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Vi hjälper Er med allt från juridisk
rådgivning till teknik- och
affärsutveckling inom
biogasområdet.

BioMil AB
Information om vad som händer just nu!
Kontakta oss på BioMil om Ni behöver hjälp med
något eller bara har frågor och funderingar.
GAFE – Goda affärer på förnybar energi
GAFE är ett projekt som vänder sig till alla landsbygdsföretag,
t.ex. gårdsbiogasanläggningar. Målet är att främja produktion
av förnybar energi och öka lönsamheten i lantbruket.
Genom GAFE kan Ni söka pengar för alla typer av projekt som
inkluderar förnybar energi, t.ex. processledning, affärsutveckling samt teknisk och juridisk rådgivning.
Priset på arbetet kan subventioneras med upp till 70 %. Ansökan måste vara tillhandahållen senast 31 januari 2015 och projektet ska vara avslutat innan 28 februari 2015.
Se deras hemsida om ni vill har mer info:
www.godaaffarerpafornybarenergi.se
Vi på BioMil är med i projektet.
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Ny lagstiftning gällande brandfarlig vara
Från och med 1 oktober 2013 gäller ny lagstiftning om
brandfarlig vara (LBE). Tidigare var gårdsbiogasanläggningar undantagna, men är tyvärr inte det längre.
Tillstånd för anläggningar som är i drift skulle ha sökts senast 1
oktober 2014.
Vad krävs:
Ansökan till kommunala räddningstjänsten med bland annat
riskutredning, klassningsplan och processbeskrivning.
Vi på BioMil kan hjälpa Er med ansökan och ta fram
nödvändig dokumentation. Ni kan även söka pengar från
GAFE för detta ändamål.

Gödselgasstödet / 20-öringen
Du som äger en biogasanläggning och använder gödsel som
substrat kan ansöka om stöd i form av max 20
öre/producerad kWh.
Jordbruksverket har nyligen lagt ut ansökningsblanketten på
deras hemsida. Om stödet ska starta 1 januari 2015 ska ansökan vara inne senast 30 december 2014.
Kriterier för att erhålla gödselgasstödet:
●
Ej röta avloppsslam i anläggningen.
●
ABP-godkänd anläggning hos Jordbruksverket.
●
Årligen kontrollera metanläckage.
●
Utrustning för att högtemperaturfackla eller bränna gas i
gaspanna vid överproduktion.
Vill Ni ha hjälp med ansökan eller att uppfylla ovan nämnda
kriterier, kan vi hjälpa till med det. Ni kan även söka pengar
från GAFE för detta ändamål.

