
     
  

 

      

Anteckningar från arbetsmötet i Biogas Sydost  
 

Tid:   2013-06-10 kl. 09.00 – 12.00, mötesrum Arrhénius högst upp i huset 
Plats:  Energikontor Sydost, Framtidsvägen 10 A, Växjö (Vidéum,Telleborg),  
 
Deltagare, medlemmar Organisation Deltar Förhinder 

Henrik Andersson Mönsterås kommun  X 

Carolina Gunnarsson Regionförbundet i Kalmar län X  

Stefan Halldorf Hushållningssällskapet  X 

Camilla Norrman Ronneby kommun  X 

Hannele Johansson Energikontor Sydost X  

Matilda Johansson VMAB  X 

Lars-Evert Karlsson Läckeby Water X  

Steve Karlsson Växjö kommun X  

Ingela Nachtweij-Nilsson LRF Sydost X  

Roland Nilsson E.ON. Gas X  

Sven-Olof Peterson Karlskrona kommun  X 

Thomas Rehnström Kalmar Läns Trafik X  

Göran Sternsén VMAB  X 

Särskilt inbjudna Organisation Deltar Förhinder 

Jesper Bergman Länsstyrelsen i Blekinge län X  

Per-Anders Persson Länsstyrelsen i Kronobergs län X  

Ann-Charlotte Olsson Länsstyrelsen i Kalmar län X  

 
Tema för dagen: Regional strategi och handlingsplan.  
 
Mötet var det sista som handlar om den regionala strategin och handlingsplanen för biogas. 
 

1. Vi inledde mötet med en presentationsrunda eftersom det fanns nya deltagare på mötet. En 
hel del diskussioner ägnades därefter åt den billiga uppgraderade biogasen som levereras 
från Holland för 55 öre/kWh till bl.a. Göteborg. Det låga priset beror på att man i Holland får 
bidrag för biogas som sprutas in i naturgasnätet. Eftersom man i Sverige i stället får bidrag 
för konsumtionen av biogas kommer man på detta sätt i åtnjutande av dubbla bidrag. 
Bidragen leder till att det är lönsamt att producera mer gas än man behöver och leverera 
överskottsgasen hit. Frågan är hur och om detta kommer att påverka marknaden i vår region. 
 

2. Steve K berättade att Växjö kommuns nya bigasbussar ska gå i trafik den 16 juni. Det kommer 
att vara en hel del festligheter på stortorget på lördagen. Kommunen har även satsat på 
radioreklam för att få ut budskapet om ett hållbart Växjö. Dock var Steve orolig för eventuell 
kritik för kostnaderna för satsningen. 
 



     
  

 

      

3. Därefter gick vi igenom strategin och kunde konstatera att det nu fanns en röd tråd i den och 
att den kändes bra. Därefter fokuserade vi på åtgärderna och finslipade dem så att det blir 
lättare att arbeta utifrån handlingsplanen. Undertecknad efterlyste bilder för att göra 
dokumentet lite trevligare. 
 

4. Till slut enades vi om en tidplan för förankring av strategin enligt följande: 

 Remissuutgåvan skickas ut till alla berörda före midsommar 

 I samband med utskick av remissupplagan skickar vi in en debattartikel till 
Sydostpress 

 Ett seminarium med workshops arrangeras den 5 september i Alvesta kl.13.00 för att 
ge alla berörda organisationer möjlighet att diskutera strategin 

 Remissvaren begärs in per den 1 oktober 

 Den färdiga strategin och handlingsplanen presenteras den 7 november på 
Energiting Sydost  
 

5. Nytt möte i Biogas Sydost äger rum den 9 oktober. Plats bestäms senare. 
 
Vid protokollet 
 
Hannele Johansson 


