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Tid och plats: Kommunhuset Mörbylånga, 25 juni 2014, 8.30 till 12.00 

Bilaga 1, workshopresultat 

Bilaga 2, närvarolista 

Minnesanteckningar workshop Biogas 

 

1. INLEDNING 
Kommunalråd Henrik Yngvesson hälsar välkomna till mötet. En 

presentationsrunda genomförs som visar på en bred uppslutning och 

ett brett intresse för biogas i och kring kommunen. 

 

Miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg informerar om kommunens 

övergripande mål om att bli fossilbränslefri kommun 2025. I 

klimatstrategin från 2011 finns också ett mål om att ha minst en 

biogasmack i kommunen till 2020 men det finns inga mål om 

biogasproduktion. Kommunen ska göra en ny upphandling av fordon 

2016. Då finns chans att ställa krav på förnybara bränslen. Idag ingår 

drygt 50 bilar i leasingavtalet. 

 

För att få igång biogas i kommunen krävs samarbete i hela kedjan, 

från substrat och produktion till distribution och marknad. Ingen del 

klarar sig ensam. 

 

Syftet med mötet är att lyfta fram idéer, synpunkter och aktiviteter 

kring biogas i och runt kommunen. Målet är att komma fram till 

ramarna för fortsatt arbete med biogas i kommunen. 

  

2. REGIONAL UTBLICK 
Hannele Johansson, projektledare från nätverket Biogas Sydost ger 

en bild av hur biogas utvecklats de senaste åren i regionen Kalmar, 

Blekinge och Kronobergs län. Tre nya produktionsanläggningar har 

tillkommit, i Växjö, Mörrum och Läckeby, vilket visar på en 

marknad på frammarsch. Även antalet inköpta gasfordon har ökat. 

Hannele påpekar också att det kan vara fördel att jobba med 

andrahandsmarknaden för gasfordon då de idag har ett fördelaktigt 

pris. Det är också lämpligt att fråga efter biogasbilar i upphandling, 
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vid taxiresor etc 

 

Det finns idag många olika modeller med biogasdrift, även hybrider 

som kan köras på bensin/diesel om biogastillgång saknas. Hannele 

ser inget motsatsförhållande mellan biogasbil och elbil och menar att 

vi behöver även fortsättningsvis kunna använda mer än ett bränsle. 

 

I sydostregionen är det Kalmar län som har bäst förutsättningar när 

det gäller biogas från gödsel. I länet har Ölandskommunerna 

tillsammans med Kalmar kommun den största potentialen. 

 

3. ÖLANDS POTENTIAL 
Stefan Halldorf, konsult, har erfarenhet från flera utredningar om 

biogas på Öland och från flera biogasprojekt i södra Sverige. Den 

totala potentialen från är 100 GWh i Mörbylånga kommun, varav 60 

från gödsel och 40 från slakteriavfall. Till att köra en bil krävs gödsel 

från två kor. 

Biogasen i sig har många mervärden, den knyter ihop stad och land, 

minskar näringsläckagen och övergödningen. Mack och produktion 

måste följas åt. 

Stefan visar kartor över tillgången till gödsel. Gränsen på hur långt 

det är lönsamt att transportera gödsel är ca 2 mil. Kartorna är bra 

underlag för att se hur många anläggningar som krävs och för att 

kunna peka på lämpliga placeringsalternativ. Flera alternativ bör 

utredas. En placering kan eventuellt vara vid Cementa där viss 

samverkan mellan gas- och cementproduktion skulle kunna fungera. 

Eventuell överskottsgas kan vid behov användas som bränsle till 

cementugnarna. En annan möjlighet är att undersöka 

förutsättningarna vid Guldfågeln. Guldfågeln kommer inom kort byta 

energikälla för produktionen (idag gasol). Även andra alternativ 

måste finnas med i karteringen av möjliga placeringar. Kostnad för 

att bygga gasledning är ca 1000 kr/meter (siffra från arbete på 

Gotland). 

Avloppsslam från Mörbylånga skulle kunna levereras till 

reningsverket i Borgholm där det idag görs biogas i liten omfattning. 

Då skulle produktionen eventuellt kunna kompletteras med 

uppgradering till fordonsgas.   

 

4. KOLLEKTIVTRAFIKEN PÅ FÖRNYBART 
Per Ålind och Karl-Johan Bodell från KLT redovisar aktuellt läge 

inför upphandlingen av kollektivtrafikens stråktrafik som ska vara i 

gång i augusti 2017. Per uttrycker att biogas är förstahandsval när 

det gäller stråktrafik längs smålandskusten och på Öland. Ett första 

möte för intressenter hålls 20 augusti. Under hösten 2015 sker 

förhandlingar och 1,5 år före trafikstart bör avtal skrivas. Avtalet är 7 

år med option på tre år.  
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Lokalisering av bussdepåer diskuteras och Mörbylånga kommun är 

intresserad av att det blir en depå i kommunen. KLT och RF bjuder 

till möte den 4 september för att diskutera frågan vidare. 

 

5. WORKSHOP 
Genomförs i fyra grupper och fyra avsnitt: Möjligt/önskvärt, kanske 

möjligt, icke möjlig/önskvärt och tänk på. Se bilaga 1 för alla 

punkter som kom fram.  

 

Det mesta av diskussionen hamnade under ”möjligt och önskvärt” 

och bara några få under ”icke möjligt/önskvärt” vilket bådar gott för 

det fortsatta arbetet. Kommunens ambition är att kunna starta ett 

biogasprojekt under hösten 2014. Samarbete med andra intressenter 

värdesätts.  

 

Även Hushållningssällskapet skissar på ett biogasprojekt och bjöd in 

till samarbete.  

Inom Klimatsamverkan Kalmar län, ett forum för samarbete mellan 

kommuner mfl i klimat- och energifrågor, har diskussion förts om 

möjliga samarbetsområden knutna till biogas.  

Johan Gustafsson från Ölands kretsloppsteknik bygger 

biogasanläggning på gårdsnivå och kan på sikt leverera fordonsgas 

till marknaden. 

 

Det vankas också ny programperiod för strukturfonderna 2015-2021 

och såväl Regionala fonden som Landsbygdsprogrammet kommer 

erbjuda stöd till biogasarbete. Även Sparbanksstiftelsen kan vara 

tänkbar medfinansiär. 

 

6. AVSLUTNING 
Sammanfattningsvis kan sägas att biogasfrågan är en kedja där varje 

del måste haka i nästa. Någon part måste bli modig nog att kliva fram 

och ta första steget. Tydlighet och öppenhet avgör om kedjan blir 

hållbar. 

 

Henrik tackar deltagarna för dagens möte. Nu väntar arbete med att 

konkretisera inkomna idéer till ett projekt. Eventuell ytterligare input 

i det sammanhanget kan lämnas till Elvira och till miljöchef Cajsa 

Lindberg. Kommunen kommer att bjuda in till en uppföljande träff i 

höst. Anteckningar och presentationer från mötet läggs på 

kommunens hemsida. 
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Bilaga 1. Samtliga punkter som kom upp under workshopen 

 

Möjligt/önskvärt 

 Kommunen kan jobba med distribution och konsumtion 

 En ordentlig marknadsanalys behövs 

 Mörbylånga kommun håller ihop arbetet i ett projekt 

 Kommunen kan påverka genom upphandling av kommunala 

fordon med biogas 

 Tankstället ska finnas där kunderna finns 

 Produktionen bör dras igång av privata aktörer 

 Även skolskjutsarna bör gå på biogas 

 Bygga en anläggning 

 Kommunen kan bygga en depå 

 Identifiera andra aktörer 

 Undersöka om man kan lägga ledningsnät för gas när man lägger 

rör för VA 

 Biogas till fjärrvärmen kan vara en back-up 

 Bättre fördelning av gödsel på ön (mest på östra sidan orsakar 

näringsläckage till Östersjön) 

 Viktigt med viljeförklaring från kommunen 

 Lokaliseringsutredning 

 Minst en produktionsanläggning behövs 

 Avtal med uppköpare är en förutsättning 

 Önskvärt med två tankställen (flera ansvariga men kommunen är 

en part) 

 Kommunen köper in biogasbilar 

 Bussdepå i Färjestaden, kan försörja hela Öland 

 Kommunen ska samarbeta med nybildad lantbrukargrupp  

 Skolskjutstrafiken på biogas 

 Kommunen bygger depån och den ingår i upphandlingen 

 Bättre möjlighet att styra fosfosbalansen 

 Biogas leder mindre övergödning och försurning i Östersjön 

 Skapar arbetstillfällen 

 Kartlägga finansieringsmöjligheter produktion 

 Kartlägga finansieringsmöjligheter för mack/depåbyggnation 
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 Rötslammet från Mörbylånga kommun skulle kunna stärka 

biogasproduktionen i Borgholm Energis rötkammare 

 Kommunen skapar plan/markberedskap för en mack 

 Lökrester som substratkomplement kan undersökas 

 Gräs från ”sällanklippsområden” som substrat kan undersökas 

 

Möjligen möjligt 

 Mindre/gårdsanläggningar med uppgradering (fordonsgas) 

 Export av rötrester 

 Ledning till fastlandet/Kalmar reningsverk 

 Fler kunder behövs (ca 500 bilar/mack) 

 Hitta nya finansiärer, kanske bilda ett aktiebolag 

 En utmaning att alla aktörer ska finnas på plats samtidigt 

 Återförsel av gas till gårdarna för att förse biogastraktorer med 

bränsle 

 Gasledning i Ölandsbron, kan man använda den vattenledning 

som finns men inte används? 

 Andrahandsmarknaden 

 Biogas Öland AB 

 Profilering, Grön ö, Hållbara Öland 

 

Icke möjligt/önskvärt  

 Inte önskvärt att göra biogas för elproduktion 

 Transport av substrat till Kalmar (bör användas på Öland) 

 Särskilja produktion från mack (det är viktigt att samarbeta) 

 Långsamtankningen för bussarna sker bara i Kalmar 

 Gasledning på Öland blir för dyrt 

 Rötanläggningen ska inte lägga i tätort pga lukt 

 

Tänk på 

 Avtal med uppköpare är en förutsättning 

 Lokalisering med hänsyn till lukt, buller och trafiksituation 

 Det bästa är att transportera det som har högst energivärde 
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 Undersök andra substrat som gräsklipp och marina sustrat (vass, 

alger, musslor, fiskrens) 

 Risk med bussar i depå enbart på fastlandet – om bron stängs av 

blir Öland tömt på bussar 

 Börja med produktionsanläggning i södra delen, det är lättare att 

den följs av en andra längre norrut 

 Värdeordskartan från Biogas Öst kan användas 

 Ägandeform som är bred kan attrahera fler intressenter, såväl 

stora som små 

 Avsättningsmöjlighet finns från början vilket är en stor fördel 

 Samägd produktion eller mack ger bredare 

humankapital/kompetens 

 Kan vara intressant att utreda minsta omfattning för att få en 

lönsam produktionsanläggning 

 Produktionsanläggningen måste kunna sönderdela substrat 
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Bilaga 2 Närvarolista 

 

Namn Befattning/Organisation Epost 

Henrik Yngvesson 
kommunalråd Mörbylånga 
kommun henrik.yngvesson@morbylanga.se  

Eva Öberg politiker Mörbylånga kommun eva.oberg@morbylanga.se  

Anders Wassbäck politiker Mörbylånga kommun anders.wassback@morbylanga.se  

Elisabeth Cima Kvarneke politiker Mörbylånga kommun elisabeth.cima-kvarneke@morbylanga.se  

Hans Sabelström politiker Mörbylånga kommun hans.sabelstrom@morbylanga,se  

Bertil Johansson politiker Mörbylånga kommun bertil.johansson@morbylanga.se  

Anne Wilks politiker Mörbylånga kommun anne.wilks@morbylanga.se  

      

Cajsa Lindberg miljöchef cajsa.lindberg@morbylanga.se  

Sten Forsberg miljöskyddshandläggare sten.forsberg@morbylanga.se  

Julia Krus planarkitekt julia.krus@morbylanga.se  

Elvira Laneborg miljö- och klimatstrateg elvira.laneborg@morbylanga.se  

    
 

Jan-Owe Nilsson Hushållningssällskapet jan-owe.nilsson@hushallningssallskapet.se  

Beate Leggedör Hushållningssällskapet beate.leggedor@hushallningssallskapet.se  

Linda Hedlund LRF linda.hedlund@lrf.se 

Carolina Gunnarsson Regionförbundet carolina.gunnarsson@rfkl.se  

Hannele Johansson Energikontor Sydost hannele.johansson@energikontorsydost.se  

Karl-Johan Bodell KLT karl-johan.bodell@klt.se 

Per Ålind  KLT per.alind@klt.se 

Stefan Halldorf 
Stefan Halldorf 
consulting/LRF stefan.halldorf@hushallningssallskapet.se  

Staffan Johnson Cementa staffan.johnson@heidelbergcement.com  

Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Lars-Erik.Jansson@triventuswindpower.com  

Johan Gustafsson Ölands kretsloppsteknik  johan@kretsloppsteknik.se  

Per-Olov Johanson Tomorrow Design per-olov@tomorrowdesign.se  
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