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FOKUSGRUPPERNA

Rapport från konferens

Bakgrund
Tobias Persson, deltog å SGC:s vägnar i konferensen Avfallskonferansen 2014
som ägde rum i Trondheim, Norge 140513–140515. Ungefär 900 personer deltog
på konferensen, mestadels från Norge. Tobias höll en presentation om hur de
svenska stödsystemen bidragit till biogasutvecklingen i Sverige.

Intressanta bidrag
Bland föredragen var endast ett fåtal fokuserade mot biogasområdet, bl.a.:

 Hvordan kan fylkeskommunen bidra? presenterad av Karin B. Bjørkhaug.
I Trondheim har 214 gasbussar köpts in i tillsammans med en tankstation
för dessa bussar. Förhoppningen är att dessa ska kunna drivas av biogas,
men än så länge finns endast naturgas tillgängligt i tillräcklig volym. I detta
fall finns alltså marknaden men inte producenten av uppgraderad biogas.

 Skal Trondheim få biogass fra Verdal? Tore Floan
Ecopro äger en biogasanläggning i Verdal som idag producerar el och
värme. I framtiden anses detta inte vara lönsamt utan en utbyggnad med
uppgraderingsanläggning planeras. I samband med denna ombyggnad
funderar Ecopro, precis som många andra norska aktörer, över möjligheten
att även producera LBG för att möjliggöra export av den gas som inte kan
användas på den lokala marknaden. LBG produktion sker i Oslo idag och
investeringsbeslut om fler anläggningar kan komma inom kort.

På konferensen talades det om
På konferensen talades det rent allmänt mycket om att norskt avfall skickas till
Sverige istället för att användas för biogasproduktion eller förbränning i Norge.
Flera gånger påstods det att svensk överkapacitet inom både sopförbränning och
biogasproduktion fylls upp genom att ta in avfall från Norge till mycket låga priser.

Vid flera presentationer efterlystes ökad satsning på forskning och utveckling inom
avfallsområdet. Flertalet menade att det finns alldeles för lite av FoU inom avfall i
Norge. Personligen tror jag att det kan finns en möjlighet för gemensamma
Svenska och Norska projekt inom området som kan finansieras gemensamt.

Det talades också om att elbilen Tesla har blivit väldigt populär och att det nu finns
så många att det inte längre är möjligt att erbjuda gratisresor med bilfärjor samt att
det börjar bli mycket trångt i kollektivtrafikens specialfiler där elbilar idag får köra.
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Anledningen till att elbilen ökat i antal är att den kan köpas skattefritt medan övriga
bilar har en mycket hög beskattning. På detta sätt blir priset för en elbil inte högre
än för en vanlig bil i Norge.

Utställningen
På den mycket stora utställningen fanns endast två utställare inom biogasområdet.

 Waste Treatment Technologies, som bl.a. erbjuder lösningar för torrötning,
och som har intresse av att ta sig in på den nordiska marknaden.

 Nærenergi från Danmark som fanns också plats för att bl.a. marknadsföra
Cryobox för LNG och LBG produktion.

Konferensmaterialet
Konferensprogrammet går att finna här: www.avfallskonferansen.no


