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Biogas Sydost nyhetsbrev nr 3 2019
Vi hälsar Kalmar kommun välkommen som ny
medlem i Biogas Sydost!

Biogasutredningen lämnad till regeringen
Biogasåret 2019 slutade i dur! Den efterlängtade biogasutredingen är nu inlämnad
till regeringen med följande förslag.
Sverige ska år 2030 producera 10 TWh biogas.
En gödselgaspremie på 40 öre/kWh biogas.
En uppgraderingspremie på 20–30 öre/kWh för biogas som uppgraderas.
En förvätskningspremie på 10–15 öre/kWh.
Finansiella verktyg såsom lån och garantier ska erbjudas till producenter av
biogas och andra förnybara gaser.
En premie för de fall då andra tekniker än rötning används för produktion och
förädling av biogas och andra förnybara gaser.
De tre första punkterna föreslås införas från och med 2021. Läs mer på DN Debatt.

Årets sista Biogas Sydost-möte krokade arm med
invigningen av en ny biogasmack i Växjö
Mötet ägde rum den 6:e december på El- och gasbilsutställningen i Växjö och
fortsatte med ett lunchseminarium om biogas hos Atteviks Personbilar. Föreläsare
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var Jan Rapp, överläkare och grundare till Biogasakademin. Därefter åkte alla till
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Ekebergs företagspark för att inviga Småländska bränslens biogasmack nummer
två i Växjö.

Nu får vi se om det fungerar…

Stefan Hermansson får en stor kram av
kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Anna
Tenje.

Stormöte i Stockholm med julbord
Alla medverkande i Drive LBG:s innovationskluster och demonstrationsprojekt var
bjudna till en inspirerande heldag med fokus på flytande biogas i Stockholm den 2
december 2019. På agendan var alla aktiviteter som sker och planeras inom Drive
LBG. Myndigheter och branschen berättade om hur de resonerar om framtiden för
biogas inom transportsektorn. Goda och inspirerande exempel från hela landet
presenterades också. De som så ville gick vidare till Ulla Winblad för att avnjuta ett
julbord och delta i BioDriv Ting dagen efter på Nalen. Mycket intressant program
där också.

Planering för en nationell biogaskonferens i
Kalmar hösten 2020
Planering för en biogaskonferens i Kalmar hösten 2020 har startat. I arbetet deltar
initialt representanter för BiogasBoost, BRC, Drive LBG, Länsstyrelsen, Region
Kalmar län men fler kan tillkomma. Mera information om konferensen kommer i
början av 2020.

Spaden i jorden i Färjestaden
Ett första spadtag för Ölands andra biogastankställe med placering nära brofästet i
Färjestaden togs den 20 november. Sedan dess har även ett tankställe i Borgholm
beviljats Klimatklivet-stöd. Det holländska företaget Orange Gas, som bygger båda
tankställen, räknar med att de båda kommer att öppna för allmänheten i början av
sommaren 2020. Här kommer också att finnas en snabbladdare till elfordon.
Ytterligare sju biogastankställen är på gång under 2020 i Kalmar län varav ett för
flytande biogas.
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Markägaren Ronny Johansson från Kalmarsundsfastigheter, Mörbylångas kommunalråd Matilda Wärenfalk
(S) och Marcel Borger, ägare och VD för holländska Orange Gas tar första spadtaget för biogastankstället i
Färjestaden.

Vänliga hälsningar,
Hannele Johansson, Biogas Sydost

biogassydost.se
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Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på något av våra
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
Nyhetsbrevet skickas ut av Energikontor Sydost som är personuppgiftsansvarig. Vi sparar din epostadress
så länge du är intresserad av att ta emot detta eller något annat av våra nyhetsbrev som vi skickar ut med
hjälp av tjänsten Getanewsletter. På vår hemsida kan du läsa om hur Energikontor Sydost behandlar
personuppgifter.
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