Verksamhetsplan 2011-04-01--2014-03-31

Sida 1

Övergripande mål för Biogas Sydost
Biogas Sydost skall:
Verka för att produktionen av biogas i hela regionen ökar i väsentlig omfattning. Med region menas Kalmar, Kronobergs, Blekinge,
Gotlands och ev. också Jönköpings län.
Verka för att i synnerhet lantbruksbaserad produktion kommer igång.
Aktivt arbeta för att fler tankställen för biogas etableras. Ett tankställe per kommun är ett eftersträvansvärt mål, som också är lätt att
kommunicera.
Arbeta för att fler biogasfordon börjar användas i regionen.
Initiera projekt för att tunga fordon börjar använda biogas som drivmedel. Undersöka markanden för konvertering.
Verka för att tillräckligt med uppgraderingsanläggningar för biogas byggs, så att fordonen kan försörjas med biogas.
Verka för att handlingsplaner för biogas tas fram i alla län i regionen och att de samlade och tidsatta målsättningarna
i dessa planer blir målsättningen för Biogas Sydost.
Arbeta nära de andra regionala biogasföreningarna (Syd, Öst, Väst m.fl. ) och dra nytta av erfarenheter och kontaktnät.
Utnyttja konsultföretag som är medlemmar i Biogas Sydost för olika biogasuppdrag där så är lämpligt.

Medel för att nå dessa mål:
Uppsöka och marknadsföra biogasens potential och miljönytta hos tänkbara större företag och bjuda in dem som medlemmar.
Se till att alla biogasintresserade kommuner bjud in som medlemmar.
Samverka med kommunala nätverk som Uthållig kommun för att undvika dubbelarbete och dra största möjliga nytta av biogasarbete som
ändå pågår i regionen.
Verka för att fler konsultföretag inom biogas blir medlemmar.
Öppna för möjligheten att intresserade privatpersoner också kan blir medlemmar.
Ansöka från tänkbara finansiärer om ett 3-årigt projekt, där medlemsavgifter används som med- och
motfinansiering.
Upprätta och underhålla en hemsida som visar läget och ambitionerna i regionen beträffande biogas med fokus på fordonsgas
som en plattform för alla biogasaktiviteter.
Arrangera studieresor och utbildningar tillsammans med medlemmar och/eller andra nätverk och lärosäten.
Upprätta webbaserade marknadsplatser och anordna årliga mässor för produktleverantörer och potentiella producenter och distributörer

Mätbara mål
2011
Seminarier & studiebesök:
Seminarier för fackfolk
Allmänna seminarier
Seminarier för politiker/beslutsfattare
Regionalt seminarium
Europeiskt seminarium
Studiebesök
Möten med pot. Investerare i biogas

Publikationer:
Rapport med goda exempel
Rapport över potentiella investeringar
i fordonsgasanläggningare

2012

2013

2014

Totalt antal

Föredragande
Föredragande
Främja användningen av biogas som
fordonsgas
Arrangör
Deltagande

3
3
3
1 med > 20 deltagare
1 med > 100 deltgag.

Deltagande politiker/beslutsfattare
Potentiella investerare
Skriv releaser om aktiviteterna

minst 3 per region
minst 2 per region
5

1
1

Trycksaker:
Broschyrer avsedda för pot. investerare
Broschyrer om biogas som fordonsgas
Broschyrer om rötning av biogas

500 ex.
1 000 ex.
1 000 ex.

Nyhetsbrev:
Regionala nyhetsbrev, allmänt innehåll
Regionala nyhetsbrev, tekniskt innehåll
Europeiska nyhetsbrev

6 st till >150
6 st till >150
4 st till >500

Aktivitetsplan 2011-12
År
Akivitet
Möten i Biogas Sydost
Ny uppdaterad hemsida
Möten med Energigas S., Almedalen
Biogasseminarium med Energigas S.

2011

2012

Feb
16.2

Mars
30.3

April

18;25

4; 25

11.4
13.4

Maj

Juni

Juli

Aug
18.8

Sept

Nov
8.11

Dec

Jan

X
3-9.7

26-27
26-27

Energigas Sveriges Gasdagar i Ystad

Rapport från Norra Möre
Invigning av biogasmack i Växjö
Biogasproducenter hos KLT AB
Energiting Sydost i Växjö
Miljöbilsturné i Kalmar och Växjö
Regional strategi och handlingsplan
Projektmöten i Bio-methane Regions
Rapport över förutsättningar och hinder
Rapport över europeiska hinder
Nyhetsbrev_allmän
Nyhetsbrev_tekniskt
Seminarier
Publikationer
Trycksaker
Studiebesök
Förteckning över befintliga och
planerade rötningsanläggningare 6 st
Input till europeiskt kvalitetssystem för
biometanproduktion

Okt

15.3
8.4
18.4
5.5
9-10.5
Start
23-27

X
X
X

X
28.10
X

X

Feb

Mars

