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SAMMANFATTNING 
 
Biogas är en förnybar energikälla som kan framställas genom rötning av organiskt material 
som gödsel eller grödor. Trots att lantbruket står för 76 % av den totala biogaspotentialen i 
Sverige producerades endast en procent av biogasen 2008 i gårdsanläggningar. Uppsatsens 
syfte är att ge en översikt över vad som orsakar den långsamma utvecklingen av småskalig 
biogas, samt att ge förslag till lösningar som kan leda till en snabbare expansion. Aspekter 
som studeras är politiska styrmedel, anläggning och produktion samt information och 
kunskap. Det största hinder som påträffas är produktionens bristande lönsamhet, vilken 
föreslås hanteras med ett produktionsstöd, tekniska effektiviseringar, förenklade och mer 
fördelaktiga lagar och regler för småskalig produktion samt en långsiktig nationell 
biogasstrategi. En snabbare ökning av antalet småskaliga biogasanläggningar tros inte inträffa 
innan lönsamhetsproblematiken är löst. 
 
 
ABSTRACT 
 
Biogas is a renewable energy source that can be produced by anaerobic digestion of organic 
material such as manure or crop. Although agriculture accounts for 76 % of the total biogas 
potential in Sweden, only one percent of the gas was produced on farm biogas plants in 2008. 
The paper aims to find the conditions and barriers regarding policy instruments, construction 
and production, and information and knowledge that are causing the slow development of 
small-scale biogas. Based on the findings, suggestions for solutions that can lead to a faster 
expansion are given. The biggest obstacle found is that the production is unprofitable, which 
is suggested can be dealt with by introducing a production-based financial support system, 
technical efficiency, simplified and more favorable laws and regulations for small-scale 
production, and a long-term national strategy for biogas. A rapid increase in the number of 
small-scale biogas plants is not believed to occur before the profitability problems are 
resolved.
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INTRODUKTION 
 
Biogas är en förnybar och koldioxidneutral energikälla och kan därför utgöra ett miljömässigt 
attraktivt alternativ till fossila bränslen. Gårdsbaserad biogasproduktion leder till minskat 
metanläckage till atmosfären, minskat näringsläckage till vatten och minskat behov av 
handelsgödsel. Dessutom bidrar produktionen till en hållbar energiförsörjning och till att sluta 
näringsämnenas kretslopp. Satsningar på biogas går därför väl ihop med de miljö- och 
klimatmål Sverige försöker uppnå. (Held et al. 2008) 
 
Biogas består till största delen av metan och koldioxid. För att framställa biogas genom 
anaerob rötning krävs mikroorganismer som bryter ner organiska föreningar i olika steg, till 
slutprodukterna metan, koldioxid samt mindre mängder svavelväte, ammoniak och kvävgas. 
Detta sker naturligt i sumpmarker och komagar, och principen är densamma i 
biogasanläggningarnas syrefria rötkammare. Några viktiga faktorer i rötningsprocessen är 
temperatur, pH och substratets sammansättning. Samrötning av olika slags material ger ofta 
högre metanutbyte, vilket är eftersträvansvärt eftersom metan utgör den energirika delen av 
biogas. Det går även att framställa biometan på termisk väg, genom att det organiska 
materialet hettas upp och utsätts för tryck innan den renas och syntetiseras, men detta lämpar 
sig snarare för skogsråvara än biologiskt restavfall. (Held et al. 2008) 
 
Den gas som produceras kan användas till uppvärmning, el eller fordonsbränsle. Rågasen 
måste avskiljas från vattenånga innan den kan förbrännas för att utvinna värme. Vid 
kombinerad värme- och elproduktion måste den förutom torkning även genomgå rening av 
stoft. Uppgradering av biogas till fordonsbränsle kräver ytterligare reningssteg, där bland 
annat koldioxid avlägsnas och gasen trycksätts. Metanhalten i fordonsgas uppgår till minst 95 
% och kan användas på samma sätt som naturgas. (Held et al. 2008) 
 
Vid anaerob rötning av biologiskt material bildas förutom energirik biogas även en rötrest 
som i jordbrukssammanhang kallas biogödsel. En fördel med det slutna rötningssystemet är 
att inget näringsläckage till omgivningen sker, och rötprocessen i sig gör exempelvis kvävet 
mer lättillgängligt för växter, vilket medför att behovet av handelsgödsel minskar på gårdar 
med egen biogasanläggning (Held et al. 2008). Figur 1 visar hur gårdsbaserad framställning 
av biogas kan gå till. 
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Figur 1 Gårdsbaserad framställning av biogas (Biogas Syd 2009) 

 
År 2008 producerades i sammanlagt 227 biogasanläggningar 1359 GWh biogasenergi i 
Sverige. Avloppsreningsverk var med 140 anläggningar och 44 % av produktionen störst, 
medan de åtta gårdsanläggningarna tillsammans stod för en procent av gasen. År 1996 var den 
sammanlagda biogasproduktionen 1350 GWh fördelat på 216 anläggningar. (Statens 
energimyndighet 2010) 
 
Den totala biogaspotentialen från restprodukter i Sverige beräknas vara 15,2 TWh/år, det vill 
säga över 10 gånger så stor som dagens produktion. Om hänsyn tas till att allt material inte är 
praktiskt möjligt att samla in stannar siffran på 10,6 TWh/år (Linné et al. 2008). Figur 2 visar 
fördelningen av den totala biogaspotentialen i Sverige. 
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Mot bakgrund av biogasens miljönytta och 
den outnyttjade potential som finns speciellt 
för behandling av restprodukter från 
lantbrukssektorn är en naturlig fråga att ställa 
varför etableringen av framförallt småskaliga 
biogasanläggningar inom lantbruket inte har 
gått snabbare i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Fördelning av total biogaspotential, 10,6 TWh/år,  
i Sverige.  (Linné et al. 2008) 
 
Syfte och mål 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka förutsättningar och hinder som finns för att 
småskalig biogasproduktion ska utvecklas i en snabbare takt i Sverige samt att finna strategier 
för att bemöta dem. Uppsatsens mål är att synliggöra de problem som bromsar utvecklingen 
för gårdsbaserad biogasproduktion samt att identifiera möjliga lösningar som gör att 
problemen kan hanteras och i möjligaste mån undanröjas. 
 
 
Begränsning 
Uppsatsen begränsar sig till utvecklingen av biogasframställning i Sverige och har en tydlig 
inriktning mot småskalig gårdsproduktion. Rapporter med liknande målsättning har 
publicerats, men är ofta mer tekniskt inriktade och beskriver exempelvis vilket slags motor 
som bör användas i anläggningen (Lantz 2004) eller detaljstuderar förutsättningar för olika 
typgårdar (Edström et al. 2008). En bredare syn på vilka insatser som kan behövas för att 
antalet anläggningar ska öka och produktionen ska bli lönsammare är inte lika vanlig, men 
finns till viss del hos Roth et al. (2009) och hos Lantz et al. (2007). 
  
 
 
METOD 
 
Den metod som har använts i uppsatsen är litteraturstudier i kombination med intervjuer och 
mailkontakt med människor med kopplingar till biogasbranschen. Att relativt stor tyngd har 
lagts på direktkontakt beror dels på att de rapporter som finns i de flesta fall inte är 
dagsaktuella, dels på att det i ett tidigt stadium framkom att många av de hinder som finns för 
den småskaliga biogasproduktionens etablering inte tas upp i publicerat material.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER 
 
Förutsättningar och hinder som finns för en snabbare etablering av småskalig 
biogasproduktion i Sverige har grupperats under huvudrubrikerna Politiska styrmedel, 
Anläggning och produktion samt Information och kunskap. 
 
Politiska styrmedel 
 
Miljömål och lagstiftning 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som tillsammans ska leda till ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Strävan är att de stora miljöproblemen ska vara lösta till nästa generation, 
vilket i praktiken innebär till år 2020 förutom för klimatmålet som ska ha uppnåtts 2050 
(Miljömålskansliet 2009). Svenskt Gastekniskt Center (2006) konstaterar att ökat användande 
av energigaser, där biogas ingår, bidrar till att 10 av Sveriges 16 miljömål har större chans att 
uppnås. Bland de miljömål där biogas har en framträdande roll märks begränsad 
klimatpåverkan, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och frisk luft. 
 
Inom EU finns målen att utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % från 1990 års nivå till 
2020, och att 10 % av fordonsbränslet ska vara biobränslen 2020. Eftersom biogas, till 
skillnad från naturgas, är en förnybar och koldioxidneutral energikälla kan den utgöra ett av 
flera alternativ för de fossila bränslen som med tiden måste ersättas. (Held et al. 2008) 
 
Christensson et al. (2009) listar 36 lagar, bland dem miljöbalken, plan- och bygglagen, 
arbetsmiljölagen, ellagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor, som den som 
planerar att uppföra och driva en biogasanläggning kan behöva ta hänsyn till. De 14 mest 
intressanta myndigheterna för innehavaren av en biogasanläggning räknas också upp.  
 
 
Stöd och bidrag 
Biogasens klimatnytta har uppmärksammats i och med de Klimpbidrag som delats ut. Klimp 
är statens stöd till klimatinvesteringsprogram som med långsiktiga lösningar ska minska 
utsläppen av växthusgaser. Sammanlagt har cirka 8 miljarder kronor delats ut till över 900 
åtgärder åren 2003-2008, där drygt en tredjedel av Klimpbidragen har gått till biogasprojekt. 
Utsläppen av koldioxid beräknas på grund av investeringarna minska med cirka 1,1 miljoner 
ton per år sammanlagt, men regeringen har inga planer på att ge några fler bidrag 
(Naturvårdsverket 2008). Lantz et al. (2007) påpekar dock att trots att Klimpbidraget har varit 
viktigt för flera biogasprojekt har stödet med få undantag riktat sig till större aktörer som 
kommuner, och därför inte direkt kunnat hjälpa enskilda lantbrukare.  
 
Landsbygdsprogrammet är ett sjuårigt projekt som drivs mellan åren 2007 och 2013 i syfte att 
stötta aktörer på landsbygden. Finansieringen sker till hälften av EU och till hälften av 
Jordbruksverket, och den totala budgeten är drygt 35 miljarder kronor (Jordbruksverket 
2010a). Lantbrukare eller företagare kan genom landsbygdsprogrammet få investeringsstöd på 
upp till 30 % av kostnaden i södra och 50 % i norra Sverige för utrustning till lagring, 
produktion och förädling av biogas där minst hälften av råvaran utgörs av gödsel 
(Jordbruksverket 2009). Denna möjlighet har enligt Jordbruksverket (2010b) visserligen gjort 
att antalet gårdar med egen anläggning har fördubblats från drygt tio till tjugo stycken de 
senaste åren, men det är låga siffror i jämförelse med exempelvis Tyskland där det finns 
tusentals små biogasanläggningar.  
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Lantbrukaren Eva von Heideken1 kallar det svenska investeringsstödet odugligt, och anser att 
det inte gynnar lantbrukarna utan de företag som tillverkar och installerar 
biogasanläggningarna. Hon håller tillsammans med sin man på att bygga en egen 
biogasanläggning men får inget investeringsbidrag via landsbygdsprogrammet, vilket enligt 
von Heideken beror på att de inte vill välja en nytillverkad, färdig lösning, utan bygger själva 
parallellt med det vanliga arbetet på gården. Hon anser att den tid lantbrukarna lägger ner på 
byggandet inte värderas högt nog och är avundsjuk på det produktionsbidrag som finns i 
Tyskland, men är i grunden emot ett bidragssystem som innebär pappersexercis, 
osjälvständighet och som tar onödig tid.   
 
 
Kommande satsningar och strategier 
Den sittande alliansregeringen skriver i sin vårproposition att de har lämnat ett förslag till 
riksdagen om att beskattningen av biogas ska tas bort från och med 1 januari 2011 så att 
förutsättningarna för ökad försäljning stärks (Regeringen 2010). En kommentar från Avfall 
Sverige förtydligar att det endast är biogas som samdistribueras med naturgas som berörs av 
förslaget eftersom annan biogas redan sedan tidigare är skattebefriad (Avfall Sverige 2010). 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i sin gemensamma vårmotion 
föreslagit att 50 miljoner kronor per år ska avsättas till kommersiell service i glesbygd, och 
exemplifierar med att stödet kan gå till biogasmackar. Vidare ska en premie på cirka 10000 
kronor ges till den som byter från bensin- till biogas- eller elbil, man betonar biogasens 
potential inom kollektivtrafiken, och vill avsätta 600 miljoner kronor år 2011-2012 för 
Klimpbidrag till bland annat uppgradering och produktion av biogas. (Rödgrönt samarbete 
2010) 

Energimyndigheten, Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket har av regeringen fått 
uppdraget att utarbeta en sektorsövergripande biogasstrategi, som skulle redovisas senast 12 
maj 2010. Den delrapport som lämnades 10 mars 2010 innehöll inget nationellt mål för biogas 
och möttes av missnöje från biogasbranschen. Under en hearing 23 april meddelades att den 
slutgiltiga rapporten har uppskjutits en månad (Biogas Väst 2010). Sjöholm2 efterlyser bättre 
produktionsincitament och tydligare mål, till exempel i den kommande sektorsövergripande 
biogasstrategin, för att åstadkomma en investeringsökning i mindre biogasanläggningar. Han 
anser att lönsamhet inte kan nås på små och mellanstora gårdar i dagsläget.   

 
Anläggning och produktion 
 
Biogasanläggningen 
Priserna för biogasanläggningar varierar stort, och är extra svåra att ange för 
gårdsanläggningar eftersom de så ofta anpassas efter individuella behov och byggs på egen 
hand av lantbrukarna. En riktlinje kan vara uppgifter från Tyskland där investeringskostnader 
för sex olika gårdsanläggningar med kraftvärmeproduktion för samrötning av gödsel och 
energigrödor har beräknats. Totalkostnaden med kraftvärmeaggregat inräknat rör sig från 
strax över två till strax över tio miljoner svenska kronor, för anläggningar med rötkammare i 
storleken 420-3000 m3, och kostnaden för enbart biogasanläggningen sträcker sig från cirka 
en och en halv till sex miljoner kronor (Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 2006 se 
Persson 2006, s.9). Av tabell 1 går att utläsa att en rötkammare av storleken 420 m3 motsvarar 
gödsel från ungefär 250 kor (Roth et al. 2009). 
                                                
1 Eva von Heideken, lantbrukare, telefonintervju 14 maj 2010. 
2 Sven-Göran Sjöholm, Sales Manager, Swedish Biogas International AB, e-post 19 april 2010. 
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Tabell 1 Förhållande mellan antal kor, gödselmängd, rötkammarvolym och producerad biogas (Roth et 
al. 2009) 

Antal kor  Gödsel (m3/år)  Rötkammarvolym (m3) Biogas(GWh/år) 
100  2400  170 0,3 
300  7200  500 1,0 

 
Det har visat sig krångligt att få svar på hur pass liten en anläggning kan göras innan en 
investering även på lång sikt anses vara olönsam. Andreas Hägglund3, ansvarig för projektet 
"Förnybar Energi i Y och Z-län" på Lantmännens Riksförbund, bedömer att gården bör ha 70-
80 kor om anläggningen ska byggas på egen hand och cirka 100 kor om en färdig lösning 
köps för att satsningen ska vara rimlig. För att det ska vara motiverat att även investera i en 
uppgraderingsanläggning uppskattas 500-700 kor vara ett ungefärligt antal. Volymen på 
rötkammare beror dock enligt Hägglund inte bara på antalet djur utan också på vilka andra 
substrat än gödsel som eventuellt kan samrötas på anläggningen, och det är därför svårt att 
använda det tyska exemplet ovan för att beräkna vilken storlek på anläggningen siffrorna 
motsvarar. Företaget FLINGA Biogas4 har utvecklat en liten biogasanläggning för rötning av 
fasta substrat. För enbart värmeproduktion behövs gödsel från minst 30 hästar och för 
kraftvärmeverk 40 hästar för att investeringen på 1,2 miljoner kronor ska återbetalas inom 
rimlig tid. Anläggningen beräknas producera 150 MWh biogas/år och tros inte kunna göras 
mindre om lönsamhet ska kunna uppnås. 
 
Ekonomiska bidrag i form av investeringsstöd gynnar framförallt de anläggningar som rötar 
gödsel. Detta beror på att själva anläggningen är den största utgiftsposten när gödsel används 
som substrat, medan det för rötning av energigrödor är substratet som står för huvuddelen av 
kostnaderna (Edström et al. 2008). Stefan Halldorf5, energi- och miljörådgivare på 
Hushållningssällskapet, påpekar att de fasta delarna i en anläggning kostar nästan lika mycket 
oberoende av storlek, och att det är en anledning till att småskalig produktion är svår att få 
lönsam. 
 
 
Produktion av värme, el och fordonsgas 
Lönsamhet går enligt Edström et al (2008) inte att uppnå om endast rötning av gödsel sker, 
oavsett om det görs i en mindre biogasanläggning som enbart producerar värme till 1-2 
bostadshus, vilket innebär restprodukter från minst 40 mjölkkor, eller i en något större 
kraftvärmeanläggning där 3-4 hus värms, elen används på gården och elöverskottet säljs. 
För kraftvärmeanläggningar krävs en gödselmängd från minst 2700 svin samt ett 
investeringsbidrag på 40 % för att ekonomin ska balanseras. I tabell 2 går att utläsa att det 
motsvarar en gödselmängd på över 6400 m3/år och en rötkammarvolym på över 460 m3. 
Edström et al (2008) tror dock att de ekonomiska förutsättningarna i och med stigande 
energipriser inom en snar framtid kommer att se annorlunda ut för gårdsbaserad 
biogasproduktion. 2007 hade endast 92 slaktsvinsuppfödare, inte ens fem procent, i Sverige 
över 2000 djur (Roth et al. 2009). Det är i dagsläget alltså en överväldigande majoritet av 
gårdarna som inte skulle tjäna ekonomiskt på att investera i en biogasanläggning med 
kraftvärmeproduktion enligt Edström et al (2008).  
 

                                                
3 Andreas Hägglund, LRF, intervju 19 april 2010. 
4 Fredrik Lundberg, FLINGA Biogas AB, e-post 17 maj 2010. 
5 Stefan Halldorf, energi- och miljörådgivare, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB, e-post 18 maj 2010. 
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Tabell 2 Förhållande mellan antal svin, gödselmängd, rötkammarvolym och producerad biogas (Roth et 
al. 2009) 

Antal slaktsvinsplatser Gödsel (m3/år)  Rötkammarvolym (m3) Biogas(GWh/år) 
1000  2600  180 0,4 
2500  6400  460 1,0 

 
Halldorf6 betonar att Sveriges låga elpriser bidrar till att det är svårt att hitta en lönsam 
avsättning för gasen. Han menar att i de fall gasnät eller uppgraderingsanläggning saknas 
måste produktionen av el bära hela investeringen, och eftersom endast drygt en tredjedel av 
energin blir el kan anläggningen gå med förlust om det inte finns eller skapas ett behov av den 
värme som genereras. Lundberg7 anser att de styrmedel som finns i Sverige inte lämpar sig 
för småskalig elproduktion. Det saknas enligt honom incitament för att småskalig el ska 
produceras med avsikten att den ska matas ut på nätet. För gårdar med stora värmebehov kan 
en investering i en biogasanläggning enligt Lantz (2004) dock vara lönsam. Beroende på 
vilken uppvärmningsform biogasen ersätter finns ekonomiska vinster att göra, även om det är 
ett problem att värmebehovet ofta varierar över året. Eftersom lantbruken i många fall ligger 
långt från annan bebyggelse är en lösning att exempelvis växthus med behov av 
värmetillförsel placeras i närheten av anläggningen.  
 
För att uppmuntra elproduktion från förnybara bränslen i Sverige finns sedan 2003 ett 
certifikatsystem där varje producerad MWh belönas med ett elcertifikat som sedan kan säljas 
till andra elleverantörer. För att skapa en efterfrågan på certifikat finns en kvotplikt för 
leverantörer, där de måste köpa en viss mängd certifikat i förhållande till sin elproduktion. 
2010 ligger kvotplikten på 17,9 %, vilket innebär att 0,179 certifikat per producerad MWh 
måste kunna visas upp (Energimyndigheten 2009). Första halvåret 2008 var snittpriset 225 
kr/certifikat. För att få elcertifikat måste produktionen mätas per timme, och för att anslutas 
till elnätet måste en avgift betalas till det lokala elnätsbolaget (Lantz 2008). 
Anslutningsavgiften ligger vanligtvis på 20000 kronor, och den årliga nätavgiften på runt 
5000 kronor. Dessutom tillkommer bland annat kostnader för hantering av elcertifikat innan 
den eventuella förtjänsten kan beräknas (KanEnergi 2006). 
 
Lantz et al (2007) anser att biogasvärme ekonomiskt sett har svårt att hävda sig mot andra 
förnybara energikällor som halm och träflis, men tycker att detta är positivt då lågkvalitativa 
bränslen lämpar sig bra för värmeproduktion genom förbränning. Högkvalitativ biogas bör 
istället användas till kombinerad värme- och elproduktion, vilket kan uppmuntras genom 
subventioner till elproduktionen, som annars är svår att få lönsam. De varnar dock för att ett 
för frikostigt bidragssystem kan resultera i att värmen som produceras i samband med elen 
inte tas tillvara, och gasproduktionen blir då mindre energieffektiv och fördelaktig för miljön. 
 
I Sverige fanns i slutet av 2009 104 publika tankstationer för de över 23000 fordon som drivs 
av gas (Gasföreningen 2010). Den geografiska fördelningen är dock mycket ojämn, och 
endast fyra av tankställena finns norr om Uppsala (FordonsGas 2010). En snabb ökning av 
antalet gasdrivna bilar i Stockholm har lett till att det dels ibland tar slut på gas på 
tankstationerna, dels till att biogasen blandas med naturgas för att möta efterfrågan (Flood 
2009). En anledning till underskottet som nämns är att tillståndsprövningen för en 
biogasanläggning kan sträcka sig upp till närmare två år. Bristen på biogas vid tankställen 
beror enligt Held et al. (2008) delvis på att det inte finns någon långsiktig garanti för 

                                                
6 Stefan Halldorf, energi- och miljörådgivare, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB, e-post 18 maj 2010. 
7 Fredrik Lundberg, FLINGA Biogas AB, e-post 17 maj 2010. 
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avsättning för gasen, vilket leder till att producenter kan tveka inför en kostsam investering i 
en uppgraderingsanläggning. Produktion av fordonsgas kräver en uppgraderingsanläggning 
vars kapacitet enligt Halldorf8 knappast kan vara mindre än 7000 m3 gödsel/år, det vill säga 
med en produktion runt 1 GWh biogas, för att löna sig. Lundberg9 anser att uppgradering till 
fordonsgas prioriteras framför annan användning i Sverige, och att småskalig 
biogasproduktion därför missgynnas. 
 
 
Mervärden av biogasproduktion 
Hägglund10 förklarar den långsamma utvecklingen av småskalig biogas i Sverige med att 
behovet av en alternativ energikälla inte har varit stort. Energin har varit billig, och många 
lantbrukare har dessutom tillgång till egen skog att använda som bränsle. Samma bild ges av 
Edström et al (2008), som dock ser en förändring i och med stigande energipriser, vilket även 
påverkar priset på handelsgödsel. Författarna menar att eftersom biogasanläggningar både 
erbjuder egen energiproduktion och näringsrik rötrest utgör det ett intressant alternativ, och de 
lantbrukare som byggt biogasanläggningar innan landsbygdsprogrammets investeringsstöd 
uppger att de har gjort det för att tillgodose gårdens behov av växtnäring och energi.  
 
Lundberg11 betonar de mervärden biogasproduktionen för med sig och anser att de kommer 
att bidra till en snabbare utveckling på området. Han lyfter fram de problem framförallt 
hästanläggningar i tätorter har att bli av med gödsel, fördelen att substratet efter rötningen 
luktar mindre än innan, och rötrestens ökade växtnäringsvärde som blir ett viktigt 
gödningsmedel för det växande antalet ekologiska lantbruk.  
 
I dagsläget är drivkraften för de lantbrukare som satsar på biogas enligt Hägglund12 inte 
ekonomisk lönsamhet utan ett miljöintresse, ofta kombinerat med teknisk kompetens på 
området. Han uppger att många lantbrukare ser självförsörjning av värme, el och drivmedel 
som eftersträvansvärt, och en satsning på biogas kan därför vara attraktiv av den anledningen. 
Lantz (2004) tillägger att en investering i biogas gör gården mindre sårbar mot framtida 
prishöjningar på energi samt mot avbrott i produktionen på grund av strömavbrott.  
 
 
Information och kunskap 
 
Information och kunskap 
Som lantbrukare finns ingen självklar väg att gå om intresse för biogas väcks. Trösklar som 
har identifierats av Roth et al. (2009) är att kunskapen hos den enskilde lantbrukaren ofta är 
begränsad, vilket i kombination med att lagstiftningen på biogasområdet är tolkningsbar och 
bemötandet i olika kommuner och handläggningstider hos myndigheter varierar kan leda till 
att projektet inte får den stöttning som behövs för att komma igång.  
 
En handbok för gårdsbiogas har utvecklats av Christensson et al. (2009), och innehåller 
information om planering, byggnation, teknik och lagstiftning. Ett kortare kapitel behandlar 
riktlinjer för investeringskostnader, men ekonomiska kalkyler har uteslutits och författarna 
menar att en egen avhandling med bara exempel och beräkningar skulle behövas.  

                                                
8 Stefan Halldorf, energi- och miljörådgivare, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB, e-post 18 maj 2010. 
9 Fredrik Lundberg, FLINGA Biogas AB, e-post 17 maj 2010. 
10 Andreas Hägglund, LRF, intervju 19 april 2010. 
11 Fredrik Lundberg, FLINGA Biogas AB, e-post 17 maj 2010. 
12 Andreas Hägglund, LRF, intervju 19 april 2010. 
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Hägglund13 tror att lantbrukare kan vara rädda för att satsa på biogasproduktion av två 
anledningar: dels är den småskaliga tekniken relativt oprövad, dels upplevs gasen som farlig 
på grund av verklig eller inbillad explosionsrisk. Det behövs enligt honom pionjärer som visar 
andra lantbrukare att biogas varken är konstigt eller farligt, men för att fler gårdar ska utrustas 
med en biogasanläggning krävs även att de ekonomiska förutsättningarna förbättras. 
Lundberg14 håller med om att gas betraktas som något farligt i Sverige, och anser att andra 
delar av Europa har ett försprång i och med vanan kring det naturgasnät som redan är 
utvecklat.  
 
Marika Wennberg15, processingenjör på VA SYD, påpekar att kunskapen inte alltid finns där 
de avgörande besluten fattas och att avståndet mellan politiker som drar upp riktlinjer och 
människor som sedan ska arbeta efter dem ibland är långt. Som exempel på detta nämner hon 
att uppgradering av biogas inte alltid behöver vara det energimässigt mest effektiva 
alternativet på ett avloppsreningsverk, men att en kommuns vilja att miljöprofilera sig kan 
göra att miljöaspekten tillåts väga tyngre. Wennberg anser även att kopplingen mellan 
forskning och faktiskt behov kan ha sina brister, och att företagsledningens och de anställdas 
åsikter om vad miljöarbete innebär och hur det ska värderas ibland skiljer sig åt. Även 
Hägglund16 påpekar att de utredningar som tagits fram om biogas i Sverige inte alltid visar 
hur verkligheten ser ut, vilket gör att den som arbetar med biogasfrågor ibland får testa sig 
fram och prova själv vad som fungerar i praktiken.  
 
Rodhe och Thyselius publicerade redan 1983 resultatet av en enkätundersökning med 
rubriken ”Intresseförfrågan angående biogasframställning ur gödsel”. Med hjälp av Statistiska 
Centralbyrån valdes slumpmässigt 800 gårdar med svin eller kor ut, och 455 av de tillfrågade 
lantbrukarna sände in svar på frågor om bland annat inställning till biogasframställning på den 
egna gården och intresse för mer information om biogas. Sammanställningen visade att ett 
stort intresse för biogas fanns, och att 17 % av de tillfrågade tyckte att en biogasanläggning 
skulle passa bra på gården, ur en energiaspekt eller för att gödslet skulle lukta mindre.  
 
 
Geografiska skillnader 
Förutsättningarna för biogasproduktion skiljer sig mellan olika delar av landet, och Skåne och 
Västra Götaland står tillsammans för drygt 42 % av den totala biogaspotentialen. Detta 
förklaras med att länen har en omfattande jordbrukssektor med många djur samt att en stor 
mängd livsmedelsindustrier ligger här. Eftersom restprodukter från skogen inte har räknats 
med kan dock kraftförhållandena komma att ändras inom landet när teknik som gör det 
möjligt att ta tillvara även dessa. Biometanpotentialen från skogen beräknas vara 74 TWh år 
2015. (Linné et al. 2008) 
 
För att få perspektiv på biogasproduktionen i Sverige kan en utblick mot Europa och övriga 
världen vara motiverad. Sammanlagt 62 TWh biogas producerade i EU under 2006 (European 
Biomass Statistics 2007 i Petersson 2008). Drygt 70 % av den energi och el som kom från 
biogas 2007 kan lokaliseras till Tyskland, där gårdsbaserade anläggningar står för över 70 % 
av biogasproduktionen, och Storbritannien, där det framförallt gas från deponier som tas 
tillvara (EurObserv’ER 2009).  
                                                
13 Andreas Hägglund, LRF, intervju 19 april 2010. 
14 Fredrik Lundberg, FLINGA Biogas AB, e-post 17 maj 2010. 
15 Marika Wennberg, processingenjör, VA SYD, intervju 29 april 2010. 
16 Andreas Hägglund, LRF, intervju 19 april 2010. 
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Tyskland är Europas största biogasproducent och hade 3750 jordbruksbaserade anläggningar 
2007. I 98 % av anläggningarna rötas energigrödor, där majsensilage är vanligast (Petersson 
2008). Istället för det investeringsstöd svenska lantbrukare kan få har man i Tyskland valt att 
införa ett produktionsstöd. I Tyskland får biogasproducenten ett garanterat baspris för 
produktion av el, ett tillägg om rötningsmaterialet är energigrödor, ytterligare tillägg om 
värmen som alstras vid elproduktionen används, och en teknologibonus som delas ut om 
exempelvis bränsleceller används vid elproduktionen (Edström & Nordberg 2004). Lovisa 
Björnsson17, docent i bioteknologi vid Lunds universitet, anser att det tyska exemplet är 
intressant att lyfta fram, men tycker inte att styrningen mot i huvudsak rötning av majs för 
elproduktion är något Sverige bör försöka ta efter.  
 
Det finns ett flertal företag som levererar kompletta gårdsanläggningar i Tyskland, men de 
flesta av de anläggningar som produceras är stora och har en rötkammarvolym på 2000-3000 
m3 (Edström et al. 2008). För att behöva en så stor anläggning om enbart gödsel ska rötas 
måste lantbrukaren ha över 1000 kor eller över 10000 slaktsvin (Roth et al. 2009). Inte heller 
Fredrik Lundberg18, FLINGA Biogas AB, tror att den tyska utvecklingen mot större 
anläggningar som rötar grödor är den väg Sverige bör gå, utan riktar blicken mot de 
småskaliga anläggningar som finns i exempelvis Indien och Kina.  
 
Stora satsningar på mindre anläggningar har lett till att miljontals hushåll i bland annat Indien 
och Kina använder biogas för matlagning. Fördelarna är inte bara ekonomiska utan även tids- 
och hälsomässiga eftersom det innebär mindre arbete att sköta en rötkammare än att samla 
virke och starta brasor för uppvärmning av mat, och gasen utgör ett renare alternativ till den 
rök vedeldning ger upphov till. Gödsel från 2-4 kor eller 5-10 grisar räcker för en familjs 
behov av gas, om substratet är gödsel och fylls på en gång om dagen. Den billigaste 
anläggningen för en enskild familj kostar runt 500 dollar och har en 6 m3 stor kammare. Även 
i Nepal, Vietnam, Tanzania och Brasilien växer användningen av biogas. (The Ashden 
Awards for sustainable energy 2010)  
 
 
 

                                                
17 Lovisa Björnsson, docent i bioteknologi, Lunds universitet, e-post 7 maj 2010. 
18 Fredrik Lundberg, FLINGA Biogas AB, e-post 17 maj 2010. 
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LÖSNINGSFÖRSLAG 
 
Nedan presenteras förslag på åtgärder som om de genomförs kan underlätta etableringen av 
fler småskaliga biogasanläggningar. Förslagen angriper merparten av de problem som 
presenterats under Förutsättningar och hinder, och har grupperats under samma 
huvudrubriker som ovan. 
 
Politiska styrmedel 
 
Produktionsstöd 
Inspirerat av Tysklands system med incitament som uppmuntrar en stor produktion skulle ett 
ekonomiskt stödsystem baserat på producerad mängd gas eller levererad mängd el kunna 
införas i Sverige. Lantbrukaren har då ett egenintresse i att röta så mycket substrat som 
möjligt. 
 
 
Långsiktiga mål och satsningar 
Det är viktigt att ett långsiktigt arbete för utökad biogasetablering planeras på central nivå.  
Genom exempelvis ett nationellt biogasmål, etablerandet av fler tankställen för gasbilar och 
en utbyggnad av gasnätet ges signaler till enskilda lantbrukare att biogas inte kommer att vara 
en kortvarig fluga utan en på sikt lönsam investering.  
 
 
Tydligt regelverk 
För att undvika att tillståndsprocesser drar ut på tiden, att lantbrukare behandlas olika på 
grund av bostadsort och att oklarhet kring vilka projekt som kan få bidrag finns är det av 
högsta vikt att ett tydligt regelverk anpassat för just biogasproduktion tas fram. Att installation 
och drift av en biogasanläggning enligt Christensson et al. (2009) kan ha kopplingar till upp 
till 14 myndigheter och 36 lagar bör betraktas som ett problem och åtgärdas genom 
förenklingar i tillstånds- byggnations- och driftsfasen. 
 
 
Stödåtgärder inriktade på småskalighet 
Det nuvarande systemet med investeringsbidrag ger gårdar i norra Sverige möjlighet att få 
mer pengar än de i söder. I samma anda kan mindre gårdar och de som väljer att bygga billigt 
på egen hand gynnas om investeringsbidraget består av en viss minsta summa pengar som kan 
beviljas istället för ekonomiskt stöd för en förutbestämd procent av kostnaden. Även annat 
stöd i form av exempelvis kostnadsfri konsultation och utvärdering av gårdens förutsättningar, 
hjälp med lönsamhetsberäkningar och så vidare kan vara insatser som framförallt gynnar de 
minsta lantbruken.  
 
 
Underlättad elförsäljning 
Genom att göra det ekonomiskt fördelaktigt att även i liten skala sälja den överproduktion av 
el biogasanläggningen ger upphov till blir investeringen attraktivare. För småproducenter 
kunde en subventionerad anslutningsavgift och starkt reducerade årliga avgifter göra att även 
mindre mängder el blir lönsamma att sälja vidare. 
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Anläggning och produktion 
 
Massproduktion och helhetslösningar 
Att utveckla och börja serietillverka mindre och enklare anläggningar skulle göra att fler 
lantbrukare såg egenproducerad biogas som ett alternativ till extern el- och värmetillförsel. 
Standardiserade modeller minskar också behovet av teknisk spetskompetens på gården 
eftersom anläggningen inte måste utformas individuellt och kan få service av utomstående 
personal.  
 
 
Tekniska förbättringar 
Biogasanläggningarna bör göras billigare och effektivare. För att de ska kunna utformas på 
bästa tänkbara sätt måste vilka egentliga behov som finns på gårdarna göras synligt för 
tillverkarna. Fler samarbeten och en ökad öppenhet kring den forskning som pågår 
efterfrågas, för att det ska gå att bygga vidare från det läge den tekniska utvecklingen befinner 
sig. Önskningarna skulle kunna tillgodoses exempelvis genom statligt finansierade 
forskningsprojekt.  
 
 
Flexibla alternativ: bygga själv, mobila anläggningar 
Som komplement till de färdiga lösningarna bör möjligheten till individuellt anpassade 
anläggningar och självbyggeri finnas. Det kan röra sig om att den som har intresse av att 
bygga sin egen anläggning får hjälp med planering och ritningar via stat eller kommun så att 
existerande kunskap tas tillvara. Ytterligare ett alternativ är att konstruera små tillfälliga, 
mycket enkla modeller som kan fungera som testanläggningar för de lantbrukare som ännu 
inte är säkra på om de vill investera i biogas. 
 
 
Samarbeten mellan gårdar 
Mindre gårdar kan behöva gå samman för att produktion av biogas och uppgradering till 
fordonsgas ska bli lönsam. Eftersom stora mängder gödsel ur flera aspekter är ofördelaktigt 
att transportera längre sträckor finns ett behov av mindre biogasanläggningar, och det gäller 
att hitta system som gör att samarbete mellan lantbrukare blir möjligt även om rötningen sker 
på den egna gården. Pilotprojektet ”Biogas Brålanda” kopplar ihop gårdsbaserade 
biogasanläggningar med egna rötningsanläggningar i ett ledningsnät som går till en 
gemensam uppgraderingsanläggning. Rågasen renas och transporteras vidare med ytterligare 
ett ledningssystem till tankställen (Hushållningssällskapet Väst 2010). Fler liknande projekt 
bör uppmuntras. 
 
 
Information och kunskap  
 
Undersökning av lantbrukares intresse för biogas 
För att ta reda på varför så få lantbrukare investerar i biogasanläggningar bör intresset och 
kunskapen kring biogasproduktion undersökas. Detta kan exempelvis ske med hjälp av ett 
enkätutskick till slumpvis utvalda lantbrukare inspirerat av Rodhe och Thyselius (1983) eller 
genom att LRF genomför en undersökning bland sina medlemmar. Målet bör vara att få svar 
på vad som skulle få fler lantbrukare att bli intresserade av att investera i en 
biogasanläggning. 
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Kunskapsspridning 
Behov finns av utökade kontakter mellan den akademiska världen, företag i branschen, 
politiker och lantbrukare. I dagsläget finns ingen helhetssyn och olika slags kunskap tas inte 
tillvara på ett systematiskt sätt, vilket gör att de tekniska lösningarna kanske inte passar 
gårdarnas behov, att stödåtgärder blir missriktade och att beslut fattas utan tillräcklig 
kompetens. Kunskap från länder med lyckade biogassatsningar bör inhämtas och 
implementeras i det svenska arbetet, och ett steg på vägen mot att olika intressenter får göra 
sina röster hörda kan vara att se till att de rapporter som skrivs har en heterogen grupp 
författare.  
 
 
Lättillgänglig information 
Energigas Sverige (2010) har via hemsidan Gasbilen.se samlat fakta om bilmodeller som går 
att köra på fordonsgas, miljöinformation, nyheter på området och aktuellt snittpris på biogas. 
Det finns även en kontinuerligt uppdaterad lista på landets alla tankställen för fordonsgas, 
med kontaktuppgifter, GPS-koordinater, öppettider, betalningsalternativ och kartbilder för 
varje mack. En liknande sida med inriktning mot småskalig produktion av biogas med 
exempelvis nyheter, en lista med kontaktuppgifter till tillverkare av biogasanläggningar, en 
karta över var landets gårdsanläggningar finns, ”gör-det-själv”-guider, länkar till mer 
detaljerad information och ett forum skulle vara ett enkelt sätt att göra grundläggande 
information lättillgänglig. 
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DISKUSSION 
 
En tydlig förklaring till varför gårdsproduktionen av biogas inte har tagit fart i Sverige fås av 
Brolin et al. som redan 1988 skriver att ”[r]esultatet av de ekonomiska analyserna visar att 
produktionskostnader för biogasen är allt för hög för att gasen ska vara konkurrenskraftig.” (s. 
53). Samma problem, bristen på lönsamhet, är av allt att döma fortfarande en begränsande 
faktor och har alltså i över 20 års tid hindrat utbredningen av biogas. Så länge en investering 
inte är lönsam kommer troligen inga större förändringar att ske med tillväxttakten.  
 
Landsbygdsprogrammets investeringsstöd är ett steg på vägen mot ekonomiskt vinstgivande 
biogasproduktion, och för den småskaliga produktionen ett bättre alternativ än det tidigare 
Klimpbidraget som framförallt riktade sig mot storskaliga satsningar. Om ekonomisk hjälp 
endast går att få i uppstartsfasen finns det dock ingenting som motiverar en fortsatt produktion 
om vinsten för lantbrukaren uteblir eller upplevs som för liten. Den tyska modellen med 
produktionsstöd stärker förutsättningarna för att biogasanläggningen faktiskt används efter att 
investeringen är gjord. En kombination av investerings- och produktionsstöd skulle alltså 
hjälpa lantbrukaren att både ta det första steget och att upprätthålla produktionen. 
 
Björnsson19 ser bristen på lönsamhet som det största hindret för en utökad biogasproduktion 
inom lantbruket. Hon tror att andra eventuella hinder kommer att kunna överbyggas om de 
ekonomiska förutsättningarna blir bättre, exempelvis genom stigande energipriser. Det kan 
mycket väl vara en korrekt analys, men eftersom marknaden inte går att reglera så att övriga 
energislag stiger i pris är det biogasen som måste göras lönsam att producera trots billigare 
konkurrerande alternativ, exempelvis genom ovan nämnda produktionsstöd, eller genom en 
mer småskaligt tillgänglig variant av elcertifikatsystem. En dellösning kan även vara att söka 
extrainkomster vid sidan av den vanliga rötningen av substrat från gården genom att dra nytta 
av de mervärden biogasproduktionen för med sig. Ridskolor med gödselproblematik kan 
exempelvis vara beredda att betala för att bli av med sitt avfall, och intresse för den energirika 
rötresten kan finnas bland lantbrukare med stora utgifter för konstgödsel. 
 
För att gårdsproduktion av biogas ska vara tänkbar på så många ställen som möjligt måste en 
mängd olika anläggningar och tekniska lösningar finnas att välja mellan. Projekt som ”Biogas 
Brålanda” kombinerar den enskilda gårdens småskalighet med den storskalighet som behövs 
för att uppgradering till fordonsgas ska vara ekonomiskt försvarbar, och gör det alltså 
biogasproduktion möjlig även för gårdar som annars inte hade kunnat få avsättning för all den 
värme och el som hade producerats. Problemet med denna lösning är att det oberoende och 
den självständighet biogasproduktionen skulle kunna innebära för lantbrukaren i viss mån får 
kompromissas bort.  
 
För att en satsning på mindre biogasanläggningar ska ses som attraktiv både från 
leverantörernas och från användarnas sida föreslår Edström et al (2008) att lantbrukare går 
ihop och bildar samarbetsorganisationer som både kan ge tydliga önskemål om 
anläggningarnas utformning och göra gemensamma inköp i större skala. Detta kan vara ett bra 
sätt att både behålla en självständighet och att dra nytta av styrkan i att gå samman när 
gemensamma intressen finns.  
 
Även rent anläggningstekniska förbättringar sprungna ur spetskompetens kommer att behövas 
för att kostnaderna ska sjunka och energi- och miljönyttan öka för den gårdsbaserade 

                                                
19 Lovisa Björnsson, docent i bioteknologi, Lunds universitet, e-post 7 maj 2010. 
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biogasen. Lantz (2004) föreslår att investeringskostnaden kan kapas genom att tekniker 
utvecklas för snabbare genomströmning av substratet så att rötkamrarna kan göras mindre. 
Björnsson20 efterlyser fler långsiktiga satsningar med tvärvetenskaplig kompetens för att 
utveckla en lönsam, tekniskt effektiv och miljönyttig biogasproduktion. Hon vill genom att ta 
tillvara kunskap från bland annat mikrobiologer, bio- kemi- och lantbrukstekniker, 
systemvetare, ekonomer och växtodlare optimera biogasprocessen. För att olika aktörer ska 
kunna arbeta tillsammans och dra nytta av varandras kunskaper är de kompetenscenter för 
forskning och utveckling Roth et al. (2009) föreslår är ett steg i rätt riktning. Kanske kan de 
efterfrågade samarbetena vara vad som behövs för att tekniksprång inom 
gårdsbiogasproduktionen ska ske. Hägglund21 påpekar att de biogasanläggningar som 
installeras idag kan ha samma tekniska lösningar som för 30 år sedan. 
 
Teknisk avancerad utrustning behöver inte medföra att arbetet för användaren blir 
besvärligare. FLINGA Biogas AB (2010) har exempelvis utvecklat en datoriserad anläggning 
som levereras färdigmonterad. Användaren erbjuds ett fjärrövervakningssystem och 
serviceavtal, och behöver därför inte själv ha större kunskap om anläggningen än hur 
inmatning av substrat och tömningen av kamrarna går till. Detta kan vara en attraktiv lösning 
för den som vill behöva bry sig så lite som möjligt om de tekniska aspekterna av 
biogasproduktionen. Samtidigt är det ytterligare en inskränkning av gårdens oberoende. 
 
68 % av Sveriges mjölkkor fanns år 2007 på gårdar som har mindre än 100 djur i sin 
besättning (Roth et al. 2009). Det är alltså uppenbart att det finns en stor marknad för mindre 
biogasanläggningar. Frågan är dock om det är ekonomiskt försvarbart att bygga litet. Enligt 
Halldorf22 är det svårt att göra mindre anläggningar kännbart billigare än större, men han 
menar samtidigt att det framförallt i södra Tyskland finns många exempel på hemgjorda, små 
anläggningar att studera och lära av. De enkla anläggningar som finns i exempelvis Indien 
och Kina är beroende av att substratet är finfördelat och av att klimatet inte är för kallt, vilket 
beror på att konstruktionerna är ouppvärmda och oisolerade (Ek 2007). Den inspiration som 
kan fås från små och billiga anläggningar utomlands bör dock kunna anpassas till svenska 
förhållanden och utöka bredden i valfriheten. Samma sak gäller de enkla, mobila anläggningar 
som skulle kunna fungera som testmodeller för lantbrukare som tvekar inför en investering. 
Något som talar emot detta förslag är att det är svårt att bygga billigt utan att kompromissa 
med kvaliteten, vilket kan leda till att intrycket av biogasanläggningen blir sämre än om en 
traditionell, dyrare anläggning hade installerats. 
 
Det har under arbetets gång visat sig svårt att få en överskådlig bild av hur nuläget och 
utvecklingsarbetet inom biogasområdet ser ut. Problemet kan ses som en oförmåga att 
synliggöra kunskap på ett enkelt sätt, men i kontakt med företag kan en ovilja att lämna ut 
detaljer om egna konstruktioner eller planerade satsningar märkas, och inte heller i den 
akademiska forskarvärlden är de pågående aktiviteterna särskilt transparenta. Den mest 
lättillgängliga informationen återfinns i många lägen hos intresse-, bransch- eller 
kunskapsorganisationer som Lantmännens Riksförbund, Energigas Sverige eller 
Hushållningssällskapet. Detta är problematiskt eftersom organisationer med tydliga 
egenintressen naturligtvis väljer att lyfta fram fördelar med satsningar som gynnar dem själva. 
Rapporter som ifrågasätter biogasens miljö- och samhällsnytta lyser exempelvis med sin 
frånvaro. 
 
                                                
20 Lovisa Björnsson, docent i bioteknologi, Lunds universitet, e-post 7 maj 2010. 
21 Andreas Hägglund, LRF, intervju 19 april 2010. 
22  Stefan Halldorf, energi- och miljörådgivare, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB, e-post 18 maj 2010. 
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Biogasens miljöfördelar gentemot fossila bränslen är inte svåra att se, men hur gasproduktion 
klarar sig i en jämförelse med andra sätt att använda förnybara energikällor till värme, el eller 
drivmedel är inte lika självklart. Vid uträkningar av den potentiella omfattningen av 
biogasproduktion tas inte alltid hänsyn till om råvaran hade kunnat användas på ett annat, 
miljö- eller energimässigt bättre sätt. Exempelvis har skörderester från halm beräknats kunna 
ge 25 PJ/år om de används till biogasframställning, men eftersom det är svårt att röta halm 
lämpar den sig bättre för energiåtervinning genom förbränning (Lantz et al. 2007). Vidare kan 
den jordbruksmark som i dagsläget är outnyttjad och som enligt uppskattningar skulle kunna 
användas för odling av energigrödor för biogasproduktion komma att tas i anspråk exempelvis 
om energigrödor behövs till konkurrerande verksamheter, och lagstiftning inom andra 
sektorer kan komma att påverka mängden biogas som teoretiskt sett kan produceras, 
exempelvis genom att det 2005 blev förbjudet att lägga organiskt avfall på deponier (Held et 
al. 2008).  
 
En avgörande fråga att ställa är den som rör huruvida det är förnuftigt eller ej att sträva efter 
att så många lantbrukare som möjligt ska ha en egen, bidragsberoende biogasanläggning. Det 
är även angeläget att undersöka om biogasproduktion är lämplig på alla gårdar och över hela 
landet eller om det finns miljö- och kostnadseffektivare lösningar. Det kommer troligen inte 
vara tekniksprång eller plötsliga behov av enorma mängder förstklassigt gödningsmedel som 
sätter igång en märkbar ökning av antalet biogasanläggningar, utan politiska beslut som på ett 
eller annat sätt gör produktionen lönsam. Denna styrning kan även ske bort ifrån 
biogasalternativet eftersom den teknik, de energipriser och de alternativ till biogas som finns 
idag inte uppmuntrar till småskalig biogasproduktion, och det är därför viktigt att de beslut 
som fattas bygger på bred kompetens och har saklig grund. 
 
Många av de föreslagna lösningarna handlar om att undersökningar bör genomföras, att 
kompetensutveckling rekommenderas och att fler samarbetsprojekt tros gynna 
biogasetableringen. Med tanke på att tekniken varken är ny eller outforskad och att det redan 
finns en rad intresseorganisationer som både tillsammans med varandra och med statliga 
myndigheter publicerar rapport efter rapport kan dock råden te sig något kraftlösa. Det kan 
inte nog betonas att det största och viktigaste problemet att hantera för att en snabbare 
utveckling av gårdsbaserad, småskalig biogasproduktion ska komma igång är den bristande 
lönsamheten. Vad som behövs är alltså dels incitament som gör att en satsning på biogas lönar 
sig i längden, dels en teknisk utveckling som gör anläggningarna effektivare och billigare. 
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SLUTSATSER 
 
Den långsamma utvecklingen av småskalig biogasproduktion i Sverige har främst 
ekonomiska orsaker. Detta kan förklaras med låga energipriser, dyra biogasanläggningar och 
svårigheter att få avsättning för den producerade värmen, elen eller gasen. För att åtgärda den 
bristande lönsamheten föreslås bland annat införandet av ett produktionsstöd, utökade 
stödåtgärder för småskalig biogasproduktion och flexibla samarbetsformer för lantbrukare.  
 
Tvärvetenskapliga forskningsprojekt som främjar den tekniska utvecklingen efterfrågas, 
liksom ett ökat kunskapsutbyte mellan producenter, politiker, tillverkare och andra 
intressenter. Fler alternativ för hur produktionen ska bedrivas och vilka tekniska lösningar 
som kan väljas ökar antalet potentiella biogasproducenter.  
 
En långsiktig nationell biogasstrategi skulle garantera att gårdsbaserad biogasproduktion inte 
är en tillfällig miljötrend utan en god investering för den enskilde lantbrukaren, vilket 
tillsammans med lättillgänglig information om kostnadsberäkningar, lagar och anläggningar 
kan göra att intresset för gårdsbaserade biogasanläggningar ökar. 
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