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Inledning 
Aldrig förr har biogassektorn varit så het. Vi nås ständigt av nyheter om satsning på nya 
gasmackar, nya personbils- och lastbilsmodeller, gasbilar som tillåts i föreslagna miljözoner, 
gröngasväxlingar mellan naturgas och biogas, företag och offentlig sektor som ställer om till 
fossilfrihet. 

Vi är i början av omställning till det cirkulära samhället, där biogasen har en naturliga och 
avgörande roll som del av ett lokalt kretslopp. Vi har en global klimatutmaning som 
genomsyrar det svenska samhället. Energiomställningen pågår.  

Denna rapport är uppbyggd med en inledande analys följd utav förslag till beslut. Analys och 
förslag till beslut bygger på nulägesbeskrivningen i denna rapport. 

Analys 
Förslag till biogasstrategi för Kristianstad fastslår att kommunen ska vara ledande i Europa när 
det gäller att visa upp helhets- och systemtänkande för biogasproduktion och 
biogasanvändning, i linje med kommunens ambitioner. För att nå det ambitiösa målet krävs 
kraftsamling där kommunen inklusive dotterbolag går hand i hand med näringsliv, akademi 
samt myndigheter m fl.  

Kommunen behöver direkt eller indirekt en nära relation med nationella myndigheter och 
nationella intresseorganisationer liksom ett internationellt utbyte med gemensamma 
utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten ska utgå från kommunens kompetens och behov. Ska 
vi bli bäst i Europa måste vi samarbeta med Europa. 

Det krävs resurser för att lyckas med arbetet, resurser i form av både personella resurser och 
finansiering. Krinova Incubator & Science Park är en naturlig plattform för samordning av det 
strategiska utvecklingsarbetet i nära samverkan med Kristianstad Biogas AB, som svara för 
produktionen och dess utveckling, liksom övriga berörda enheter och bolag inom kommunen 
samt kontakter med omvärlden. 

De svenska miljömålen anger riktningen för miljöarbetet i Sverige. Det är viktigt att förhålla sig 
till miljömål liksom FNS 2030-mål. Biogasen bidrar på många sätt att uppfylla FNs 2030-mål. 
Bland 2030-målen har vi lyft fram de mest relevanta och gör kopplingar till biogasen. 

6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
15. Ekosystem och biologisk mångfald
17. Genomförande och globalt partnerskap

Vi befinner oss idag i en fossildriven ekonomi, sakta men säkert på väg in i en cirkulär ekonomi. 
Det kommer att ta tid och måste få ta tid med en omställning för att lyckas få med de flesta i 
det viktiga klimatarbetet. Vi har lyckats med att ställa om samhället tidigare exempelvis den 
stora förändringen inom värmesidan där fossilt fasats ut cirkulärt och förnybart fastas in. Det 
har varit möjligt genom politiska beslut i kombination med att marknadskrafter påverkat 
utvecklingen liksom att innovativa lösningar fått utvecklas i kreativa tillåtande miljöer. 
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I framtiden kommer ”alla” förnybara och cirkulära drivmedel/bränslen att behövas, men 
framför allt måste vi utnyttja resurserna effektivare. Att spara är alltid första valet. Att ställa 
olika förnybara och cirkulära drivmedel/bränslen mot varandra gynnar endast den fossila 
marknaden. 

Sveriges Regering, oavsett färg och sammansättning, har aldrig helt lyckats sätta ner foten i 
biogasfrågan. För att marknaden ska få utvecklas krävs långsiktiga spelregler inklusive 
skattefrågan. Investeringarna inom biogasen kräver långa avskrivningstider. Lobbyarbetet drivs 
idag framför allt genom Energigas Sverige. Lokala påtryckningar måste gå hand i hand med det 
nationella och internationella lobbyarbetet. 

Kristianstads kommun har historiskt legat i framkant som förebild inom klimat- och 
biogasområdet. Ser man till klimatarbetet i kommunen ligger man fortfarande i framkant. Vi 
har en utmärkt fungerande biogasproduktion som är lönsam. Kommunen har en unik möjlighet 
att positionera sig i Europa genom att marknadsföra sig som den cirkulära kommunen där 
biogasen är en av byggstenarna. Kommunen har fattat viktiga beslut för framtiden bl a med 
2020-strategin, en strategi som måste samordnas för att bli verklighet. 

Biogasen har i Sverige utvecklats utan egentlig konkurrens och utan rejäla analyser av 
marknaden, med undantag av de kommersiella aktörer som finns på marknaden. Rapporter 
och utredningar har starkt fokus på produktion och i stora delar missat marknads-
/kundperspektivet. Å andra sidan kan man konstatera att om endast marknadskrafter drivit 
utvecklingen så hade vi inte varit där vi är inom biogassektorn. För att vara konkurrenskraftig 
och överleva på sikt måste det tillåtas ett marknadstänk som genomsyrar kommande 
investeringsbeslut och utvecklingssteg. 

Skånetrafiken har haft en viktig del i utvecklingen av biogasen i Skåne. Vi noterar oroande 
signaler från Skånetrafiken där biogasen inte är det givna förstavalet. Dessa signaler är svåra 
att relatera till Region Skånes gällande styrdokument och beslut. Kollektivtrafiken är en av 
hörnpelarna i driften och utvecklingen av biogas i Skåne. Signaler från Skånetrafiken att ersätta 
biogasdrivna bussar med eldrivna skapar osäkerhet. Biogassektorn i Skåne behöver fördjupa 
diskussionerna med Region Skåne för att uppnå samförstånd och långsiktighet. 

Näringslivsutveckling har varit en av Kristianstads kommuns drivkrafter för etablering av 
biogasproduktion och -nät. Från början involverades företag inom lantbruket, 
livsmedelsindustrin samt energiköpare. Det behövs formas ett företagskluster från olika delar 
av biogasens värdekedja som anläggningar, konsulter, uppgradering, tankutrustning, åkerier, 
gödsel, distribution m fl för att ta kommande steg. Även forskningsinstitut inom tillämpad 
forskning bör involveras. Ett sådant kluster kan vara en del av att bygga det nya 
biogassamhället och kan även finna avsättning för sina produkter och kunskap, både nationellt 
och internationellt. 

För att utveckla biogasen behövs innovation och miljöer där teknik, systemlösningar och 
tillämpningar prövas. Att utveckla en testbädd i Kristianstad stärker kommunens status att 
ligga längst framme i Europa. Här kan företag, såväl svenska som internationella testa sina 
idéer. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer kan 
utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. 
Kristianstad är en naturlig plats för en testbädd med fokus på resurshushållning i en cirkulär 
ekonomi där biogasproduktion har en av byggklossarna i en cirkulär modell. Privata och 
offentliga verksamheter får tillgång till ett gränsöverskridande och sammankopplat 
innovationsekosystem för att hantera utmaningar och förändringsbehov. Effektivt 
innovationsarbete bygger på att innovationen kan utvecklas och testas iterativt i nära 
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samarbete mellan problemägare, utvecklare och framtida användare och i realistiska miljöer. 
Förutsättningar för detta är utmaningsdriven och öppen innovation. 

Det pågående arbetet och tillståndsprövningen av ett lokalt/regional gasnät är viktigt för 
industrin för att få tillgång till billig konkurrensutsatt energi och för att få avsättning för gas 
producerad på företagens restprodukter. Här har de kommersiella företagen tagit ledningen. 
Kristianstads kommun behöver på olika sätt visa sitt stöd till arbetet genom supportande 
beslut och snabba processer. 

Kommunen måste väga in kostnaden för alternativ användning/hantering av det organiska 
avfallet om det inte ska användas till produktion av biogas och säljas vidare som gödselmedel. 
Det finns alternativa lösningar för att ta hand om matavfallet på annat sätt, om än idag endast 
i mindre pilotanläggning. Eskilstuna Energi & Miljö har startat en pilotanläggning som 
omvandlar kommuninvånarnas matavfall till djurfoder med hjälp den amerikanska 
vapenflugan.1 

Försäljningen av CNG-drivna (fordonsgas) fordon ökade I mars 2018 med 433 % i jämförelse 
med mars 2017, enligt statistik från tyska myndigheter2. CNG-fordon är en marginalvara i 
Tyskland på 0,3 % marknadsandel. Man menar att med rätt produkter, en stark 
marknadsföring, och konkurrenskraftiga priser är CNG-fordon ett utmärkt alternativ till diesel 
när luftkvalitet och kostnader spelar roll. 

Biogasen har energiskattebefrielse fram till och med 2020, därefter vet vi inte vilka beslut som 
kommer att fattas. Detta lägger en våt filt över möjligheter att investera för framtiden i hela 
marknaden: 

• Skatt på drivmedel 0,25 kr/kWh. För uppvärmning 0,35 öre/kWh. Med
gällande regler blir skatten högre på rågas eftersom skatten baseras på Nm3
utan hänsyn till energiinnehåll (vilket totalt underminerar den affär som
Kristianstad Biogas AB nu jobbar för med HK Scan).

• Regeringen skall i dagarna tillsätta en utredning för biogasens långsiktiga
villkor. Utredning för att hantera danskimport pågår men inget resultat ännu.

• Branschen samlas i en Nationell Biogasstrategi för lobbyarbete.
• Vissa kommuner agerar för att gynna biogas, vissa län agerar.

Import av Dansk Biogas, snedvrider konkurrenssituation: 

• Producenter i Danmark får produktionsstöd, säljer sedan gasen i Sverige, där
de också får tillgång till Energiskattebefrielsen enligt ovan. Danska stödet
ligger på nivån 0,62 kr/kWh.

• Denna situation borde omgående hanteras av regeringen, men är knappast
troligt innan man tagit beslut om 2020 enligt ovan

• Mycket lobbying pågår från branschen, men inget resultat ännu.
• Regeringen har börjat prata om produktionsstöd.

1 https://www.recyclingnet.se/article/view/579310/matavfall_blir_djurfoder_tack_vare_larver 
2 https://www.linkedin.com/pulse/germany-cng-vehicle-registrations-march-2018-433-lpg-far-
andersen/  

https://www.recyclingnet.se/article/view/579310/matavfall_blir_djurfoder_tack_vare_larver
https://www.linkedin.com/pulse/germany-cng-vehicle-registrations-march-2018-433-lpg-far-andersen/
https://www.linkedin.com/pulse/germany-cng-vehicle-registrations-march-2018-433-lpg-far-andersen/
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Biogödselgasstöd, för biogasanläggningar som tar in gödsel för gasproduktion: 

• T.o.m. 2020 finns pengar avsatta, ca 0,40 kr/kWh, därefter tom 2023 ca 0,20 
kr/kWh. Det är en årlig totalsumma som fördelas på de som har sökt, därför 
kan kr/kWh bli lägre. 

Industriell användning av fossila bränslen, med skatterabatt är under utfasning: 

• I och med att rabatterna på skattesatserna (Co2 och Energiskatt) minskas/tas 
bort stärks biogasens konkurrenskraft förutsatt fortsatt energiskattebefrielse. 

• Gasol i jan 2018: Energiskatt 335 SEK/ton (-70 %), koldioxid 3463 SEK/ton (-0%) 

 

Förslag till beslut och fortsättning 
Kristianstads kommun behöver en långsiktig handlingsplan och strategi för biogas. Biogasen 
måste sättas i ett större sammanhang där biogasen är en del i samhällsbyggandet och den 
cirkulära ekonomin samt en del av kommunens aktiva näringslivsutveckling. 

Vi föreslår följande beslut: 

 Ta fram en handlingsplan och strategi för biogasen 
 Utveckla strategiska partnerskap med näringsliv, FoU, regionala och nationella aktörer 

samt i rundabordssamtal med strategiska partners utveckla biogasmarknaden 
 Ta fram förslag på testbädd för biogas/livsmedel/hälsa i en cirkulär ekonomi 
 Genom Energigas Sverige verka för en harmonisering av skatteregler i EU samt för 

långsiktiga nationella spelregler 
 Ta fram förslag till positionering och marknadsföring i Europa av kommunen och dess 

partners genom att marknadsföra sig som den cirkulära kommunen där biogasen är en 
helt avgörande faktor. 

 Ta fram fast struktur för technical visits med tydlig ansvarsfördelning och paketerade 
erbjudanden kompletterat med digitala besök. 

 Göra en kartläggning av möjligt internationellt samarbete och identifiera 
finansieringslösningar. 

 Göra en kalkyl på alternativ användning/hantering av det organiska avfallet. 
 Verka för tillkomsten av ett regionalt gasnät i nära samverkan med E.ON, Swedegas 

samt andra intressenter 
 Ta fram en gemensam struktur för kommunen och dess bolags miljö- och klimatarbete 
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Uppdragsbeskrivning 

Övergripande frågeställning 
Hur tar vi tillvara och utvecklar den potential som finns i kommunens biogasproduktion? 

Steg 1 
Analys och rapport. 

Uppdraget har satts i en kontext samt kopplats till övergripande internationella samt 
nationella hållbarhetsmål. För att besvara enskilda tekniska frågeställningar krävs det att man 
antar ett helikopterperspektiv; ett perspektiv som skapar helhet. 

Arbetsgrupp 
En arbetsgrupp har bildats sammansatt av olika kompetenser samt intressenter inom 
kommunen. Gruppen ska tillföra kunskap, vara kritiskt granskande och vara visionära. Den har 
haft fem möten kompletterat med individuella intervjuer.  

Arbetsgruppen består av: 

• Charlotte Lorentz Hjorth - Krinova AB 
• Göran Thessén – C4 Energi AB 
• Fredrik Åsare – Åhus hamn AB 
• Johan Karlsvärd - Renhållningen Kristianstad AB 
• Tommy Danielsson - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun 
• Tore Sigurdsson - Kristianstad Biogas AB 
• Karl-Erik Grevendahl – Krinova AB (utredare) 

Arbetsgruppen rapporterar sitt arbete till Christel Jönsson, kommundirektör, Kristianstads 
kommun. 

I uppdragsbeskrivningen ställda frågor 
I uppdragsbeskrivningen har ett antal specifika frågor ställts som denna rapport besvarar. 

• Hur ser den nuvarande utvecklingen ut beträffande biogas: teknisk utveckling (t ex 
flytande biogas) och användningsområden? 

• Vilken typ av fordon finns tillgängliga på marknaden när det gäller främst tunga 
fordon som bussar och fordon för tyngre transporter?  

• Vilka förutsättningar finns för att öka antalet tankställen? 
• Finns det förutsättningar, och hur ser de i så fall ut, för att öka och/eller ytterligare 

förädla biogasproduktionen i kommunkoncernens verksamheter? 
• Hur ser tillgången ut idag när det gäller andra fossilfria bränslen? 
• Hur ser utvecklingen ut för andra fossilfria bränslen; el, HVO, vätgas eller andra 

bränslen, och som kan påverka biogasanvändningen? 
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Biogas3 
Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. 
Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid exempelvis reningsverk, på 
soptippar (deponigas), på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas eller 
av slaktavfall. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75 %) och koldioxid (25-50 %) 
samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte, och ammoniak. För att kunna 
användas i fordon behöver gasen raffineras så att halten metan ökar och övriga ämnen 
minskar. Med svensk terminologi är biogas när den tankas i bilar, bussar och andra fordon 
oftast i princip samma sak som fordonsgas, det som skiljer är framställningssättet. (Wikipedia) 

Nulägesbeskrivning 

Internationell utblick 
En internationell utblick ger vid hand att det händer väldigt mycket inom biogasområdet. 
Genom att följa utvecklingen av dessa och nya projekt och initiativ garanteras Kristianstads 
kommun att vara uppdaterade inom den absoluta spetstekniken. Kristianstads kommun bör 
överväga att delta i internationella projekt som ligger i linje med kommunens strategi för 
biogas och som gynnar utvecklingen av befintliga anläggningar. 

I Europa har biogasen utvecklats efter landets förutsättningar. Tyskland har varit ledande och 
har flest produktionsanläggningar, mycket tack vara långsiktiga skatteregler och fixerade priser 
för el producerat på biogas. 

Det utvecklade naturgasnätet i Europa har gynnat uppkomsten av biogasanläggningar. 

Några internationella projekt/initiativ  
Kristianstad kan inte ensamt utveckla biogasområdet. Här krävs samverkan både nationellt och 
internationellt. Det är viktigt att följa den internationella utvecklingen för att se hur vi kan lära 
oss av andra. Nedan redovisas ett antal intressanta internationella projekt/initiativ. 

Biogas Action4  
Biogas Action syftar till att främja produktionen av biogas i hela EU, genom utbyte av goda 
exempel, nya affärsmodeller och ökade investeringar i biogasproduktion. Projektet kommer att 
identifiera och sprida välbeprövade stödåtgärder och strategier i syfte att realisera den 
potential som finns för biogas- och biometanproduktionen i Europa. Partners i Biogas Action-
projektet kommer även att utarbeta en strategi för ökad biogasproduktion i Europa. De 
kommer också att ta fram olika verktyg för nyttjande av biogaspotentialen i Europa, baserade 
på beprövade stödsystem. För att uppnå detta mål kommer man göra en inventering av 
befintliga stödsystem för att sedan sammanfatta den i en interaktiv databas. 

Projektet kommer också att ta fram och implementera en strategi för biogas/biometan för 
varje land eller målområde. Strategierna kommer att bestå av en rad specifika aktiviteter och 
åtgärder med fokus på att undanröja de s.k. icke-tekniska hindren för att en ökning av 

                                                           
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Biogas  
4 Biogas Action: http://biogasaction.eu/ 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Biogas
http://biogasaction.eu/
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produktionen och användningen av biogas/biometan från samrötning av gödsel och organiskt 
avfall ska kunna ske. 

Projektperioden är från januari 2016 till december 2018 och har bland annat identifierat tio 
goda exempel i Europa5 

Bioplinsko Postrojenje Gradec, 
Agrokor Energija 

Croatia Zagreb Country Waste to Energy 
Technology and Social 

Integration 
Plant Zdar nad Sazavou Czech Republic Vysočina Biowaste to Power 

Full use of Generated 
Energy 

Solrød Biogas Denmark Zealand Seaweed to Power 
Carbon-free energy for 

the municipality 
Agribiomethane France North-West France Slurry to Biomethane 

Diversification of profits 
for farmers 

TERRAGR´EAU, 
SAS TERRAGR´EAU 

France Féternes Slurry to Biomethane 
Water Shed protection 

Agrogras & Wärme GmbH & Co KG Germany Lower Saxony Agricultural Waste to 
Power 

Remote CHP to provide 
energy to region 

Bio Ziedi Ltd. Latvia Dobele Agricultural Waste to 
Power 

Heat use for fish and 
seafood farming 

Greendal Vergisting Netherlands Salland Chicken Manure to 
Energy 

Digestate use to grow 
algae 

More Biogas in Småland AB Sweden Kalmar Biowaste to Biomethane 
Use as a vehicle fuel 

Lodge Farm, Holt, Wrexham United Kingdom North Wales Food and Agricultural 
Waste to Energy 
Organic farming 

 

Ett av de goda exemplen kommer från Sverige och More Biogas Småland AB som har byggt en 
samrötningsanläggning som producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning. 
Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande 
kommunerna. Biogasanläggningen finns i Mosekrog, strax intill E22 cirka en mil norr om 
Kalmar och inryms i lokaler från tidigare verkstadsindustri. More Biogas har även en egen 
gasmack belägen precis vid anläggningen.6 

Bioenergy4Business7 
Projektet Bioenergy4Business främjar utbytet från fossila energikällor till tillgängliga 
bioenergikällor, såsom biprodukter från träindustrin, skoga, pellets, halm och annan 
jordbruksbiomassa, som används för uppvärmning inom EU och utanför. 

                                                           
5 http://biogasaction.eu/wp-content/uploads/2017/07/Biogas-Action-Brochure.pdf 
6 More Biogas: http://morebiogas.se/ 
7 Bioenergi4buisness: http://www.bioenergy4business.eu/ 

http://biogasaction.eu/wp-content/uploads/2017/07/Biogas-Action-Brochure.pdf
http://morebiogas.se/
http://www.bioenergy4business.eu/
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FORBIO8 
FORBIO-projektet kommer att utveckla en metodik för att bedöma den hållbara 
bioenergiproduktionspotentialen på tillgängliga "underutnyttjade områden" i EU: s 
medlemsstater på lokal, platsspecifik nivå. 

Biogas20209  
Biogas2020 är ett gränsöverskridande samarbete för biogasutveckling i området Öresund-
Kattegatt-Skagerrak. Projektet kommer att samla den idag spridda kunskapen om biogas under 
en gemensam, stark, samverkansplattform. Syftet är att skapa synergier och samarbeten som 
utvecklar kunskaperna om biogas, och lägger grunden till en hållbar produktion och ökad 
efterfrågan.  

Genom samverkan har Öresund-Kattegatt-Skagerrak området goda förutsättningar att nå den 
kritiska massa som krävs för att skapa en fungerande marknad för biogas. Via ett brett 
partnerskap kommer vi att arbeta med hela värdekedjan - från substrat till användning.  

Biosurf10 
BIOSURF är ett treårigt EU-finansierat projekt inom ramen för Horizon 2020-programmet som 
skall samordna forskning, teknisk utveckling, förordningar och stödsystem för att öka 
produktionen och användningen av biogas.  

FNs 2030-mål11 
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra 
fantastiska saker till år 2030. 

• Att avskaffa extrem fattigdom 
• Att minska ojämlikheter 
• Att lösa klimatkrisen 
• Att främja fred och rättvisa 

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för 
hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De Globala målen är integrerade 
och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga: 

                                                           
8 FORBIO: http://www.forbio-project.eu/ 
9 Biogas2020: https://www.biogas2020.se/ 
10 http://www.biosurf.eu/en_GB/ 
11 UNDP: http://www.globalamalen.se 
 

http://www.forbio-project.eu/
https://www.biogas2020.se/
http://www.biosurf.eu/en_GB/
http://www.globalamalen.se/
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1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt 
2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition, samt främja 

ett hållbart jordbruk.  
3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.  
4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 

lärande för alla. 
5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.  
6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 
7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 
8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 

samt främja innovation.  
10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder. 
11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 
12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 
14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 

utveckling.  
15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera 

skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa 
förlusten av biologisk mångfald.  

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till 
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer.  

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling. 

Hållbar energi för alla  
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad. Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 
37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en 
än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och 
hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt 
hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning. 
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Bekämpa klimatförändringen  
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de 
ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och 
använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig 
global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser 
för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och 
med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att 
skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. 

Så ska de globala 2030-målen uppnås i Sverige12 
I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina 
respektive ansvarsområden. Ett särskilt ansvar har civilminister Ardalan Shekarabi för det 
nationella genomförandet. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner och landsting 
liksom statliga myndigheter och Regeringskansliet. Hur de globala målen uppnås beror också 
av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga 
organisationer och akademi. 

Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av 
Agenda 2030. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan för 
Sveriges genomförande av agendan samt uppmärksamma goda exempel på området. 
Delegationen består av tio ledamöter och leds av nyligen tillsatte ordförande Ingrid Petersson, 
generaldirektör på FORMAS (se mer om delegationen nedan). 

Regeringen har även gett ett åttiotal statliga myndigheter i uppdrag att kartlägga och redovisa 
hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjligheter att uppnå de globala målen för hållbar 
utveckling.  

Sveriges arbete internationellt 

De globala målen och Agenda 2030 utgör också ett värdefullt ramverk för ett utökat 
internationellt samarbete. Sveriges samlade utrikespolitik kommer att bidra till att Agenda 
2030 genomförs och att de globala målen kan nås. Biståndsminister Isabella Lövin leder detta 
arbete på Utrikesdepartementet. Samstämmighet inom och mellan politikområden kommer 
att vara avgörande. 

Addis Abeba Action Agenda (AAAA) om utvecklingsfinansiering är en integrerad komponent i 
Agenda 2030 och fastslår medel för genomförande. Politiken för Global Utveckling (PGU), 
tillsammans med det kommande policyramverket för utvecklingssamarbete kommer därtill att 
vara viktiga verktyg för ett framgångsrikt genomförande. 

#FirstGeneration13 
UD lanserar våren 2016 kommunikationssatsningen #FirstGeneration, en internationell 
kampanj med syfte att skapa engagemang, stärka kommunikationen och bredda den folkliga 
förankringen runt de Globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Tillsammans med 
Sveriges ambassader och lokala och internationella samverkanspartners arrangeras 
evenemang runt om i världen för att genom positiv påverkan skapa uppmärksamhet och 

                                                           
12 Agenda2030: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-
mal-for-hallbar-utveckling/  
13 #FirstGeneration: http://www.swemfa.se/campaigns/first-generation/  

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-utveckling/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-utveckling/
http://www.swemfa.se/campaigns/first-generation/
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engagemang kring de globala målen. Utbildare och lärare har en central, unik roll och 
möjlighet att nå och engagera unga i frågor om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Agenda 2030-delegationen14 
Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en 
delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 2030-delegationen är en 
statlig kommitté med ett utredningsuppdrag från regeringen, men arbetar självständigt från 
regeringen och departementen. Mandatet löper fram till mars 2019. Delegationen har i 
uppdrag att: 
 

• Föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen 
• Främja informations- och kunskapsspridning 
• Förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer 
• Förankring och dialog 

 

Förankring och gemensamt ägandeskap, brett deltagande och dialog är centrala delar av 
delegationens uppdrag. Delegationens arbete sker därför i nära samråd med 
samverkansorgan, landsting, statliga myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, 
näringslivet och civilsamhället. För långsiktigheten i agendans genomförande spelar också 
riksdagen en viktig roll i genomförandet. Barn och ungas perspektiv, deltagande och 
ägandeskap är också centralt i arbetet för hållbar utveckling. 

Agenda 2030-delegationen består av tio ledamöter som är utsedda av regeringen. Tillsammans 
har de en bred kompentens och erfarenhet av arbete med frågor som rör bland annat 
mänskliga rättigheter, CSR, kultur, klimat och miljö, kommuner, myndigheter, näringsliv, 
civilsamhälle och forskning. I delegationen ingår också tre sakkunniga från regeringskansliet. 

Lägesanalys mars 201815 
Den 1 mars 2018 lämnade delegationen över en redovisning till regeringen som bland annat 
visar att Sverige har ett stort antal riksdagsbundna mål som är i linje med, och i vissa fall mer 
ambitiösa, än målen och delmålen i Agenda 2030. Det finns höga målsättningar, men många av 
dessa mål kommer inte att nås med nuvarande takt. Sverige kan med andra ord inte luta sig 
tillbaka. 

Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i omställningen till hållbar utveckling både på 
hemmaplan och i världen. Men att vara ledande ställer höga krav på att skapa goda 
förutsättningar, fördela resurser och inte minst på att själv agera. Agenda 2030 innebär ett 
åtagande om en nationell ambitionshöjning och är samtidigt ett verktyg för att skapa ett 
hållbart Sverige till år 2030. Sverige står inför ett antal utmaningar för att kunna nå detta mål. 
Dessa utmaningar kräver ett kraftfullt genomförande samt en ambitiös och långsiktig politik 
med en tydlig nationell målbild, något som delegationen anser saknas idag. 

 
Den långsiktiga samhällsomställning som Agenda 2030 innebär måste ha en bred politisk 
förankring och inte vara avhängigt vilka partier som innehar regeringsmakten. Att Sverige har 
                                                           
14 Agenda 2030-delegationen: https://agenda2030delegationen.se/  
15 https://agenda2030delegationen.se/uppdraget/publikationer/delredovisning-mars-2018/ 
 

https://agenda2030delegationen.se/
https://agenda2030delegationen.se/uppdraget/publikationer/delredovisning-mars-2018/
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många nationella riksdagsbundna mål och lagstiftning som styr arbetet och bidrar till en 
hållbar utveckling visar på riksdagens centrala roll i arbetet. Agenda 2030 och arbetet med en 
samlad nationell målbild måste därför förankras i riksdagen. Delegationen anser att en bred 
parlamentarisk förankring, företrädesvis med blocköverskridande överenskommelser, 
långsiktiga mål och gemensamma strategier är nödvändiga förutsättningar för denna 
omställning 

Regeringen har aviserat att den kommer att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 under 
våren 2018. Inför detta vill delegationen uppmana regeringen att öka takten i genomförandet, 
påbörja arbetet med att sätta en tydlig nationell målbild samt verka för att skapa ett brett och 
långsiktigt politiskt ägarskap för hållbar utveckling i riksdagen. 

Nationell summering 

De svenska miljömålen16 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att 
underlätta det arbetet och göra generationsmålet mer konkret finns de 16 miljökvalitetsmålen 
och 17 etappmålen inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. 
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen. 

Miljömålen beskriver den kvalitet vi vill att miljön ska ha år 2020. Det finns 16 miljömål inom 
olika områden – allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med 
övergödning eller försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark. För varje 
mål finns ett antal preciseringar, som förtydligar vilket miljötillstånd som ska uppnås inom 
olika områden. 

Företag, länsstyrelser och kommuner arbetar med strategier och planer för hållbar utveckling. 
Nationellt görs viktiga insatser genom bland annat Miljömålsberedningen och regeringens 
samordnare för näringslivets miljöarbete. Regeringens satsningar på bland annat Klimatklivet 
bidrar till en omställning av samhället och myndigheternas miljöarbete har blivit mer 
samordnat genom Miljömålsrådet. 

16 Sveriges miljömål: http://sverigesmiljomal.se/ 

http://sverigesmiljomal.se/
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Miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan17 
Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att 
temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till under två grader behöver de globala 
växthusgasutsläppen på sikt nå ned till noll. 

För att en sådan kraftig omställning av samhället ska lyckas behövs både insatser i enskilda 
länder och internationellt samarbete för att begränsa utsläppen, bland annat inom FN:s 
klimatkonvention. Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk med inga 
nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045. Att nå dit kommer bli en stor utmaning 
för hela samhället. 

Regeringen och oppositionspartier enades om en överenskommelse om den långsiktiga 
svenska energipolitiken sommaren 2016. Ett av målen i överenskommelsen är att 
elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar. Som en del i överenskommelsen 
meddelades också senare under året ett mål om att energianvändningen till år 2030 ska vara 
50 procent effektivare jämfört med år 2005. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen 
”Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter” 2007 är en svensk statlig utredning 
(SOU 2007:60) som "kartlägger samhällets sårbarhet för extrema väderhändelser och 
successiva klimatförändringar på kort, medellång och lång sikt". Utredningen uppskattar också 
de kostnader som kan uppstå till följd av klimatförändringarna och föreslår åtgärder för att 
minska samhällets sårbarhet. Generellt föreslås ett ökat ansvar för kommuner och 
länsstyrelser liksom statligt stöd för storskaliga och kostnadskrävande insatser. Utredaren, 

17 Miljökvalitetsmålen: https://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/vad-gors/ 

https://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/vad-gors/
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Bengt Holgersson, tidigare landshövding i Skåne, menade att det fanns osäkerheter i 
scenarierna, men att de ändå är tillräckligt robusta för att kunna användas som underlag i 
samhällsprocessen. 

Klimatanpassningsutredningen18 
I slutet av 2015 tillsattes en utredning om klimatanpassning. Utredningens huvuduppdrag är 
att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och 
alla klimateffekter. Utredaren skulle också analysera eventuella hinder och begränsningar i 
lagstiftningen för genomförande av sådana anpassningsåtgärder. En särskild fråga var att se 
över befintlig lagstiftning och föreslå de ändringar som krävs för att få till en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering. 

Uppdraget skulle redovisas senast den 28 februari 2017, men förlängdes till den 31 maj 2017 i 
ett tilläggsdirektiv. Utredningen antog namnet Klimatanpassningsutredningen. 

Klimatklivet19 
Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala och regionala satsningar som minskar utsläppen 
av växthusgaser från Naturvårdsverket. De har hittills beviljat medel till 628 åtgärder och totalt 
1 131 miljoner kronor. Dessa åtgärder beräknas leda till en utsläppsminskning med 451 329 
ton koldioxid per år. Hela Klimatklivet fram till 2020 förväntas ge en minskning på 1,4 miljoner 
ton koldioxid per år.  

Utsläppsminskning per investeringskrona är idag i genomsnitt 2,45 kilo koldioxidekvivalenter 
under åtgärdernas livslängd. Den genomsnittliga livslängden är 16 år. 

I budgeten för 2018 utökas anslaget till klimatsmarta projekt i Klimatklivet till: 1,5 miljarder 
kronor 2018, 2 miljarder kronor 2019 och 3 miljarder kronor 2020. Budgeten för 2018 innebär 
en förlängning av Klimatklivet till 2023. Det innebär att Naturvårdsverket kan fatta beslut om 
åtgärder som pågår en bit in i 2023. 

Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller 
en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som 
huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion 
av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade 
effekter. 

Klimatklivet stödjer bland annat biogasanläggning i Skåne20, 21 
Sedan starten 2015 har 142 klimatsmarta åtgärder beviljats stöd i Skåne för totalt 366 miljoner 
kronor. Detta leder till en årlig minskning på 105 000 ton CO2.  

Bland biogasåtgärderna finns både mindre företag där bönder går samman, stora energibolag 
och kommuner. 

                                                           
18 Klimatanpassningsutredningen betänkande Vem har ansvaret?: 
http://www.regeringen.se/49c4a3/contentassets/7931dd4521284343b9224e9322539e8d/vem-har-
ansvaret-sou-201742 
19 Klimatklivet: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-
Klimatklivet/ 
20 Biogas Syd: https://kfsk.se/biogassyd/nyheter/klimatklivet-ger-stora-investeringar-pa-biogasomradet/ 
21 P4 Kristianstad: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6835295 

http://www.regeringen.se/49c4a3/contentassets/7931dd4521284343b9224e9322539e8d/vem-har-ansvaret-sou-201742
http://www.regeringen.se/49c4a3/contentassets/7931dd4521284343b9224e9322539e8d/vem-har-ansvaret-sou-201742
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/
https://kfsk.se/biogassyd/nyheter/klimatklivet-ger-stora-investeringar-pa-biogasomradet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6835295
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2016 fick Swedish Biogas International 58 miljoner kronor för omvandling av avloppsvatten till 
biogas på Stora Enzo i Bromölla och OX2 Bio Produktion AB 22 miljoner kronor till att 
förbehandla matavfall för biogasproduktion i Helsingborg.   

2017 års sista stora beslutsrunda fick 37 skånska projekt stöd från Klimatklivet med drygt 153 
miljoner kronor - den största summan hittills för Skånes del.  

Det skånska företag som får störst stöd, nästan 122 miljoner kronor, är Gasum AB. Företaget 
ska producera flytande biogas i Nymölla för tung vägtrafik och sjöfart. Det är näst största 
beviljade stödet i hela landet inom Klimatklivet. Tanken är att vi ska ta hand om en ström inom 
pappersbruket i Nymölla och göra biogas av.  

Skurups kommun beviljas stöd för en informationskampanj för att minska matsvinn och 
köttkonsumtion i skolan och flera skånska kommuner får bidrag till elladdstolpar. 

Klimatklivet i Kristianstads kommun 
Naturvårdsverket har beviljat medel från Klimatklivet till investeringar inom Kristianstads 
kommun. Här följer några som har relevans för bigoasen: 

• HKScan Sweden AB - 5 270 400 kr till byte gasoleldade ångpannor till nya 
biogaseldade. 

• Kristianstads Biogas AB – 1 240 000 kr till destruktion av restgaser. 
• Kristianstad Biogas AB – 2 850 000 kr till ombyggnad biogasnätet, ersätta gasol till 

HKScan. 
• E.ON Biofor Sverige Aktiebolag – 5 600 000 till en biogastankstation. 

Statliga bidrag 
Totalt har cirka 120 MSek investerats i biogasanläggningen i Kristianstad. Under årens lopp har 
kommunen erhållit statligt stöd i form av LIP- och KLIMP-bidrag på cirka 20 MSek.  

Skatteregler22 
Sverige har fastslagit ett handlingsprogram för att utveckla marknaden för alternativa 
drivmedel och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Regeringen presenterade i 
mars 2017 förslag till nya styrmedel för främjandet av biodrivmedel – dels skattejusteringar, 
och dels en reduktionsplikt som ska sätta lagstadgade nivåer för successivt ökande inblandning 
av biodrivmedel i fossil bensin och diesel. 

I deklarationerna för skatt på bränsle kan du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt på 
de biodrivmedel som du sålt eller förbrukat som motorbränsle. Avdragets storlek varierar 
beroende på typ av drivmedel. Du får göra avdrag för 100 procent av energiskatten och 
koldioxidskatten för biogas som du förbrukat eller sålt som motorbränsle. 

Du får bara göra avdrag om biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked. Från och med 
den 1 januari 2016 behöver du också ett anläggningsbesked från Energimyndigheten. För 
biogas gäller kraven bara om gasen sålts eller förbrukats som motorbränsle för 
transportändamål.  

                                                           
22 Skatteverket: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskatt
erpabranslen/skattebefrielseforbiodrivmedel.4.2b543913a42158acf800021393.html 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskatterpabranslen/skattebefrielseforbiodrivmedel.4.2b543913a42158acf800021393.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskatterpabranslen/skattebefrielseforbiodrivmedel.4.2b543913a42158acf800021393.html
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Du får bara göra avdrag för skatten på de andelar av bränslet som har framställts av biomassa. 
Du får inte göra avdrag för skatten på de delar av RME-bränslet som är framställda av metanol 
av fossilt ursprung. Du får inte heller göra avdrag för skatten på tändförbättrare och andra 
bränsletillsatser av fossilt ursprung.  

Rådande styrmedel styr kraftigt mot användning av biogas till fordonsdrift. I andra 
användningsområden kan biogas sakna styrmedlets fördel pga att andra bränslen också är 
skattebefriade för vissa verksamheter (t.ex. diesel till fartyg). Låga energipriser på el hindrar 
biogas från att å ett lönsamt sätt användas till elproduktion och uppvärmning. Framtida 
styrmedel kommer att utredas i statens biogasutredning och kan få en annan utformning än 
dagens men detta är ännu oklart. 

Gröngasprincipen23 
Den så kallade gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter anslutna till ett 
gasnät möjlighet att handla biogas virtuellt på precis samma sätt som vid handel med grön el. 

Det finns flera fördelar med gröngasprincipen. Gasdistributionen blir energi- och 
kostnadseffektiv eftersom befintliga rörsystem kan utnyttjas för att transportera biogas till 
marknaden. Gröngasprincipen främjar dessutom en ökad användning av biogas i Sverige 
genom att kunder som saknar tillräcklig biogasproduktion i närområdet kan köpa biogas från 
andra områden. Det är bra för kunderna och det är bra för miljön. 

Eftersom olika skattesatser tillämpas på naturgas och biogas behöver även Skatteverket 
förhålla sig till hur skatter ska fördelas när en viss mängd biogas förs in på naturgasnätet vid en 
punkt och sedan säljs avtalsmässigt till en specifik kund någon annanstans på nätet. 
Skattefördelningsprincipen för biogas och naturgas i rörledning är reglerad i lag (1994:1776) 
om skatt på energi. Principen går ut på att skatten följer biogasandelen via avtal, och inte via 
biogasens fysiska väg. Ett företag som för in biogas på nätet och säljer det till en kund behöver 
alltså inte visa att kunden får sina fysiska biogasmolekyler, men däremot att företaget och 
kunden har ett avtal som reglerar biogasandelen. 

I förarbetet till lagen tydliggjordes att denna skattefördelningsprincip även skall gälla när 
gasnäten inte sitter ihop fysiskt. Ett företag kan alltså föra in biogas på ett nät någonstans i 
Sverige och sälja det till en kund som tar ut det på ett annat gasnät i Sverige. Kraven är att det 
ska finnas avtal och att båda gasnäten ska innehålla en blandning av naturgas och biogas. 

Eftersom hållbarhetslagen har en så stark koppling till lagen om skatt på energi så har 
Energimyndigheten valt att den beskrivna principen ovan även gäller för den svenska 
hållbarhetslagen. Biogas som transporteras och köps genom gröngasprincipen kan alltså anses 
vara hållbar enligt hållbarhetslagen, under förutsättning att den producerade biogasen 
uppfyller hålbarhetskriterierna. 

Nationell biogasstrategi24 
Projektet Nationellt biogasarbete startades under 2014 och pågick först under två år. Under 
projekttiden togs det fram ett förslag till en nationell biogasstrategi i nära samarbete med 

                                                           
23 http://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/faq-om-biogas/vad-aer-groengasprincipen/  
24Energimyndigheten, förslag till nationell biogasstrategi: 
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/energigas-
sverige/bilaga-1_forslag-till-nationell-biogasstrategi.pdf 

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/faq-om-biogas/vad-aer-groengasprincipen/
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/energigas-sverige/bilaga-1_forslag-till-nationell-biogasstrategi.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/energigas-sverige/bilaga-1_forslag-till-nationell-biogasstrategi.pdf
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branschen och Energigas Sveriges medlemsråd. Förslaget lanserades i december 2015 och i 
förslaget specificeras ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas till år 2030.  

Av dessa uppskattas 12 TWh biogas behövas inom transportsektorn, vilken även är samma 
siffra som utredningen Fossilfrihet på väg kom fram till. Den ökade efterfrågan på högvärdiga 
gröna bränslen inom industrin bedöms samtidigt uppgå till 3 TWh biogas år 2030. 

Andra delen av projektet Nationellt biogasarbete startades under våren 2016 och pågår även 
det under två år. Förslaget till biogasstrategi kommuniceras och sprids till politiker, 
myndigheter och departement för att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs och 
hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden. 

Projektet är ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall 
Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, 
Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft. Fler 
deltagare från hela branschen välkomnas att medverka i projektet. 

Nationell livsmedelsstrategi25 
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 
2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En 
långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det 
innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i 
hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna 
val. 

Livsmedelsstrategin består dels av en proposition som anger riktningen för den svenska 
livsmedelspolitiken med långsiktiga mål för livsmedelskedjan och dels av regeringens 
handlingsplan som sträcker sig över mandatperioden. 

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar26 
Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I 
och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. 

• Bonusen beräknas utifrån ett antal olika parametrar med olika förutsättningar för 
privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när 
bonusen ska beräknas. 

• Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris. 
• För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 

kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som 
klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret. 

• Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning 
av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus. 

                                                           
25Regeringen, kortversion livsmedelsstrategi: 
http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstr
ategin_kortversion_170130.pdf 
Handlingsplan: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-
livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/ 
26 Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/#166190  

http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/#166190
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• En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av 
prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil27, om bilens 
nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen. 

• För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till 
Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av 
klimatbonusbilen. I försäkran ska en privatperson ange om klimatbonusbilen har köpts 
in privat eller av ett företag. Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat 
statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några 
andra hinder för utbetalning av bonus. Om försäkran inte kommer in inom sex 
månader, kommer någon bonus inte att betalas ut. 

Regeringens förslag till nya miljözoner28 samt stöd till svensk 
biogas29 
Förslaget till nya miljözoner, som regeringen presenterade i dag, innebär att fordon som drivs 
med el, gas och vätgas tillåts i den strängaste zonen. Större zoner med ”nära-noll utsläpp” 
gynnar hälsa, luft och klimat mer än begränsade emissionsfria zoner. Energigas Sverige 
välkomnar regeringens förslag. 

Regeringens förslag innebär att fordon som drivs med el, gas eller vätgas som uppfyller Euro 6-
krav tillåts i den tredje och strängaste zonen. Det gäller både tunga och lätta fordon. Enligt 
Transportstyrelsens ursprungliga förslag skulle gasfordon förbjudas i denna zon. I zon två tillåts 
lätta fordon som uppfyller Euro 5-krav från år 2020 och Euro 6-krav för dieselbilar från år 2022. 

För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten för 2018 att 
stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år. 

Biogas bidrar till merparten av de svenska miljökvalitetsmålen och 
samtliga FN:s hållbarhetsmål30 
Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle och bidrar till samtliga 
FN:s hållbarhetsmål. Biogas, biogödsel, behandlingsprocessen och biogaslösningars 
samhällseffekter bidrar också till merparten av Sveriges 16 nationella miljömål. Det visar Linda 
Hagman och Mats Eklund, Linköpings universitet och Biogas Research Center, BRC, i en 
vetenskaplig rapport. Rapporten är framtagen inom EU-projektet ”Förstudie för regional 
utveckling av infrastruktur för biogas” på uppdrag av organisationen Biogas Öst.  

Vid analys av biogasens miljö- och samhällseffekter konstateras att effekterna är väl 
dokumenterade. Produktion och användning av biogas som drivmedel och restprodukten som 
växtnäring verkar i hela kedjan mot de sjutton globala hållbarhetsmål FN slagit fast. Flertalet 
mål direkt, såsom minskning av koldioxidutsläpp, självförsörjning av energi, fossilfritt bränsle, 
effektivare vattenrening, värme och el och mindre gifter i jordbruket. Andra mål indirekt, som 
jämställdhet och utbildning. 

                                                           
27 Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, 
modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen 
28 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-ger-besked-om-miljozoner/  
29 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/battre-stod-till-svensk-biogas/  
30 Rapport, The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy: http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1161103/FULLTEXT01.pdf 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-ger-besked-om-miljozoner/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/battre-stod-till-svensk-biogas/
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1161103/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1161103/FULLTEXT01.pdf
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Jordbruksverket31 
På uppdrag av regeringen driver Jordbruksverket ett pilotprojekt där deltagarna i projektet får 
ersättning för den biogas de producerar från stallgödsel. Syftet med projektet är att minska 
utsläppen av växthusgaser från gödselhantering genom ökad användning av stallgödsel som 
substrat för biogasproduktion.  

Projektet ska pågå 2014-2023 och deltagarna har sammanlagt fått drygt 19 miljoner kronor för 
den biogas som producerades 2015 och nästan 50 miljoner kronor för den biogas som 
producerades 2016. 

En första utvärdering visar på att produktion av biogas från stallgödsel bidrar till miljönytta 
genom att utsläppen av växthusgaser minskar. Det är framför allt utsläpp av växthusgaser från 
lagring av stallgödsel som minskar då gödseln används för produktion av biogas. 

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att få delta i projektet och 
därefter ansöka om stöd för gödselgas. Syftet med stödet är att bidra till ökad produktion av 
gödselbaserad biogas och därmed uppnå dubbel miljö- och klimatnytta genom minskade 
metangasutsläpp från gödsel samt ersättning av fossila energikällor.  

Jordbruksverket ger även bland annat Investeringsstöd till biogas. Du kan få stöd om du vill 
bygga en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas, 
uppgraderingsanläggning eller bygga en anläggning för rötresthantering. Syftet med stödet är 
att öka tillgången till och användningen av förnybar energi och det är länsstyrelsen som 
handlägger ansökan.  

Energimyndigheten32 
Tack vare stöd från Energimyndigheten i en särskild satsning som pågått mellan 2010 och 2016 
har 31 projekt vågat investera i för svenska förhållanden ny och oprövad biogasteknik. 
Projekten spänner över hela biogassystemet från förbehandling och produktion till 
slutanvändning och biogödselförädling. Energimyndigheten har stöttat dessa projekt med 
sammanlagt 178 miljoner kronor.  

Naturvårdsverket 

Matsvinn33 
Matsvinn påverkar både miljö och samhällsekonomi. För att minska mängderna mat som 
slängs är det viktigt att fler blir medvetna om detta. Naturvårdsverket samarbetar med 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att minska matsvinnet. 

Bakgrunden är att den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av vår totala 
påverkan på miljön: 

• Den svenska livsmedelshanteringen står till exempel för cirka 50 procent av vår totala 
övergödning och 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan 

                                                           
31 Jordbruksverket: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat.4.5abb9acc11c89b20e9e8000327.html 
32 Se exempel på: http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/nya-
anvandningsomraden-for-biogas/  
33 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat.4.5abb9acc11c89b20e9e8000327.html
http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/nya-anvandningsomraden-for-biogas/
http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/nya-anvandningsomraden-for-biogas/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/
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• Livsmedelsproduktionen ger också upphov till spridning av gifter, som 
bekämpningsmedel 

• Livsmedelssektorn är också en av de mest vattenkrävande sektorerna  

För att minska mängderna mat som slängs i onödan, behöver medvetenheten om matsvinnets 
betydelse för miljön öka. 

Regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2013-201534 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket redovisar tillsammans de senaste 
årens arbete för att minska matsvinnet. Matsvinnet har minskat. 

Uppdragets fem huvudområden har varit att:  

• analysera möjligheter och eventuella hinder  
• riktade informationsinsatser till konsumenter 
• ökad samverkan mellan olika aktörer 
• sprida information om goda exempel  
• stimulera till ökat utnyttjande av det oundvikliga matavfallet för produktion av biogas 

och utnyttjande av rötresten 

Tillväxtverket35 
Tillväxtverkets uppgift är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag 
att komma igång, växa och bli framgångsrika. De stärker vidare den regionala tillväxten genom 
strategiska investeringar. Som stödmyndighet för bland annat Landsbygdsprogrammet är det 
Tillväxtverket som beviljar projektmedel till exempelvis projekt inom biogas. Syftet med 
Landsbygdsprogrammet ätt att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön 
och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning 
och besökare. 

VINNOVA - De Strategiska innovationsprogrammen36 
Genom Strategiska innovationsprogram, samarbete för hållbar innovation, finansierar Vinnova 
tillsammans med Energimyndigheten och Formas sjutton strategiska innovationsprogram. 
Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar 
för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell 
konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer 
tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är 
välkomna att söka finansiering. Nedan följer några utvalda innovationsprogram relevanta ur 
biogasperspektiv:  

Bioinnovation, bygger på den strategiska innovationsagendan "En biobaserad ekonomi", som 
ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi. Målet är att Sverige 
ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi 2050. Programmets utgångspunkt är 
samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil. 

Sverige ska bli världsledande på att minimera och använda avfall. Det är visionen för den 
nationella innovationsarenan RE:Source. För att förverkliga den behövs nya tekniska metoder, 
                                                           
34 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Regeringsuppdrag-for-minskat-matsvinn-2013-2015-/  
35 Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/ 
36 VINNOVA: https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/ 
 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Regeringsuppdrag-for-minskat-matsvinn-2013-2015-/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Regeringsuppdrag-for-minskat-matsvinn-2013-2015-/
https://tillvaxtverket.se/
https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/
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affärsmodeller och processer. RE:Source ska vara en naturlig mötesplats där aktörer inom 
svensk industri, avfallshantering och forskning även kan söka finansiering till sina 
innovationsprojekt. Innovationer som tas fram inom ramen för RE:Source ska bidra till hållbar 
materialförsörjning, hållbart energisystem och effektivare användning av resurser i samhälle 
och näringsliv. RE:Source är den första samordnade satsningen som fokuserar på området 
resurs- och avfallshantering med målen:  

• RE:Source ska vara en välkänd, växande och tillgänglig innovationsarena 
• Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering är 

framgångsrikt tillämpade i samhälle och i näringsliv 
• Resultat och kunskap påverkar affärserbjudande, internationella standarder, 

miljömärkning, policyer och allmänhetens kunskap 
• Utbildning inom resurs- och avfallshantering leder till expertis och branschkompetens i 

världsklass 
• Betydligt högre svensk representation i internationella forsknings- och 

innovationsprojekt 
• Svenskt näringsliv exporterar tjänster och produkter i större utsträckning och har 

högre internationell närvaro 
• Attraktiva nya jobb skapas inom innovationsområdet 

InfraSweden 2030 skapar gränsöverskridande samarbete för att utveckla Sveriges framtida 
transportinfrastruktur. I den här satsningen finansierar vi projekt som utvecklar idéer och 
planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett 
smartare och mer hållbart sätt. 

InfraSweden 2030 är ett strategiskt innovationsprogram som ska bidra till utvecklingen av 
framtida transportinfrastruktur. Nyckelorden är integrerade och hållbara lösningar, 
systemperspektiv och global konkurrens. Störst fokus i programmet ligger på ett innovativt och 
multidisciplinärt angreppssätt och en bottom-up-strategi för innovation. Grunden för 
programmet är GIMI-agendan som togs fram 2012. 

Många nyckelaktörer i Sverige med kopplingar till transportinfrastruktur medverkar redan i 
InfraSweden 2030 som planerar satsningar inom olika fokusområden genom öppna 
utlysningar, enskilda projekt, nätverk och event.  

Länsstyrelsen i Skåne 
Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt för att utveckla biogasen. Här nedan redovisar vi några 
exempel på åtgärder och beslut. 

Verksamhetsplan 2018 
I Länsstyrelsens Verksamhetsplan 2018 under rubriken Minska klimatpåverkan och 
klimatanpassa står ”För att möta behovet av minskad klimatpåverkan måste vi ställa om och 
effektivisera energianvändningen, skapa en hållbar transportsektor och producera mer 
biogas.” Man konstaterar även att vi har stora utmaningar i Skåne som livsmedelssvinn, hur vi 
gör samhället mer cirkulärt samt behovet av att samverka med idéburen sektor. 

Produktionsmål för biogas 
Under 2009 fattade Länsstyrelsen i Skåne beslut om ett regionalt miljömål för ökad 
biogasproduktion på 3,0 TWh till år 2020. Målet är ett delmål under Begränsad 
klimatpåverkan. 
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Tillståndsprocess för biogasanläggningar37 
Länsstyrelsen prövar tillstånd för biogasanläggningar som klassas som tillståndspliktig 
miljöfarlig B-verksamhet, det vill säga biogasanläggningar som framställer mer än 150 000 
kubikmeter gasformigt bränsle eller tar emot mer än 500 ton avfall för biologisk behandling.  

Planeringsverktyg för biogas38 
Länsstyrelsen i Skåne och Biogas Syd har inventerat biogaspotentialen i skånska kommuner. 
Resultatet finns bland annat tillgängligt som GIS-kartor och i Excelformat:  

Investeringsstöd för biogas39 
Som företag kan en söka stöd till en anläggning för biogas eller bioenergi på landsbygden 
genom Landsbygdsprogrammet.  

Den som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan även ansöka om att få delta i ett 
projekt samt söka gödselgasstöd med syfte att bidra till ökad produktion av gödselbaserad 
biogas och därmed uppnå dubbel miljö- och klimatnytta genom minskade metangasutsläpp 
från gödsel samt ersättning av fossila energikällor. 

Energigas Sverige40 
Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad 
användning av energigaserna. Energigas Sverige agerar som branschens språkrör och är 
kontaktyta mellan dess medlemmar och beslutsfattare, media, näringsliv samt allmänhet. 

Energigas Sverige vill förstärka den positiva utveckling som energigaserna har. Energigaser är 
en självklar del av det hållbara samhället och bidrar till effektivare energianvändning, fler jobb 
och en renare miljö.  

Deras Vision Grön Gas 2050 visar att produktion och användning av förnybara gaser kan öka 
markant och utvecklas inom flera samhällsområden: 

• en klimatneutral industri med gas 
• fossilfria landtransporter 
• renare sjöfart med gas 
• fossilfri el- och värmeproduktion med gas 

En ökad produktion av förnybara gaser och fungerande distribution är förutsättningar för att 
visionen ska kunna uppnås. 

                                                           
37 Länsstyrelsen i Skåne: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/for-foretag/soka-tillstand/tillstandsprovning/Pages/biogas.aspx 
38 Länsstyrelsen i Skåne: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-
energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx 
39Länsstyrelsen i Skåne: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-
landsbygd/landsbygdsutveckling/landsbygdsprogrammet/Pages/landsbygdsprogrammets-
mojligheter.aspx och 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/godselgasstod.4.ac526c2
14a28250ac23333e.html 
40 Energigas Sverige: www.energigas.se/ 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/for-foretag/soka-tillstand/tillstandsprovning/Pages/biogas.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/for-foretag/soka-tillstand/tillstandsprovning/Pages/biogas.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/landsbygdsprogrammet/Pages/landsbygdsprogrammets-mojligheter.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/landsbygdsprogrammet/Pages/landsbygdsprogrammets-mojligheter.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/landsbygdsprogrammet/Pages/landsbygdsprogrammets-mojligheter.aspx
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/godselgasstod.4.ac526c214a28250ac23333e.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/godselgasstod.4.ac526c214a28250ac23333e.html
http://www.energigas.se/
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Avfall Sverige41 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. De representerar 
kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU, driver frågor 
som är viktiga för deras medlemmar och fungerar även som remissinstans. Avfall Sverige 
bedriver påverkansarbete både nationellt och inom EU. 

Lämpliga styrmedel för svenskproducerad biogas efter 202042 
Svensk biogas står idag inför problematiken med ökande volymer biogas som fått dubbla stöd 
(produktionsstöd i produktionslandet och skattebefrielse i Sverige). Detta har resulterat i att 
marknadspriset sänks. Problematiken gäller främst importerad biogas från Danmark. I en 
rapport från Avfall Sverige (2017) har undersökningar gjorts gällande att se över de 
existerande styrmedlen för biogas i Sverige. Förutsättningarna har studerats för att gå ifrån 
skattebefrielsen och istället satsa på andra styrmedel Allt för att skapa konkurrensneutralitet 
med övriga Europa. 

Genom att ha studerat de största länderna i Europa (sett till biogasproduktion) har det visat sig 
att Sverige är det enda land som fokuserat styrmedlen mot användarsidan. Övriga Europa har 
valt att styra mot produktionssidan. För att Sverige ska vara konkurrenskraftig och agera 
utifrån samma förutsättningar som övriga Europa bör de svenska styrmedlen riktas om. 

Benchmarking för effektivare biogasproduktion43 
Forsknings- och kunskapsföretag Energiforsk (icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av 
Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas) driver och 
samordnar energiforskning. De tog bl.a. 2017 fram rapporten Benchmarking för effektivare 
biogasproduktion. Resultaten visar att all utrustning inte utnyttjas effektivt och att det finns 
stora möjligheter att minska kvalitetsförlusterna, främst i förbehandlingen. Det visar sig också 
att tillgängligheten i många fall är hög, men att kostnaden för underhåll på enskilda 
anläggningar kan minskas genom en förbättrad substratkvalitet, en mer driftsäker utrustning 
och effektivare strategier för underhåll. Utöver det behövs bättre kunskaper i driftsäkerhet och 
förbättrad, systematisk mätning och uppföljning av underhållsrelaterade nyckeltal. 

Det finns alltså en stor potential till en ökad biogasproduktion till lägre kostnader för 
biogasanläggningarna. Det som krävs är en utökad mätning och en systematisk uppföljning av 
de grundläggande underhållparametrarna men också en ökad kompetens inom driftsäkerhet 
och underhållsekonomi.  

                                                           
41 Avfall Sverige: https://www.avfallsverige.se/ 
42 Lämpliga styrmedel för svenskproducerad biogas efter 2020 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=
News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1894&cHash=e22636c76eac495
a1031a238cc877eda 
43 Energiforsk: https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/22218/benchmarking-for-
effektivare-biogasproduktion-energiforskrapport-2017-353.pdf 
 

https://www.avfallsverige.se/
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1894&cHash=e22636c76eac495a1031a238cc877eda
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1894&cHash=e22636c76eac495a1031a238cc877eda
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1894&cHash=e22636c76eac495a1031a238cc877eda
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/22218/benchmarking-for-effektivare-biogasproduktion-energiforskrapport-2017-353.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/22218/benchmarking-for-effektivare-biogasproduktion-energiforskrapport-2017-353.pdf
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Svenska Testbäddar ska locka nya investeringar till Sverige44 
Regeringen har 2017 beslutat att ge Vinnova i uppdrag att etablera en nationell samordnande 
funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige som en del av Testbädd 
Sverige. 

Test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med 
en allt snabbare och en allt mer avancerad utveckling av varor och tjänster. Regeringen arbetar 
för att Sverige ska fortsätta vara en globalt attraktiv plats för framstående forskning och 
innovation. Regeringen lanserade Testbädd Sverige för att kraftsamla för innovation och att 
nya idéer och lösningar testas i Sverige. 

Det finns över 100 testbäddar i Sverige men kunskapen om dem är låg och regeringen 
beslutade i dag att ge Vinnova i uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för 
att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige, verka för framväxten av 
internationellt särskilt attraktiva test- och demonstrationsmiljöer och även marknadsföra dem 
till företag och investerare. 

Regional summering 

Energikontoret Skåne/Biogas Syd45,46 
Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer 
inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Man arbetar för att främja produktion, 
distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom 
Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. 

Universitet och högskolor 

Lunds Tekniska Högskola47 
Biogas produceras genom mikrobiologisk konvertering av olika typer av biomassa, som t ex 
hushålls-avfall, gödsel eller energigrödor. På LTH finns hög kompetens både kring metoder att 
använda enzymer och mikroorganismer för att producera biogas, etanol och andra förnybara 
energibärare. Systemstudier utvärderar också hela kedjan från bio massa till bränsle. 

Frågeställningarna är tvärvetenskapliga och komplexa. Biogasforskning handlar inte bara om 
energi, utan även till exempel om förbättrad avfallshantering och minskade metanläckage, 
lämpligheten av processens restprodukt som biogödsel i jordbruket och möjligheten att skapa 
system som ger ökad markbördighet. En förutsättning är därför samarbete över 
disciplingränserna. I Lund sker detta i stor utsträckning inom forskarnätverket LU Biofuels48 

Biogas är även ett hett ämne i regionen, och forskarna vid LTH är engagerade i arbetet med 
Färd-plan Biogas, ett projekt som syftar till att öka biogasproduktionen enbart i Skåne till 1–2 
TWh/år och involverar flertalet av aktörerna i regionen. Biogasproduktionen i Skåne idag 

                                                           
44 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/svenska-testbaddar-ska-locka-nya-
investeringar-till-sverige/  
45 https://kfsk.se/energikontoretskane/  
46 https://kfsk.se/biogassyd/  
47 LTH: http://www.lth.se/lthnytt/nr_1_2012/biogas/ 
48 LU Biofuels: http://www.lth.se/lu-biofuels/ 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/svenska-testbaddar-ska-locka-nya-investeringar-till-sverige/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/svenska-testbaddar-ska-locka-nya-investeringar-till-sverige/
https://kfsk.se/energikontoretskane/
https://kfsk.se/biogassyd/
http://www.lth.se/lthnytt/nr_1_2012/biogas/
http://www.lth.se/lu-biofuels/
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(2010) är 0,33 TWh, i hela landet 1,4 TWh. Skåne är det län som har störst biogaspotential i 
restprodukter, 2,9 TWh. 

Högskolan Kristianstad 
Högskolan Kristianstad har en kandidatutbildning i miljöteknik, ger kurser i bioenergi och har 
kunskap inom biogas. Man har etablerat ett samarbete med University of Da Nang i Vietnam bl 
a med fokus på biogas. 

Forskning vid Biogas Research Center49 
Syftet med BRC är att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och 
samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Tyngdpunkten ligger 
på process- och teknikutveckling, kompletterad med system- och samhällsforskning för att 
analysera resurseffektivitet samt samhälleliga och affärsmässiga villkor, eftersom den typen av 
kunskap är central för att resurseffektiva biogaslösningar skall implementeras. 

BRC finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av Linköpings universitet 
och en tredjedel av de medverkande parterna från näringsliv och offentlig sektor. Deltagare 
från näringsliv och offentlig sektor bidrar inte bara med finansiering i form av pengar, utan 
även med en stor insats av tid och engagemang. De deltar aktivt i forskningsverksamheten och 
har möjlighet både att påverka verksamheten och att kommersiellt nyttja resultaten. 

Forskarna inom BRC kommer från sju olika avdelningar på Linköpings universitet: Biologi, 
Energisystem, Företagsekonomi, Industriell miljöteknik, Molekylär bioteknik, Tema 
Miljöförändring samt Tema Teknik och social förändring. Centrumet administreras även från 
Linköpings universitet – läs mer om vår organisation här. 

BRCs forskning har en tyngdpunkt på process/teknikutveckling inom biogaslösningar med 
rötning. Denna sker i en systemmässig och samhällelig kontext som också måste förstås och 
studeras för att resurseffektiva biogaslösningar ska kunna utvecklas och spridas. BRCs ansats är 
transdiciplinär och bygger på interaktion och samverkan i flera olika dimensioner. Mellan 
företag med olika roller, mellan forskare med olika disciplinär bakgrund, mellan olika offentliga 
aktörer och dessutom mellan dessa olika grupper. På detta sätt kan forskningen bättre 
adressera utmaningar som är relevanta för aktörer i biogassektorn. 

Skånes färdplan för biogas – reviderad 201550 
"Skånes färdplan för biogas – Europas ledande biogasregion 2030" är en kraftsamling som leds 
av Region Skåne tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen Skåne, universitet och privata 
näringslivet.  

Färdplanen bygger på dialoger som skett i arbets- och referensgrupper och på intervjuer med 
nyckelaktörer i regionen. Drygt 60 aktörer har skrivit på avsiktsförklaringen och är med i detta 
viktiga arbete mot ett hållbart och tillväxtkraftigt Skåne.  Syftet med färdplanen är att 
tillsammans lösa de utmaningar och möjligheter som identifierats och få en positiv utveckling 
för biogasen längs hela värdekedjan.  

                                                           
49 BRC: http://www.biogasresearchcenter.se/ 
50 Region Skåne: https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/skanes-fardplan-for-
biogas/ 
Utvärdering: https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsnämnden/2015-01-
29/Utvärdering%20Skånes%20Färdplan%20för%20biogas/RAPPORT-Biogas_150112.pdf 
 

http://www.biogasresearchcenter.se/
https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/skanes-fardplan-for-biogas/
https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/skanes-fardplan-for-biogas/
https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2015-01-29/Utv%C3%A4rdering%20Sk%C3%A5nes%20F%C3%A4rdplan%20f%C3%B6r%20biogas/RAPPORT-Biogas_150112.pdf
https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2015-01-29/Utv%C3%A4rdering%20Sk%C3%A5nes%20F%C3%A4rdplan%20f%C3%B6r%20biogas/RAPPORT-Biogas_150112.pdf
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Visionen är att Skåne är Europas ledande biogasregion 2030 vilket innebär att år 2030: 

• är biogas en självklar del av Europas omställning till fossilbränslefrihet 
• är biogasen högt upp på EU:s agenda 
• är innovationsgraden i Skåne hög 
• är biogas ett effektivt drivmedel för fordons- och färjetrafiken 
• har Skåne en biogasinfrastruktur som passar marknadens behov 
• har biogasen en tydlig plats i det skånska kretsloppet 
• bidrar biogasen till att Skåne är klimatneutralt. 

Klimatsamverkan Skåne51 
Klimatsamverkan Skåne startade våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, 
Länsstyrelsen Skåne och de skånska kommunerna genom Kommunförbundet Skåne. Syftet 
med samverkan är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. 

Fossilfritt Skåne 2020 
100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få 
kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på 
klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Att ansluta sig till 100 % fossilbränslefritt 
är ett tydligt ställningstagande för framtiden. Det som en gång började som en politisk vision 
är idag något som flera organisationer, företag och privatpersoner tycker är en självklarhet. 

Ny klimat- och energistrategi för Skåne under 2018 
Till 2030 ska klimatutsläppen i Skåne sänkas till en tredjedel av dagens nivå genom bland annat 
klimatsmartare transporter, mer förnybar el och en hållbar konsumtion. Det framgår av 
förslaget till ny klimat- och energistrategi för Skåne, som tagits fram av Länsstyrelsen i 
samverkan med Region Skåne och Kommunförbundet inom Klimatsamverkan Skåne.  

Det tidigare regionala målet var att minska växthusgasutsläppen med 30 procent till 2020 från 
1990 års nivå, vilket nåddes redan 2015. 

Region Skåne 
Region Skåne har varit en ledande aktör i utvecklingen av biogas. Man har tagit på sig rollen att 
vara samordnare och pådrivare i många olika sammanhang. Några av de initiativ som nämns i 
denna rapport har kommit till genom Region Skånes medverkan. 

Från Bränslestrategi för övergång till förnybar energi52 (2009-06-09) finns följande hämtat. 

 

Ett huvudspår för fordonsbränsle och energiförsörjning är skånsk biogas, 
som är bra ur miljösynpunkt, gynnar skånsk sysselsättning och ger en 
försörjningstrygghet som inte är beroende av omvärlden. Även andra 
skåneproducerade bränslen (t ex miljödiesel/RME) kan prioriteras. 

                                                           
51 Klimatsamverkan Skåne: http://www.klimatsamverkanskane.se/ 
52https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/rs__215_09_branslestrategi.pdf?highlight=for
donsgas  

http://www.klimatsamverkanskane.se/
https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/rs__215_09_branslestrategi.pdf?highlight=fordonsgas
https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/rs__215_09_branslestrategi.pdf?highlight=fordonsgas
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Finansieringen sker inom den ordinarie budgetprocessen. De ekonomiska 
konsekvenserna är svåra att förutse, med de stora variationer i energipriser 
som nu karakteriserar marknaden. 

 

Från Trafikförsörjningsprogram för Skåne 201653 (2016-03-18) finns följande hämtat. 

Målet att vara fossilbränslefritt 2020 ska för kollektivtrafiken nås genom att 
i huvudsak använda biogas som drivmedel för den icke spårburna trafiken. 
Avsikten är att tydligt signalera behovet av biogas och därigenom stimulera 
till ökad produktion, vilket är nödvändigt om målen om fossilfri trafik ska 
uppnås. 

Region Skåne är sammanhållande i arbetet med Skånes färdplan för biogas 
och har i den rollen ett ansvar för att verka för ökad produktion av biogas i 
länet. Region Skåne ska därför i samband med upphandling av busstrafik 
premiera biogasen i syfte att öka efterfrågan på marknaden. 

 

 

 

Utvärdering av Regions Skånes utvecklingsmedel för biogas54  
Oxford Research fick i uppdrag att under juli månad 2013 genomföra en utvärdering utav 
Region Skånes utvecklingsmedel för biogas 2013. Utvecklingsmedlen är ett utvecklingspolitiskt 
verktyg för att bidra till att regionen år 2020 producerar 3 TWh biogas per år. Slutsatser som 
lyftes var:  

• Utvecklingsmedlens resultat kommer att ha hög kvalitet  
• Målen för biogasproduktionen kommer förmodligen inte att kunna nås  

Rekommendationer till Region Skåne:  

• Utarbeta en strategi för biodrivmedel, och i förlängningen för förnybar energi  
• Fortsätta att satsa på utvecklingsmedel för biogas till år 2020  
• Driva ett utvecklingsarbete inom administrationen av utvecklingsmedlen baserat på 

analysen i denna utvärdering  

Utredning biogasinfrastruktur 
2014 presenterade Region Skåne ”Utredning biogasinfrastruktur”. Utredningen gjordes i nära 
samverkan med E.ON Gas och Swedegas. Rapporten presenterade en djupare marknadsanalys 
av norra/nordöstra Skåne. 

                                                           
53 https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/tfp-2016_160318.pdf?highlight=fordonsgas  
54 Kommunförbundet Skåne: https://kfsk.se/biogassyd/wp-
content/uploads/sites/11/2015/01/Utvardering-av-Region-Skanes-utvecklingsmedel-for-biogas.pdf 

Målet att vara fossilbränslefritt 2020 ska för kollektivtrafiken nås 
genom att i huvudsak använda biogas som drivmedel för den icke 

spårburna trafiken. 

     

https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/tfp-2016_160318.pdf?highlight=fordonsgas
https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2015/01/Utvardering-av-Region-Skanes-utvecklingsmedel-for-biogas.pdf
https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2015/01/Utvardering-av-Region-Skanes-utvecklingsmedel-for-biogas.pdf
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Följande slutledningar kan dras från arbetet gällande norra/nordöstra alternativet: 

• Det saknas en tydlig hemvist för att driva utvecklingen av gasinfrastruktur 
• Det finns en produktionspotential av biogas 
• Det finns ett behov av metangas för industriella processer och transporter 
• Det finns ett initiativ till LNG-terminal i Åhus 
• Det finns kommersiella intressen för bioraffinaderi med möjlig biogasproduktion 
• Det finns inget kommersiellt incitament idag att bygga ledning med koppling till 

stamnätet för naturgas 
• Det finns ett antal intressenter som visat kommersiella intressen att producera biogas 

och/eller att köpa metangas för industriella ändamål 
• Det kan göras handel mellan olika nät utan direkt anslutning enligt ”Grön gas 

principen” 
• Det finns möjlighet att börja med ett regionalt nät i en första fas 

För att komma vidare föreslogs: 

• Att Region Skåne tar initiativ till bildandet av ett aktiebolag där infrastrukturfrågan kan 
drivas, med arbetsnamnet ”CH4 AB” 

• Att Region Skåne tar initiativ till ett rundabordssamtal med kommersiella intressenter, 
senast januari/februari 2015 

• Att genom ”Grön gas principen” kan industrin förses med konkurrenskraftig metangas 
och biogasköpare förses med grön gas 

• Att inledningsvis fokusera på regionalt nät med fokus på Kristianstad – Nymölla – Åhus 
– Nöbbelöv ”Den Gyllene Triangeln” 

Följande, gällande Kristianstads kommun, är hämtat från rapporten: 

Kristianstads kommun 
Kristianstads kommun är ett naturligt center för biogas med sin 22 åriga historia. Här finns 
Krinova Incubator & Science Park som har en permanent utställning med fokus på 
klimatsmarta lösningar och biogas. Krinova har medverkat i biogasrelaterade Östersjöprojekt 
liksom utrett möjligheten att använda lignocellulosa som råvara till biogasproduktion. 

LNG i Åhus Hamn 
På initiativ av Åhus Hamn & Stuveri AB samlades ett antal industriföretag från Åhus för att 
informeras och lämna sina synpunkter på etablering av en LNG-terminal i Åhus. Med all 
tydlighet framkom att de närvarande företagen har behov av konkurrenskraftig energi 
Företagen är utsatta för internationell konkurrens och man rikserar att utkonkurreras av 
utländska företag eller att produktion flyttas utomlands. Med få undantag så är det endast 
lägsta energipris som gäller. Undantag är de företag som har en koncernpolicy att succesivt gå 
över till förnybar energi. 

LNG öppnar upp för en renare sjöfart och är ett även ett alternativ för åkerier och andra 
lastbilsägare.  

Det framtida LNG-priset är svårt att sia om, men med all sannolikhet kommer priset att sjunka i 
samband med introduktion på världsmarknaden av den omdiskuterade amerikanska 
naturgasen utvunnen genom fracking-metoden (hydraulisk spräckning). 

Vår bedömning är att LNG kan både hota utvecklingen av biogas men omvänt så skapar den 
förutsättningar för ökad biogasproduktion i regioner där det inte finns tillgång till naturgas i 
nät. I oktober ankrade LNG-fartyget ”Independence” till vid den litauiska hamnstaden 
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Klaipeda. Fartyget är en terminal för omvandling av naturgas från flytande form, så kallad LNG, 
till gasform. Norska Statoil har skrivit på ett femårigt kontrakt på LNG-leveranser, varav den 
första planeras starta sista veckan i oktober 2014. 

Man kan i denna rapport läsa om det pågående arbetet under Kristianstads kommun/Åhus 
Hamn. 

 

Skånetrafiken 
Skånetrafiken är en förvaltning och en del av Region Skåne och har en politisk ledning, 
kollektivtrafiknämnden. 

Kollektivtrafiknämnden tar de stora övergripande besluten om till exempel budget, 
biljettpriser eller inköp av tåg. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har 
Skånetrafikens ledningsgrupp till sin hjälp. 

 

Klimatstudie av olika fordonsdrivmedel i Skåne55 (2016-08-29) 
Profu har på uppdrag av Sysav, E.ON, Öresundskraft, VA Syd, NSR och C4 studerat 
klimatpåverkan från fordonsdrivmedlen biogas, el, HVO och FAME/RME. Analysen har utgått 
från klimatnyttan av att driva en stadsbuss med respektive drivmedel, och syftar till att visa 
vikten av vilken metod man väljer när man klimatvärderar drivmedel. 

Från rapporten har vi hämtat följande. 

                                                           
55 https://www.sysav.se/globalassets/media/filer-och-dokument/informationsmaterial-broschyrer-
arsredovisningar-faktablad-rapporter-etc/rapporter/rapporter-2017/klimatstudie-av-olika-
fordonsdrivmedel-i-skane.pdf  

https://www.sysav.se/globalassets/media/filer-och-dokument/informationsmaterial-broschyrer-arsredovisningar-faktablad-rapporter-etc/rapporter/rapporter-2017/klimatstudie-av-olika-fordonsdrivmedel-i-skane.pdf
https://www.sysav.se/globalassets/media/filer-och-dokument/informationsmaterial-broschyrer-arsredovisningar-faktablad-rapporter-etc/rapporter/rapporter-2017/klimatstudie-av-olika-fordonsdrivmedel-i-skane.pdf
https://www.sysav.se/globalassets/media/filer-och-dokument/informationsmaterial-broschyrer-arsredovisningar-faktablad-rapporter-etc/rapporter/rapporter-2017/klimatstudie-av-olika-fordonsdrivmedel-i-skane.pdf
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Slutsatser specifikt för biogas 

• Biogas från matavfall tillhör de drivmedel med störst reduktion av klimatpåverkan. 
• Biogas är mer än ett drivmedel – den är en del av ett lokalt kretslopp och bidrar till att 

uppfylla viktiga samhällsmål. 
• Med nuvarande marknadsförutsättningar överlever inte biogasproduktionen 

ekonomiskt utan intäkterna från fordonsgasen. 
• Om man värderar klimatpåverkan utifrån den svenska CO2-skatten så kan man i en 

upphandling för kollektivtrafiken tillåta att: 
- Biogasdrift är 7 kr per fordonsmil dyrare jämfört med eldrift 
- Biogasdrift är 1 kr per fordonsmil dyrare jämfört med HVO (medelvärde) 

• Koldioxidbesparingen om Region Skånes alla stadsbussar drevs med biogas istället för 
diesel värderas till mellan 30-95 miljoner kronor. 

Som framgår av Figur 1 är biogas producerat från matavfall, i skånska anläggningar3, ett av de 
biodrivmedel som studerats som ger störst reduktion av klimatpåverkande utsläpp jämfört 
med fossil diesel4. 

Det finns tydliga nationella mål om att öka utsorteringen av matavfall för biogas- och 
biogödselproduktion. Detta är ett starkt incitament för att öka biogasproduktionen från 
matavfall. Vi har utifrån detta resonemang antagit att en utökad biogasproduktion i Skåne 
framförallt kommer att baseras på matavfall, även om det finns andra potentiella substrat. 

 

 

 

 

 

En viktig aspekt kring biogasen är de mervärden som den uppfyller. Biogas är mer än ett 
drivmedel – den är en del av ett lokalt kretslopp och bidrar till att uppfylla viktiga samhällsmål i 
form av återförande av näringsämnen (genom biogödsel) och för sin roll i omställningen mot 
målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. I Skåne län finns dessutom ett än mer 
ambitiöst lokalt mål som fastställer att länet till år 2020 ska vara 100 % förnybart5. Det finns 
även en ambitiös plan om att Skåne år 2030 ska vara Europas ledande biogasregion. Som 
nämnts ovan finns det idag tydliga nationella mål att sortera ut matavfall och återvinna 
biologiskt så att både energi och näring tas tillvara. Till år 2018 ska enligt det nationella 
miljömålet 50 % av matavfallet återvinnas så att växtnäringen tas tillvara och 40 % av allt 
matavfall återvinnas så att både energi och växtnäring tas tillvara. 

Biogasen ska ses som en del i ett slutet kretslopp, där samhällets avfall tas tillvara. Den biogas 
som uppkommer genom rötning av avfallet kan användas till bl.a. drivmedel, el samt 
kraftvärme. Dessutom kan en stor del av rötresten återföras till åkermark i form av biogödsel, 
som kan ersätta konstgödsel, ett ur klimatperspektiv sämre alternativ. Ytterligare en aspekt är 
att den svenska ekologiska matproduktionen idag till stor del är beroende av denna inhemska 
tillgång på biogödsel. Biogasproduktion från avfall kan alltså i princip jämställas med ett 
”bioraffinaderi” där man utöver produkterna biogas och biogödsel också genererar en 
nyttighet i form av att behandla avfall. Denna nyttighet är central i ett samhällsperspektiv och 
innebär att alternativ avfallsbehandling kan undvikas. 

Biogasen är mer än ett drivmedel – den är en del av ett lokalt kretslopp 
och bidrar till att uppfylla viktiga samhällsmål 

Från Klimatstudie av olika fordonsdrivmedel i Skåne 
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Lokal historik, strategi och mål 

Kristianstads kommun56 
Kristianstads kommun är en av Sveriges ledande biogaskommuner. Biogasen produceras lokalt, 
från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet, av 
Kristianstads Biogas, ett dotterbolag till C4 Energi. Den färdiga biogasen säljs till E.ON, som i sin 
tur marknadsför och säljer biogasen vidare till fordonskunder.  

Biogasproduktionen startade den 20 december 1996 i lokaler som tidigare utgjort rötkammare 
och sockerbruket, som avvecklades 1990/91. I mitten av 1990-talet kom nya regler om att 
organiskt material inte skulle tillåtas på deponi, vilket bidrog till att Kristianstad blev en av de 
första industriella biogasanläggningarna i landet. 

Kommunala miljömål57 
Kristianstad har lokala miljömål som anger riktningen för sitt miljöarbete. Som 
kommuninvånare ska du kunna känna förtroende för att kommunens verksamhet bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Samt för bevarande av naturvärdena i kommunen.  

Kommunfullmäktige har antagit ett miljömålsprogram med mål och åtgärder för perioden 
2016-2020. Miljömålen beskriver riktningen kommunen ska arbeta.  

Miljömålen är indelade i fem olika målområden med 12 viktiga punkter för miljömålen fram till 
år 2020: 

• Målområde 1: Mångfalden i miljön 
• Målområde 2: God vattenstatus 
• Målområde 3: Giftfri och säker miljö 
• Målområde 4: Hållbara bebyggelse miljöer 
• Målområde 5: Klimat och luft 

I miljömålsdokumenten specificeras mål och åtgärder som ingår i miljömålsprogrammet. Det 
finns dessutom fler strategier och program som konkretiserar miljömålen ytterligare. Några 
sådana exempel är biogasstrategi, klimatstrategi, avfallsplan och vattenstrategi. 

Klimat och energistrategi 
Kristianstads utsatta läge med Sveriges lägsta punkt har varit en bidragande faktor till att man 
från politiskt håll tidigt tog ställning i klimatfrågan. Kommunen var en föregångare i 
omställningen till fossilfria transporter genom att etablera en storskalig produktionsanläggning 
för biogas i Karpalund. Många av de kommunala fordonen körs på biogas och även 
Skånetrafikens bussar körs på det lokalt producerade bränslet. 

2018 antog Kommunfullmäktige en ny klimatstrategi som kommer att ligga till grund för de 
kommande årens klimatarbete 

Kommunen har även antagit målet att få en fossilbränslefri verksamhet till 2020. 

                                                           
56 Kristianstads kommun: https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-
hallbarhet/klimat-och-miljo/biogas/  
57 https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/klimat-och-
miljo/miljomal/  

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/klimat-och-miljo/biogas/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/klimat-och-miljo/biogas/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/klimat-och-miljo/miljomal/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/klimat-och-miljo/miljomal/
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Klimat- och energistrategin är en fördjupning av kommunens miljömålsarbete inom berörda 
områden. Kopplat till strategin finns kommunens biogasstrategi (KF 2015-05-19), avfallsplanen 
(KF 2013-11-12) samt trafikstrategin (KF 2016-06-21) med påföljande trafikplan under arbete. 

Borgmästaravtalet58 
Kristianstads kommun har undertecknat Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors for Climate & 
Energy). 

Det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi samlar tusentals lokala myndigheter 
som frivilligt åtagit sig att implementera EU:s klimat- och energipolitiska mål. 

Borgmästaravtalet lanserades år 2008 i Europa, och hade som ambition att samla lokala 
myndigheter som frivilligt åtagit sig att uppnå och överträffa EU:s klimat- och energipolitiska 
mål. 

Initiativet introducerade inte bara en ny slags gräsrotsbaserad strategi för energi- och 
klimatåtgärder, utan visade även snabbt resultat som överträffade alla förväntningar. 

Avtalet samlar nu över 7000 lokala och regionala myndigheter i 57 länder och kan dra nytta av 
kompetensen hos en världsomspännande rörelse bestående av intressenter från olika 
sektorer, och hämta teknisk och metodologisk hjälp från särskilt avsedda kanslier. 

Det globala borgmästaravtalet kan dra fördel av de erfarenheter som gjorts under de senaste 
åtta åren i Europa och på andra platser, och bygger vidare på de viktiga framgångsfaktorer som 
lagt grunden för initiativet: gräsrotsstyrning, samarbetsmodell på flera nivåer och det 
kontextdrivna ramverket för åtgärder. 

Klimatkommunerna59 
Kristianstads kommun är medlem i organisationen Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är 
en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. 
De 37 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- 
och energimål och ambitiösa åtgärder. 

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige 
genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en 
pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, 
hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.  

Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till att gemensamt representera över 4 miljoner 
invånare. 

Fossilfria kommuner 
Under 2016-2018 ska tio skånska kommuner, däribland Kristianstad, arbeta för att minska sin 
användning av fossil energi till ett minimum. Projektet leds av Klimatsamverkan Skåne. 

Det övergripande målet med de båda projekten Fossilfria kommuner i norra respektive södra 
Skåne är att de tio kommuner som deltar ska få ner användningen av fossil energi till en 
minimal nivå i sina verksamheter. Det innebär mer konkret att kommunerna vid projektets slut 
tillsammans i genomsnitt ska ha nått: 

                                                           
58 http://www.borgmastaravtalet.eu/sv/  
59 http://www.klimatkommunerna.se/Om-klimatkommunerna/  

http://www.borgmastaravtalet.eu/sv/
http://www.klimatkommunerna.se/Om-klimatkommunerna/
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• 100 % fossilbränslefri elanvändning 
• Minst 90 % fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning  
• Minst 50 % fossilbränslefri användning av energi för egna resor och 

transporter 

Technical visits 
Kommunen har under framför allt första decenniet på 2 000-talet besökts av delegationer från 
när och fjärran. Man har framförallt varit intresserad av biogasen och dess lokala kretslopp 
inkluderande omgivande lantbruk, insamling av matavfall samt samverkan med industrin i 
from av livsmedelsavfall som biogassubstrat och som köpare av gas. 

Kristianstads kommun har aldrig haft en fast organisation för technical visits utan det har 
hanterats inom ramen för kommunen klimatstrategiarbete samt av Kristianstad Biogas AB. 

Det behövs skapas en fast struktur för technical visits med tydlig ansvarsfördelning och 
erbjudande måste paketeras. 

Bakgrund till biogas i kommunen 
Redan i början av 1990-talet nämndes biogas för första gången i kommunen, då i en motion 
från miljöpartiet. Kommunen tillsatte då en utredningsgrupp och 1995 genomfördes ett antal 
aktiviteter för att bereda väg för biogas som fordonsbränsle. Informationsfilmen ”Full gas in i 
framtiden” spelades in och under Kristianstadsdagarna anlades en bilfri innergård i 
rådhuskvarteret för att sätta fokus på trafiken som ett av de stora miljöproblemen. Under 
Kristianstadsdagarna rullade också en gasbuss som demonstration och en gasdriven Volvo 
visades upp. Miljö- och hälsoskyddskontoret arrangerade samma år en studieresa till Göteborg 
inkluderande ett studiebesök på Volvo, då mycket aktiva inom biogasområdet. Foldern 
”Kristianstad satsar på biogas” tas fram. 

Biogasstrategi 
Det finns utmärkta förutsättningar för biogasproduktion i Kristianstad och en stor potential för 
att skapa tillväxt och attraktionskraft samtidigt som fossilberoendet minskar. Produktion av 
biogas från gödsel reducerar metanutsläppen vid lagring. Man får dessutom biogödsel som ger 
mindre lustgasutsläpp efter spridning och förbättrat upptag av växterna så att förlusterna blir 
mindre. 

Kommunen har tagit ett helhetsgrepp på biogasen och satt upp mål och åtgärder i en 
biogasstrategi.  

Strategin antogs av kommunfullmäktige under 2015. Strategin innehåller fyra olika områden 
med tillhörande 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:  

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

o Ett fjärde publikt tankställe etableras. 
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• Positionering 
Kristianstad ska vara ledande i Europa när det gäller att visa upp helhets- och 
systemtänkande för biogasproduktion och biogasanvändning.  Strategiarbetet följs upp 
årligen. 

Biogasläge 2015 
2015 producerades ca 61 GWh biogas (61 % av målet) och 2014 såldes 38,1 GWh som 
fordonsbränsle (48 % av målet).  

Härlövsdeponin 
I Kristianstads kommun är Härlövsdeponin det största avfallsupplaget där det fortfarande 
utvinns metan. Produktionen minskade kraftigt under 2015 och kommer succesivt att klinga 
av. All deponigas förbränns i Allöverket.  

Centrala 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 en del av 
biogasen som bildas i renings-verket för fordonsdrift.  

Karpalunds biogasanläggning 
I Karpalund samrötas gödsel, organiskt avfall från livsmedelsindustrin och organiskt 
hushållsavfall. Av den biogas som producerades i Karpalund under 2017 såldes 34 GWh som 
fordonsgas, 19 GWh såldes till Allöverket och 4 GWh egen användning i anläggningen. 

Biogas i ett lokalt kretslopp 
Biogasen i Kristianstad är en del av ett lokalt kretslopp. Grödan skördas och blir till livsmedel, 
djurfoder eller råvara. Rent avfall från livsmedelsindustrin är ett viktigt substrat i 
biogasanläggningen.  Kor, grisar och andra djur på gården producerar gödsel som är utmärkt 
råvara till biogasproduktionen. Hushållens matavfall samlas in och blir till biogas. På 
biogasanläggningen utvinns biogas från en slurry som består av gödsel, matavfall och 
restprodukter från livsmedelsindustrin. Det utvinns även biogas från reningsverk och soptipp. 
Biogas kan använda som drivmedel i fordon efter uppgradering. Den renade biogasen går till 
tankställen i Kristianstad där man kan tanka sitt fordon med 100 % äkta biogas. Från rötresten 
från biogasproduktion får man ett näringsmässigt lättillgängligt gödselmedel, biogödsel, som 
går tillbaka till åkern och grödan. Biogödseln kan ersätta konstgödning. Från toalett och övrigt 
hushåll kommer avfall som avloppsvatten till reningsverk, där man utvinner biogas. Slammet 
behandlas separat och blir inte till biogödsel. Till villor, flerfamiljshus och kontor levereras 
värme och elenergi producerad på bl a biogas. 

Kristianstad Biogas bidrar genom sin biogasproduktion med en positiv klimatpåverkan. C4 
Energis klimatbokslut60 redovisar att biogasproduktionen indirekt skapar en undviken årlig 
klimatpåverkan. 

 

 

 

                                                           
60 http://www.c4energi.se/sv/klimatbokslutet/  

http://www.c4energi.se/sv/klimatbokslutet/
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Biogasproduktion – del av ett hållbart och cirkulärt kretslopp för produktion av 
livsmedel, gödning och energi. 
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Biogasstatistik 
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Biogasens värdekedja 
 

 

C4 Energi AB 
C4 Energi är en koncern ägd av Kristianstads kommun. Koncernen består av tre bolag varav två 
dotterbolag. Inom koncernen har vi elavtal, elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, fibernät, biogas & 
biogödsel. 

Kristianstad Biogas AB 
Kristianstad Biogas AB är ett av C4 Energi helägt bolag. Biogasanläggning startades i december 
1996 i Karpalund för att ta omhand organiskt avfall från maten (bruna påsarna) och 
slakterierna samt gödsel. 2013 tog C4 Energi över verksamheten. Man har ansvar för biologisk 
behandling av gödsel och organiskt avfall. 

Under året kommer Kristianstad Biogas AB att utreda förutsättningar att ta fram KRAV- 
och/eller EU-certifierat biogödsel. 

Renhållningen Kristianstad AB 
Renhållningen Kristianstad är Sveriges äldsta renhållningsbolag – ett framtidsföretag! Man 
arbetar aktivt för att utveckla insamlingen av hushållsavfall i Kristianstad. Man vill ge 
Kristianstads invånare hög service med inriktning på ekonomi, miljönytta och tillgänglighet.  

Bolaget implementerar just nu det nya insamlingssystemet Fyrfack. Med detta system vill man 
ge invånarna bättre förutsättningar att sortera ut förpackningar, matavfall, restavfall och 
småelektronik. Bolaget sorterar idag ut ca 70 % av matavfallet i kommunen (Figur X nedan) och 
bedömningen är att matavfallsinsamlingen kommer öka än mer kommande åren. 
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Åhus Hamn AB 
Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och är sydöstra Sveriges 
största containerhamn. Hamnens stora affärsområden är bulk- och containerhantering samt 
magasinsuthyrning. Bulkhanteringen står för drygt 70 % av den totalt hanterade volymen. 

Inom hamnområdet verkar flera stora företag, The Absolut Company, Svenska Lantmännen, 
Knauf Danogips GmbH, Svenska Foder AB, Yara AB, Akzo Nobel Chemicals AB och KLF. 

Åhus Hamn & Stuveri AB arbetar målmedvetet med ett utvecklat samarbete mellan de olika 
transportslagen. Eftersom det finns järnvägsräls ut på kaj och intill magasin kan man på ett 
effektivt sätt kombinera järnväg och sjöfrakt. 

Företagets omsättning uppgår till ca 50 MSek och har en godsvolym på ca 800 000 ton. 
Företaget har 30 anställda. Åhus Hamn & Stuveri AB ägs av Kristianstads Kommun till 54 % och 
av privata intressen Åhus Stuveriintressenter AB till 46 %. All mark ägs av Kristianstads 
kommun. All utrustning ägs av bolaget. 

I maj 2016 presenterade E.ON Gas Sverige AB samt Swedegas AB Gasnät för regional 
utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid. Swedegas AB äger, driver och 
underhåller transmissionssystemet för gas. E.ON Gas Sverige AB äger, driver och förvaltar den 
största delen av Sveriges distributionsnät. Företagen samverkar för en utveckling av ett 
regionalt gasnät (se bild) i nordöstra Skåne. Visionen är att knyta ihop Bromölla/Nymölla, 
Kristianstad, Nöbbelöv samt Åhus. En ny produktionsanläggning för biogas planeras i Nymölla 
och en LNG-lager kommer att byggas i Åhus Hamn. 

Det regionala gasnätet skapar bra förutsättningar för ett cirkulärt system i samverkan med 
lantbruk och andra företag. Man skapar även förutsättningar att tillgodose industrins behov av 
billig energi, antingen genom attraktiva biogaspriser och/eller gröngasväxling. LNG-lagret 
kommer att fungera dels som en buffert i nätet och dels som en billig energikälla. 
Världsmarknadspriset på olja kommer att avgöra attraktionskraften.  

Det regionala gasnätet skapar en kostnadseffektiv distribution av biogas.  

Varför behövs ett gasnät? 

• Göra biogasen tillgänglig för alla 
• Möjlighet till biogasinmatning – upp till 80 % biogas i nätet (1-5 % i det västsvenska 

nätet) 
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• Anslutning av stora industrier 
• Tillfälle för anslutning av småskaliga användare (jordbruk, transport, småskalig 

industri) 
• Möjlighet till samförläggning av biogödselledning 
• En anläggning istället för flera (underlättar för Räddningstjänsten) 

Varför en placering i Åhus Hamn? 

• Kluster av industrier och transportörer med stort energibehov 
• Goda logistikmöjligheter både för införsel och distribution (tåg, lastbil, fartyg) 
• Skapa förutsättningar för långsiktig energiförsörjning idag och i framtiden 
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Vattenriket 
2005 blev Kristianstads Vattenrike godkänt som biosfärområde av FN-organet Unesco. Som 
biosfärområde är Vattenriket ett internationellt erkänt modellområde för hållbar 
samhällsutveckling. 

Kristianstads kommun har antagit utmaningen att visa hur utveckling och bevarande kan gå 
hand i hand i praktiken. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en av motorerna i 
kommunens hållbarhetsarbete. Vattenriket är dessutom en viktig del i varumärket Kristianstad 
och en resurs i arbetet med att skapa en attraktiv kommun med en långsiktigt hållbar livsmiljö. 
Arbetet grundar sig på målen i Unescos biosfärprogram för 2015-25, Kristianstads kommuns 
strategiska färdplan till 2020 och Naturvårdsverkets riktlinjer för landets naturum. 

Ett av målen i Unescos biosfärprogram är att främja forskning och utbildning om biologisk 
mångfald och hållbarhet. I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike pågår ett kontinuerligt 
arbete med att ta fram och sprida ny kunskap och att uppmuntra till naturupplevelser i 
området. På naturum får skolbarn kunskap om biologisk mångfald och hållbar 
samhällsutveckling genom undervisning och biosfärläger. 

Högskolan Kristianstad har en viktig roll som forskningsnod i Vattenriket. Forskningsprojekt 
och examensarbeten är källor till ny kunskap. Resultatet av forskning, inventeringar och 
provtagningar sprider biosfärkontoret i artiklar på hemsidan, pressmeddelanden, skriftserien 
Vattenriket i fokus och vid konferenser. 

Genom att utbilda biosfärambassadörer och samarbeta med Vattenrikets vänner förankrar vi 
arbetet med biosfärområdet i bygden. Vännerna samlar också in pengar och stöttar olika 
projekt i Vattenriket. 

Krinova AB 
Krinova Incubator & Science Parks uppdrag är att öka nordöstra Skånes och Skånes 
attraktionskraft och tillväxt, genom att arbeta för att skapa och erbjuda: 

• En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet  
• En Innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag 
• En plattform för utvecklingsprojekt inom profilområdet mat/miljö/hälsa 

Krinova är en innovationsdrivande nod för utveckling genom en stor och levande ”community” 
av företag. 

Visionen är att Krinova är en förebild för de bästa 

• genom att vara medskapare av dynamiska och gränsöverskridande samarbeten och 
som tillåtande och målinriktat bidrar till fler och mer innovativa företag och ett 
sammanhållet innovations-ekosystem. 

• genom att aktivt verka för utvecklingen av en sjudande mötesplats och 
innovationsstadsdel, ett attraktivt och växande nordöstra Skåne, och en stor ”Food 
Community” som innoverar den smarta maten i Skåne. 

Science Parken är mötesplatsen för människor, företag, idéer och kreativitet. På Krinova, strax 
intill Högskolan Kristianstad, har drygt 100 företag sin hemvist. Hit kommer också årligen drygt 
25 000 besökare på möten och konferenser. 

Krinova är plattformen för utvecklings- och innovationsprojekt. Ny teknik för vattenrening, 
utveckling av helt nya mat- och dryckeskoncept med stöd av en mångkulturell kompetenspool 
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och TransforMAT den digitala plattformen för matföretagare är något av det vi erbjuder inom 
Krinovas profilområde mat – miljö – hälsa. 

Man är katalysator för kunskapsintensiva tillväxtföretag. På Innovationsarenan finns erfarna 
business designers, en bred palett av verktyg, och nätverk, allt för att ge stöd i utveckling av 
människor, företag och idéer. 

Krinova är en av landets 70 inkubatorer och science parks, där samverkan mellan företag, 
organisationer, högskola och samhälle lägger grund för innovationer och utveckling. Krinova 
Incubator & Science Park ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad. 

Innovationsfilosofi 
Krinova har tillsammans med Högskolan Kristianstad tagit på sig ledartröjan för att skapa ett 
innovationsekosystem där man arbetar metodiskt och kontinuerligt med att identifiera och 
definiera utmaningar och möjligheter inom korsande innovationsfält = Co-Learn. Här pågår ett 
kontinuerligt insiktsarbete där uppgiften är att skapa mötestillfällen och 
diskussionsmöjligheter över disciplinområden och mellan både offentliga och privata 
organisationer. Öppen innovation är ett förhållningssätt och en självklar utgångspunkt, dvs 
innovationsarbete över organisatoriska gränser. 

I Co-Design fasen ”prototypas” koncept, produkter, tjänster och organisationer, tillsammans 
med det befintliga näringslivet, som i konsortier skapar projektembryon runt de definierade 
utmaningarna. Målet är att hitta det som trillar mellan stolarna och organisera dessa 
projektembryon för maximalt värdeskapande. Traditionellt innovationsstöd i inkubatorer och 
science parks coachar kommersialisering av affärsidéer i fasen Co-effectuate. Utmaningsdriven 
och öppen innovation kräver faserna Co-Learn och Co- Design som tillsammans med Krinovas 
medskapande förhållningssätt, med business designers som ”extra entreprenörer”, maximerar 
tillväxtpotentialen och ökar livskraften för företagen och konsortierna som driver 
innovationsprojekten. 

Kompetensen, förhållningssättet och förmågan gör Krinova till en innovationsdrivande nod 
med relevans för både samhällets och näringslivets utveckling. 

 

Klimatallians Skåne Nordost61 
Klimatallians Skåne Nordost skapar möten mellan klimat- 
och affärsnytta. I nätverket samlas företag som arbetar 
aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och 
ser värdet med att dela kunskap. Mixen av företag och ett 
nära samarbete med kommuner, högskola samt Krinova 
gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer 
och nya samarbeten.  

Klimatalliansen består idag av ett 20-tal företag från olika 
branscher och med stor geografisk spridning. Man arbetar 

i nätverksform med utbyte av erfarenheter och får ny kunskap inom klimat-och 
energiområdet. 

                                                           
61 www.klimatallians.se  

http://www.klimatallians.se/
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SuperVisions 
Showroomet SuperVisions invigdes i november 2008 av USA:s dåvarande ambassadör Michael 
Wood. Utställningen hade temat miljöteknik. Sedan invigningen har utställningen besökts av 
både nationella och internationella besökare. 

Krinovadagen genomfördes 2012 i samarbete med bl a Globe Forum. Under Krinovadagen 
hölls ett seminarium med fokus på marknads-potentialen för biogas i södra Sverige och 
länderna runt Östersjön samt invigdes en biogasutställning av Polens ambassadör i Sverige 
Adam Hałaciński. Utställningen visar värdekedjan för biogas, marknadsför företag samt olika 
biogasaktörer som har fokus på den svenska och/eller den internationella marknaden. 

Nuvarande utställning, Blue Growth, är en interaktiv utställning där besökaren kan tillgodogöra 
sig kunskap om vatten ur ett kretsloppsperspektiv. Utställningen invigdes på Vattendagen 
2017 av Havs- och Vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit samt Skånes 
landshövding Annelie Hulthén inför 80 deltagare.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

USA:s ambassadör Michael Wood inviger                                            Polens ambassadör Adam Hałaciński inviger 
SuperVisions                                                                                       biogasutställningen 

Vattendagen 
Vattendagen är ett årligt samarrangemang mellan Krinova, Länsstyrelsen i Skåne, 
Handelskammaren samt Sydsvenska Miljörättsföreningen. Vattendagen bjuder på 
internationella och nationella föredragshållare och har även en workshop där deltagarna 
penetrerar vattenutmaningarna i samhället. På Vattendagen möts representanter från 
verksamheter i olika delar av vattenkretsloppet. 

På Vattendagen 2018 deltog Sveriges miljöminister Karolina Skog. Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren släppte sin rapport Vattenutmaningen som fokuserar på företags olika sätt 
att hantera vattenfrågan. 

Baltic Biogas Alliance 
Krinova presenterade 2011 en projektidé om konceptualisering av Baltic Biogas Alliance med 
målet att kunna etablera ett ”Centre of Excellence” på biogasområdet i Kristianstad med 
upptagningsområde i södra Östersjön.  Inom ramen f ör projekt, i samverkan med små- och 
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stora aktörer, avser vi att ta fram en konceptplan som innehåller vision, syfte, mål, definierade 
målgrupper och intressenter samt informationsmaterial med specifik logotype. 

Biogasindustrin är en ny framtidsbransch med stora möjligheter, inte minst för landsbygden. 
Exempel på utvecklingsområden:    

• Ny, ung och omogen bransch som har svårt att få tag på utbildad personal. 
Utbildningsinsatser krävs för att få personal med rätt kompetens. Industrin är intresserad av 
att högskolan startar utbildning mot vatten och biogas. 

• Stort behov av nya bas-innovationer vilket gör att branschen behöver förenas i samverkan 
för att öka lönsamheten  

• Delta i/leda internationella innovations- och utvecklingsprojekt  

• Samverkan mellan stora och små företag och mellan privata och offentliga aktörer. 

Storskalig livsmedelsindustri inom slakteribranschen har spelat en viktig roll för utvecklingen 
av biogasproduktion i Kristianstadsregionen. När verksamheter nu flyttar är det dags att se 
andra möjligheter t ex hos små- och medelstora lantbruksföretag. 

Trender 
Trender i samhället tas över av nya trender. För Kristianstads kommun är det viktigast att ha 
en långsiktig strategi för biogasen i det cirkulära samhället. Denna strategi måste sedan sättas i 
relation till trenderna och inom ramen för det byggs samarbete nationellt såväl som 
internationellt; en kombination av samhälls- och varumärkesbyggande. 

Cirkulär och biobaserad ekonomi62 
Regeringen driver en politik för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen och målen 
i Agenda 2030. För att lyckas behöver Sverige ställa om från en linjär och fossilbaserad 
ekonomi till cirkulär och biobaserad ekonomi. Ett hållbart nyttjande av naturresurser och en 
omställning till ett fossilfritt samhälle är en stark drivkraft för omställningen till cirkulär och 
biobaserad ekonomi. Samverkan mellan samhällets aktörer med fokus på hållbara produkter 
och affärsmodeller är en förutsättning. 

Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi kommer att stödja omställningen 
genom att engagera alla delar i värdekedjorna. Företagens strategiska kompetensförsörjning 
behöver stärkas för att industrins tillväxt och konkurrenskraft även fortsatt ska utvecklas. 
Genom en generell kunskapshöjning i samhället kan alla genom sina konsumtionsval bidra. Ett 
viktigt syfte med programmet är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter ska 
ersättas med biobaserade. Vi ska därför säkra tillgången till framtidens bioråvara. Genom 
produktdesign och nya affärsmodeller ska varor cirkuleras så att inget går till spillo. 

                                                           
62 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/cirkular-
och-biobaserad-ekonomi/  

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/cirkular-och-biobaserad-ekonomi/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/cirkular-och-biobaserad-ekonomi/
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Hållbar stadsutveckling63 64 
Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket har fått ett 
gemensamt uppdrag om att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar 
stadsutveckling. 

Plattform för hållbar stadsutveckling ska leda till ökad samverkan, samordning, 
kunskapsutveckling, kunskapsspridning och, erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. 
Den ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med 
hållbar stadsutveckling. Boverket har en samordnande roll i uppdraget men myndigheterna 
arbetar gemensamt fram former för organisering och rapportering. Tillväxtverket har ett 
särskilt ansvar för processtödet i anslutning till strukturfondsprogrammens arbete med hållbar 
stadsutveckling. 

Industriell symbios65 
Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar 
möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. 

Ordet ”symbios” är vanligtvis förknippas med relationer i naturen där två eller flera arter 
ömsesidigt gynnas av att utbyta material, energi eller information. 

Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom 
sluta återvinningsloopar – ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft 
för grön tillväxt och miljöinnovativa lösningar. Det kan också minska utsläpp, sänka 
energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar. 

Världens första industriella symbiosis, med en cirkulär tillgång till produktion, skapade redan 
1972 i det danska Kalundborg, Kalundborg Symbiosis66. Kalundborg Symbiosis är ett 
partnerskap mellan åtta offentliga och privata verksamheter i Kalundborg. Huvudprincipen är 
att restströmmar från en verksamhet blir till resurs till en annan, till gagn för miljön och 
ekonomin. Symbiosen skapar tillväxt och stöder verksamheternas CSR-arbete och gröna 
omställning. 

Det svenska biogassystemet- nyckeln till cirkulär ekonomi67 
Potentialen för en ökad biogasproduktion i Sverige är stor och en utveckling av en mer cirkulär 
och biobaserad ekonomi kommer att göra biogaslösningarna än mer attraktiva och intressanta. 
Biogasprocessen kan ta hand om de mest lågvärdiga typerna av biomassa samtidigt som farliga 
mikroorganismer oskadliggörs. Det är inte nog med det. Genom biogaslösningarna 
uppgraderas biomassan till högvärdiga produkter som fordonsgas och biogödsel vilka kan 
ersätta fossila alternativ. Biogasen kan även vid behov användas för att producera exempelvis 
el, värme eller vätgas samt ingå i en industriell symbios i framtidens bioraffinaderier.  

                                                           
63 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Regeringsuppdrag/Plattform-for-hallbar-stadsutveckling/  
64 https://hallbarstad.se/  
65 https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_symbiosis  
66 http://www.symbiosis.dk/  
67 Rapport, Region Örebrolän: https://www.regionorebrolan.se/Files-
sv/Örebro%20läns%20landsting/Regional%20utveckling/Energi%20och%20klimat/Dokument/Godstrans
porter/Broschyr%20cirkulär%20ekonomi_slutversion_print.pdf  
Samt rapport Biogas Öst: http://www.biogasxpose.eu/upload/B1-3_SIA_small.pdf  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Plattform-for-hallbar-stadsutveckling/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Plattform-for-hallbar-stadsutveckling/
https://hallbarstad.se/
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_symbiosis
http://www.symbiosis.dk/
http://www.biogasxpose.eu/upload/B1-3_SIA_small.pdf
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Biogasprocessen har visat sig vara mycket flexibel och kan behandla en stor bredd av olika 
typer av biomassa. 

Biobaserade tjänster och produkter kommer att bidra till en mer cirkulär ekonomi. Allt 
eftersom fler biobaserade produkter utvecklas kommer det finnas ett större behov av 
biogasanläggningar. Dagens och framtidens biogassatsningar har således en viktig roll att fylla 
för att så mycket som möjligt av biomassan ska bli till användbara produkter. 

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv är ett avgörande steg i arbetet 
med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i en nationell strategisk 
innovationsagenda som tagits fram av Biogas Öst i samverkan med övriga regionala 
biogasorganisationer. 

Agendan har tagits fram inom ramen för strategiska innovationsområden vilket är ett 
samarbete mellan VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Syftet med satsningen är att 
skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och biogasen bidrar redan till hälften 
av Sveriges nationella miljömål. Dessutom spelar den en viktig roll i samtliga FN:s globala 
hållbarhetsmål. Att biogasen skapar förutsättningar för hållbar avfallshantering och 
livsmedelsproduktion, och samtidigt stärker den lokala energi- och drivmedelsproduktionen, är 
ingen nyhet. Men den avgörande utmaningen är nu att omsätta det i arbetstillfällen och 
ekonomi.  

Utmaningsdriven innovation 
Biogassektorn har en stor utvecklingspotential och det krävs ett aktivt arbete med utmaningar 
för biogasen. Vissa biogasutmaningar kan lösas separat, men oftast är det lösningar i 
samverkan som är nyckeln till att sektorn tar stora utvecklingskliv. Krinova har valt att fokusera 
på fyra utmaningar som är viktiga faktorer för att skapa lönsamhet i branschen. 

Substratförsörjning 
Substratsidan är intressant och komplex, den måste utvecklas. Konkurrens om 
avfallet/substratet är en stor utmaning. 
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Infrastruktur 
Utmaningen består i att kunna distribuera gas på ett effektivt sätt som bygger på en 
infrastruktur som utgår från både producent och kund. 

Småskalig teknik 
Det behövs satsning på innovation för småskalig produktion och småskaligt bruk av biogas för 
att stärka konkurrenskraften. 

Tankstationer 
De flesta av dagens tankstationer utgår från produktionens villkor och inte kundernas. Vi 
behöver fler tankställen som är anpassade till den moderne kundens villkor. 

Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel – i sammandrag68 
Baserat på systemanalys presenteras WTT-prestanda (well-to-tank) för olika, alternativa 
produktionskedjor avseende: 

• Total energieffektivitet  
• Växthusgasprestanda 
• Markeffektivitet 
• Ekonomi 

Viktiga frågor för framtidens och dagens biodrivmedel omfattar hållbarhetsaspekter, 
potentialen för biomassa till energiändamål samt prestanda för olika produktionskedjor från 
råvara till färdig produkt. Generellt sett måste varje produktionssystem bedömas utifrån dess 
specifika förutsättningar, vilka dessutom kan skilja sig åt beroende på lokala förutsättningar, 
produktionsvolym och tidsperspektiv. Hållbarhet kan inte generellt bestämmas för en viss typ 
av drivmedel. 

Konsekvent tillämpning av väl utformade hållbarhetskriterier krävs för fortsatt utveckling av 
biodrivmedel. Sådana kriterier bör inkludera ett flertal aspekter, som till exempel effekter på 
biodiversitet, markanvändning och socioekonomi, utöver växthusgasprestanda. Med väl 
utformade hållbarhetskriterier är användning av biomassa för drivmedelsproduktion hållbart 
och minskar utsläppen av växthusgaser. Hållbarheten kan också förbättras genom exempelvis 
effektivare processer, bättre utnyttjande av biprodukter, ändrad energianvändning osv. Den 
kan också förbättras genom åtgärder för att minska konkurrensen om mark och potentiella 
negativa indirekta markanvändningseffekter (dvs när den globala markanvändningen 
påverkas). 

Det finns goda möjligheter att öka produktionen av hållbara drivmedel i Sverige, baserat på 
råvara från både jord- och skogsbruk. Under dagens förutsättningar skulle biomassa-
produktionen kunna öka med 40-50 TWh per år, vilket motsvarar cirka 22-32 TWh 
biodrivmedel (utöver el, värme och andra biprodukter). Detta motsvarar i sin tur ungefär en 
tredjedel av dagens användning av bensin och diesel för vägtransporter. På längre sikt är 
potentialen för biodrivmedelsproduktion i Sverige större. 

Flertalet befintliga och framtida biodrivmedelskedjor visar hög energieffektivitet, god 
växthusgasprestanda och rimliga produktionskostnader. Extern energiinsats per producerat 
biodrivmedel ligger under eller på ungefär samma nivå som för bensin och diesel (liksom för 

                                                           
68 Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--
miljo/transporter/oppet-forum/f3/sammandrag_hallbara-biodrivmedel_160512.pdf  

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/f3/sammandrag_hallbara-biodrivmedel_160512.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/f3/sammandrag_hallbara-biodrivmedel_160512.pdf
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sockerrörsetanol från Brasilien) för lignocellulosabaserade drivmedel och biogas från organiskt 
avfall. Högre energiinsats krävs för biodiesel från raps och vetebaserad etanol. 

Produktionskostnaden bedöms ligga under den för fossila drivmedel (inklusive CO2 -skatt) för 
framtida skogsbaserad syntetisk naturgas, sockerrörsetanol och biogas, medan den för övriga 
biodrivmedelskedjor ligger på ungefär samma nivå eller något över. Jämförelsen är dock 
mycket osäker och beror, som nämnts, av hela biodrivmedelskedjan. För att i tillräckligt snabb 
takt öka produktion och användning av hållbara biodrivmedel i stor skala krävs styrmedel som 
gynnar utvecklingen av de mest miljöeffektiva systemen, har tillräcklig flexibilitet för att 
inkludera ny teknisk utveckling och är internationellt förankrade. Mycket hög komplexitet 
ställer höga krav på metodik, forskningsbaserat underlag och kunskap hos beslutsfattare. 

Biogasanläggningar69 
I Sverige producerades 2 TWh biogas under 2016. Hela 64 procent av biogasen uppgraderas till 
fordonsgas. Drygt 4 miljoner ton rötrester har också producerats, varav hälften användes som 
gödningsmedel i jordbruket. Det finns totalt 279 anläggningar runt om i Sverige som 
producerar biogas. Totalt producerades 2 018 GWh biogas under 2016, en ökning med fyra 
procent jämfört med 2015. 

Hälften av anläggningarna är avloppsreningsverk som tillsammans producerar 35 procent av all 
biogas (709 GWh). Mest biogas produceras i så kallade samrötningsanläggningar som också har 
stått för större delen av produktionsökningen under 2000-talet. År 2016 producerades nästan 
hälften av den svenska biogasen i totalt 34 samrötningsanläggningar. Dessa är ofta större och 
genom att använda en mix av olika råvaror - såsom matavfall, gödsel och avfall från 
livsmedelsindustrin - ger detta en stor mängd biogas. Produktionen i samrötningsanläggningar 
ökade med 9 procent under 2016 till totalt 944 GWh. 

Mängden biogas som går till uppgradering för användning främst som fordonsgas har ökat 
kraftigt sedan 2005 samtidigt som värmeproduktionen har minskat. Under 2016 gick 64 
procent av den producerade biogasen till uppgradering och 20 procent till värme under 2016. 
En knapp tiondel av biogasen facklas bort och resterande biogas går till elproduktion, 
användning inom industri och övrig användning. 

Gasum AB har köpt Jordberga Biogas och ser nu över verksamheten för att anpassa den till 
möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare 
att ta emot odlad råvara som substrat. Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra 
fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix. 

Gasum AB har erhållit 121 500 000 kr i stöd (45 %) från Klimatklivet till en biogasanläggning i 
Nymölla.  

Fordon som drivs helt eller delvis på fordonsgas 
På MILJÖfordon.se70 presenteras lastbilar som helt eller delvis drivs med fordonsgas. Här kan 
nämnas märken som Fiat, Iveco, Merceds-Benz samt Volvo. 

                                                           
69 http://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/statistik-om-biogas/  
70 https://www.miljofordon.se/lastbilar/lista-oever-lastbilar/  

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/statistik-om-biogas/
https://www.miljofordon.se/lastbilar/lista-oever-lastbilar/
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Scania har nyligen introducerat en 410 hk lastbilsmotor. Volvo har nyligen lanserat en dual-fuel 
(diesel och LNG/LBG) motor för tung lastbil. Iweco har en 400 hk lastbilsmotor på marknaden. 

Flera leverantörer erbjuder biogasbussar. 

På personbilssidan finns ett drygt 60-tal olika bilmodeller att välja på.71 

Tankställen72,73 
Tankställen för fordonsgas finns över stora delar av landet. Det finns drygt 170 publika 
tankställen för lätta fordon och ytterligare drygt 60 tankställen för tunga fordon.  

Flytande fordonsgas, LNG/LBG, kan tankas i stora delar av Europa, särskilt västra delen. I 
Sverige finns 6 tankställen, varav en i Skåne (Helsingborg). 

Eon har nyligen öppnat biogasmackar i Höör och Hörby. De har fått klimatklivsbidrag beviljat 
för fordonsgasmack i Kristianstadsområdet. 

Det finska energigasföretaget Gasum följer sin vision, att bygga ett nordiskt gasekosystem, 
genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Under 2018 kommer 
Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De 
kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora 
trafikstråken. Genom en samtidig satsning i alla tre länder knyter Gasum samman den nordiska 
marknaden och gör det enkelt för åkerier att tanka oavsett land. Gasum är den största 
producenten av biogas i Sverige och Finland. Gasum är även en stor distributör av LNG till 
industri och sjöfart via sitt dotterbolag Skangas. 

Gasum AB har erhållit stöd på totalt 92 610 000 kr (50 %)till byggandet av 16 tankstationer för 
LBG (flytande biogas) i Sverige, varav 2 i Skåne. 

Elproduktion av biogas74 
Vid produktion av el och värme från biogas blir cirka 1/3 av bränslet el och 2/3 värme. För att 
kunna alstra elektricitet måste gasen ha en metanhalt på minst 40 procent. Ofta behöver även 
gasens kvalitet förbättras: mängden svavelväte och vattenånga måste minskas. Med hjälp av 
luft kan svavel fällas ut. Avvattningen kan ske med hjälp av kylning. 
El kan genereras från biogas med hjälp av en gasmotor som oftast drivs enligt diesel- eller 
ottoprocessen. Gasmotorer finns från "personbilsstorlek" till "skeppsstorlek". Vid en 
biogasanläggning används oftast gasmotorer av "lastbilsstorlek". 

Gasmotorer fungerar bra för lite mindre kraftvärmeanläggningar och ger både värme och el. 
För ännu mindre installationer, exempelvis i bostadshus, är en stirlingmotor ett alternativ. 
Andra alternativ för större anläggningar är gasturbiner, ångturbiner och bränsleceller. 

Avsättning för el 
I en gårdsanläggning produceras utslaget över året mer gas än man har användning för som 
värme. Framförallt gäller detta under sommaren när behovet av värme minskar medan den 

                                                           
71 https://www.miljofordon.se/bilar/soek-bil/  
72 http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/  
73 http://lngbc.eu/  
74 http://www.bioenergiportalen.se/?p=1461&m=1642  

https://www.miljofordon.se/bilar/soek-bil/
http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/
http://lngbc.eu/
http://www.bioenergiportalen.se/?p=1461&m=1642
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producerade mängden biogas fortsatt är densamma. Att satsa på småskalig 
kraftvärmeproduktion kan vara ett alternativ för att få avsättning för gasen. Principen bygger 
på att man värmer sin fastighet med den värme som uppstår vid elproduktionen, och säljer 
den el man inte behöver. I Tyskland och Danmark är det vanligt med elproduktion i gasmotorer 
i anslutning till biogasanläggningar. 

I Sverige berättigar el producerad från biogas till elcertifikat. Den som producerar el från 
biobränslen får elcertifikat som när elen säljs till en leverantör ger extra betalt. Priset på 
biogasproducerad el är dock fortfarande relativt lågt i Sverige 

Förnybara bränslen/drivmedel75 
Många olika aktörer bl.a. de traditionella oljebolagen har under de senaste åren tagit fram och 
lanserat en rad nya bränsletyper som är helt eller delvis förnybara. 

Bra exempel på det är låginblandningen av etanol i blyfri bensin samt FAME i dieselbränsle och 
det etanolbaserade drivmedlet E85. 
Den här typen av insatser har i varierande grad bidragit till att minskat miljöpåverkan. 

En utmaning att lösa storskalig produktion 
En av de utmaningar som världen står inför när det gäller en övergång till förnybara drivmedel 
är den stora konsumtionen av drivmedel vi har i världen idag. Trots allt det forskningsarbete 
som genomförts är det svårt att utveckla hållbara och förnybara bränslen som kan produceras i 
tillräckligt stor omfattning. 

En anledning till det är att förnybara bränslen måste tillverkas från råvaror som finns i 
tillräckliga mängder och inte konkurrerar med exempelvis matproduktion. Med de tekniker 
och råvarubaser som är kända idag finns det inte tillräckligt med råvara för att kunna byta ut 
den globala användningen av fossila drivmedel. 

För det andra måste tillverkningen vara tillräckligt effektiv så att det inte krävs mer energi för 
att framställa bränslet än vad bränslet i sig kan producera i drift. Det nya bränslet måste också 
rent teknisk fungera i de avsedda fordonen. 

De nya tekniker som fortfarande är under utveckling som skall leda till det man i dagligt tal 
kallar andragenerationens drivmedel är lovande men innan de kan leverera stora volymer till 
marknaden återstår fortfarande en hel del arbete. 

Utmaning att skapa verklig miljövinst 
Produktionskedjans alla led måste totalt sett också innebära en verklig miljövinst när det gäller 
utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen. Avslutningsvis behöver bränslet framställas på 
ett sätt som är långsiktigt hållbart ur såväl klimat-, miljö- som social synpunkt. 

Sverige ligger långt fram 
Det finns därför idag inget realistiskt alternativ som kan ersätta de oljebaserade bränslena 
inom en överskådlig framtid. Sverige ligger hur som helst långt framme i övergången mot ett 
ökat användande av förnybara biobränslen. 

                                                           
75 http://spbi.se/miljoarbete/miljomojligheter/fornybara-branslen/  

http://spbi.se/miljoarbete/miljomojligheter/fornybara-branslen/
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Redan nu utgör den här gruppen förnybara drivmedel runt 5 procent av vår totala 
drivmedelskonsumtion. Det är samma nivå som OECD:s internationella energiorgan IEA i sitt 
referensscenario spår att världen i genomsnitt kommer att uppnå till 2030. 

Etanol 
Etanol är ett drivmedel som tillverkas av exempelvis sockerrör, spannmål, sockerbetor eller 
cellulosa och är rent kemiskt samma typ av alkohol som ingår i traditionella rusdrycker men 
med mycket högre alkoholhalt. 

I Sverige används etanol både som låginblandning med upp till 5 procent i 95-oktanig bensin 
och i etanolbränslet E85. I E85 varierar etanolhalten mellan 85 procent under sommaren och 
ca 75 procent vintertid p.g.a. de låga temperaturerna vintertid. 

Genom införandet av bränslekvalitetsdirektivet i svensk lag kommer möjligheten att öka 
inblandningen till 10 procent att uppnås. 

FAME 
FAME är förkortningen för fettsyrametylestrar som tillverkas av olika typer av vegetabiliska 
oljor. Den vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja som förestras till rapsmetylester, RME. 

FAME används framförallt för låginblandning i dieselbränsle idag till 5 procent och när 
bränslekvalitetsdirektivet är infört ges möjligheten att blanda in upp till 7 procent. FAME kan 
även användas med högre inblandningar men då bara för de tunga fordon och arbetsmaskiner 
som har godkännande från motortillverkarna. 

Syntetisk diesel ur biomassa 
Syntetisk diesel som tillverkas via förgasning av biomassa till en syntesgas som sen renas och 
processas i en Fischer-Tropschanläggning (Biomass To Liquid) är ett rent biobränsle. 

Tyvärr är alla steg i produktionskedjan ännu inte helt utvecklade utan för vissa krävs det 
tekniska genombrott för att den totala lösningen skall bli kommersiellt gångbar. 

Biogas 
Biogas är ett förnybart drivmedel och framställs idag på olika sätt. Bland annat genom 
deponigas från sopor eller som rötgas från organiskt material som avloppsslam i en röttank. 
Biogas kan inte användas direkt i bilmotorer utan måste uppgraderas genom att koldioxid och 
andra föroreningar avskiljs. 

I praktiken är biogas en av två komponenter i fordonsgas där den andra komponenten är 
naturgas. Biogas och naturgas är kemiskt samma gas, metangas, fast med olika ursprung. 
Biogas och naturgas kan blandas med varandra i vilken relation som helst. 

Av all biogas kan ungefär en tredjedel uppgraderas till fordonsgas. Biogas kan också framställas 
ur biomassa via olika förgasningsprocesser. Dessa processer är ännu inte kommersialiserbara 
utan kräver tekniska genombrott. En viktig faktor i biogashanteringen är de relativt sett höga 
kostnaderna som är kopplade till produktion och distribution. 

DME 
Dimetyleter (DME) är ett nytt mycket rent bränsle som många hoppas ska kunna hjälpa till att 
minska utsläppen från transportsektorn i framtiden. Idag framställs det ur så kallad svartlut 
som uppstår vid tillverkningen av pappersmassa. 
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Forskarna hoppas att det ska gå att framställa DME i stor skala genom förgasning av 
skogsråvara. 

Näringslivsutveckling 
En av grundpelarna i skapandet av ett cirkulärt biogassystem i Kristianstad var samverkan med 
det lokala och regionala näringslivet. Här finns en potential att bygga på. 

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens regionstyrelse beslutade 2015 om 
handelskammarens prioritering för Skåne Nordost. En av dessa prioriteringar var utveckling 
och värnande om biogasen. Man konstaterade behovet av att skapa en plattform för 
utveckling av biogas mellan privat och offentlig sektor i nära samverkan med universitet och 
högskolor samt investerare och finanssektor med Krinova som neutral arena. Plattformen 
föreslås utgöra noden för innovation, internationalisering, lobby samt hemvisten för projekt. 
Regionstyrelsen ville fokusera på infrastruktur i Skåne NO samt skapandet av affärskluster. 

Technical visits  
Technical visits har fungerat i Kristianstad tack vare enskilda medarbetares insatser samt 
ansvarskännande för att lyfta fram kommunen som en framstående klimatkommun med 
biogas i fokus. Dessa besök har belastat det operativa arbetet och har fungerat ad hoc, en icke 
hållbar lösning. 

Det behövs skapas en fast struktur för technical visits med tydlig ansvarsfördelning och 
erbjudande måste paketeras. Erbjudanden kan innehålla allt från studiebesök på anläggningar, 
studiebesök på Krinovas showroom SuperVisions samt innehålla utbildningspaket i samverkan 
med akademin. 

Projekt och projektfinansiering 
Krinova har drivit eller medverkat i ett antal projekt som har bäring på biogas. 

RES-Chains – Renewabel Energy Sources 
”RES-Chains” (Renewable Energy Sources) har drivits som ett EU-projekt inom South Baltic. I 
projektet samarbetade Krinova Incubator & Science Park med partners i Småland, Skåne, 
Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet avslutades juni 2014. 

Projektet syftade till att främja hållbara och förnybara energiförsörjningskedjor. Fokus har 
legat på applikationer för biomassa, biogas, vatten-, vind- och solkraft. Inom projektet 
etablerades en informationsnod på Krinova kring Biogas. En särskild biogasutställning 
utvecklade den existerande miljöutställningen SuperVisions som invigdes redan i november 
2008. På Krinovadagen den 29 mars 2012 invigdes Res-Chains Biogasutställning av Polens 
Ambassadör i Sverige Adam Hałaciński. 

Biogas är en av nycklarna till den utmaning som finns i att söka nya energikällor för framtiden. 
Den här levande utställningen visar tankar om hur biomassa, biogas, vatten-, vind- och solkraft 
kan användas i praktiken. 

Utställningen syftar till att öka kunskapen om biogas samt till att ytterligare etablera Krinova 
Incubator & Science Park som en plats för dialog, möten och workshops på miljöområdet. 
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Biogassektorn har en stor utvecklingspotential och det krävs ett arbete med utmaningar för 
biogasen. Några av de identifierade utmaningarna är: 

• Substratförsörjning 
• Infrastruktur 
• Småskalig teknik 
• Tankstationer 

Inledningsvis fokuserade projektet på substratförsörjning och då särskilt lignocellulosa. Det har 
skapats ett nätverk av lokala och regionala företag som tillsammans kan skapa ett starkt 
affärskonsortium för utveckling av utmaningen och för kommande exportmöjligheter. 

Att generera substrat från lignocellulosa och utnyttja detta i 
biogasprocessen 
Projektidén var att bygga ett biogaskoncept med biomassa (lignocellulosa) som substrat, 
tillsammans med intressenter som ansvarar för sina egna enhetsoperationer och 
entreprenörer som projekterar, konstruerar och monterar. De medverkande intressenterna 
och Krinova (samordnade och dokumenterade) skulle skapa en kompetent biogasplattform 
som möjliggör det vidare konceptbyggandet. Utvalda lokala företag bjöds in för 
rundabordssamtal. 

Projektet startade med ett substrat som forskning visar genererar mer biogas efter en 
förbehandling med ånga (THP, känd teknik), Salix eller Hybridasp, och föra denna 
förbehandlade biomassa (lignocellulosa), till en rötkammare som har fri kapacitet (kan svälja 
mer substrat). 

Green Innovation Governance - GIG 
Syftet med det pågående projektet Green Innovation Governance är att bygga ett hållbart 
nätverk och att finna gemensamma projekt för vissa eller alla deltagande länder. Projektets 
huvuduppgift kommer att vara: 

• Klimatförändring 
• Vattenförvaltning 

Inom huvudfokusområdet är det möjligt att ha ett djupare fokus på: 

• Klimatalliansen för företag 
• Vatteninnovation 
• Det gröna affärssprånget 
• Ekosystemtjänster i affärsvärdeskedjan 
• Klimatjänster 
• Klimatförändring 
• Biogas 

 

Krinova Incubator & Science Park är huvudpartnern för projektet. De andra partnerna är Inst. 
av fysik av National Ac. Ukraina – Ukraina, Ligatne Kommun – Lettland, Podkarpacie Country 
Cluster – Polen samt Vidzeme Planning Region - Lettland. 

Syftet med detta projekt är att förbättra organisationernas kompetens när det gäller att söka 
och delta i projekt med gränsöverskridande partner. Projektet kommer också att inriktas på att 
skapa projekt inom vatten/marin, klimatförändring, biogas och småskalig livsmedelsproduktion 
som några av partnerna kan delta i. 
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Svenska Institutet, SI, finansierar projektet. 

Utlysningar av projektmedel 
Det finns en uppsjö av projektutlysningar både i Sverige och internationellt. När det gäller 
internationella projekt förordar vi framför allt ett samarbete kring Östersjön samt med 
Danmark och Norge och i andra hand övriga Europa. 

Vi vill som exempel lyfta fram ett par aktuella utlysningar som är aktuella. I nuläget är vi 
rustade för att vara med i större EU-projekt, men inte att vara lead partner (äga dem). Vår roll 
måste vara inom ett område som vi behärskar eller vill utveckla. 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: insatsområde 3 Hållbar tillväxt - 
koldioxidsnål ekonomi 
Exempel på aktiviteter: Satsningar som utvecklar, testar och demonstrerar nyskapande 
koldioxidsnål teknologi/ lösningar/ produkter i egen verksamhet eller i kundledet. 

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack 
Insatsområde: Grön ekonomi 

• att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och 
metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi 

• att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total 
energianvändning) 

Interreg South Baltic Programme: objective 2.2 
Projekten ska leda till ökat användande av grön teknik för att minska övergödningen av södra 
östersjön. Det kan handla om att ta fram tjänster, produkter, standarder och verktyg baserade 
på grön teknik såväl som pilotinvesteringar för att testa nya gröna tekniker och lösningar. 

EUs forskningsprogram Horizon 2020 har ett antal olika utlysningar som kan vara intressanta. 
Bland annat den här: TOPIC : High-quality organic fertilisers from biogas digestate (jag 
föreställer mig att vad vi gör med rötresterna även är en viktig fråga för oss?) 

Energimyndigheten har bidrag bland annat till pilot- och demonstrationsprojekt. 

Life-programmet: Prioriteringsområdet Miljö och Resurseffektivitet kommer att utveckla, testa 
och demonstrera bästa praxis, lösningar och integrerade metoder för miljöutmaningar, samt 
förbättra den relaterade kunskapsbasen. 

Naturvårdverket har många olika bidrag till miljöprojekt, exempelvis Klimatklivet där 
biogasanläggningar är en av prioriteringarna. 
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