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Zazz Energys planerade produktion av bioolja i 
Patras, Grekland

Som tidigare kommunicerats har Zazz Energy tecknat en avsiktsförklaring om att bygga en 
biooljefabrik tillsammans med partnern NAIS Energy PC. Anläggningens tänkta läge är Patras, 
Grekland, och den planerade produktionskapaciteten är 14 000 ton bioolja per år.

Unik patenterad teknik möjliggör produktion av bioolja från organiskt avfall

Syftet med fabriken, som blir den andra i Europa i sitt slag och baseras på en unik patenterad 
teknik som Nais Energy PC har rättigheterna till, är produktion av biofluider med andra 
generationens enzymteknik som i korthet innebär att restoljan blandas med enzymer i flera 
reaktorsteg och att glycerol samt vatten avskiljs från slutprodukten. Denna teknik möjliggör 
omvandling av organiskt oljeavfall till bioolja av högsta kvalitet. Med produktionsanläggningen 
skapas möjligheten att kontrollera flödet från avfall till kraftvärmeproduktion som stödjer en lokal 
cirkulär ekonomi.

Råvaror - teknik

Råvarorna i processen kommer att vara alla typer använda organiska oljor som mat- och frityrolja, 
animaliska fetter och slakteriavfall med fettsyror upp till 100% F.F.A. (fria fettsyror). Grön enzymatisk 
teknik är en produktionsteknik på tillväxt eftersom den erbjuder många fördelar för tillverkare av 
flytande biobränslen som exempelvis möjligheten att återvinna energi ur förorenat avfall. Vidare så 
löser den enzymatiska processen flera miljöproblem genom lägre energiförbrukning och lägre 
avfallshanteringskostnader. Tillgången på råvara i Patras betecknas som mycket god och med 
låga anskaffningskostnader.

Vad skall oljan användas till?

Avsikten är att använda biooljan för elproduktion i Zazz Energys värme- och kraftaggregat, men 
möjligheten att sälja delar av produktionen på den öppna marknaden på längre kontrakt studeras. 
Nuvarande marknadspris för bioolja är mycket hög, beroende på en stark efterfrågan från så 
många sektorer. Som referens kan nämnas att marknadspriserna nu varierar från 1 200 till 2 000 
EUR / ton beroende på raffineringsnivå och kvalitet.

Framtida möjligheter

Möjligheten att uppgradera biooljan för andra tillämpningar kommer att studeras för att finna en 
bra mix för avsättningen av biooljan, där exempelvis användning i marina motorer kan tjäna som en 
möjlig marknad.
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Hur ser anläggningen ut när den är färdigställd?

Anläggningen kommer att utrustas med en värme- och kraftenhet av samma typ som i de tidigare 
aviserade projekten. Kapaciteten kommer att vara 1MW elkraft, som är den avtalade maximerade 
nivån för ersättning och en produktionskapacitet på upp till 1MW värme. Dessa kommer att 
användas för att stödja biooljeproduktionen i första fallet och den återstående kapaciteten ska 
säljas till elnätet.

Finansiering

Zazz Energy kommer att arbeta med olika möjligheter att finansiera projektet. Förstahandsvalet är 
att få till stånd samma typ av finansiering genom EU-garanterade lån som för 
kraftvärmeanläggningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ari Kemppainen, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
E-post: ari.kemppainen@zazzenergy.com
Telefon: +46 72 949 21 99

Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 76 860 84 06

ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att 
förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och 
förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också 
producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz 
Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs 
direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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