biogas syd
Årsrapport 2012

»Biogas Syd har under
de gångna åren framgångsrikt bidragit till
ökad samverkan«

Inledning

Biogas Syd bildades år 2005 utifrån ett underifrån växande
behov av samverkan kring biogas i Skåne. Syftet med Biogas Syd
är att öka Skånes produktion och konsumtion av biogas. Region
Skåne har sedan 2006 då verksamheten startades, gett ekonomiskt stöd till Biogas Syds verksamhet. Detta stöd har varit en
mycket viktig del i Biogas Syds finansiering och varit en avgörande förutsättning för det strategiska och operativa arbete som
hittills bedrivits med stor framgång.

Biogas Syd har under de gångna åren framgångsrikt
bidragit till ökad samverkan och utvecklat projekt som
varit av stor betydelse för biogasutvecklingen i Skåne.
Trots att det skett en kraftig positiv utveckling på
området finns det fortsatt mycket stora utvecklingsmöjligheter. Det finns därför ett stort behov av att fortsätta
utveckla samverkan och därigenom göra Skåne ledande
inom biogasutvecklingen. Biogasen är en viktig utvecklingsfaktor för hela Skåne av många skäl. Förutom att
den säkrar stora delar av den egna energiförsörjningen
bidrar den till regionens tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans, samtidigt som det har stora positiva
effekter på klimat och miljö.
Biogas Syd har tillsammans med sina samverksansaktörer möjlighet att initiera, samordna och utveckla
biogasfrågan i regionen. Fördelen med en samlad satsning på biogas är att möjligheter skapas för en snabbare
utveckling av ett hållbart Skåne. Detta sker dels genom
att ta vara på och utveckla befintliga resurser inom
lantbruk och avfallssektor, dels genom att ge skånskt
näringsliv möjlighet att utveckla miljöteknik kopplat till
biogasområdet. Biogas Syd har kompetensen att arbeta
med hela spektrumet inom biogasområdet. Alltifrån

praktik till forskning och från fordonsanvändning till
avloppsvattenrening.
Ett stort fokusområde 2012 har varit att få processledningen för Skånes färdplan på plats och arbeta vidare
med färdplanes åtgärder.
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Gödsel från
fyra kor kan
försörja en
gasbil i ett år

Biogas Syds roll

Biogas Syd är idag en strategisk och
operativ organisation vars verksamhet är baserad på samverkan mellan
företag och organisationer verksamma inom biogasområdet i södra
Sverige/Skåne.

Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som
huvudman. Målsättningen med Biogas Syd är att genom
strategisk planering och operativt arbete samordna
parternas resurser och skapa ytterligare förutsättningar
för produktion, distribution och användning av biogas i
regionen.
Sedan verksamheten startade år 2005 har Biogas
Syd etablerat sig som en välkänd och viktig aktör som
framgångsrikt har bidragit till att utveckla Skåne till en
region med en mycket stark utveckling inom biogasområdet. Kärnan i Biogas Syds arbete har varit samverkan,
kompetensutveckling, marknadsföring och näringslivsutveckling.
Biogas Syds specialistkunskaper inom biogasområdets samtliga delar utnyttjas ofta av företag som vill
utveckla nya produkter och/eller affärsidéer inom
biogasbranschen. Dels via det kursutbud som Biogas
Syd erbjuder, men också i form av enskild rådgivning till
företag som vill skaffa sig kunskaper om specifika delar
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inom biogasområdet. Det kan gälla utveckling av nya
produkter och tjänster, söka samarbetspartners eller
öka sin kompetens inom området. Den arbetsmetod
Biogas Syd framgångsrikt använder för att informera
olika organisationer och myndigheter om fördelarna
med produktion och användning av biogas, kan med
fördel användas i marknadsföringsinsatser även utanför
regionen/landet.
En viktig roll för Biogas Syd är att sammanställa
relevant fakta, genomföra utredningar och utvecklingsinsatser som generellt bidrar till en positiv utveckling
för biogasen. Organisationen kan också genomföra
specifika förstudier om dessa finansieras av deltagare
eller annan extern part. Biogas Syd utgör ett regionalt
nätverk som effektivt kan stödja lokala initiativ. Biogas
Syd stödjer bland annat intressenter med ansökningar
om offentligt stöd till utredningar alternativt investeringsstöd.
Lantbrukssektorn erbjuds fördjupningskurser som
successivt leder till så god kunskap om teknik och
ekonomi att exempelvis en lantbrukare kan investera i
en produktionsanläggning, medveten om vilka tekniska
och marknadsmässiga förutsättningar som ligger i
detta. Biogas Syd fångar in frågor av nationell karaktär
och för dessa vidare till handläggning centralt gentemot
statliga instanser. Biogas Syd deltar även i det nationella
arbetet som syftar till att undanröja administrativa
hinder för utvecklingen av produktion, distribution och
användning av biogas.

5 kg matavfall kan driva
en personbil
upp till 1 mil

!

Målet är en årlig produktion
på 3 TWh år
2020

biogas syds vision och övergripande målsättningar

2009 antogs Biogas Syds vision, övergripande mål och målsättningar 2009-2020.

Vision
Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion
för biogas i Sverige

Målsättningar
Övergripande målsättningar för att vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas
i Sverige:
• 	Biogas Syd ska vara en bred plattform för samverkan och nätverksbyggande för intressenter inom
biogasområdet i södra Sverige.
• 	Biogas Syd ska vara den ledande aktören i landet när det gäller att förmedla kompetens inom biogasområdet.
• Biogas Syd ska vara en kompetent samarbetspartner i olika utvecklings- och forskningsprojekt inom
biogasområdet och utgöra en länk mellan forskning och praktik.
• Biogas Syd ska i samverkan med andra organisationer medverka till en utveckling av företagandet
inom biogasområdet.
Övergripande mål för produktion av biogas år 2020:
• 	Den årliga produktionen av biogas är 3 TWh.
• 	Biogas är en välkänd och väletablerad energikälla i samhället.
• 	Produktionen av biogas från lantbruksprodukter är en betydande del av den totala produktionen.
• Genom ökade satsningar på forskning och utveckling ska gasutbytet ökas väsentligt från både befintliga och nya typer av råvaror.

Övergripande mål för användning av biogas, biogödsel och rötslam år 2020:
• 	Den producerade biogasen är i första hand uppgraderad och används till fordonsbränsle.
• 	Ingen gas facklas bort vid normal drift.
• 	Biogas är en välkänd och väletablerad energikälla i samhället.
• Huvuddelen av biogödseln och rötslammet är certifierat. Ett väl utvecklat kretslopp mellan stad och
land eftersträvas.
Övergripande mål för transport av biogas år 2020:
• Transportsystem för biogas är utbyggt.
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Biogas Syd

Verksamheten 2012

Biogas Syds verksamhet utgår ifrån
de tre verksamhetsområdena; ökad
produktion, förbättrad infrastruktur
och ökad användning av biogas och
biogödsel.

Arbetet med verksamhetsområdena sker i de olika projekten som bedrivs, arbetet i färdplanen och genom den
allmänna verksamheten i Biogas Syds kansli.
För att hålla en dialog med Biogas Syds deltagare har
två samrådsmöten arrangerats. Det gavs både möjlighet att höra om vad som pågår i Biogas Syd och vad som
händer i de olika deltagarorganisationerna.
Under året har Biogas Syd fått två nya deltagare.
Värvning av nya deltagare, projektpartners ochfinansiärer är en viktig del för verksamhetens utveckling.
Samtidigt läggs resurser på att föra en kontinuerlig
dialog med Biogas Syds deltagare för att säkerställa att
alla förväntningar infrias.

skånes färdplan för biogas

Biogas Syd är tillsammans med Region Skåne och övriga
aktörer inne på tredje året med färdplansarbetet. I slutet av 2012 hade 43 företag och organisationer skrivit
under på att man är villiga att delta i arbetet med att
genomföra färdplanens åtgärder
Under 2012 kom processledningen för Skånes färdplan för biogas på plats. Biogas Syd har haft en central
roll i koordineringen av arbetet med färdplanen under
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året. Med de nya medlen som beviljades i slutet av 2011
till färdplanen har arbetet intensifierats. I maj 2012
tillträdde en kommunikatör och i september en koordinator för färdplanen. Arbetet sker i nära samarbete med
Region Skånes medarbetare.
De fyra genomförandegrupperna med fokusområdena produktion, infrastruktur, användning och utveckling, har under året arbetat med att få igång åtgärderna
i färdplanen. Totalt är cirka 60 personer från olika
företag och organisationer från hela biogaskedjan engagerade i dessa grupper.
Den 22 november anordnades det årliga färd-
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mediaexponering 2012

Källa

Rubrik

Typ

Datum

Annonsvärde

Skånska dagbladet

Skånskt stöd för nationellt biogasupprop

Debattartikel

2 juni

45 000 kr

Miljöaktuellt

Hallå där Jeanette Ragnar, miljöstrateg på Region Skåne

Notis

29 juni

8 800 kr

Artikel

5 juli

Miljöaktuellt

Här är guldkornen du inte får
missa i Almedalen

Kristianstadsbladet Regionen lyfter fram biogas i
Almedalen

Artikel

Kristianstadsbladet Biogas kan ge 3300 nya jobb
Expressen

Biogas Sveriges framtid

Göteborgsposten

Tiotusentals jobb - om regeringen
vill

Kristianstadbladet
Ystads Allehanda
Sydsvenskan

Ökad tillväxt med biogas

Skånsk biogas skapar grön tillväxt
Se möjligheterna, inte problemen

planssseminariet, denna gången i Helsingborg under
titeln ”Skånes färdplan för biogas - på väg mot fossiloberoende”. Drygt 70 personer från hela biogaskedjan
deltog på seminariet. Seminariets fokus låg på vad som
händer nationellt för biogasens yttre förutsättningar.
Det gavs en resumé över vad som händer i färdplanen
och biogasens roll i tunga transporter sattes i fokus.
Det var en mycket positiv dag där alla deltog med stort
engagemang i både redovisningar och diskussioner.
I slutet av året beviljades Biogas Syd medel från Region Skånes utvecklingsmedel för projekt som är direkt
kopplade till färdplanens åtgärder. Dessa är:
•
•
•

”Förstudie för Regionalt centrum för uthålliga
biogassystem i lantbruket”
”Kommunal kommunikationsstrategi för förbättrad insamling av matavfall”
”Förstudie - gasbilskampanj”

Dessa projekt kommer att startas upp i början av 2013.

påverkansarbete

Under andra delen av 2012 har arbetet med påverkansarbete intensifierats genom ökade resurser för Skånes
färdplan för biogas. En nulägesanalys och en kartläggning av de politiska förutsättningarna för biogas har
genomförts. Det har lett fram till ett antal fokusområden
som utgör grunden i den påverkansplan som tagits
fram.
Under året har ett antal möten genomförts med
beslutsfattare, myndigheter, departement och politiker

Omnämnande 29 juni
i artikel

Debattartikel
Debattartikel
Insändarsvar

Debattartikel
Insändarsvar

2 juli

16 juli

18 juli

24 augusti

24 oktober

8 800 kr
8 000 kr
8 000 kr

47 000 kr
45 000 kr
8 000 kr

100 000 kr

10 december 30 000 kr

för att diskutera förutsättningarna för produktion, användning och distribution av biogas. Mötena har i första
hand genomförts inom ramen för Skånes färdplan för
biogas.
Biogas Syd har haft en aktiv roll i att förse Skånes
färdplan för biogas med faktaunderlag i arbetet med
opinionsbildning och påverkansarbete.
Arbetet har resulterat i ett antal debattartiklar och
insändarsvar. Biogas Syd är restriktiva med att annonsera och satsar istället på icke-köpt redaktionellt
utrymme. Det totala annonsvärdet för medieexponeringen 2012 uppgår till 308 600 kr. Annonsvärdet anger
vad motsvarande köpt annonsutrymme skulle kosta. Se
sammanställning ovan av medieexponeringen 2012.

genomförda och pågående projekt

Biogas Syd driver ett antal projekt som ligger inom
ramen för det uppdrag vi har. Dessa projekt är helt eller
delvis finansierade med externa medel. På detta vis
växlas de pengar som Biogas Syds deltagare bidrar med
upp. Under 2012 har följande projekt varit igång.

BIOGASSYS - Biogas Skåne, an energy system creating sustainable development by combating climate
change
2010 startade EU-projektet Biogassys som är ett projekt
inom ramarna för LIFE+. Projektet är ett demonstrationsprojekt som ska visa hela biogaskedjan från råvara
till användning. Övriga partners är Malmö Stad, Trelleborgs kommun, E.ON, Skånska Biobränslebolaget, LTH
och WSP. Biogas Syd är koordinator för projektet som
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pågår i 5 år.
Under 2012 har arbetet att utveckla ett GIS-baserat
planeringsverktyg fortsatt och lanserades i juni. Arbetet
har utförts tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län,
I bakgrundsdatan ingår bland annat biogaspotentialen i
diverse material fördelat per kommun eller församling.
Under 2011–2012 har även möjliga användningsområden för biogas identifierats och kartlagts som komplement i verktyget. Dessutom har en biogasguide för
investerare och beslutsfattare tagits fram. Under 2012
genomfördes även en kartläggning av nya användningsområden för biogas utanför transportsektorn.

!

gis-verktyg

Det GIS-baserade verktyget finns tillgängligt på
www.lansstyrelsen.se/skane/biogasverktyg.
BIOMASTER - Biomethane as an Alternative Source
for Transport and Energy Renaissance
Våren 2011 startade projektet BIOMASTER inom ramarna för EU-programmet Intelligent Energy Europe. Syftet
med BIOMASTER är att visa att biometan (uppgraderad
biogas) är ett viktigt alternativ till fossila drivmedel i
transporter. Projektet involverar 5 länder och 17 partners. De länder som är representerade utöver Sverige
är Italien, Polen, Storbritannien och Österrike. Svenska
partners är Biogas Syd, Lunds Energi och Region Skåne.
Projektet omfamnar hela biogaskedjan med fokus på
fyra avgränsade ämnesområden; nätverksbyggande,
produktion och uppgradering, infrastruktur samt biometan som drivmedel.
Under 2012 har Biogas Syd skrivit delar av tre gemensamma tekniska rapporter inom BIOMASTER. I den
första rapporten behandlades substrat och potential för
biogasproduktion i de fyra deltagande regionerna. Den
andra rapporten behandlade befintliga och kommande
tekniska system för att lagra biogas på fordon. Den
tredje rapporten utgjordes av en kundundersökning
där företag och privatpersoner tillfrågats vad de har för
uppfattningar om biogas och naturgas som drivmedel
samt deras inställning till gasbilar. Dessa tre rapporter
finns att hämta på BIOMASTERs hemsida, www.biomaster-project.eu.
Biogasdrivna traktorer
Biogas Syds traktorprojekt avslutades under 2011. Men
vi har under 2012 fortsatt att arbeta för att möjliggöra introduktionen av gasdrivna traktorer i Skåne
inom ramarna för våra EU-projekt. Tillsammans med
Lantmännen maskin som är återförsäljare för Valtra i
Sverige, arbetar vi med att hitta placeringar för delar av
den begränsade serie av gasdrivna traktorer som Valtra
kommer leverera till Sverige under 2013.
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Kompetensutveckling riktad mot lantbrukare och
landsbygdsföretagare
Biogas Syd genomförde under 2012 ett antal kurser,
studieresor och seminarier riktade mot lantbrukare,
landsbygdsföretagare och rådgivare. Bland annat anordnades en mycket uppskattad studieresa till Tyskland,
där två så kallade Bioenergibyar besöktes. Ytterligare
en studieresa genomfördes till anläggningar i Skåne
och Halland, samt en med inriktning mot pumpning
av gödsel. Under året har också temakurser riktade till
lantbrukare som kommer att leverera energigrödor till
Jordberga anläggningen genomförts. Från Länsstyrelsens landsbygdsprogram har ytterligare anslag beviljats
och arbetet kommer därmed fortsätta under 2013.
Wetlands, Algae and biogas – WAB
Biogas Syd har deltagit med en mindre del i EU-projektet WAB där Trelleborgs kommun är projektledare. Vår
uppgift har varit att bland annat att vara medarrangör
i konferenser och studiebesök, assistera i arbetet med
förstudien och att medverka vid spridning av projektresultat till biogassektorn. Projektet avslutades i slutet av
2012 med en slutkonferens i Trelleborg.

Geografiskt informationssystem GIS i miljöarbetet –
en förstudie
Tillsammans med Vattenmyndigheten Södra Östersjön
och Hushållningssällskapet Halland har en förstudie
genomförts kring möjligheterna att visualisera indirekta
miljöeffekter vid etablering av biogasproduktion. I ett
inledande skede har fokus varit på förändrade näringsläckage, närmare bestämt kväveläckage, till följd av
förändrade växtföljder och nya gödslingsstrategier. Uppskattande beräkningar har genomförts av Hushållningssällskapet Halland med hjälp av beräkningsprogrammet
STANK.
Projektet avslutades i november och den avslutande workshopen samlade deltagare från bland annat
Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen i Skåne
län samt Jordbruksverket. Alla deltagare representerade
olika beräkningsverktyg eller planeringsverktyg. Sammankomsten var mycket uppskattad och en diskussion
fördes kring hur arbetet kan fördjupas ytterligare och
vad som krävs för att göra det på bästa sätt.
Biogas Syds avfallcenter
Under 2012 genomfördes ett strategiarbete i syfte
att utveckla arbetet med Biogas Syds avfallscenter. I
samband med detta bytte centret namn till Biogas Syds
avfallcenter. Syftet med avfallscentret är att genom samverkan och genom att skapa ett nätverk, öka produktionen av biogas och användningen av biogödsel från
avfall.
I slutet av året beviljades projektet ”Kommunal kommunikationsstrategi för ökad och förbättrad insamling
av matavfall” medel från Regions Skånes utvecklingsmedel för biogas. Projektet medfinansieras av SYSAV
utveckling, NSR, VA Syd, Malmö Stad och Kristianstad
Renhållning.
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Seminarier

Biogas Syd har under 2012 arrangerat 6 seminarier med olika teman i egen regi och
tillsammans med andra organisationer.
13 mars
12 juni
2 juli

7 september
6 november

”Framfartsvägar och farthinder för biogas i alla väderstreck”, session på
Energiutblick i Göteborg
Skånes Energiting med biogasarena och utställning

Biogasseminarium på Almedalen, Region Skåne arrangörer

Lastbilsseminarium, samverkan Hubben, Helsingborg

Energigrödeseminarium, samverkan LTH och SLU, Alnarp

22 november Skånes Färdplan för biogas - på väg mot fossiloberoende, Helsingborg

KURSER/UTBILDNINGAR
14 juni

29 oktober

Biogas Jordberga - nu kör vi. Odling av majs till biogasproduktion,
Anderslöv
Grundkurs för växtodlare, Trelleborg

Workshops och nätverksträffar

En viktig del i Biogas Syds verksamhet är att skapa mötesplaster för erfarenhetsutbyte
och dialog. Detta har Biogas Syd gjort genom att arrangera 5 olika workshops och nätverksträffar med olika teman.
17 januari
25 januari
25 maj

Mer biogas från matavfall, Malmö

Workshop med färdplanens arbetsgrupper

Workshop med arbetsgrupperna i färdplanen med temat ”Styrmedel
och incitament”

15 november Biogas - en grön energilösning för byggsektorn, Malmö
20 november GIS i miljöarbetet, Malmö

Informationsmöten
4 januari

Biogas och gasbilsinformation med politiker i Tomelilla kommun

8 mars

Biogasinfo samt gasmacksdiskussioner med kommuner som 		
deltar i Energimyndighetens kommunala energieffektiviseringsprojekt

28 februari
1 mars
3 maj

1 juni

Biogas och marknaden - teknik för förädling och användning
Biogas och gasbilssinformation, VW Kristianstad

Biogas- och gasbilsinformation vid näringslivsfrukost i Lund
Biogas- och gasbilsinformation näringslivslunch Höganäs

18 september Biogasmöte i Dalby, Lunds Energi

föredrag på andras arrangemang

En viktig del av Biogas Syds verksamhet är att sprida kunskap och lyfta olika biogasområden. Ett sätt att göra detta är att medverka som föredragsållare vid olika arrangemang.
Under 2012 har Biogas Syd deltagit på 12 sådana tillfällen både i Skåne och övriga
Sverige.
16 februari

10

Presentation av Biomasterprojektet på IEE seminarium, Malmö

16 februari

Medverkan på energiseminarium i Simrishamn

16 april

Medverkan på KFSK:s seminarium: Avfall med fokus på hushållsavfall
och avfallssortering, Lund

1 mars

22 mars
18 april

6 september

Medverkan på SLU:s Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2012
Medverkan på årsmöte Biogas Färs

Medverkan Gasmacksmöte Biogas Ystad-Österlen i Ingelstad

Medverkan på biogasseminarium, Energigas Sveriges biogassektion,
Stockholm

18 september Medverkan på Biogas Higway, Göteborg

27 september Medverkan på öppningen av Trelleborgs biogascenter, Trelleborg
3 oktober

8 november

Medverkan på Biogasdag i Lövsta, Uppsala

Medverkan ”Nya användningsområden för biogas”, EON:s informationsmöte, Malmö

28 november Medverkan på WAB slutkonferens, Trelleborg

internationella kontakter och besök

Under året har Biogas Syd medverkat vi en rad besök av internationella delegationer där
vi informerat om både vår verksamhet och om biogas i allmänhet.
3 februari
7 augusti

6 september

Medverkan och föredag på workshop om biogas på stor lantbruksmässa
i Italien
Besök från Polen, föreläsning, Malmö

Besök från Kina, föreläsning, SYSAV värd, Malmö

17 september Besök från Polen (Energy Agency), föreläsning, Malmö

17 oktober

25 oktober

Besök från Polen i WAB projektet, föreläsning, Trelleborg

Biogas i Estland, föredag och medverkan på workshop, Riga

14 november Studieresa med besök från Polen, Skåne

28 november Biogas i Litauen, medverkan och föredrag på workshop, Tartu

studiresor och visningar

Det finns en stor efterfrågan på att få se hur det fungerar i praktiken. Därför arrangerar
Biogas Syd varje år olika aktiviteter för visa intressanta anläggningar och teknik.
15 mars
7 maj

9 maj

9 november

Studieresa, Biogasbyar i norra Tyskland

Studieresa, Gårdsbiogasanläggningar i Skåne och Halland

LIFE 20-års jubileum visning förbehandling SYSAV, uppgradering
Sjölunda+Dual Fuel lastbil
Studieresa pumpa gödsel

mässor och utställningar
22-25 mars
12 juni

27-28 juni

Motormässan, samverkan med Malmö Stad och E ON, Malmö
Skånes Energiting, Malmö

Borgeby Fältdagar, Borgeby

22 september Trafikantveckan, Hässleholm
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Informationsspridning
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Hemsida
Under år 2012 besöktes Biogas Syds hemsida 14 697
gånger av 7651 unika besökare. Det är ett rejält uppsving från 2011:s drygt 9400 besök och 4500 besökare.
De flesta kommer från Sverige, men besöken är spridda
över närmare 60 olika nationaliteter.

Nyhetsbrev
Under 2012 gav Biogas Syd ut 10 nyhetsbrev med information om vår verksamhet och nyhetsrapportering av
biogasutvecklingen.
Rapporter
Biogas Syd både driver och deltar i utredningar för att
driva biogasutvecklingen framåt. Nedan hittar du rapporter från dessa som vi varit med och bidragit till.
•

•
•

Oundvikligt och onödigt matavfall - En studie av
potentialen för minimering av hushållens matavfall i fem skånska kommuner samt dess effekter på
biogaspotentialen.
Biogas och ekologisk produktion – en utblick mot
Tyskland och Danmark

Biogas, tillväxt och sysselsättning - effekter av färdplanen på produktion och från användning

Artiklar
Biogas Syd skriver regelbundet artiklar om aktuella ämnen på biogasområdet. Nedan ser du 2012 års bidrag.
•

MEKA-projektet ger nytt bränsle till biogastraktorer, Skånska Lantbruk nr 3 2012

•

Biogasens framtid finns i lantbruket, Vi Lantbrukare
15 oktober 2012

•

Tyska bioenergibyar – exempel på energiskt samarbete, Skånska Lantbruk nr 3 2012

Filmer
Inom projektet BIOGASSYS togs under 2012 filmen
”BIOGASSYS - Hållbart system för framställning och
användning av biogas” fram.

Grafisk profil
Vi uppdaterade vår grafiska profil under 2012 för att ge
ett modernare och mer enhetligt intryck. Den här årsrapporten är ett exempel på hur den nya profilen ser ut.

Trycksaker och material

Alla trycksaker, rapporter och annat material,
finns under informationsmaterial på Biogas
Syds hemsida.
www.biogassyd.se

samverkan

En viktig uppgift Biogas Syd har är att samverka med
andra organisationer både på det lokala planet och nationellt. Några exempel på detta arbete är följande:
•

•

•
•

•

•

Samverkan med Sustainable Business Hub. Ett
exempel är medverkan på deras seminarium i september och att Biogas Syd gått med som associerad
partner i EU-projektet Euroslam som koordineras
av Sustainable Business Hub.
Samverkan med de övriga regionala biogasorganisationerna genom regelbundna telefonmöten och
en gemensam session på Energiutblick i Göteborg i
mars. Biogas Syd deltar i Biogas Öst projekt ” Kommunikation med handläggare på Länsstyrelser för
att hitta vägar till att förenkla tillståndsprocessen”.
Samverkan med Energigas Sverige. Under året har
Biogas Syd blivit ordförande i biogassektionen.
Värvning av nya deltagare, projektpartners och
finansiärer utgör en viktig del för verksamhetens
utveckling. Samtidigt läggs resurser på att föra en
kontinuerlig dialog med deltagarna för att säkerställa att alla förväntningar infrias.

Kommunerna har kanske den mest centrala rollen
vid utvecklingen av biogas. Inte bara som köpare
av biogas, utan också som ägare till exempelvis befintlig produktionsanläggning och som tillsynsmyndighet. I spåren av detta etableras nätverk inom
kommuner och lantbrukssektor.
Projektet BIOMASTER där samverkan sker med
partners i Italien, Polen, Österrike och Storbritannien.
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Organisationen

Biogas Syd är ett nätverk för samverkan. Region Skåne är verksamhetens
huvudfinansiär. Organisatoriskt är
Biogas Syd en avdelning inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skånes som huvudman.
deltagare

Biogas Syd har i dagsläget 28 deltagarorganisationer.
Sju organisationer bidrar med 50 000 kr eller mer och
kallas därmed finansiärer. Övriga är deltagare och bidrar med 25 000 kr per år. Universitetn är associerade
deltagare, vilket innebär att de inte betalar någon avgift utan bidrar med sin kunskap och sitt engagemang.
Region Skåne			
Huvudfinansiär
Länsstyrelsen			Finansiär
E ON Gas Sverige AB		
Finansiär
SYSAV				Finansiär
NSR				Finansiär
Trafikverket			
Finansiär
Öresundskraft			Finansiär
Lunds Energikoncern		
Finansiär
LRF Skåne			Deltagare
Kommunförbundet Skåne	Deltagare
Hushållningssällskapet		Deltagare
Malmberg Water AB		Deltagare
Skånetrafiken			
Deltagare
NSVA				Deltagare
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VA Syd				Deltagare
SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut		Deltagare
Kommuner
-	Hässleholm		Deltagare
-	Helsingborg		Deltagare
- Malmö			Deltagare
- Kristianstad		Deltagare
- Eslöv			Deltagare
- Lund			Deltagare
- Trelleborg		Deltagare
-	Simrishamn		Deltagare
- Klippan			Deltagare
LTH				Associerad
SLU Alnarp			Associerad
Högskolan Kristianstad		Associerad

!

finansiering 2012

Region Skåne

Övriga deltagare i Biogas Syd
Övrig finansiering (prognos)
summa

1,43 Mkr*

0,95 Mkr
2,18 Mkr
4,56 Mkr

*Av 2,2 Mkr som är rekvirerade från Region Skåne 2012
är 0,77 Mkr överförda till 2013 eftersom tjänsterna koordination och kommunikation för färdplanen blev tillsatta
i september respektive maj 2012

Externa finansiärer
LIFE + (EU projekt), Intelligent Energi (EU projekt),
Landsbygdsprogrammet, deltagaravgifter, Länsstyrelsens landsbygdsprogram, Energimyndigheten, Skånes
miljövårdsfond med flera.

Projektkostnaderna beräknas enligt den prognos som är
gjord för 2012. Eftersom årets bokslutet för 2012 inte
är klart är siffrorna en prognos. Intäkterna från Biogas
Syds deltagare är dock de rätta siffrorna. Intäkterna för
2013 budgeteras till 5 Mkr.

biogas syds styrgrupp

Biogas Syds styrgrupp är sedan början av 2012 även
styrgrupp för Skånes Färdplan för biogas och antalet
medlemmar har ökat till 13 personer. Styrgruppen har
har följande sammansättning:

Jerker Bjurnemark
Region Skåne
			Ordförande (AU)
Stig Edner		SYSAV Utveckling AB (AU)
Roland Nilsson		
EON Gas AB (AU)
Johannes Elamzon
Länsstyrelsen i Skåne
Gudmundur Kristiansson Region Skåne
Ewa-Marie Rellman
LRF Skåne
Ylva Persson		
Trafikverket
Jon Andersson		
Energikontoret/
			Kommunförbundet Skåne
Lennart Erfors		
Kristianstad kommun
Fredrik Nilsson		
Malmberg Water AB

Bo Mattiasson		
LTH
Kristina Christensson
Skånetrafiken
Björn Larsson 		NSR

biogas syds personal

Biogas Syd har kontor i Helixhuset, Nordenskiöldsgatan
17 i Malmö och är samlokaliserat med Energikontoret
Skåne. Biogas Syd kansli består idag av följande personer:

Anna Hansson 	Verksamhetsledare (100 %)
Mårten Ahlm 	Ansvarig biogasanvändning (100 %)
Kjell 		Ansvarig lantbruk/
Christensson
övrig produktion, (50 %)
Anna Troedsson Kommunikatör (80 %)
Desirée Grahn	Projektmedarbetare (100 %)
Annika Attervall Koordinator för färdplanen
		
(100 % f o m 1/9)
Sacha Pardon Kommunikatör färdplanen
		
(50 %, f o m 1/5)
Sara Therner	Projektekonom (20 %)
Per Johan Wik 	Projektkoordinator BIOGASSYS (35 %)
Totalt över hela 2012 hade Biogas Syd 5,2 heltids tjänster. Håkan Rosqvist, Rosqvist Resurs, har varit kopplad
till Biogas Syd på konsultbasis och varit ansvarig för
Biogas Syds avfallscenter. Arbetet med Skånes färdplan
för biogas sker i nära samarbete med Jeanette Flodqvist
som är ansvarig för processledningen och Region Skånes åtgärder i färdplanen.
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Gödsel från
fyra kor kan
försörja en
gasbil i ett år

Verksamheten 2013

Biogas Syds verksamhetsplan för
2013 som styrgruppen antog den 21
november 2012 har utgått ifrån de
huvudsakliga verksamhetsområdena
som är framtagna i Biogas Syds vision.
Ökad produktion av biogas
Med fokusområden 2013:
• Lantbruk
• Kommuner
• Avfall
• VA
• Övriga råvaror

Förbättrad distribution
Med fokusområden 2013:
• Fler tankningsmöjligheter
• Gastransport

Ökad användning av biogas, biogödsel och rötslam
Med fokusområden 2013:
• Lätta och tunga fordon
• Annan användning av biogas
• Biogödsel

Utöver dessa fokusområden är verksamhetsmål uppsatta för följande områden som berör alla verksamhetsområdena:
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•
•
•
•
•
•

Påverkansarbete för att förbättra förutsättningarna
för biogas
Sprida kunskap och information om biogas och om
vad som händer i Skåne
Hitta finansiering för satsningar i Färdplanen
Upparbeta relationer med berörda myndigheter
Fler organisationer engagerade i färdplanen
Fler organisationer aktiva i Biogas Syd

För varje område har tydliga målsättningar satts upp
som kan följas upp löpande under 2013. Mer information finns i Biogas Syds verksamhetsplan för 2013.

5 kg matavfall kan driva
en personbil
upp till 1 mil

Målet är en årlig produktion
på 3 TWh år
2020

vi deltar i biogas syd
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BIOGAS SYD

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i södra Sverige. I nätverket
deltar cirka 30 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning.
Tillsammans arbetar vi för att främja produktion, distribution och användning av biogas.
Organisatoriskt är Biogas Syd en avdelning inom Energikontoret Skåne med
Kommunförbundet Skåne som huvudman. Region Skåne är huvudfinansiär.

Biogas Syd | Nordenskiöldsgatan 17 | 211 19 Malmö
info@biogassyd.se | www.biogassyd.se

