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Återkoppling till regional strategi
Aktör

Återkoppling

Länsstyrelsen i Blekinge

Har publicera strategin i sin rapportserie och skickat ut till kommuner med uppmaning
att de ska anta den.

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Handlingsplanen är ett förtydligande av åtgärdsprogrammet. Skickat till kommuner
med uppmaning av att anta den.

Regionförbundet i Kalmar län

Styrelse har antagit strategin och skickat ut den med uppmaning att kommunerna ska
anta den.

Högsby & Hultsfred

Innehåller varken åtgärder eller mål som innefattar några satsningar i deras
kommuner. Antas inte.

Vimmerby

Godkänner och ställer sig bakom strategin och handlingsplanen. Sammanföra
investerare med potentiella kunder för att nå målet om ett tankställe i kommunen.

Växjö

Jobbar redan med att hitta fler råvaruleverantörer och substrat till anläggningen på
Sundet och håller redan på att se inom vilka av Växjös egna upphandlade
transporttjänster som biogas kan införas snabbt eller vid nästa upphandling. Politiskt
beslut förbereds.

Handlingsplanen
 Swedegas, Region Skåne och E.ON planerar tillsammans att bygga ett lokalt
gasnät i nordöstra Skåne. Anledning är Stora Ensos planer att röta spillvatten

 Sölvesborg med på kartan. Kommer gärna och besöker om intresse
 Marknadsförutsättningarna kartläggs under 2014
 Möte med Caroline Steinwig, Swedegas, Helene Zellbi, E.ON, Jesper Bergman,
Länsstyrelsen i Blekinge, Hannele J och näringslivschefen i Sölvesborg 24/10.
Fråga: Har någon varit i kontakt med Lantbrukare på Listerlandet eller Sölvesborgs
kommun. Finns det ett case? Har lovat återkoppla till Caroline.

På Gång inom Biogas Sydost
 Franskt besök på E.ON i Malmö + Purac Puregas + More Biogas i Kalmar 7/10. Staffan J,
Lars-E.K, Jan M, Lennart Svenzén och Hannele deltog. Läs mer på www.biogassydost.se.
 Möte med övriga biogasnätverk i Göteborg 21/10. Förberedelse av gemensam ansökan + input
till nationell biogasstrategi. Hannele J deltar.
 Gasdagar 22-23/10. Hannele J deltar.
 Möte om gasnät på Sölvesborgs kommun 24/10. Hannele J och Jesper B. deltar.
 Biogasmöte i Mörbylånga 5/11. Hushållningssällskapet anordnar. HJ deltar. Övriga?
 Medlemsmöte i Biogas Sydost på Sundet i Växjö 6/11. Alla deltar?
 Klimatkommissionens möte i Alvesta 12/11. Hannele J + Stefan Hermansson deltar.
 EnergiTing Sydost 13/11: Monter med gasbilbroschyrer + biogasstrategier. Annat material?
 Klimatsamverkan Blekinge 27/11. Hannele J deltar.

Ansökningar
”Biogasriket” med övriga biogasnätverk. Möte 21/10. Finansiering inte klar. Start?
 Horizon 2020 LCE14: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy på G
 Danish Technical Centre for Biogas , Nils Daugard håller i ansökan. Energikontor Sydost partner.
 Ansökan inne 5/5 2015. Start hösten 2015.

Förfrågan från Tyskland att delta i ett Horizon 2020- projekt om förgasning av biomassa.
– Vara med och lära? Sarah Nilsson på ESS håller i detta.

 Regionala fonder. Utlysning i november. Start tidigast i mars 2015. Samtal pågår med Jkp.
 Energi & klimat -pengar från alla länsstyrelser? På G med Kronoberg. Kalmar?
 Vinnova Frön. Planeringsstöd för en tidigare oprövad idé. 85% finansiering.
 Ansökningsdagar 7 oktober 2014 och februari 2015.
 Biogas till tunga fordon (tåg, bil. färja)?

