
   
   

    

Möte i Biogas Sydost 2011-08-18 
 
Plats:  Hushållningssällskapet, Kalmar 
 
Närvarande:  
Namn Medlemsorganisation 
Carolina Gunnarsson Regionförbundet i Kalmar län 
Stefan Halldorf Hushållningssällskapet 
Hannele Johansson Energikontor Sydost 
Matilda Johansson Västblekinge Miljö AB 
Lars-Evert Karlsson Läckeby Water AB 
Steve Karlsson Växjö kommun 
Ingela Nilsson-Nachtweij LRF 
Roland Nilsson E.ON Gas 
Sven-Olof Pettersson Karlskrona kommun 
Thomas Rehnström Kalmar Läns Trafik AB 
Mikael Runeson Nordisk Etanol & Biogas 
Stefan Svenaeus Regionförbundet i Kalmar län 
Lennart Svenzén LRF/More Biogas 
 
Gäster: 
Anna Thore Kalmar Biogas 
Johanna Wallin Energikontor Sydost 
 
Vi saknade: 
Henrik Andersson Mönsterås kommun 
Anna-Karin Sonesson Ronneby kommun 
 
Dagen inleddes med ett förmöte då vi gick igenom förslaget till en ny hemsida.  Under mötet 
beslutades följande: 
 
• Vi väljer alternativet med en flik på Energikontor Sydosts hemsida (s.k. Standout) med egen 

webbadress, www.biogassydost.se.  Det är inte motiverat med så höga kostnader som det 
innebär att ha en helt fristående hemsida (Worldpress). Vi kommer att kunna ha de flesta 
funktionerna i den valda lösningen och får tid att känna efter vad det är vi verkligen behöver och 
orkar med. 

 
• Vidare beslutades att vi länkar till Biogasportalen och Gasbilar. Vår hemsida ska genomsyras av 

öppenhet dvs. vi lägger ut mötesprotokollen efter godkännande av deltagande medlemmar. 
 
• Hemsidan kommer att kunna levereras inom två veckor från godkänd offert dvs. i början - mitten 

av september.  
 
• Alla medlemmar skickar omgående sina sambandsuppgifter och logotypes till Johanna W och 

förslag till intressanta projekt som de tycker att vi ska följa på hemsidan. 

http://www.biogassydost.se/�


   
   

    

Ordinarie medlemsmöte 
 
1 
Vi hälsade alla nya medlemmar i Biogas Sydost välkomna och inledde medlemsmötet med en 
presentation av deltagare som även fick berätta vad de förväntade sig av medlemskapet i Biogas 
Sydost. Bland inslagen noterades följande: 
 
Producenter: 
More Biogas AB, som är en sammanslagning av 18 lantbrukare och Läckeby Water förbereder 
produktionsstart.  
 
Nordisk Etanol & Biogas verkar för att få ingång biogasproduktionen från spannmål och reseter av 
etanolproduktionen. Målet är 130 000 m3 etanol och 50 000 000 m3 biogas (flytande). Status på 
projektet: tillstånd + teknik på plats. Antal + finansiering under arbete. När detta är klart återstår 2,5 
år till produktionsstart. 
 
VMAB kontraktskrivning med leverantörer på gång beträffande rötkammare. Bygglovsansökan för 
källsorterat matavfall. Byggstart är planerad till mars 2012. 
 
Växjö kommun: Samrötning av matavfall och rester från avloppsreningsverk. 
Uppgraderingsanläggning under uppbyggnad. Totalt kommer mellan 1,3 och 1,5 Mm3 eller 15 GWh 
att uppgraderas. Anläggningen tas i drift 2012. 
 
Uthållig kommun, som Regionförbundet i Kalmar län håller i, arbetar med att få igång insamling av 
hushållsavfall.  KSRR fattar beslut om anläggning i Kalmar. Troligtvis kommer det leda till att länet 
delas i två områden Västervik samt södra länet + eventuellt Blekinge. Oskarshamn har en nyckelroll 
även om kommunerna fattar självständiga beslut i ärendet. 
 
Leverantörer: 
Läckeby Water levererar utrustning till biogasproduktion sedan 1960 (rötning) och sedan 2001 till 
uppgradering av biogas. För närvarande är LW leverantörer till anläggningen i Sävsjö som tas i drift 
första kvartalet 2012 och som ska producera biogas från gödsel. 
 
Distributörer:  
E.On Gas. Viktigt att verka för att skapa en bra infrastruktur för biogas i regionen samt utveckla den 
lokala produktionen. Andra viktiga områden att jobba med är att kunna erbjuda flytande naturgas till 
fartyg och lastbilar. 
 
Konsumenter: 
KLT har idag 17 biogasbussar. Mål 2017: så många bussar som möjligt. Ny upphandling 2015. 
 
Rådgivare: 
Hushållningssällskapet arbetar bl.a. med biogasrådgivning till lantbrukare, utvärdering av 
biogasanläggningar som byggs etc. Hushållningssällskapet har bl.a. gjort en utredning till 
Regionförbundet i Kalmar län som visar att det finns en potential på 300 GWh bara i Kalmar län. 
 
LRF ger rådgivning till lantbrukare som vill starta biogasproduktion och vill jobba för att knyta ihop 
länet i olika satsningar. 



   
   

    

2 
Kalmar Biogas 
Anna Thore, styrelseordförande på Kalmar Biogas berättade om Kalmar Biogas och bemötte de 
skriverier som florerat i pressen under sommaren. 
 
Det finns gott om substrat. Däremot är anläggningen i Kalmar för liten och Kalmar Biogas har inte fått 
tillstånd att bygga ut den. KLT:s beställning av bussar är det bästa som kan hända Kalmar Biogas.  
 
KLT:s behov uppskattas till 185 GWh fördelat på de olika kommunerna i länet. Tidplanen är följande 
 
2014: driftstart för färdtjänst 
2017: driftstart för all övrig kollektivtrafik 
 
Bollen ligger nu i distributionsledet. För Kalmar Biogas är den mest aktuella frågan hur man ska få 
fram mer biogas. Det finns ingen schism mellan Kalmar Biogas och More Biogas. Det finns heller inga 
planer på att släppa biogasen utan frågan är i stället hur den ska utvecklas. 
 
Hushållningssällskapet 
Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet, var värd för dagen och berättade att Hushållningssällskapet 
fyller 200 år i år. De har mellan 6 och 700 anställda i landet. Energi är ett av deras 
verksamhetsområden. De har också en unik kompetens inom lantbruk. Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge är ett område inom Hushållningssällskapet. Mera information finns på 
www.hushallningssallskapet.se och  http://hs-h.hush.se/. 
 
Biogas Sydost på Almedalsveckan 
Ingela Nilsson-Nachtweij representerade såväl LRF som Biogas Sydost på Almedalsveckan i juli i år 
och berättade att Biogas i Vädersträck lockat 125 deltaganden.  Temat var Politisk vilja – nyckeln till 
biogasutveckling? Arrangörerna bestod av Energigas Sverige samt de olika biogasnätverken i 
vädersträck. Bland talarna fanns politiker samt regionala representanter, Tomas Kåberger m.fl.  
Följande önskemål framfördes under seminariet: 

• politisk enighet i riksdagen om t.ex. biogasmål 
• höjning av CO2-skatten  
• metanreduceringsstöd 
• regelförenklingar 
• mer bidrag till lantbruket 
• livsmedelsstrategi 
• energistrategi 

 
Biogasstrategin, som var på remiss i våras, är inte antagen. Däremot har man frågat branschen efter 
kreativa lösningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hushallningssallskapet.se/�
http://hs-h.hush.se/�


   
   

    

3 
Ekonomi 
EU är den största finansiären för Biogas Sydost genom projektet Bio-methane Regions. Undertecknad 
presenterade projektet och vad som förväntas av oss i det. Det stämmer väl överens med de 
ambitioner som vi har i regionen. Se bilaga.  
 
Undertecknad presenterade också ekonomin i föreningen. Ekonomin är i balans men beror 
naturligtvis på vilken ambitionsnivå vi lägger på projektledningen och hu mycket vi vill åstadkomma.  
 
Rekrytering av nya medlemmar pågår ständigt och ambitionen är att vi ska täcka hela värdekedjan 
och att alla aktörer med intresse i biogasfrågor ska bli tillfrågade om de vill bli medlemmar i 
nätverket. 
 
4 
Regional strategi och handlingsplan för biogas 
För att de som vill ska våga satsa på biogas är det viktigt att har en realistisk bild av möjligheterna i 
hela regionen. Beslutades därför att initiera arbetet med en regional strategi och handlingsplan. För 
att denna inte ska bli en hyllvärmare är det viktigt att den förankras hos berörda aktörer i regionen.  
Första steget blir därför att ordna ett seminarium med berörda parter. Seminariet blir då ett 
uppstartsmöte för arbetet med strategin. För ändamålet bildades en arbetsgrupp som består av: 
 

• Mikael Runesson, Nordisk Etanol och Biogas 
• Stefan Svenaeus, Regionförbundet i Kalmar län 
• Steve Karlsson, Växjö kommun 
• Hannele Johansson, Energikontor Sydost 

 
Seminariet är planerat till den 28 oktober 2011. Första möte i arbetsgruppen äger rum per telefon 
25/8.  
 
Nästa möte i Biogas Sydost bestämdes till den 8 november. Växjö kommun är värd för mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
Hannele Johansson 
Projektledare Biogas Sydost 
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