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06.05.2020 Verdiskaping - vekst

Fokus:

• Lokal verdiskaping - arbeidsplasser

• Bruke ressurser og lokale pre som vi har i Lister

• Den røde tråden – ”fornybar energi og sirkulær økonomi” -

CH4 Engineering AS samarbeider 
med lokale grundere- industribyggere

Vi holder til i Listerregionen. Regionen har ca. 35000 innbyggere 
og er senter for vannkraftverk – vindpark på kanten av Norges 
kystlinje mot Europa.



Framtidens energisystem

Innen 2050 skal Norge bli et lavutslippssamfunn, og mye av endringene kommer til 
å skje innen energisystemet. 

Økt bruk av biogass, og hydrogen- en viktig del av det grønne skiftet. I tillegg 
kommer biobrensel, sol og vind til å spille en stor rolle.

Utnytte spillvarme og overskuddsressurser.

Vi er i gang på Lista!



06-05-2020 Rådgiving, konsulentarbeid

Samarbeid med ulike energiprosjekt og 
selskaper

• Sør Energi AS – Biogass anlegg for GE Healtcare, ferdigstilt mai 2020

• Kristiansand Kommune/Odderøya Renseanlegg – Biogassanlegg med CHP

• Sør Energi AS – Fjernvarme på Rom

• Miljø Energi AS – returvirke, sag og høvelspon til flisbriketter og dyrestrø

• Lista Biogass AS – gjødsel fra landbruk og Aqua kultur

• Lyngdal Energisentral AS – returvirke, overskuddsvirke, rivningsvirke – til 

varme og biokull

• Sirdal Kommune - spillvarme fra NordLink blir fjernvarme til Norsk Ørret



Det startet med Fjernvarmeanlegget i Lyngdal i 2012
Leverer ca 6 GWh varme- basert på overskuddsvarme fra Berry Alloc 

� Avtale med kommunen, var utløsende for oppstart

� Reguleringsmessige forpliktelser for Handelsparken

� Kunder: ca 20 næringskunder i Handelsparken + 4 kommunale bygg

� Initiativ – Lister Nyskaping

Varme 
Handelsparken

– offisiell åpning 31.10.14



Fjernvarme på Rom iht energi- og klimaplan 
Lister, 2010

Har «overlevert» iht regional målsetting 



Miljøenergi AS etablert i 2014

- Produksjon av flisbriketter basert på biprodukt fra lokal treforedlingsindustri

- Fra 2016 startet også produksjon av dyrestrø som presses i firkantballer



Godkjent byggesøknad for biogassanlegg
Samarbeid med landbruket og kommuner



Biomasse til bio-metan + biorest/grønn CO2 
Marked: transport 
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