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 MÅL 

 

ANVÄNDNING 
Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas.  
År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas. 
 
PRODUKTION 
År 2020 ska ca 100 GWh biogas produceras i Kristianstads kommun 
varav ca 10 GWh i  gårdsanläggningar och ca 80 GWh i Karpalund. 
 
INFRASTRUKTUR 
Beroende på hur marknaden utvecklas kan inom några år: 

 Ett tankställe för tung trafik med flytande biogas etableras i Kristi-
anstad. Anläggningen ska även tjäna som back-up för kunderna i 
Kristianstad. 

 Ett fjärde publikt tankställe etableras 
 
POSITIONERING 
Kristianstad ska vara ledande i Europa när det gäller att visa upp helhets- 
och systemtänkande för biogasproduktion och biogasanvändning. 
 
Uppföljning 2015 
 

Måluppfyllelse:  

2015 producerades ca 61 GWh biogas (61 % av målet) 

2014 såldes 38,1 GWh som fordonsbränsle (48 % av målet) 

 

Biogas från deponi 
I Kristianstads kommun är Härlövsdeponin det största avfallsupplaget 
där det fortfarande utvinns metan. Produktionen minskade kraftigt un-
der 2015 och kommer succesivt att klinga av. All deponigas förbränns i 
Allöverket.  
 
Biogas från reningsverket 
Vid omhändertagande av avloppsslam i reningsverk bildas också metan. 
Före 1999 användes ungefär hälften av gasen för internt bruk och resten 
facklades bort. Numera används hälften av biogasen som bildas i re-
ningsverket för fordonsdrift.  
 
Biogas från rötningsanläggning 
I Karpalund samrötas gödsel, organiskt avfall från livsmedelsindustrin 
och organiskt hushållsavfall. Av den biogas som bildas i Karpalund och i 
reningsverket går numera i stort sett all produktion till fordonsgasför-
säljning. Under 2014 producerades extra mycket gas pga att material till-
fälligt togs in från Helsingborg. 
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Källor: C4 Energi + C4 Teknik (2015) 

 
För att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn förädlas bi-
ogasen till fordonsbränsle. Den sammanlagda mängden biogas från Kar-
palund och reningsverket som kan ersätta fossila bränslen i transportsek-
torn uppgår till motsvarande ca 4,4 miljoner liter bensin/diesel per år.  
 

 
Mängd såld biogas till fordon (Kristianstads Biogas AB, 2015) 

 
Biogasutvinningen medför dessutom andra fördelar när gödsel rötas och 
rötresten återförs till lantbruket, både ur klimatsynpunkt och genom 
minskat behov av konstgödsel.  
 



 - 4 - 

HANDLINGSPLAN – uppföljning 2016-03 
 

PRODUKTION Tidplan Ansvar Finansiering Status 

Produktionen i Karpalund ökas 
till 80 GWh från 44 GWh  

- 2020 Kristianstads Biogas AB Kristianstads Biogas AB Karpalund producerade 51,2 GWh 
under 2015. 

Investering i förbehandlingsan-
läggning för matavfall mm 

2015 Kristianstads Biogas AB Kristianstads Biogas AB Byggnation pågår, driftstart maj 
2016.  

Biogasproduktionen vid centrala 
reningsverket utreds ur ett kon-
cern- och regionperspektiv 

Vilar Grannkommuner i sam-
verkan med Kristian-
stads kommun 

Grannkommuner Utredning pågår i samarbete med 
kommuner i nordöstra Skåne och 
Blekinge. Utredningen vilar i avvak-
tan på Naturvårdsverkets utredning 
om hållbar utredning om återföring 
av fosfor 

Utredning för samverkan med 
lantbruk där gas produceras på 
gårdar och levereras till uppgra-
dering 

Oklar Kristianstads Biogas AB Utvecklingsmedel från 
Region Skåne kan sökas 

Inte påbörjad. 

 
INFRASTRUKTUR Tidplan Ansvar Finansiering Status 

Investering i ytterligare gasupp-
graderingskapacitet 

ca 2016 Kristianstad Biogas AB Kristianstads Biogas AB Planering inledd. Avvaktar mark-
nadsutveckling.  

Tankställe nr 4 i Kristianstad eta-
bleras 

oklar E.ON   E.ON har beviljats bidrag från Kli-
matklivet för att etablera ytterligare 
ett tankställe i Kristianstad huvudal-
ternativ Tollarp). Frågan kommer 
att bearbetas i samverkan under 
2016. 
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Tankställe med flytande gas som 
även tjänar som back-up för kun-
derna i Kristianstad 

oklar E.ON  Avvaktar marknadsutveckling 

 
ANVÄNDNING Tidplan Ansvar Finansiering Status 

Marknadsinventering tas fram för 
att nå 80 GWh försäljning till 
2020 

 Kristianstads Biogas i 
samverkan med kom-
munen, inklusive upp-
handlare, och E.ON 

Inom ram Påbörjades under våren 2014 och 
samverkar med åtgärderna riktlinjer 
för fordon och bränslen och kart-
läggning av upphandling 

Nya riktlinjer för fordon och 
bränslen beslutas 

2015 Kommunen och dess 
bolag 

Inom ram Riktlinjerna beslutades under 2015. 
Första uppföljning görs under första 
kvartalet 2016. 

Upphandling av transporter och 
transporttjänster för mer biogas, 
nulägesinventering och översyn 

2014 Kommunen  Ett projekt med stöd av länsstyrel-
sens klimatmiljon har genomförts  

 
POSITIONERING Tidplan Ansvar Finansiering Status 

Sprida information via hemsidor, 
biogasfilmen, Tidningen Kristian-
stad, C4 Energispegeln, pressin-
formation mm,  

Löpande Kommunen/Kristianstads 
biogas 

Inom ram Pågående verksamhet, hemsidor 
behöver ses över 

Green Tech visits (studiebesök) 
utvecklas 

 Kommunen/Kristianstads 
Biogas/m.fl. 

Resursförstärkning kan 
behövas 

Intresse för studiebesök har mins-
kat, framför allt från mindre grup-
per. Under 2015 hade togs 15 besök 
med totalt 368 personer emot direkt 
av Karpalund. 
Efterfrågan på studiebesök via 
kommunen som kommer är låg. 
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Supervisions biogasutställning 
utvecklas och behålls 

 Krinova  Användningen av Supervisions för 
studiebesök har i princip upphört. 

Kristianstad tar en aktiv roll på 
olika arenor, internationellt, nat-
ionellt och regionalt 

 Kommunen/Kristianstads 
Biogas 

Resursförstärkning kan 
behövas 

Deltagande sker i följande: 

 Biogas Syd, styrgruppen 
(Kristianstad biogas).  

 Färdplanen för biogas i 
Skåne (Kommunen och Kris-
tianstads biogas).  

 Verksamhetsgrupp biologisk 
Behandling inom Avfall Sve-
rige. (Kristianstad biogas) 

 Styrgrupp för SPCR120 (cer-
tifiering av biogödsel). (Kris-
tianstads biogas) 

Kristianstad deltar i internation-
ella projekt 

 Kommunen/Krinova Resursförstärkning kan 
behövas. 

Inga pågående projekt 

 


