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Byggnationen av biogasanläggningen är igång  
– Första väggdelarna klara för montering 
 
I och med startbesked från byggnadsnämnden i Karlshamns kommun, kan nu byggnationen av 
biogasanläggningen inledas ovan jord.   
I vecka 18 sker de första leveranserna och monteringarna av väggdelarna till biogasanläggningen  
vid VMAB:s anläggning i Mörrum. 
 
Väggdelarna i betong transporteras med lastbil från Tyskland där de tillverkas av företaget Drössler  
på uppdrag av VMAB:s entreprenör Eisenmann Anlagenbau Gmbh & Co Kg. 
 
Delarna monteras med hjälp av kranbil efterhand som leverans sker. 
Uppförandet av väggdelarna är startskottet för insatserna av byggnationen ovan jord.  
 
 
 
Avtalet undertecknat 
I oktober skrevs avtal mellan avfallsbolaget VMAB, Mörrum, och det tyska företaget Eisenmann 
Anlagenbau Gmbh & Co Kg från Stuttgart om byggnation av rötningsanläggning för biogasproduktion. I 
och med undertecknandet kan arbetet med att utveckla den biologiska behandlingen vid VMAB:s 
anläggning i Mörrum fortlöpa enligt planerna 

Den planerade biogasanläggningen beräknas stå färdig för biogasproduktion under senhösten 2012. 
Anläggningen består av en rötningsdel och en uppgraderingsdel. Rötningsanläggningen byggs av 
Eisenmann Anlagenbau Gmbh & Co.Kg, Stuttgart, Tyskland och uppgraderingsanläggningen av 
Greenlane Biogas AB, Sverige.  

Anläggningen med unik metod  
Den anläggning som planeras är en termisk behandling enligt torrötningsteknik, det vill säga matavfallet 
rötas i den konsistens som avfallet uppkommer från. Metoden är unik på grund av substratet med stabil 
drift som inte störs av främmande föremål som plast- eller papperspåsar. Efter rötning kommer rötresten 
att komposteras och bearbetas för att bli olika jordförbättringsprodukter. Biogasen som utvinns ska 
användas som fordonsbränsle i Blekinge, bland annat i renhållningsfordon vid insamling av matavfall.  

Rötningsanläggningen kompletterar VMAB:s befintliga anläggning för biologisk behandling. De nya 
anläggningsdelarna är förbehandlare, reaktor för torrötning, gaslager och gasmotor.  

Den biologiska behandlingen dimensioneras för mottagning av cirka 20 000 ton organiskt avfall per år, 
fördelat på 15 000 ton matavfall och 5 000 ton strukturmaterial/grönavfall i form av park- och 
trädgårdsavfall. 

 



                          

 

 

 

 

 

     

 

 

Avsiktsförklaring om samarbete 
Kommunerna i Blekinge har enats om att teckna avsiktsförklaring om samarbete när det gäller behandling 
av matavfall för att producera fordonsgas. Tillverkningen av fordonsgas ska i första hand ske från substrat 
som omfattas av det kommunala ansvaret för hushållsavfall.  

Intensionerna i avsiktsförklaringen är att kommuner i Blekinge och i närregionen ska verka för att skapa 
gemensamma förutsättningar för tillverkning av fordonsgas. 

Med samgående i enlighet med avsiktsförklaringen uppnås fördelar som bland annat: 

 Fler biogasmackar i regionen 
 Stärkt utveckling och forskning via högskola 
 Ökade påverkansmöjligheter i det nationella utvecklingsarbetet kring Hållbar Utveckling 

Energimyndigheten 
VMAB beviljades hösten 2010 statligt stöd för främjande av biogas och förnybar energi. 
Energimyndigheten har beviljat VMAB 19 miljoner kronor för byggnation av behandlingsanläggning för 
biogasframställning. I och med Energimyndighetens beslut kan den biologiska behandlingen på 
anläggningen i Mörrum byggas ut till att även omfatta rötning av matavfall och framställning av biogas. 

Regionens avfallsplanering 
VMAB och ägarkommunerna (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) har under de senare åren arbetat 
med frågan om den framtida avfallsverksamheten i regionen. Fokus har varit olika insamlingssystem och 
behandlingsalternativ. Det regionala avfallsplaneringsarbetet har resulterat i en modell där biologisk 
behandling av källsorterat organiskt avfall från hushåll och industrier har lyfts fram som en prioriterad 
lösning. Blekinge är unikt när det gäller källsortering, det är det enda länet i Sverige där samtliga 
kommuner källsorterar sitt matavfall.  

VMAB har i sitt nya tillstånd möjlighet att genom biologisk behandling behandla matavfall och annat 
organiskt avfall. I dagsläget görs detta genom kompostering i slutna system.  

Nationella biogasstrategin 
Den nationella biogasstrategin prioriterar substrat som innebär att kretsloppet kan slutas, det vill säga 
avfallsprodukter. Rötning av avfallsprodukter som innebär att kretsloppet kan slutas ger unika 
samhälleliga mervärden som inte tillkommer annan bioenergi. 

Strategin pekar även på ytterligare möjligheter att producera biogas från avfall och slam samt att öka 
gasuttaget ur deponier. Den nationella målsättningen om 35 procents biologisk behandling är viktig för att 
kommunerna ska prioritera rötning före förbränning. 


