Äntligen en rejäl miljösatsning
Det är med stor glädje och tillförsikt som vi nu kan förverkliga vårt mål att bygga More Biogas.
Småland AB:s biogasanläggning. Vägen fram till målet har varit lång med många beräkningar,
kalkyler, samråd med myndigheter och framförallt förhandlingar avseende fordonsgasens
marknadsutveckling, finansiering och prissättning.
Projektet innebär en satsning på totalt 75 mkr inklusive förvärv av fastigheten, vilket belyser vikten
av att alla samarbetspartner måste leva upp till sina löften.
Miljömässigt betyder projektet mycket för länets klimatmål, med produktion av 2 miljoner Nm3/år
fordonsgas i etapp 1 och 4 miljoner i etapp 2, motsvarar denna ersättning av 2,2 respektive 4,4
miljoner liter bensin.
För lantbrukets del betyder denna satsning mindre användning av handelsgödsel och väsentligt
minskade utsläpp av klimatgaser, tex. metan, och minskad lukt vid spridning.
Att producera, det miljömässigt bästa drivmedlet, från gödsel och annat avfall ger en otroligt stor
tillfredsställelse för oss som är delägare i projektet, säger styrelsen för More Biogas Småland AB
Samtidigt med More Biogas Småland AB:s beslut kommer Famax AB (som ägs av familjen Axelsson)
att överta Kalmar Biogas AB. Detta innebär stora samordningsvinster, säger Kjell Axelsson,
ordförande Famax AB.

Näringslivets och lantbrukarnas satsning på More Biogas Småland AB och Famax AB:s förvärv av
Kalmar Biogas AB, förutsatt beslut i kommunfullmäktige ger förutsättningar för en nystart till en
utvecklad biogasproduktion i Kalmar kommun och regionen.
Som en del i regionförbundets klimatmål att göra länet till en fossilbränslefri region 2030 är
satsningen mycket strategisk. För en positiv och hållbar utveckling är det nu av största vikt att
landstinget/länstrafiken, Kalmar kommun, övriga intresserade kommuner och regionförbundet bidrar
till en utvecklad fordonstrafik med biogas som fordonsbränsle, säger Ola Johansson VD för Kalmar
Kommunbolag.
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