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Slutrapport  
 
Gårdsbiogas i Sölvesborg. 
 
Deltagare, se bilaga. 
 
Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 
 
Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man 
affärsutvecklar den. 
Under kursen har vi därför gått igenom 

◊ Så bildas biogas! 
◊ Olika tekniker 
◊ Råvaruleverantör eller energileverantör? 
◊ Ekonomi där var och en får möjlighet att använda ett kalkylprogram för 

att beräkna egna förutsättningar 
◊ Tillstånd och miljökrav 
◊ Biogödselns mervärde 
◊ Marknad för gas 
◊ Affärsutveckling av biogas 
◊ Upplägg affärsplan 
◊ Bolagsfrågor 

 
 
Genomförande och slutsatser 
 
P.g.a. diverse omständigheter som väder, har gruppen inte varit fulltalig under 
hela kursen. Detta har givetvis påverkat utfallet men det har även gett 
möjligheter att fokusera sig på några intressanta möjligheter. 
Gruppen har haft en hel kursdag i Sölvesborg och ytterligare en dag där vi 
gemensamt titta på Laholms biogas och Plönninge biogas på förmiddagen och 
på eftermiddagen avsluta med en affärsutvecklings pass. 
 
Listerlandet har överskott av gödsel framförallt från kycklingproduktion. Det 
finns också på några av gårdarna en större mängd grisgödsel som i 
kombination med kycklinggödseln är en bra förutsättning för biogasproduktion. 
För att kunna transporter gödseln längre sträckor utan alltför höga kostnader 
är man beroende av att gödsel är torr vilket har påverkat möjligheten att först 
använda gödseln för att producera metangas. Curt Lagerberg som är den 
enskilt största producenten av kyckling har ett stort behov av värme till stallar 
och slakteri men håller på att bygga upp en flis eldad anläggning, vilket gör att 
intresset för biogas som värmekällan är lågt.  
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Gruppen har därför fokuserat sig på två alternativ. 
 
Alt. 1. 
Nils-Ola Svensson är en av deltagarna. Han har svinproduktion och en sandtäkt 
där han årligen förbrukar ca 80 m3 olja för att torka sanden. 
Torken är i gång större delen av året förutom under vintern. 
Grisarna producera ca 6.500 m3 gödsel med 7% ts /år. Detta beräknas 
motsvara en årlig produktion av biogas på totalt 800.000 kWh efter reaktorns 
värmebehov. Detta innebär att gödselns energiinnehåll matchar det 
värmebehov som finns för att torka sanden men för att klara årsvariationerna 
kan man tillföra kycklingsgödsel från Curts anläggning. 
 
För att få reda på vad en biogasanläggning kostar måste man begära in 
offerter. Man kan därför så länge kalkylera med vad en biogasanläggning får 
max kosta.  
I beräkningen nedan tar vi inte hänsyn till gödselns mervärde och ej heller 
några kostnader för kycklinggödseln. 
 
Intäkter 
Minskat inköp av olja 80.000 liter x 5 kr   = 400.000 
 
Drifts kostnader 
El till pumpar m.m. 38.000 kWh x 0,7 kr   =   26.600 
Arbetskostnad   180 tim x 260 kr               =   46.800 
Underhåll                                                       =   40.000 
Försäkringar m.m.                                         =   20.000 
Summa driftskostnader                                = 133.400 
 
Kvar till årlig kostnad för investering          =   266.600 
 
 
Annuitetsberäkning för investering 
 
Avskrivning 15 år              = 6,7% 
Ränta 5% (medeltal 5/2) = 2,5% 
Summa annuitet               = 9,2% 
 
En investering får max kosta 266.600/0,092 = 2.898.000 kr 
Med investeringsstöd blir summan 2.898.000/0,7 = 4.140.000 kr 
 
Kommentar 
Förutsättningarna för att få fram en lönsam biogasanläggning är mycket god. 
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Alt.2 
 
Samrötningsanläggning 
Cenarie; Nils- Ola Svensson, Lars Stefan Jönsson och Curt Lagerberg 
bestämmer sig för att bygga en gemensam rötningsanläggning och 
uppgraderingsanläggning för gas, någonstans mellan Nils-Ola och Lars Stefans 
gårdar. 
Anläggningen dimensioneras efter den mängd gris och kycklinggödsel som bli 
en bra ”foderstat” till anläggningen och givetvis efter den mängd gas som man 
kan få avsättning för. Sölvesborgs kommun påtar sig ansvaret för att ta emot 
gasen och bygger gastankningsanläggning för egen och publik mack. 
Överskottsgas flakas till närliggande tankstationer eller användes för 
fjärrvärmenätets uppvärmning. 
I exemplet nedan har vi gjort ett antagande att anläggningen rötar 15.000 m3 
grisgödsel med 7 % ts och 4.000 ton kycklingsgödsel med 70% ts. 
Något mervärde för gödsel är inte beräknat, ej heller kostnader för transport av 
gödsel på lastbil eller via ledning. 
 
Vad behövs investeras i (grov uppskattning). 
Tomt                                                                 ca 500.000 kr 20 års avskrivning  
En reaktor på ca 1.500  - 2.000 m3 volym ca 6.000.000. kr 20  ---------”----------- 
Mellanlagertankar 2st                                       1.000.000 kr 20  ---------”----------- 
Pumpar styrning, teknikbod                              1.500.000 kr 10  ---------”-----------  
Personalutrymme                                                  300.000 kr 20  ---------”----------- 
Uppgraderingsanläggning                                  6.000.000 kr 10  ---------”----------- 
Gasledning till Sölvesborg                                  1.000.000 kr 20  ---------”----------- 
Summa investering                                          15.800.000 kr 

  
Kalkyl 
Intäkter7.400.000 kWh uppgraderad gas x 0,6 kr/kWh             4.440.000 kr 
 
Kostnader 
El till pumpar m.m. 350.000 kWh x 0,7 kr                               =     245.000 
Arbetskostnad   3.000 tim x 280 kr                                           =     840.000 
Underhåll                                                                                     =     500.000 
Försäkringar m.m.                                                                       =     100.000 
Avskrivning                                                                                   =  1.190.000 
Ränta 5% (medelårskalkyl 5/2)                                                  =     570.000 
Summa kostnader                                                                        = 3.445.000 kr 
 
Resultat                                                                                       =  995.000 kr/år 
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Bilden beskriver anläggningen enligt alt. 2. Hänsyn är inte tagen till optimal 
placering utan ska bara ses som en idéskiss. 

1. Nils- Ola Svenssons gård 
2. Lars Stefan Jönssons gård 
3. Curt Lagerbergs gård 

 
 
 
Kommentarer 
I detta cenarie är det tänkt att en stor aktör som t.ex. Sölvesborg kommun 
kommer ha mottagningsansvar för gasen. Förutom kostnaden för att köpa in 
uppgraderad gas måste man investera i en eller flera tankstationer för gas. 
Detta innebär en merkostnad på ca 0,2 kr/ kWh vilket totalt ger en bränsle 
kostnad på 0,8 kr/kWh eller inkl moms 1 kr/kWh.  
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Priset motsvarar ett bensinpris på ca 9.3 kr/liter. 
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Hur går man vidare 
Om intresse finns för att gå vidare bör man börja med att ta kontakt med 
Sölvesborgs kommun för att undersöka deras syn på projektet. Under tiden kan 
man ta fram underlag till investeringar. 
När det gäller investeringar i gårdsbaserade biogasanläggningar börjar det 
dyka upp flera aktörer bl.a. 
♦ SBI lantbruk Thomas Lygnegård, tel 0708-980892 
♦ Norups Gård Sven Norup, tel 070-5669008 
♦ Lundsby Bioenergi, Karsten Hjorth, tel +4596494300 
 
Företag som sysslar med uppgradering är bl.a. 
♦ Läckeby Water 
♦ Bio Rega, Peter Karlsson, tel 070-6451754 
 
 
Lycka till!   
 
Halmstad 2009-03-05 
 
Lars-Erik Jansson 
LRF Konsult 


