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Näringsdepartementet    2011-04-01 

103 33 Stockholm       N2009/53/3573/E 

Remissvar på Energimyndighetens rapport ”Förslag till sektors-
övergripande biogasstrategi”  
 

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk med syfte att aktivt påverka och förbättra förutsättningarna för 
biogas i sydöstra Sverige. Vi välkomnar därför en nationell strategi för biogas och ser positivt på 
förslaget av produktionsstöd till rötning av gödsel.  Biogas Sydost stödjer även principen att prioritera 
de substrat som innebär att kretsloppen kan slutas dvs. avfallsprodukter.  

De goda lokala förutsättningarna i form av stor tillgång till gödsel gör biogasen särskilt intressant i vår 
region. Vi anser därför att utredningens viktigaste förslag är den metanreduceringsersättning eller 
produktionsstöd om 20 öre/kWh för gödselbaserad biogas som föreslås. Detta skulle gynna 
produktion av sådan biogas. Många biogasprojekt i vår region väntar att denna nya ersättning skall 
komma till stånd. 

Biogasregion 
Sydöstra Sverige har vissa särdrag som gör vår region särskilt intressant ur biogassynpunkt men som 
också innebär att det initialt behövs stöd som inte enbart riktas till produktion: 

Vi har t.ex. inga gasledningar vilket gör att inmatningen i befintligt naturgasnät inte är aktuellt. Det 
innebär bl.a. att distributionen måste ske på annat sätt och att lokalt producerad gas också ska kunna 
användas lokalt . Att bygga en biogasregion utan befintligt naturgasnät kan å andra sidan vara ett 
intressant alternativ som kan göra vår region till ett gott exempel i Europa. 

Länen i sydöstra Sverige har mycket ambitiösa klimatmål och en hög andel förnybar energi framför 
allt inom uppvärmning. Samtidigt ökar utsläppen från transporterna och riskerar att klimatmålen inte 
uppnås. El må vara framtidens drivmedel men det dröjer länge innan den blir ett realistiskt alternativ 
i en större skala. Bl.a. saknas än så länge nödvändig fordonsteknik.  Vi tror därför att vi, under en 
överskådlig framtid, får leva med ett flertal alternativ varav biogas är ett. Biogas Sydost anser därför 
att det behövs ett generellt stöd till alternativa drivmedel inklusive biogas.  Vidare tror vi inte att det 
kommer att finnas några biodrivmedel kvar om skattefrihet upphör 2013 och föreslår därför att 
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Sverige ansöker om en förlängd skattefrihet fram till 2019 som är möjligt enligt energiskatte-
direktivet. 

De stora utsläppen från transportsektorn tillsammans med potentialen att utifrån lokal råvara 
producera fordonsgas gör att det i regionen finns ett stort intresse för biogas.  Idag går redan 
stadsbussar, sopbilar och många personbilar på biogas. Det har även gjorts intressanta försök i vår 
region att ersätta diesellok med biogaslok vilket rönt stor internationell uppmärksamhet.  Vår region 
lockar dessutom till sig många besökare och vi vill givetvis att även de ska kunna tanka sina bilar med 
förnyelsebara drivmedel. 

Vi ser en stor samhällsnytta i produktionen av biogas i sydöstra Sverige. Förutom miljönytta bidrar 
det positivt till bruttoregionalprodukten och ökar sysselsättningen i regionen. Innan den lokala 
marknaden för fordonsgas har byggts upp så att den lokala produktionen av biogas blir ekonomiskt 
lönsam för de enskilda näringsidkarna krävs emellertid ett statligt stöd. Biogas Sydost anser därför 
att det behövs ekonomiskt stöd till såväl uppgradering som distribution av biogas.  

Vi ser gärna att man omedelbart återinför det stöd till gastankställen som borttogs 2009-2010. Den 
goda tillgången av gödsel gör rötningen särkskilt intressant och kan i ett lite längre perspektiv 
tillsammans med lokalproducerad el innebära att vi blir oberoende av importerade drivmedel. 

På flera håll tittar man nu närmare på möjligheten att producera biogas i större, gemensamma 
anläggningar. Det innebär att gödsel och andra substrat transporteras i första hand med bil till och 
från anläggningen. I och med att man transporterar gödseln, blir det också möjligt att se över 
separering, förädling och omfördelning av gödseln. På så sätt kan bättre växtnäringsutnyttjande 
uppnås och skadorna på den känsliga Östersjön minskas. En stor fördel med större anläggningar är 
också att alla storlekar på gårdar kan vara med och producera biogas vilket är en stor fördel särskilt 
när det gäller uppgradering till fordonsgas. För tydlighetens skull efterlyser vi klara regler om 
gödselbidrag även gäller för anläggningar med mindre mängd gödsel.  

Biogas Sydost menar att det är viktigt att ta till vara och stötta de olika regionala initiativen och viljan 
att själv hitta möjligheter till miljömässigt hållbara lösningar för energiförsörjning. 

Hannele Johansson vid Energikontor Sydost, Projektledare för Biogas Sydost, har ansvarat för 
innehållet i Biogas Sydosts remissvar. 

 
 
 
Hannele Johansson 
 
Energikontor Sydost AB, Projektledare för Biogas Sydost 
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