
tema: xxxxxxxxxxxxNyheteR

[ sid 10  AVFALL OCH MILJÖ 5.08

affäRSNytt

Regeringen har i budgetpropositionen 
avsatt 100 miljoner kr för solenergi 
och biogas under 2009. Medlen kom
mer enligt uppgift från Energimyndig
heten att fördelas mellan de båda.

MERPARTEN Av DE NYA PENgARNA kommer 
troligen att gå till  forskning och utveck-
ling. Målet är att underlätta spridning av 
teknik som anses bra ur ett klimatper-
spektiv, men som ännu inte är etablerad 
på marknaden. 

Utöver denna stora satsning investerar 
Energimyndigheten nio miljoner kr för 
effektivisering av befintliga biogasan-
läggningar. 

– Många kör idag sina anläggningar 
försiktigt för att inte hamna i surfas, 

Över 50 miljoner till biogas
säger Bengt Blad på Energimyndigheten. 
De utnyttjar ofta bara halva kapaciteten.

Det är Lunds Universitet som genom-
för detta projekt. Bland annat ska de ta 
fram dataprogram som kan räkna fram 
rätt sammansättning av rötningssub-
stratet.

Hoppas på kommunsamarbete
Hur den stora satsningen från Regering-
en ska administreras har ännu inte med-
delats. Karin Hermansson, projektledare 
för klimatinvesteringsprogram hos 
Naturvårdsverket, har dock uppskattat 
formerna för det nu avslutade Klimp.

– Det är bra att jobba med kommuner-
na. De har många idéer och har förmåga 
att se till att det händer mycket lokalt. 

Sedan kan man hitta olika sätta att göra 
det på, säger hon.

En kanske överraskande positiv ef-
fekt, som kommer att leva kvar, är det 
digra arbete som gjorts i samband med 
ansökningshandlingarna.

– Man har varit tvungen att ta fram en 
strategi i klimatfrågan, se till att det finns 
mål och välja de åtgärder man behöver 
göra. För att ta fram de dokumenten måste 
man oftast samla folk från många organi-
sationer, kanske även utanför kommunen. 
Det har gett ett samlat sätt att se på det 
här, säger Karin Hermansson.

TExT: KARIn JÖnSSOn, AVFALL SVERIGE

oPTiBAg SKA LöSA KäLLSoRTERiNgEN i hela 
Oslo. Det blir totalt 150 000 årston hus
hållsavfall med option på ytterligare 50 000 
ton. Det är den största affären hittills för det 
svenska företaget, som baserar sitt system på 
optisk sortering av olikfärgade påsar. Omkring 
257 miljoner kr räknar man med att affären 
är värd. 
 I samband med övergången till det nya sys
temet kommer Osloborna även börja sortera 
ut matavfall till rötning.
 Den nya sorteringsanläggningen kommer att 
byggas invid en befintlig förbränningsanlägg
ning. Där kommer också en biogasanläggning 
att byggas. Den har dock försenats och kommer 

oslo blir optibags 
största affär

inte att stå klar när systemet körs igång den 1 
oktober 2009.
 – Det här är en bekräftelse på att man 
sparar transporter med vårt system. Särskilt 
glädjande är det förstås att sorteringsanlägg
ningen kopplas samman med anläggningar 
både för förbränning och biogasproduktion. 
Det gör att man har en enormt bra logistik rakt 
igenom, säger Optibags vd Stefan Holmertz.
Ordern innebär att över 100 årsarbeten 
genereras hos underleverantörerna runt om i 
Sverige och Europa. 

Odd Aune Dir. Envac norge AS, Helge Heier, 
Direktör EnergiGenvinningsEtaten och Stefan 
Holmertz, vd Optibag Systems AB gläds över 
det nya avtalet.

EKoNoRD, ETT NYTT RiSKKAPiTALBoLAg, bilda
des i oktober. Inriktningen är mot de gröna 
näringarna, till exempel förnybar energi och 
miljöteknik. Ekonord kommer att investera i 
onoterade bolag med en etablerad verksamhet 
som är i utvecklingsfas. 
 Bakom bolaget står LRF, Eon, Länsför
säkringar, Sveaskog, Milko, Ica och Sjätte 
APfonden. Ordförande för interimsstyrelsen 
är Per Åsling. Den initiala kassan är 140 mil

Ny förbundsdirektör för
Gästrike Återvinnare
THoMAS NYLUND har 
utsetts till ny förbunds
direktör för Gästrike 
Återvinnare. Han kommer 
närmast från Lantmäteri
myndigheten i Gävleborg
Dalarna där han har 
arbetat som överlantmä
tare. Han har tidigare varit 
projektchef på Banverket 
och administrativ chef på  
högskolan i Gävle.

Ny vd ska fusionera
hässleholm 
DEN 1 oKToBER började Gunilla Holmberg 
som ny vd för Hässleholms Renhållare AB. 
Till våren kommer hennes ansvarsområde att 
utökas, då verksamheten slås samman med 
Hässleholm Fjärrvärme AB. 
 – Det här är en berikande och spännande 
verksamhet. Det ska bli kul att få jobba med 
något så konkret som gör skillnad, säger 
Gunilla Holmberg 
 Hon har tidigare arbetat med utbildnings
frågor, senast som kanslichef och ställföre
trädande generaldirektör vid CFL, nationellt 
centrum för flexibelt lärande.
 Gunillas företrädare, Jan Göransson, an
ställdes som vd redan 1975. Han kommer att 
fortsätta som vd för Östra Göinge Renhåll
nings AB. Sedan 1997 har han suttit på båda 
vdposterna.

joner kronor, som huvudsakligen kommer att 
investeras i norrland. Att bolaget startar sin 
verksamhet nu, under brinnande finanskris, är 
ingen nackdel, menar Per Åsling.
 – Bildandet av riskkapitalbolag blir än vikti
gare i lågkonjunktur. när bankerna är restrik
tiva med att låna ut pengar blir det avgörande 
för de gröna näringarna att hitta investerings
villiga företag, säger Per Åsling.  

Riskvilligt kapital för miljöbolag




