GreenGasGrid - biogas som möjliggörare
för fossilfri industri
- Nästa steg efter substratstudien från RISE

Sabine Täuber, Biogas Syd (Energikontoret Skåne)
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»

-

Utmaningar, utvecklingsområden och
medskick från aktörer i värdekedjan
Placering & logistik
biogasanläggningar

Tillstånd och
miljöprövning

Marknad

Dialog och förankring

Policy

Värdeskapande
i biogaskedjan

Rötning och logistik
”nya substrat”
Resultat från workshops på GGG-möte
i Falkenberg i april

Många drar åt samma håll…
»

-

Energigas
Sverige
(Bio)
Gasbranschen

Biogasnätverk

GreenGasGrid
– INTERREAG
projekt
Offentliga
organisationer
Branscher som
använder
biogas

Akademi och
institutioner

Hur vi tänker jobba vidare
•
•
•

Ta ner resultat från studien på regional/kommunal nivå.
Evt. Komplettering av studien med biogödsel
Olika logistikkoncept för olika substratkluster
»

-

Placering & logistik
biogasanläggningar
Analys & möjliga utformningar
marknadsplattform biogas
Ny prissättningsmodell

Marknad

Policy
• Omvärldsbevakning &
kunskapsöverföring
• Påverkan via regionpolitiker

Projekt Bio+ (ansökt)
rättslig analys, intervjustudie.
Mål: gemensamt lärande
& åtgärdsförslag

Tillstånd
Dialog &
förankring
Värdeskapande
i biogaskedjan

• Nätverk, erfarenhetsutbyte,
kunskapsbyggande
• Involvera och engagera
politiker och myndigheter
• Matchmaking substratkluster

• Omvärldsbevakning &
Kunskapsöverföring

Rötning och logistik
”nya substrat”
• Omvärldsbevakning och disseminering
av F&U som genomförs av andra

Medskick – vad bör andra göra
»

-

-

-

Samverka och bättre förståelse/kunskap mellan berörda
branscher
Ta initiativ / var öppen för initiativ att medverka i
substratkluster
Insats kring marknadsplats biogas och ny prismodell
Bidra med erfarenheter i projektet om tillståndsprocesser
Synliggör för politiken att biogas är en viktig fråga - policy
Insatser för att lyfta potential av lantbrukets restprodukter
Bevaka och påverka jordbrukspolitiken för ökat
substrattillgång, bl a hållbar intensifiering
Prata med lantbruket – utan lantbruket inget substrat!
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