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VMAB 

• Regionalt avfallsbolag som ägs av 
kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och 
Olofström 

 

• Behandling av industri- och 
verksamhetsavfall samt hushållsavfall 

 

• Bolaget har i uppdrag att sköta kommunernas 
praktiska del avseende hushållsavfallet enligt 
miljöbalken  

 



 

 

Produktion av Biogas 

• Uppföra en torrötningsanläggning för 20 000 

ton organiskt avfall per år.  

 

• Uppföra en uppgraderingsanläggning som 

renar gasen till fordonsbränsle, 1 500 000 

Nm3/år.  

 



Anläggning för 

torrötning 
  

•15 000 ton källsorterat 

matvall samt 5 000 ton 

trädgårdsavfall 

 

•TS-halt mellan 15-25 % 

 

•Termofil rötning 

 

• Restprodukten 

komposteras till en 

certifierad jordprodukt 



Uppgradering 

av biogas 
 

 

• Vattenskrubber 

 

• Kapacitet, rågas  

100-300 Nm3 /h 

 

 



Varför Biogas? 

• Nationella miljömålen säger att senast år 

2010 ska minst 35 procent av matavfallet från 

hushåll, restauranger, storkök och butiker 

återvinnas genom biologisk behandling 

• Ökad efterfrågan på biogas som miljövänligt 

alternativ till fossila drivmedel 

• Bolaget har arbetat med biologisk behandling 

av hushållsavfall i över 30 år genom 

kompostering 

 



Tillstånd enligt miljöbalken 

• Tillståndsansökan inlämnad augusti 2006 

• Dom i maj 2009 

• Tillstånd att biologiskt behandla 73 000 ton 

källsorterat organiskt avfall genom rötning 

och kompostering 

• Tillstånd att framställa högst 1 600 000 Nm3 

gasformiga bränsle per år.  

 



Gemensam avfallsplan 

 
• Antagen februari/mars 2009 

 

• Sortering i minst två fraktioner 

 - matavfall + restavfall 
 

• Införandet av källsortering krävde ny  
upphandling av insamlingen i vilken krav 
ställdes på gasdrivna fordon 

 

 



Investering 

• Ansökte och erhöll investeringsbidrag för ny 

teknik av Energimyndigheten i augusti 2010. 

 

• Rötningsanläggning  42 miljoner kronor 

• Uppgradering     7 miljoner kronor 

• Mottagning mm    5 miljoner kronor 

• Bidrag            -19 miljoner kronor 

• Nettoinvestering  35 miljoner kronor 

 

 



Kostnadskalkyl 
INTÄKTER       KOSTNADER     

              

mottagningsavgifter   mottagning   

   ton  kr/ton      årskostnad  

matavfall          6 000     300    1800 000     investering      5 000 000          500 000     

    du      400 000     

struktur          5 000     150       750 000     div du +15%        60 000     

ers fordonsgas   rötning   

   Nm3  kr/Nm3 investering    42 000 000        2 215 000     

     1 000 000     6    6 000 000       -  19 000 000       

    du    2 800 000     

    div du +15%      420 000     

    uppgradering   

    investering      7 000 000          700 000     

    du      350 000     

    div du +15%        52 500     

    admin 20% DU      816 500     

SUMMA             8 550 000                8 314 000     

ÖVERSKOTT                     236 000     



Övriga förutsättningar 

 

 

• Ägarnas godkännande, mars 2011 

• Upphandling, klar maj 2011 
– Eisenmann levererar torrötningsanläggningen 

– Greenlane Biogas levererar uppgraderingsanläggningen 

• Substrat till anläggningen 
– VMAB har 5 000 + 5 000 ton eget material  

– Avsiktsförklaring med övriga kommuner i Blekinge juni 2011 

• Försäljning av fordonsgas 
– Avsiktsförklaring klar september 2011 

• Bygglov, klart oktober 2011 

 



 

Detta har gjort vår 

resa möjlig 
 

• Nationella, regionala 

och lokala miljömål för 

biologisk behandling 

 

• Investeringsbidrag från 

energimyndigheten 

 

• Regionalt samarbete 

för insamling och 

behandling av matavfall 
 

• Lokal efterfrågan på 

biogas som 

fordonsbränsle 


