.

ALEKSANDER 
HANDÅ 

Forskningsleder SINTEF 

Fiskeri og havbruk AS

STYRINGSGRUPPEN I 
COMPLETE BESTÅR AV:

• Håvard Wollan, Biokraft AS 
(prosjekteier)

• Prof. Jörgen Ejlertsson, 
Scandinavian Biogas

• Tormod Briseid, NIBIO
• Aleksander Handå, SINTEF 

Fiskeri og havbruk
• Prof. Stein Wold Østerhus, 

NTNU
• Trygve Helle, Mattilsynet 

(observatør)
• Prosjektleder Jorunn 

Skjermo, SINTEF Fiskeri og 
havbruk

INNOVASJON OG 
UTVIKLING
Alger og børstemark som fanger CO2 og gjør avfall fra biogassproduksjon 

om til fôr – som gjør Norge mer selvforsynt med sunnere mat og med 

en matproduksjon som belaster miljøet mindre. Dette er ikke science 

fiction. Det er konkrete muligheter som testes ut i Biokrafts anlegg på 

Skogn, gjennom innovasjonsprosjektet COMPLETE. 

Biokraft AS ønsker å bidra til innovasjon og utvikling av nye og bedre løsninger 
innen det man kaller bioøkonomien (eller den sirkulære økonomien). Vårt 
utgangspunkt er produksjonsanlegg for biogass drivstoff - hvor det ligger et 
innovasjonspotensial relatert til blant annet hvordan reststoff (biorest) fra slike 
anlegg kan utnyttes på best mulig måte.

Biokraft AS er prosjekteier av innovasjonsprosjektet COMPLETE, hvor 
også Scandinavian Biogas, NTNU, SINTEF og Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) deltar, og hvor Mattilsynet har en observatørrolle i styringsgruppen. 
Innovasjonsprosjektet COMPLETE er støttet av Forskningsrådet.

MER OM COMPLETE
Prosjektet skal bidra til løsninger for optimal og bærekraftig utnyttelse av 
biologiske ressurser med minimal miljøpåvirkning. Potensialet for å resirkulere 
de næringsrike avfallsstrømmene fra biogassproduksjon gjennom ny 
bioproduksjon skal testes med hurtigvoksende organismer som har kapasitet 
til å fange CO2 og omdanne store mengder avfall til nye fôrråstoff med høyt 
innhold av ettertraktede proteiner, marine fettsyrer og andre verdifulle 

INNOVASJONS-
PROSJEKTET COMPLETE

Innovasjonsprosjektet COMPLETE 
har som hovedmål å bidra til 
teknologi- og metodeutvikling 
som vil sette en ny standard 
for energieffektivitet, 
biologisk CO2-fangst og 
fullstendig ressursutnyttelse i 
biogassproduksjon. 

ingredienser. Prosjektet har et innovativt fokus og vil skaffe til veie ny kunnskap 
om hvordan man kan øke energieffektiviteten og bidra til CO2-fangst fra 
biogassproduksjon samt øke ressurseffektiviteten ved å utnytte avfallsstrømmer 
fra biogassproduksjon til sekundær bioproduksjon av fôringredienser. Produksjon 
av fôringredienser kan bidra til å øke selvforsyningsgraden og redusere 
miljøbelastningen fra norsk matproduksjon. 

Testorganismene er mikroalger, makroalger og børstemark. Avfalsstrømmen 
fra biogassproduksjon kan deles i en fast og en flytende fraksjon. Mikro- og 
makroalger kan fange CO2 og nyttegjøre seg av de løste næringsstoffene i den 
flytende delen. Mikroalger er små encellede alger som vokser raskt og er effektive 
produsenter av omega-3. De kan produseres i lukkende fotobioreaktorer på land. 
Makroalger er tang og tare, og i dette prosjektet er det dyrking av sukkertare i 
sjø i nærheten av utløpsvannet fra biogassfabrikken som skal vurderes. Videre 
skal potensialet for ekstraksjon av protein fra taren undersøkes og gjenværende 
fraksjon skal testes som substrat for biogassproduksjon. Det skal undersøkes om 
børstemark kan omdanne avfall fra den faste delen av slammet og om restene av 
slam som har blitt spist og fordøyd av børstemark har endret karakteristikk slik at 
det kan gjenbrukes i selve biogassproduksjonen. 

FRAMTIDENS NULLUTSLIPPSFABRIKK
I prosjektet skal det beregnes hvor mye tare som må produseres i sjøen ved 
fabrikken for å balansere utslippet av CO2 og næringssalter fra fabrikken og 
hvilket areal dette vil kreve. Likedan skal det beregnes hvor mye mikroalger 
og børstemark det kan produseres på en gitt avfallsstrøm, og hvor mye av 
næringsstoffene de kan resirkulere slik at Biokraft får etablert det teoretiske 
grunnlaget for hva det vil kreve å bygge den første fabrikken av sitt slag med 
komplett ressursutnyttelse i biogassproduksjon. Det vil bli gjort en helhetlig 
vurdering med systemperspektiv for å identifisere interaksjoner mellom 
prosesser, miljøpåvirkning og ressursutnyttelse. Det er et mål å designe et 
konsept for en pilot med biologisk CO2-fangst og nullutslipp av næringssalter som 
kan bidra til å løfte satsingen på ny bioøkonomi i et nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv. Prosjektet vil på denne måten kunne bidra vesentlig til utviklingen av 
det norske lavutslippssamfunnet.

Prosjektet har en varighet på tre år (2016-2019) og et budsjett på 25 millioner 
kroner som er finansiert av Norges forskningsråd og Biokraft AS. Scandinavian 
Biogas Fuels AB er industripartner. Forskningspartnere er SINTEF Fiskeri og 
havbruk, NTNU og NIBIO. 
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STYRE OG LEDELSE

PER IVERSEN 
er styremedlem i Biokraft AS. 
Han er senior porteføljeforvalter i 
TrønderEnergi AS. Han har 25 års 
erfaring som forvalter i det norske 
kapitalmarkedet.

HÅVARD WOLLAN 
er adm.dir i Biokraft AS. Håvard har 
arbeidet som leder, entreprenør og 
rådgiver internasjonalt i over 20 år. 
Han er sivilingeniør fra NTNU og MBA 
fra Heriot-Watt og har vært med 
på å utvikle og lede flere norske og 
utenlandske selskaper. Håvard Wollan 
er en av stifterene av Biokraft AS.

MICHAEL WALLIS 
OLAUSSON
er styremedlem i Biokraft AS. Michael 
har en MBA fra Handelshögskolan 
i Stockholm. Han har jobbet i 
Scandinavian Biogas siden 2009 
og er sjef for forretingsutvikling og 
stedfortreder for CEO.

HÅKON WELDE
er styremedlem i Biokraft AS. Håkon 
er utdannet ved NTNU og INSEAD. 
Han er forvaltningssjef i TrønderEnergi 
AS og forvalter flere av selskapets 
investeringer. Håkon har i flere år 
jobbet i TrønderEnergi Invest og har 
innehatt en rekke styreverv.

MATTI VIKKULA
er styreleder i Biokraft AS. Matti er 
utdannet ved Helsinki School of 
Economics hvor han fikk en M.Sc. in 
Economics i 1986 samt IEP, Insead 
Fontainebleau 1999. Matti har vært 
CEO og SVP i flere noterte selskap 
som Ruukki Group Oyj, Elisa Oyj og 
Saunalahti Group Oyj. Han har også 
vært partner i PwC Management 
Consulting. Siden 2011 har han vært 
CEO i Scandinavian Biogas Fuels AB.

STYRE 
OG 
LEDELSE

 BIOKRAFTS ADMINISTRASJON OG TEAM BESTÅR AV FØLGENDE NØKKELPERSONER:
• Håvard Wollan – CEO / Administrerende Direktør (og en av gründerne)
• Marianne Langvik – Manager, Commercial & Admin/Finance (og en av gründerne)
• Terje Hyldmo – Manager, Commercial & Business Development
• Johannes Fjell Hojem – Manager, Commercial & Public Relations
• Ragnar Stare, Prosjektleder byggeprosjekt Skogn (innleid fra Scandinavian Biogas)
• Odin Krogstad, Site Manager Skogn
• Tor Gunnar Heggli, Prosjektingeniør Skogn

For byggeprosjektet på Skogn har Biokraft AS etablert et prosjektstyre som 
foruten CEO og styret i Biokraft AS også består av Prosjektdirektør Torbjørn 
Aadal i TrønderEnergi AS og Prosjektdirektør Jean Collin i Scandinavian Biogas 
Fuels AB.
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ÅRSREGNSKAP 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt 10 655 104 -6 530

Annen driftsinntekt 0 500 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 10 655 104 493 470

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad 9 181 064 0

Lønnskostnad 1,2 2 898 622 2 525 690

Avskrivning på varige driftsmidler 3 11 583 11 582

Annen driftskostnad 1 4 826 304 2 667 524

SUM DRIFTSKOSTNADER 16 917 573 5 204 797

DRIFTSRESULTAT -6 262 468 -4 711 326

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER NOTE 2015 2014

FINANSINNTEKTER

Annen renteinntekt 12 194 461 522 607

Annen finansinntekt 12 293 652 1 315

SUM FINANSINNTEKTER 488 113 523 921

FINANSKOSTNADER

Annen rentekostnad 4 -111 981 771

Annen finanskostnad 40 106 1 292

SUM FINANSKOSTNADER -71 875 2 064

NETTO FINANSPOSTER 559 988 521 858

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD -5 702 480 -4 189 469

Skattekostnad på ordinært resultat 5 -5 670 529 0

ORDINÆRT RESULTAT -31 951 -4 189 469

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital -31 951 -4 189 469

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER -31 951 -4 189 469

RESULTATREGNSKAP 1.1-31.12

MICHAEL WALLIS OLAUSSON
STYREMEDLEM

HÅKON WELDE
STYREMEDLEM

PER IVERSEN
STYREMEDLEM

MATTI VIKKULA
STYRELEDER I BIOKRAFT AS

HÅVARD WOLLAN
ADM.DIR.

Trondheim, 10.05.2016 

  Beløp i kroner

  Beløp i kroner

SELSKAPETS VIRKSOMHET/BELIGGENHET 
Selskapets virksomhet er å utvikle, eie og drive 
produksjonsanlegg for bioenergi. Selskapet har 
forretningskontor i Trondheim kommune.  

INDUSTRIELL PRODUKSJON OG SALG AV 
BIODRIVSTOFF 
Selskapets aktivitet i 2015 har i hovedsak vært relatert til 
utvikling av nye prosjekter og realisering av en ny LBG-
fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag. Investeringsbeslutning 
og byggestart for denne nye LBG fabrikken var i andre 
halvår 2015. Fabrikken skal etter planen stå ferdig 
sommeren 2017 

Biakraft startet i 2015 salg av biogass til buss/kollektivtrafikk 
i Trondheim.  

FORTSATT DRIFT 
Styret mener at fremtidsutsikter viser at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt 
opp under denne forutsetningen. 

ARBEIDSMILJØ 
Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen 
i 2015. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til 
lover og forskrifter. Etter styrets mening er arbeidsmiljøet 
godt og det er ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å 
bedre arbeidsmiljøet i selskapet. Selskapets ledelse og 
de ansatte samarbeider kontinuerlig for forbedring av 
arbeidsmiljøet. 

LIKESTILLING 
Selskapets ledelse vektlegger faglige kvalifikasjoner ved 
enhver tilsetting av medarbeidere, og vil ta hensyn til kravet 
om kjønnsnøytralitet ved tilsettinger og lønnsnivå så langt 
dette er praktisk gjennomførbart. 

Selskapet har 3 ansatte hvorav 2 menn og 1 kvinne. Styret 
består av 4 menn.

ÅRSBERETNING 2015
RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG 
RESULTAT

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet 
og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende 
informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. 

Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt 
forhold som etter styrets syn har betydning ved 
bedømmelse av regnskapet.

YTRE MILJØ 
Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet.

2015 2014 2013

Driftsinntekter 10 655 104 493 470 -418 564

Driftsresultat -6 262 468 -4 711 326 -6 681 744

Årsresultat -31 951 -4 189 469 18 330 400

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Balansesum 21 265 134 17 858 431 22 166 783

Egenkapital 16 914 978 16 946 929 21 136 398

Egenkapital-
prosent 79,50 % 94,90 % 95,40 %
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EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 31.12.2015 31.12.2014

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital 10,11 155 169 155 169

Overkurs 11 2 650 829 2 650 829

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 2 805 998 2 805 998

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 11 14 108 980 14 140 931

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 14 108 980 14 140 931

SUM EGENKAPITAL 16 914 978 16 946 929

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Konvertible lån 0 113 241

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 0 113 241

SUM LANGSIKTIG GJELD 0 113 241

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 2 639 485 133 726

Skyldig offentlige avgifter 220 021 224 558

Annen kortsiktig gjeld 1 490 650 439 977

SUM KORTSIKTIG GJELD 4 350 156 798 261

SUM GJELD 4 350 156 911 502

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 265 134 17 858 431

EIENDELER NOTE 31.12.2015 31.12.2014

ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER

Utsatt skattefordel 5 5 670 529 0

SUM IMMATERIELLE EIENDELER 5 670 529 0

VARIGE DRIFTSMIDLER

Anlegg under utførelse 3,6 6 728 899 1 414 402

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 11 583 23 166

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 6 740 482 1 437 568

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Andre fordringer 7 1 186 904 0

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 1 186 904 0

SUM ANLEGGSMIDLER 13 597 915 1 437 568

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

Kundefordringer 2 841 085 0

Andre fordringer 6,8 1 610 660 135 851

SUM FORDRINGER 4 451 745 135 851

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 3 215 473 16 285 012

SUM OMLØPSMIDLER 7 667 219 16 420 863

SUM EIENDELER 21 265 134 17 858 431

BALANSE PR. 31.12.2015

 Beløp i kroner

 Beløp i kroner

 Beløp i kroner

MICHAEL WALLIS OLAUSSON
STYREMEDLEM

HÅKON WELDE
STYREMEDLEM

PER IVERSEN
STYREMEDLEM

MATTI VIKKULA
STYRELEDER I BIOKRAFT AS

HÅVARD WOLLAN
ADM.DIR.

Trondheim, 10.05.2016 
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2015 2014

Lønninger 2 910 301 2 588 970

Arbeidsgiveravgift 446 517 386 205

Pensjonskostnader 221 925 151 622

Andre lønnsrelaterte ytelser/aktiverte kostnader -680 121 -601 106

TOTALT 2 898 622 2 525 690

KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR: 2015 2014

Lovpålagt revisjon 33 700 45 500

Andre attestasjonstjenester 0 13 100

Annen godtgjørelse til revisor 0 63 900

Avsatt annen godtgjørelse revisor 100 000 0

SUM GODTGJØRELSE TIL REVISOR 133 700 109 400

NOTE 2 – ANSATTE
Selskapet har 3 ansatte pr 31.12.2015.

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk for små foretak. 

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til 
virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av 
varer resultatføres når selskapet har levert sine produkter 
til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan 
påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke 
foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko 
for tap og ukurans er overført til kunden. Salg av tjenester 
inntektsføres etter hvert som de blir levert. Offentlige 
tilskudd oppføres som inntekt i det året kostnaden er 
påløpt etter bruttoføring.

KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten 
klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet 
varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for 
øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales 
innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. 
Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld 
klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og 
antatt virkelig verdi(Laveste verdis prinsipp). 

VARIGE DRIFTSMIDLER 
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler 
balanseføres og avskrives lineært til restverdien over 
driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring 
i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende 
avskrivningstid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/
forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på 
anskaffelsestidspunktet. Investeringstilskudd føres til 
«nettometoden» hvor tilskuddet reduserer det enkelte 
driftsmidlets anskaffelseskost. 

NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel 
er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. 
Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som 
har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi 
er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp 
(nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning 
til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. 
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for 
nedskrivningen ikke lenger er til stede.  

FORDRINGER
Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning 
til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av 
individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning 
som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige 
økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten 
for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk 
restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger 
anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og 
anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende 
og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede 
framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke 
neddiskontering når effekten av neddiskontering er 
uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på 
samme måte som for kundefordringer.

UTENLANDSK VALUTA
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter 
kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap 
knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres 
som finansinntekt og finanskostnad.

GJELD
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, 
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

PENSJON
Selskapet oppfyller vilkårene for obligatorisk 
tjenestepensjon og har etablert en pensjonsordning som 
tilfredsstiller kravene.

SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag 
av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 
ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen 
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i 
samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel 
på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet 
og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt 
fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som 
kan balanseføres oppføres netto i balansen. Utsatt skatt 
regnskapsføres til nominelt beløp.

NOTER 2015

 Beløp i kroner

 Beløp i kroner

LØNN TIL LEDENDE PERSONER: 2 015 2 014

Adm. dir. 1 151 735 1 105 673

Pensjonsutgifter Adm.dir. 99.867 75.307

Styreleder 250 000 250 000

Styret 160 000 160 000

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD
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Anlegg under 
utførelse

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,

kontorm.
SUM

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 414 402 34 748 1 449 150

Tilgang 5 314 496 0 5 314 496

Avgang 0 0 0

ANSKAFFELSESKOST PR. 31/12 6 728 898 34 748 6 763 646

SPESIFIKASJON AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD:

Beregnet skatt av årets resultat 0

= SUM BETALBAR SKATT 0

+ endring i utsatt skattefordel -5 670 529

= ORDINÆR SKATTEKOSTNAD -5 670 529

Betalbar skatt i balansen består av:

= BETALBAR SKATT I BALANSEN 0

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG BALANSEFØRT UTSATT SKATT

+ Driftsmidler inkl. goodwill -5 444 -1 158

+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 1 186 904 0

- Fremførbart skattemessig underskudd 23 863 580 16 685 445

SUM POSITIVE SKATTEØKENDE FORSKJELLER 1 186 904 0

SUM NEGATIVE SKATTEØKENDE FORSKJELLER 23 869 023 16 686 603

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 0 16 686 603

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -22 682 119 0

BALANSEFØRT UTSATT SKATTEFORDEL 5 670 529 0

NOTE 4 - ANNEN RENTEKOSTNAD
Selskapet har i 2015 inntektsført tidligere avsatt rentekrav på kr 113 241 da kravet 
er foreldet. Inntektsføringen er ført som reduksjon av andre rentekostnader.

BUNDNE BANKINNSKUDD 2015 2014

Skattetrekksmidler 141 084 140 743

Depositum 105 058 104 953

TREKKRETTIGHETER 2015 2014

Ubenyttet kassekreditt 0 0

 Beløp i kroner

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0 11 582 11 582

Ordinære avskrivninger 0 11 583 11 583

AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER 31.12 0 23 165 23 165

BALANSEFØRT VERDI PR 31.12 6 728 898 11 583 6 740 481

ÅRETS AVSKRIVNINGER 11 583 11 583

Forventet økonomisk levetid 3 år

Avskrivningsplan Lineær

NOTE 5 - SKATTEKOSTNAD PÅ ORDNÆRT RESULTAT 

2015 2014

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2 015

Resultat før skattekostnader -5 702 480

Permanente og andre forskjeller -293 036

Endring i midlertidige forskjeller -1 182 618

INNTEKT -7 178 135

Selskapet balanseførte ikke utsatt skattefordel i 2014. I 2015 har selskapet 
valgt å balanseføre utsatt skattefordel basert på en forventning om fremtidig 
skattemessig overskudd.

NOTE 6 - OFFENTLIG TILSKUDD
Selskapet har fordring mot Enova på kr 198 634,-. Fordringen gjelder 
investeringstilskudd fra Energifondet til finansiering av to prosjekter i 
forbindelse med biogassproduksjon. Begge tilskuddene er klassifisert som 
investeringstilskudd. De er regnskapsmessig behandlet etter nettometoden, hvor 
tilskuddet går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost. Tilskudd kommer indirekte 
til fratrekk i avskrivningene gjennom redusert anskaffelseskost av eiendelen.

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER
Posten andre langsiktige fordringer består av forskuddsbetalte kostnader i 
forbindelse med fremmedfinansiering av selskapet. Lån er tatt opp i 2016 og 
beløpet vil i sin helhet amortiseres over låneperioden fra og med 2016. Fordringen 
forfaller således senere en 1 år frem i tid.

NOTE 8 - ANDRE FORDRINGER
I forbindelse med emisjon i 2016 er det forskuddsbetalt emisjonskostnader på kr 
504 683 som i 2016 vil bli ført direkte mot egenkapital.

 Beløp i kroner

NOTE 9 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12 i år kr 141 084,-, mens skyldig skattetrekk 
utgjør kr 140 837,–. 

NOTE 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER
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NOTE 10 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen på kr 155 169,- består av 15516858 aksjer hver  
pålydende kr 0,01. Selskapet har kun en aksjeklasse.

ANTALL EIERANDEL

Cora Holding AS 1 359 007 8,76 %

Joytrack AS Eies 100 % av adm.dir. Håvard Wollan 3 315 732 21,37 %

H. Grøntvedt AS 1 482 873 9,56 %

Rune Haugen 661.671 4,26 %

TrønderEnergi AS 8 697 575 56,05 %

TOTALT ANTALL 
AKSJER

15 516 858 100 %

OVERSIKT OVER AKSJONÆRENE 31.12.2015

 Beløp i kroner

 Beløp i kroner

 Beløp i kroner

AKSJEKAPITAL/
SELSKAPSKAPITAL

OVERKURS
ANNEN 

EGENKAPITAL
SUM 

EGENKAPITAL

Egenkapital 1.1. 155 169 2 650 829 14 140 931 21 136 398

+ Fra årets resultat 0 0

- Til årets resultat - 31 951 -31 951

+/- Andre transaksjoner: 0 0 0 0

EGENKAPITAL 31.12. 155 169 2 650 829 14 108 980 16 914 978

FINANSINNTEKTER 2015 2014

Renteinntekt 194 461 522 607

Agio 1 250 1 315

Aksjeutbytte 3 061 0

Urealisert 289 341 0

SUM FINANSINNTEKTER 488 113 523 921

FINANSKOSTNADER 2015 2014

Rentekostnad -111 981 771

Disagio 6 109 1 292

Agiotap urealisert 33 997 0

SUM FINANSKOSTNADER 71 875 2 063

NOTE 11 - EGENKAPITAL

NOTE 12 - SKATTEKOSTNAD PÅ ORDNÆRT RESULTAT
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BIOGASS DRIVSTOFF 
–SENTRALE BEGREP

BIOGASS

Metangass (CH4) som produseres i bioreaktorer fra organisk restmateriale 
(avfall og biprodukter). Slikt organisk restmateriale er allerede en del av 
kretsløpet, og ved konvertering til biogass tilføres det derfor ikke ny CO2 til 
kretsløpet.

BIOGASS DRIVSTOFF

Biogass som er renset og oppgradert til drivstoffkvalitet. Til kjøretøy 
(bil, buss, o.l.) er det vanlig å stille krav om en renhet og drivstoffkvalitet 
tilsvarende svensk standard SS 15 54 38.

BIOGJØDSEL

Den bioresten som blir igjen fra organisk restmateriale etter at biogassen 
er utvunnet i bioreaktorene. Biogjødsel inneholder næringsstoffer som 
bl.a. nitrogen og fosfor, og er ofte godt egnet som erstatning for annen 
gjødsel i norsk landbruk. Biogjødsel klassifiseres som annen gjødsel i 
henhold til den norske gjødselvareforskriften. 

CO
2
-EKVIVALENTER

En enhet som brukes i klimaregnskap. Det er ikke bare CO2 som bidrar 
til global oppvarming, men også andre klimagasser. Man regner da 
klimaeffekten fra andre klimagasser om til CO2-ekvivalenter – altså den 
klimaeffekten som klimagassen CO2 har.

DET GRØNNE SKIFTET

Med dette menes det paradigmeskiftet verden er inne i, hvor det er 
etablert en forståelse for behovet for å dekke verdens energibehov fra 
fornybare og "grønne" kilder.

LBG

Denne forkortelsen står for "Liquid BioGas", altså flytende biogass. Dette 
er den reneste formen for biogass, og den anvendes helst som biogass 
drivstoff. Oppgradering til LBG er også den mest kostnadseffektive og 
miljøvennlige måten å transportere biogass på.

Nm3

Denne forkortelsen står for "Normal-kubikk-meter", og er en vanlig brukt 
måleenhet for mengde biogass. En Nm3 biogass drivstoff (LGB) inneholder 
omtrent like mye energi som en liter diesel, og litt mer energi enn en liter 
bensin.

NULLUSTLIPP

Nullutslipp brukes som betegnelse på de fornybare drivstoffalternativene 
som ikke bidrar til noe netto utslipp av klimagasser og som gir minimalt 
med lokalforurensning. Biogass fra avfall gir nullutslipp, og elektrisitet 
regnes også som nullutslipp i Norge.

NULLUTSLIPPSSAMFUNNET
En framtidsvisjon for samfunnet der vi benytter energibærere som er 
nullutslipp. Jo raskere vi når fram til nullutslippssamfunnet, jo mindre blir 
den globale oppvarmingen som følge av klimagassutslipp.
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BIOKRAFT AS

www.biokraft.no
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BIOKRAFT AS

www.biokraft.no

NULLUTSLIPP BIOGASS DRIVSTOFF 

– det beste for klima og miljø!


