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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.

Inledning

Biogas Syd har under de gångna åren framgångsrikt arbetat
för en ökad samverkan och utvecklat projekt som bidragit till
att utveckla Skåne till en stark biogasregion. Kärnan i Biogas
Syds arbete har varit samverkan, kompetensutveckling,
marknadsföring och näringslivsutveckling.
Biogas Syd är ett nätverk för samverkan och bildades år
2005 utifrån en växande efterfrågan på samarbete kring
biogas i Skåne. Syftet med Biogas Syd är att öka Skånes
produktion och användning av biogas. Region Skåne har
sedan 2006 gett ekonomiskt stöd till Biogas Syd. Detta
stöd har varit en mycket viktig del i finansieringen och
en avgörande förutsättning för det arbete som vi hittills
bedrivit med stor framgång. Organisatoriskt är Biogas
Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med
Kommunförbundet Skåne som huvudman.
Trots att det skett en mycket positiv utveckling på
området finns det fortsatt mycket stora utvecklingsmöjligheter. Behovet av en fortsatt samverkan är därför
stort. Biogas är en viktig utvecklingsfaktor för hela
Skåne av många skäl. Förutom att den säkrar stora delar
av den egna energiförsörjningen, bidrar biogas också till
regionens tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans,
samtidigt som påverkan på klimat och miljö minskar.
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.
Biogas Syd sammanställer relevanta fakta, genomför utredningar och utvecklingsinsatser som bidrar till
en positiv utveckling för biogasen. Biogas Syd stödjer
också intressenter med ansökningar om offentligt stöd
till utredningar och 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 tekniska och marknadsmässiga förutsättningar. På nationell nivå fångar Biogas Syd in frågor 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. Bland annat har Biogas Syds arbete varit
en bidragande orsak till det nya gödselgasstödet.
Vi hoppas att biogasen kommer att ha en fortsatt
framgångsrik utveckling även under år 2014.

Anna Hansson
Verksamhetsledare
Biogas Syd
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2013 fanns det
6155 gasdrivna
personbilar i
Skåne

Verksamheten 2013
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.

ALLMÄNT

För att hålla en dialog med Biogas Syds deltagare har två
samrådsmöten arrangerats. På samrådsmötena får deltagarna ta del av vad som händer i Biogas Syd och i de
olika deltagarorganisationerna. Det ges också möjlighet
att lämna synpunkter på arbetet.
Under året har Biogas Syd fått två ny deltagare. Värvning av nya deltagare, projektpartners och finansiärer
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

Färdplansarbetet är inne på sitt fjärde år och under
2013 har arbetet i färdplanen intensifierats. Bland annat gavs Lunds Tekniska Högskola uppdraget att göra
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en samhällsekonomisk beräkning av metangasreduceringsersättning för biogas från gödsel. Rapporten gavs
till Regeringkansliet och resulterade i ett beslut om att
införa ett gödselstöd i södra Sverige.
Distributionsfrågan har varit aktuell på flera sätt.
En nätstudie för ökad biogasproduktion och distribution i sydöstra Skåne har fått utvecklingsmedel. Inom
ramen för Biomaster har ett uppdrag till en mackstrategi lagts ut på entreprenad. Även en strategi för ökad
etablering av antalet gastankställen i Skåne har tagits
fram. Rapporten lägger fokus på investeringsaspekter
och på marknads- och affärsutveckling där risktagande
är en relevant parameter. Rapporten pekar på att den
politiska styrningen från regional nivå blir en avgörande
faktor i den fortsatta processen.
Under hösten deltog landsbygdsminister Erlandsson
i ett runda bordssamtal på initiativ av Region Skåne. Vid
mötet deltog personer från olika delar av biogasbranschen i Skåne. Temat för samtalen var regionala och
nationella samarbetsformer för biogas.
I december anordnades det årliga färdplanssseminariet som handlade om de skånska framstegen och
framtiden inom biogas. Under dagen behandlades
potentialen för hållbara biodrivmedel, biogas från gödsel, metanreduceringsersättningen och infrastruktur.
Diskussioner hölls också om den fortsatta biogasutvecklingen i Skåne.

Det finns snart
800 gasbussar i
Skåne

GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE PROJEKT

Biogas Syd driver kontinuerligt 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 2013 har vi arbetat med följande projekt:

BIOGASSYS - Biogas Skåne, an energy system creating sustainable development by combating climate
change
År 2010 startade EU-projektet Biogassys som är ett projekt inom ramarna för EU-programmet 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
och projektet pågår i fem år.
Ett kunskapsmaterial om biogödsel tagits fram. De
olika ämnesområdena är indelade i åtta olika artiklar
och en sammanfattande broschyr. De områden som
tas upp är växtnäring, bördighet, spridningsteknik,
regelverk, lagring och logistik, ogräs, parasiter och lukt,
oönskade ämnen och ekonomi.
Tidigare har ett GIS-baserat planeringsverktyg och
en biogasguide för investerare och beslutsfattare tagits
fram. Under året har spridningen av dessa fortsatt med
kommuner som huvudsaklig målgrupp.
Ytterligare en hemmatankningsstation har installerats på Wrams Gunnarstorp för tankning av biogastraktorer. Totalt är två hemmatankningsstationer installerade, vilket är ett mål i projektet.
Under hösten invigdes också den färdiga utställningen i biogascentret i Trelleborg.

2013 öppnades
fem nya publika
mackar i Skåne

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 biogas är
ett viktigt alternativ till fossila drivmedel i transporter.
Projektet involverar fem länder och sjutton partners. De
länder som är representerade utöver Sverige är Italien,
Polen, Storbritannien och Österrike. Svenska partners är
Biogas Syd, Kraftringen och Region Skåne.
I juni kom projektets europeiska partners till Malmö
för ett gemensamt projektmöte. I samband med mötet
arrangerades en workshop där Biogas Syds nätverk
och skånska aktörer bjöds in för att delta tillsammans
med representanterna från våra besökande länder. Det
gjordes också en studieresa till Wrams Gunnarstorps
biogasanläggning i Bjuv där deltagarna var speciellt
intresserade av att titta på uppgradering och injicering till nätet, samt till uppgraderingsanläggningen vid
reningsverket i Lund och tankstationen för både bussar
och personbilar på Gastelyckan.
Under året har sex olika rapporter tagits fram med
följande teman:
• Rötresthantering och regelverk
• Standardisering för biometan i Europa
• Gasmotorteknik
• Strategier för produktion och användning
• Strategier för gasmackar och infrastruktur
• Styrmedel och incitament för biogasanvändning
till fordon
Projektet Biomaster har gått in i sin slutfas och avslutats i april 2014.
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Gasbilskampanj
Förstudien inför informationskampanjen för biogas
avslutades under början av sommaren. Arbetet har
sedan fortsatt, nu tillsammans med Biogas Öst och med
finansiering från Energimyndigheten. Arbetet sker tillsammans med E.ON, Kraftringen och NSR och innefattar
bland annat medverkan på diverse företagsevenemang,
kommunarrangemang, mässor och konferenser, samt
planering av egna tematräffar. Målgruppen är miljöchefer, inköpare, tjänstebilsansvariga på företag och kommuner samt politiker.
Inom kampanjen har ett handledningsmaterial för
upphandling av gas och gasfordon har tagits fram. Det
har också tagits fram en kalkyl för beräkning av kostnaden för gasbil som privatbil och tjänstebil.
Kompetensutveckling inom lantbruket
Under våren genomfördes fyra olika kurser riktade till
lantbrukare:

Två temakurser för lantbrukarna i Jordberga-projektet:
•
•

Optimerad biomasseproduktion
Mer energi på åkern

Två kurser för den breda målgruppen:
•
•

Gårdsbaserad biogasproduktion - grundkurs
med studiebesök på anläggningen i Maglasäte
Gassäkerhetskurs

Vi har också arrangerat tre visningar:
•

På temat torrötning visades Trelleborgs kommuns anläggning för torrötning av alger och en
torrötningsanläggning utanför Anderslöv som
rötar hästgödsel. Det gjordes också ett stopp på
Jordbergaanläggningen.

Visning på Maglasäte gård.
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•
•

Visning av energigrödeförsöken tillsammans
med SLU. Dagen avslutades med ett gemensamt
seminarium.

Visning på Maglasäte gård som rötar gårdens
svingödsel från 600 suggor med integrerad produktion samt matavfall från MERAB.

Totalt deltog drygt 60 personer på dessa visningar.

Biogas Syd ställde också ut på Borgeby Fältdagar. Läs
mer om det under Hållbar energi i de gröna näringarna.

Avfallscentret och KomKom
Året har präglats av arbetet i projektet KomKom - Kommunal kommunikationsstrategi för ökad och förbättrad insamling av matavfall. Projektet KomKom som
genomfördes under 2013 var ett regionalt samarbete
mellan skånska kommuner och avfallbolag med syftet att underlätta kommunikationsarbetet för att öka
insamlingen av matavfall. Projektet fick mycket positiv
respons av projektdeltagarna som efterlyser mer samarbete på matavfallsområdet. I november arrangerades
ett slutseminarium där projektresultatet presenterades.
Cirka 40 personer från kommuner, avfallsbolag, fastighetsbolag och övriga intressenter närvarade. I projektet
tog dels en bakgrundsstudie och dels ett underlag till en
kommunikationsstrategi fram. Tanken med dessa är att
fungera som ett stöd och inspiration vid framtagande
av kommunikationsstrategier inom respektive organisation i Skåne. Projektet finansierades av Sysav, VA
SYD, NSR, Kristianstad Renhållning och Region Skånes
utvecklingsmedel för biogas. Majoriteten av de skånska
avfallsaktörerna deltog.
Inom ramen för KomKom har flera önskemål om
samarbetsområden inkommit. Något som bland annat
resulterat i ett nytt projekt under 2014 där kommunikativa nyckeltal för biogas och biogödsel ska tas fram.

Regionalt centrum för hållbara biogassystem i lantbruket – en förstudie
I projektet som pågick under 2013 kartlades olika
intressenters vilja och förutsättningar att bidra till
skapandet av ett forum för interaktion mellan olika
aktörer och kunskapskällor. Förstudien finansierades av
Landsbygdsprogrammet och Region Skånes utvecklingsmedel för biogas.
Intresset har varit stort och under året har möten
och workshops arrangerats med intressenter för att
utreda hur ett sådant centrum kan byggas upp och se
ut. En organisationsstruktur och en verksamhetsplan
för ett regionalt centrum för hållbara biogassystem har
tagits fram samt ett finansieringsförslag.
Under 2014 kommer Biogas Syd att arbeta för få
centret finansierat och därmed starta upp verksamheten.

Kommunikation med handläggare på Länsstyrelser
för att hitta vägar till att förenkla tillståndsprocessen
Biogas Syd deltog i projektet som avslutades i november. Biogas Öst var projektledare. Syftet var att uppnå
en snabbare och likartad tillståndsprocess i alla delar
av landet. Ett flertal workshopar har arrangerats med
Länsstyrelsernas tillståndshandläggare, konsulter och
anläggningsbyggare runt om i landet.
En handledning både till de som skriver tillståndsansökningar och till Länsstyrelsernas handläggare har
tagits fram. Denna innehåller goda råd och tips och
finns tillgänglig på Biogas Östs hemsida.

Hållbar energi i de gröna näringarna
Projektet genomfördes under 2013 tillsammans med
Energikontoret. Målgruppen var lantbruket. Projektet
finansierades av Energimyndigheten. Syftet var att öka
kunskapen och intresset kring energieffektivisering och
förnybar energi inom lantbrukssektorn.
Som en del i projektet och med medfinansiering av
Landsbygdsprogrammet medverkade vi på Borgeby
Fältdagar med ett energitält, där biogas, sol, vind och
energieffektivitet var samlade. I tältet deltog Biogas Syd,
Solar Region Skåne, Vindkraftsakademin, Energirådgivarna i Skåne och LRF. Under våren medverkade Biogas
Syd också vid informationsträffar tillsammans med Energikontoret och informerade om biogasens möjligheter.
SUM
Inom ramarna för Energikontorets EU-projekt SUM
(Sustainable Urban Mobility) arrangerade Biogas Syd en
studieresa i Malmö. Syftet med projektet är att främja
goda tekniklösningar kopplat till hållbara urbana transporter genom interregionalt samarbete. Projektet fokuserar också på att förbättra effektiviteten inom regional
utveckling och regionala strategier. Under studieresan
visades hela biogaskretsloppet upp. Insamling av matavfall på VA SYD, förbehandling på SYSAV, rötningsanläggning på Sjölunda samt uppgradering, busstankning
och publik tankning på E.ON.
Deltagarna på studieresan kom från Spanien, Portugal, Italien, Frankrike, Storbritannien, Polen, Lettland,
Bulgarien och Sverige. Intresset var stort och framför
allt de franska och italienska partnerna visade stort
intresse för uppgradering av biogas till fordonsdrift, där
de såg möjligheten att göra liknande satsningar inom en
snar framtid.

SAMVERKAN

En viktig uppgift Biogas Syd är att samverka med andra
organisationer både på det lokala planet och nationellt.
Några exempel på detta arbete under 2013 var:

Borgeby Fältdagar 2013.

•

•
•

•

•
•
•

Samverkan med de övriga regionala biogasorganisationerna genom regelbundna telefonmöten.
Gruppen har också träffats två gånger. En gång i
Linköping och under hösten samlades alla organisationerna i Malmö och diskuterade samverkansmöjligheter och gemensamma projekt.
Samverkan med Energigas Sverige. Biogas Syd är
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.

Etablering av nätverk inom kommuner och lantbrukssektor. Kommunerna har en central roll vid
utveckling av biogas. Inte bara som köpare av biogas, utan också som ägare till exempelvis befintlig
produktionsanläggning och som tillsynsmyndighet.
Projektet BIOMASTER där samverkan sker med
partners i Italien, Polen, Österrike och Storbritannien.

Samverkan med SBHUB och Hållbar mobilitet Skåne, med bland annat gemensamma arrangemang.

Nätverk för kommunikation av matavfallsinsamling.
I nätverket deltar majoriteten av Skånes kommuner
och avfallsbolag.
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Besökareursprung hemsida 2013

INFORMATIONSSPRIDNING

Hemsida
Under år 2013 besöktes Biogas Syds hemsida 14 381
gånger av 7291 unika besökare. De flesta besökare kommer från Sverige, men totalt är besöken spridda över 67
olika nationaliteter.

Nyhetsbrev
Under 2013 gav Biogas Syd ut 7 nummer av biogasbulletinen, ett elektroniskt nyhetsbrev med information om
biogasutvecklingen i Skåne och landet i övrigt.
Rapporter
Biogas Syd både driver och deltar i utredningar för att
driva biogasutvecklingen framåt. Nedan presenteras de
rapporter vi varit med och bidragit till.
•
•
•
•
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Kommunal kommunikationsstrategi - för ökad och
förbättrad insamling av matavfall (KomKom). I projektet har dels en bakgrundsstudie tagits fram och
dels ett underlag till en kommunikationsstrategi.
Strategi för etablering av gastankställen i Skåne

Swedish Feasibility study Transport Alternatives for
Biogas
Nätstudie - ökad distribution och produktion i
sydöstra Skåne

•

Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel

•

Report on Standards for biomethane

•
•
•
•
•

Four detailed strategies for residual product management
Report on technical assessment of the main gas
engine technologies available

Four action plans for biogas production & upgrading
Strategies for gas filling station infrastructures

Report on strategies and policies to boost the biomethane use in vehicles

! TRYCKSAKER OCH MATERIAL

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

!

MEDIAEXPONERING 2013

Källa

Rubrik

Typ

Datum

Annonsvärde

Helsingsborgs
Dagblad

Krafttag för biogasen i Skåne och
Sverige

Debattartikel

2013-01-17

50 000 kr

ÅkeriSydNytt

Fossilfria transporter med gas i tanken

Artikel

2013-06-01

10 000 kr

2013-06-20

8 000 kr

Bussmagasinet
ÅkeriSydNytt
ÅkeriSydNytt

Kristianstadbladet
Energinyheter

Res & Trafik forum
Bussmagasinet

Kristianstadsbladet
Trafikforum

Kristianstadsbladet
Ystads Allehanda
Energinyheter

Metro (Sidospår)

Varför ställa en klimatsmart lösning
mot en annan?
Ökad tillväxt med biogas

Biogas för framtidens transporter
Flera delar på biogasmiljon

Publicerat PRM

Miljonsatsning på skånsk biogas

Artikel

Biogas i tanken ger klimatsmarta resor
/ Biogas naturens eget drivmedel

•

Fossilfria transporter med gas i tanken, ÅkeriSydNytt nr 2, 2013.

•

Notis

Skåne gillar biogaspengar

Pumpning av gödsel som transportlösning för gödsel och biogödsel, nr 4, 2013.

•

Artikel

Regionen vill ha biogasbidrag

•
•

Publicerat PRM

Rapport hävdar dubbel nytta av biogassatsning

Artiklar
Biogas Syd skriver regelbundet artiklar om aktuella ämnen på biogasområdet. Nedan ser du 2013 års bidrag.
Krafttag för biogasen i Skåne och Sverige, debattartikel i Helsingborgs Dagblad 17 januari.
Biogas i tanken ger klimatsmarta resor, Skånetrafikens sidospår i Metro 8 november.
Biogas – naturens eget drivmedel, Skånetrafikens
sidospår i Metro 8 november.

Påverkansarbete
Fokus under 2013 har varit LTH-studierna med tillhörande kommunikationsaktiviteter. I samband med
publiceringen av första delen skickades ett pressmeddelande ut som genererade publicitet.
Under juni månad skrevs tre artiklar som publi-

Ledare

Publicerat PRM

Biogas - dubbel klimatnytta

Region Skåne delar ut biogasstöd

Artikel
Artikel

Biogas ger dubbel klimatnytta

Miljonsatsning på skånsk biogas

Replik

Artikel

Publicerat PRM
Artiklar

2013-05-16
2013-06-01
2013-06-01
2013-08-21
2013-08-22
2013-08-19
2013-08-20
2013-08-20
2013-09-15
2013-09-15
2013-10-02
2013-11-08

10 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr

cerades i tidningen ÅkeriSydNytt, Sveriges Åkeriers
medlemstidning i södra Sverige. I juni gjordes även en
mediebearbetning om Region Skånes utvecklingsmedel
för biogas som resulterade i artikel i Kristianstadsbladet. Under juni deltog Biogas Syd på Borgeby Fältdagar
vilket resulterade i ett antal samtal med lantbrukare om
biogas. Biogas Syd deltog också på MILA-mässan.
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 2013 uppgick till
451 600 kr. Annonsvärdet anger vad motsvarande köpt
annonsutrymme skulle kosta. Se sammanställning av
medieexponeringen 2013.
Under året har ett antal möten genomförts med
beslutsfattare, myndigheter, departement och politiker
för att diskutera förutsättningarna för produktion, användning och distribution av biogas. Mötena har i första
hand genomförts inom ramen för Skånes färdplan för
biogas.
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Aktiviteter 2013

Biogas Syd arrangerar varje år ett flertal kurser, seminarier,
workshops, studieresor och möten. Under 2013 deltog cirka
2600 personer i våra olika aktiviteter. Nedan presenteras ett
urval av de aktiviteter som vi arrangerat och deltagit i.
SEMINARIER
12 april

Miljöbil 2.0, Malmö

2 oktober

Biogas och gödsel - departementet, Stockholm

15 maj

16 augusti

5 november

29 november
5 december

Riksdagsseminarium gas i tunga transporter, Stockholm
Mötesplats Skåne, Malmö

Slutseminarium KomKom, Eslöv

Slutseminarium lantbruksprojektet, Malmö
Färdplansseminarium, Kristianstad

KURSER/UTBILDNINGAR
8 januari

Energigrödor till biogas, Trelleborg

14 mars

Mer energi på åkern, Trelleborg

13 februari
27 februari

19 december

Grundkurs, Höör

Gassäkerhet, Landskrona

Biogas från torra material, Billeberga

WORKSHOPS OCH NÄTVERKSTRÄFFAR
21 januari

Uppstartsmöte informationskampanjen, Malmö

29 januari

Workshop 1 KomKom, Malmö

24 januari
28 januari

11 februari
12 februari
26 februari
2 april
9 april

15 april
17 april
18 april
24 maj

25 juni

22 augusti

17 september
20 september
1 oktober
10

Finansiering, Malmö

Workshop kring prövning och miljötillstånd, Alvestad
Workshop 2 Informationskampanjen, Malmö
Samrådsmöte Biogas Syd, Malmö

Information biogasdrivna traktorer, Staffanstorp

Regionalt centrum för biogas i lantbruket, Alnarp
Regionalt centrum för biogas i lantbruket, Lund
Regionalt centrum för biogas i lantbruket, Höör

Regionalt centrum för biogas i lantbruket, Malmö

Biogas - Infrastruktur och inlåsningseffekter, Malmö
Workshop 2 KomKom, Malmö

Workshop 3 - informationskampanjen, Malmö

Referensgruppsmöte 2, gasmacksstrategin, Malmö
Samrådsmöte Biogas Syd, Malmö
Workshop 3 KomKom, Malmö
Biogödselstrategi, Malmö

INFORMATIONSMÖTEN
5 april

Informationskampanjen - NSR, Malmö

16 maj

Informationskampanjen - Biogas Öst, Stockholm

15 april
13 maj
5 juni

26 augusti

22 oktober
25 oktober

Informationskampanjen - E.ON, Malmö

Informationskampanjen - Lunds Energi, Lund
Förbehandling halm, Malmö

Rundabordssamtal, Eskil Erlandsson, Stockholm
Väderstrecksmöte, Malmö

Dialogmöte med kommuner, Malmö

FÖREDRAG PÅ ANDRAS ARRANGEMANG
29 januari

Biogas i Lantbruket, Hässleholm

11 april

SMHF temadag

12 februari
12 mars
22 april

28 augusti

23 oktober
24 oktober

21 november
11 december

Biogas och sol i lantbruket, Ängelholm
Informationsmöte Biogas, Klippan

Biogas i Skåne - samverkan, produktion och användning, Malmö
IKEA Transport, Helsingborg
Gasdagarna, Båstad

Temadag matavfall, Jönköping

Föredrag sparbankerna i Skåne, Hässleholm
Klimatsamverkandagen, Malmö

INTERNATIONELLA AKTIVITETER
15-16 januari

Besök från franska Valtra

22 maj

Biogas i transporter, Irland

31 januari

26 februari
28 maj

18-20 juni

12 september

Grön gas til transport, Skive, Danmark

Besök av polsk delegation - Biogas i Skåne, Malmö
Biogas i transporter, Kroatien

Besök av Biomasterdeltagare med studieresa, Skåne
BIOMASTER, Biogas för transport, Danmark

STUDIRESOR OCH VISNINGAR
4 juni

Biogas som drivmedel, projekt SUM, Skåne

25 juni

Försöksvisning, Anderslöv

13 juni
18 juni
8 juli

Torrötningsvisning, Söderslätt

Visning av energigödeförsök, Alnarp
Visning Maglasäte gård, Höör

MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR
7-9 februari

MILA-mässan, Malmö

26-27 juni

Borgeby Fältdagar, Borgeby

4-7 juni
11 juni

EU Green Week, Bryssel

Skånes Energiting, Malmö

20-21 september BilPark Live / EcoPark Live, Kågeröd

13-14 november Biogaskonferens tillsammans med IIIEE, Ystad
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Organisationen
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. Universiteten 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 Utveckling AB			
Finansiär
NSR						Finansiär
Öresundskraft				Finansiär
Kraftringen					Finansiär
LRF Skåne					Deltagare
Kommunförbundet Skåne
Deltagare
Hushållningssällskapet		 Deltagare
Malmberg Water AB			
Deltagare
Skånetrafiken
Deltagare
NSVA						Deltagare
VA Syd						Deltagare
Trafikverket
Deltagare
SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut			Deltagare
Biogas Sydöstra Skåne		
Deltagare
Kommuner
- Hässleholm			Deltagare
- Helsingborg			Deltagare
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- Malmö			Deltagare
- Kristianstad		
Deltagare
- Eslöv
Deltagare
- Lund			Deltagare
- Trelleborg		 Deltagare
- Klippan			Deltagare
LTH						Associerad
SLU Alnarp				Associerad
Högskolan Kristianstad Associerad

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

! FINANSIERING 2013
Region Skåne

2,2 Mkr

Övriga deltagare i
Biogas Syd

850 000 kr

Övrig finansiering
(prognos)

2,25 Mkr

SUMMA

5,3 Mkr

Projektkostnaderna beräknas enligt den prognos som är
gjord för 2013. Eftersom bokslutet för 2013 inte är klart
är siffrorna en prognos. Intäkterna från Biogas
Syds deltagare är dock de rätta siffrorna. Intäkterna för
2014 uppskattas till 3,7 Mkr.

BIOGAS SYDS STYRGRUPP

Biogas Syds styrgrupp är sedan början av 2012 även
styrgrupp för Skånes Färdplan för biogas. Styrgruppen
har har följande sammansättning:

Jerker Bjurnemark
Region Skåne,
							Ordförande (AU)
Gudmundur Kristjansson		
Region Skåne
Ola Gustafsson				
Länsstyrelsen i Skåne
Ewa-Marie Rellman
LRF Skåne
Roland Nilsson
EON Gas AB (AU)
Patrik Olsson
Trafikverket
Lovisa Björnsson			LTH
Göran Strandberg			Kraftringen
Kim Olsson 				NSR
Stig Edner
SYSAV Utveckling AB (AU)
Lennart Erfors
Kristianstad kommun
Jon Andersson
Energikontoret/
							Kommunförbundet Skåne

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 perso-

ner:

Anna Hansson 		
Verksamhetsledare
					(100 %)

Mårten Ahlm 		
Ansvarig biogasanvändning
					(100 %, till 30 september)
Kjell Christensson Lantbruk/övrig produktion
					(40 %)
Anna Troedsson 		
Kommunikatör
					(80 %)
Desirée Grahn		
Projektledare
					(100 %)

Annika Attervall		
Koordinator för färdplanen
					(100 %, till 31 oktober)
Sacha Pardon 		
Kommunikatör färdplanen
					(50 %, till 30 november)
Kristina Engdahl
Projektanställd
					(100 %, från 1 oktober)
Sara Therner		
Projektekonom
					(20 %)

		

Per Johan Wik
Projektkoordinator BIOGASSYS
					(35 %)

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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30 kommuner
i Skåne har
infrastruktur
för matavfallsinsamling

Verksamheten 2014
Under 2014 kommer ett stort fokus
läggas på att identifiera Biogas Syds
roll i det fortsatta biogasarbetet i
Skåne, att identifiera fokusområden
och att arbeta för en fortsatt finansiering av verksamheten.

•

Skapa förutsättningar för en fortsatt verksamhet.

•

Sprida kunskap och information om biogas och om
vad som händer i Skåne

Ökad produktion av biogas

För varje område har tydliga målsättningar satts upp
som kan följas upp löpande under 2014. Mer information finns i Biogas Syds verksamhetsplan för 2014.
Mycket av Biogas Syds verksamhet utgår ifrån de projekt vi deltar i och driver:

Med fokusområden 2014:

•
•

Biomaster

•

Gasbilkampanjen

Verksamhetsplanen för 2014 utgår ifrån de huvudsakliga verksamhetsområdena som är framtagna i Biogas
Syds vision.
•

Lantbruk

•

VA

•
•

Kommuner
Avfall

Ökad användning av biogas, biogödsel och rötslam
Med fokusområden 2014:
•
•

Lätta och tunga fordon
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
Fler organisationer aktiva i Biogas Syd

Biogassys

Landsbygdsprogrammet

Kommunikationsstrategi för biogödsel
Nyckeltal för matavfallsinsamling

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

