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Jönköping/Växjö, 2020-12-17 
 
Småländska bränslen öppnar biogasmack i Jönköping: 

Tanka närproducerad biogas gjord av lokalt 
matavfall och grönavfall 
 
Småländska bränslen öppnar en biogasmack i Jönköping där det enbart kommer säljas 100 
procent närproducerad biogas som bland annat tillverkas av Jönköpingsbornas matavfall 
och grönavfall. 
 

 
 
Småländska Bränslen och HZI Biogas Jönköping satsar på biogas och ser positivt på framtiden.  

- Givetvis är det otroligt mycket smartare att vi i Sverige tillverkar vårt eget bränsle än att 
importera drivmedel som är sämre för både klimat, miljö och svensk sysselsättning, säger 
Stefan Hermansson, Småländska bränslen (mitten), flankerad av Nils Lannefors (t.v.) och 
Gunnar Holmstedt från HZI Biogas Jönköping. 

 
 
Biogasmacken, som öppnar i mitten av januari 2021, ligger i anslutning till det kommunala bolaget 
June Avfall & Miljös anläggning strax söder om Jönköping, endast runt 250 meter från E4:an. 
 

- Då allt sker i Jönköping, från insamling av matavfall, till produktion och tankning är det här 
bokstavligt talat ett närproducerat bränsle med väldigt låga miljöavtryck, säger Stefan 
Hermansson, vd för Småländska bränslen. 
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Matavfallet som används i produktionen samlas in av June Avfall & Miljös sopbilar – som till stor del 
kör på biogas – och transporteras till en anläggning där det omvandlas till fordonsbränslet biogas, 
som sedan kan tankas på macken en bit därifrån.  
 
Biogasanläggningen som är helt ny ägs och drivs av HZI Jönköping biogas AB, och det var också HZI 
som under förra året tog över kommunens biogasproduktion. Här produceras inte bara biogas, då 
det vid biogasframställning även blir ytterligare produkter, nämligen flytande och fast biogödsel, 
förklarar Nils Lannefors och Gunnar Holmstedt från HZI:  
 

– För oss på HZI är själva affärsidén att hitta lösningar på hur avfall kan komma till nytta, 
och i det här fallet kommer matavfallet och grönavfallet till dubbel nytta då det 
förutom biogas även skapas ekologisk biogödsel för det lokala jordbruket, samt 
jordförbättringsmaterial för Jönköpings Kommun. 

 
Biogasbil är som vilket annat fordon som helst 
En bil eller lastbil som körs på biogas fungerar precis som vilket annat fordon som helst, förutom att 
det finns två tankar, en för biogas och en för bensin. Om biogasen tar slut slår fordonet automatiskt 
om till bensin. 
 

- Givetvis är det otroligt mycket smartare att vi i Sverige tillverkar vårt eget bränsle än att 
importera drivmedel som är sämre för både klimat, miljö och svensk sysselsättning, avslutar 
Stefan Hermansson. 

 
 
Om biogas 

• Biogas är ett svenskt, ofta lokalproducerat bränsle. 
• Biogas tillverkas av restprodukter som avloppsslam, gödsel, matavfall och grönavfall. 
• Biogas är ett av de mest klimatsmarta energislagen med väldigt låga utsläpp – eller till och 

med negativa utsläpp. 
• Biogas är fördelaktigt rent ekonomiskt jämfört med bland annat bensin eller diesel. 
• Det finns ett brett utbud av både nya och begagnade fordon 
• Det finns över 200 tankställen i landet och över 3500 i Europa. 
• För ytterligare information om biogas, se www.energigas.se, www.biogastillfolket.se, 

www.biogasakademin.se 
 
Om Småländska bränslen 

• Småländska bränslen är ett lokalt företag som bygger och äger biogasmackar i Kronobergs 
län och Blekinge län. I mitten av januari 2021 invigs företagets första biogasmack i 
Jönköpings län. 

• Småländska bränslen har mackar i Alvesta, Växjö, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Sölvesborg 
och Tingsryd. Totalt i Sverige finns över 200 biogasmackar. 

• Se även: www.biogasbilen.se 
 
Om HZI Jönköping Biogas AB 

•  I Jönköping har sedan 2006 lokalt matavfall omvandlats till fordonsbränslet biogas och 
högkvalitativ biogödsel.  
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• Den 1 februari 2019 blev Jönköpings kommuns biogasverksamhet ett dotterbolag till 
Hitachi Zosen Inova AG (HZI) i Zürich, Schweiz. Det schweiziska-japanska företaget är 
världsledande inom lösningar för att återvinna energi från avfall.  

• Se även: www.hzi-biogas-operations.com 
 
 
Kontaktpersoner 
Stefan Hermansson, vd, Småländska bränslen, 070-635 70 71 eller stefan.hermansson@vmcab.nu 
Nils Lannefors, vd, HZI Jönköping Biogas AB, 070-627 28 39 
 
Foton 
Högupplöst foto finns bifogat eller kan fås via Stefan Hermansson (se kontaktuppgifter ovan). 


