
 

Utveckla affärer med avfall som resurs och bidra till den 
cirkulära ekonomin! 
Företag och bakgrund 
Som miljöföretag bidrar Västblekinge Miljö AB (VMAB) till en bättre miljö genom att ta emot avfall från 
såväl hushåll som verksamheter och behandla det som en resurs. VMAB är en drivande aktör i 
avfallsbranschen! 

Bolagets huvudsakliga uppgift är att samordna avfallshanteringen i de tre ägarkommunerna 
Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Avfallsanläggningen som är belägen i Mörrum omfattar en rad 
olika verksamheter: mottagning av hushållsavfall, sortering av verksamhetsavfall, rötning av matavfall 
för biogasutvinning, återvinningscentral för privatpersoner, behandling av oljeförorenade massor, 
lokal lakvattenbehandling med mera. 

Syfte och uppgift 
Det övergripande syftet med examensarbetet är 
att utveckla affärerna inom affärsområde Biogas 
respektive affärsområde Behandling. Tydliga och 
mer genomtänkta modeller för prissättning på 
produkter och tjänster är det önskade resultatet. 
På bolaget kommer marknadsansvariga Marika 
Mårtensson att vara din handledare. 
Affärsområdescheferna för biogas och behandling samt VD kommer också att bistå som stöd i arbetet. 

På sikt är målsättningen att examensarbetet ska leda till en ökad affärsmässighet och därmed ökade 
intäkter för bolaget med ett stort kliv i rätt riktning för den cirkulära ekonomin. Välkommen att göra 
ditt exjobb i en framtidsbransch! 

Fakta om biogasproduktionen på VMAB 
Under våren 2013 invigde VMAB Skandinaviens första biogas-
anläggning med torrötningsteknik. Matavfallet som levereras 
från Blekinge och nordöstra Skåne uppgår till en mängd om  
15 000 ton matavfall per år. Detta omvandlas i rötnings-
processen till 2,4 miljoner kubikmeter fordonsgas som i teorin  
1 000 bilar kan köra ett varv runt jorden på. Gasen driver våra 
egna fordon och privatpersoner och företag kan tanka gas på ett 
flertal stationer i regionen. 

Fakta om avfallsbehandlingen på VMAB 
En genomgående trend inom avfallshantering på VMAB de senaste 10-15 åren har varit att 
huvuddelen av avfallet genomgår sortering och återvinning, uppåt i avfallstrappan alltså. Vid 
sortering erhålles trä och brännbart avfall, återvinningsfraktioner t.ex. metallskrot och wellpapp, viss 
deponirest och ibland mer specifika fraktioner. Det mesta av avfallet mellanlagras och/eller 
behandlas på VMAB för att därefter fraktas vidare till t.ex. förbränning eller återvinning. 
Affärsmöjligheterna påverkas av många olika faktorer som världsmarknadspriser, 
avsättningsmöjligheter i närområdet, vilka konkurrenter du omger dig av med mera. 

Låter det intressant att delta i vår affärsutveckling enligt ovan? Kontakta i så fall Monika Mårtensson 
0708-332430. Observera att examensarbetet kan göras på distans. 


