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2. Sammanfattning 

Projektet har tillfört bygden en väl sammansvetsad grupp av lantbrukare med 

bibehållet fokus på en gemensam biogasanläggning med uppgradering och 

tankstation. 

 

Kalkylen ser inte ut att gå ihop. Det diskuteras en hel del kring 

metangasreduceringsstöd och kanske även att investeringsstöd skall gå att söka för 

stora samarbetsanläggningar. Blir det ena eller det andra eller båda två åtgärderna 

verklighet, har det stor betydelse för satsningen. 

 

Projektet har höjt kompetensen kring biogas hos såväl lantbrukarna som intresse- 

och rådgivningsorganisationer i området. 

3. Bakgrund 

Biogas är en förnybar energigas som kan användas för att producera el eller värme 

eller för att användas som fordonsbränsle. Ersätter man fossila bränslen som bensin 

och diesel med biogas baserad på gödsel, anser man att man får en dubbel 

klimatnytta. Dagens gödselhantering utan biogasproduktion ger upphov till en hel del 

utsläpp av metan, men genom biogasproduktionen nyttiggör man i stället denna 

metan.  

 

Ett antal lantbrukare omkring Alvesta vill undersöka möjligheterna för 

biogasproduktion i samverkan. Målet är att bygga en gemensam rötkammare för 

biogasproduktion, infrastruktur för att ta emot gasen, uppgraderingsanläggning och 

eventuellt en biogasmack vid riksväg 25.  

 

Ett antal lantbrukare har genomgått ett affärsutvecklingsarbete kring biogas med 

Lars Erik Jansson på LRF Konsult under år 2008. Intresset för biogasproduktion är 

stort och nu vill man gå vidare för att testa kalkyler och olika alternativ för 

biogasproduktion i samverkan och tillsammans med Alvesta kommun med flera 

aktörer. Lantbrukarna vill utröna möjligheten att förädla råvaran � gödseln � ända till 

slutkonsument istället för att vara enbart råvaruproducent. Efter affärsutvecklings-

gruppen står det klart att de flesta av lantbrukarna inte är intresserade av att ha en 

egen biogasanläggning på gården. Däremot vill man testa möjligheten att bygga en 

stor, gemensam anläggning. 

4. Syfte och mål 

Syftet med projektet som startade hösten 2009 och har varit att på bästa sätt 

samordna lantbrukarnas ambitioner att starta biogasproduktion i Alvesta. Viktigaste 

målgrupp har därför varit ett antal lantbrukare i Alvesta som har förutsättningar och 

vilja att satsa på biogasproduktion genom rötning av gödsel, men dessutom aktörer 

som lantbrukarna kan samverka med för att få ihop pusslet med produktion, 

distribution, uppgradering, mack och försäljning. Kommunen kommer att vara 

delaktig på flera olika sätt. 

 

Kortfattat kan sägas att projektet uppfyllt sitt syfte. Lantbrukarna har fått betydande 

insikter i vad som krävs för en biogassatsning. Trots en i dagsläget tveksam 

lönsamhet i projektet är man villig att gå vidare med bland annat tillståndsansökan.  
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5. Projektets mål 

Projektets mål är att: 

 

 Göra en kostnadsanalys kring infrastrukturbyggande som krävs för en 

gemensam satsning på biogasproduktion 

 Göra kostnadsanalys för byggande av rötkammare, optimal storlek, 

användning av lokala entreprenörer osv. 

 Ta reda på möjligheter för samrötning av kommunalt organiskt avfall, 

industriavfall (lokala slakterier med flera) och gödsel. 

 Ta reda på avsättningsmöjligheter och kundunderlaget för biogas i regionen 

och undersökning av möjligheter kring användning av överskott av biogas i 

fjärrvärmenätet. 

 

Hela projektet har till stora delar handlat om kompetensutveckling för både 

deltagande lantbrukare, men även konsulter. Teknikutvecklingen på biogasområdet 

är väldigt snabb, varför det hela tiden gäller att vara uppdaterad på vad som händer. 

Både lantbrukarmöten och researchresor har till stor handlat om att inhämta 

kunskap. 

 

När det gäller kombinationen miljö och hållbar utveckling finns nog inget område där 

detta blir så tydligt som när det gäller biogas. I andra biogasprojekt inom 

Landsbygdsprogrammet brukar en fördelning på målområden se ut på följande sätt: 

Företagsutveckling 40%, Begränsad klimatpåverkan 40% och Ingen Övergödning 

20%. Biogas handlar både om en ekonomisk investering som förhoppningsvis är 

lönsam, men också är en lokal energiproduktion som ska minska beroendet av 

importerad fossil energi. Dessutom uppnår man mycket stora miljöeffekter. Det är 

både minskade utsläpp av klimatgaser som uppnås, och en bättre hushållning med 

växtnäringsämnen. Har man väl samlat ihop mycket gödsel på ett ställe, är det också 

naturligt att arbeta med gödselseparering, vilket ytterligare ökar möjligheterna till en 

bra fördelning av gödseln. 

6. Arbetstillfällen och nya företag 

Skulle Alvesta Biogas bli verklighet så skulle företaget eller företagen leda till 

åtminstone två arbetstillfällen. Alvesta Biogas skulle också leda till en förbättrad 

lönsamhet för de enskilda lantbrukarna då dels deras gödsel skulle bli en mer 

lönsam produkt att sprida på åkrarna och dels genom avkastning från bolaget. 

7. Genomförandeplan och tidsplan 

Projektet har genomförts utifrån den projektplan, med aktiviteter, startid och sluttid 

angivet, som upprättades innan projektstart: 

 

Aktivitet  Starttid Sluttid 

1. Identifiera lantbrukare och gå igenom den 

enskilda gårdens potential och förutsättningar 

för att ingå i ett gemensamt 

samrötningsprojekt i Alvesta. 

2009-07-15 2009-09-30 

2. Bolagsbildning. 2009-07-15 2009-10-15 
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3. Undersöka kommunens innehåll av olika 

möjliga substrat för samrötning av gödsel. 

Konsekvenser för rötrestens kvalitét för 

spridning på åkermark om samrötning av 

olika substrat sker. 

  

4. Analysera och föreslå ett optimalt lokalt 

gasnät, uppgradering och tankstation. 
Väganslutningar, lokalisering. 

2009-07-15 2010-06-30 

5. Undersökning av lämplig byggplats. Juni 2009 September 
2009 

6. Detaljerade beräkningar kring 

produktionspotential. 
Augusti 2009 December 

2009 

7. Studieresa för erfarenhetsutbyte med 

liknande projekt i Sverige. 
Utgår  

8. Researchresor med lantbrukarna i 
styrgruppen och projektledare för att lära av 

andra projekts erfarenheter. 

Nytt moment  

9. Möte med lantbrukarna för att presentera 

förstuidens plan och mål. 
31 oktober 
2009 

 

10. Möte med lantbrukarna och andra 
intressenter för att presentera delresultat. 

Februari 
2010 

 

11. Presentation av driftkalkyl.  Juni 2010 

12. Kunskapsinhämtning, förankring, 

uppsökande av nya tekniska lösningar. 
April 2009 April 2010 

13. Utvärdering. Juni 2010  

14. Möte med lantbrukarna och andra 
intressenter för att diskutera och ta beslut om 

hur gruppen går vidare. 

Juli 2010  

15. Hur söka gårdsstöd för samrötning? Juni 2009 Dec. 2009 

 

Nedan följer en redogörelse för varje aktivitet i projektplanen när det gäller resultat 

och slutsatser: 
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7.1 Identifiera lantbrukare och gå igenom den enskilda gårdens potential och 

förutsättningar för att ingå i ett gemensamt samrötningsprojekt i Alvesta. 
 

Följande lantbrukare är med i projektet Alvesta Biogas: 

 

Joakim Aaby-Ericsson Dansjö gård 342 92 Alvesta 

Anders Bengtsson Hultanäs 342 93 Hjortsberga 

Stefan  Bengtsson Forsdala 342 90 Alvesta 

Joakim Cornfors Rönninge Ryd 342 95 Alvesta 

Br Granefelt Hult 342 93 Hjortsberga 

Anders Gunnarsson Sköldsta 342 94 Alvesta 

Br Larsson Änganäs 342 95 Alvesta 

Br  Lundkvist Transjö 342 94 Alvesta 

Magnus Lydigh Benestad 342 90 Alvesta 

Gustav Svensson Benestad 342 90 Alvesta 

Jan  Svensson Vret 342 95 Alvesta 

Willy Svensson Sjöatorp 342 93 Alvesta 

 

Gårdarna ligger väl samlade runt Alvesta, vilket visas på nedanstående karta. Den 

tänkta placeringen av biogasanläggningen är utmärkt. Medelavståndet till 

anläggningen blir sex kilometer. Elva av gårdarna har mjölk- eller nötköttsproduktion, 

och en har svinproduktion. Storleken på gårdarna varierar, men det är ändå en 

förhållandevis homogen storlek inom gruppen. Alla har goda förutsättningar att ingå i 

en gemensam biogasanläggning. 

 

Sammanlagd gödselmängd från de tolv gårdarna har beräknats till 65 500 ton 

flytgödsel och drygt 2000 ton djupströgödsel. Den totala gaspotentialen för 

anläggningen beräknas till över nio gigawattimmar med dessa ingående substrat. 

 



 
 

6 (17) 

 

 

 
Figur 1. Karta över gårdarna i Alvesta Biogas och tänkt placering av biogasanläggningen. 

 

7.2 Bolagsbildning 
 

När man skall starta en näringsverksamhet har man många och svåra frågor att ta 

hänsyn till. Ett mycket viktigt beslut för Alvesta Biogas är att bestämma vilken 

företagsform som är lämpligast. De vanligast förekommande företagsformerna är 

följande: 

 

Aktiebolag 

 

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person som har sina egna tillgångar och 

skulder. Ett aktiebolag kan förvärva rättigheter och ådra sig skyldigheter, uppträda 

som part inför domstol med mera.  

 

Det högsta styrande organet i ett aktiebolag är bolagsstämman där aktieägarna har 

möjlighet att påverka och utöva sin makt i bolaget, bland annat utser bolagsstämman 

bolagets styrelse och revisorer. Ett aktiebolag leds av en styrelse som ansvarar för 

bolagets organisation och förvaltar bolagets angelägenheter. Det är styrelsen som 

tecknar bolagets firma.  

 

Styrelsen har också möjlighet att utse en eller flera firmatecknare. I ett mindre 

aktiebolag kan styrelsen bestå av en eller två personer, allt under förutsättning av att 
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minst en suppleant utses. Med vissa undantag saknar aktieägarna personligt ansvar 

för bolagets förpliktelser.  

 

Handelsbolag 

 

Enligt 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag så föreligger ett 

handelsbolag om två eller flera personer avtalat att gemensamt utöva 

näringsverksamhet i bolag och att bolaget har införts i handelsregistret. Ett 

handelsbolag grundas alltså på ett skriftligt eller muntligt avtal.  

 

Bolaget måste dessutom ha ett namn där ordet handelsbolag ingår. Bolaget blir en 

egen juridisk person i och med att handelsbolagsavtalet ingås mellan bolagsmännen. 

Beträffande bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter råder i princip 

avtalsfrihet.  

 

För undvikande av framtida tvister bör man åtminstone skriftligen reglera vissa 

särskilt viktiga frågor. Om inte annat har avtalats så företräds bolaget av varje 

bolagsman. Varje bolagsman är obegränsat ansvarig för handelsbolagets samtliga 

förbindelser. Alla handelsbolag är redovisningsskyldiga. 

 

Kommanditbolag 

 

Ett kommanditbolag är en variant av ett handelsbolag. Det skiljer sig från 

handelsbolaget genom att en eller flera av bolagsmännen begränsat sitt ansvar för 

bolagets förbindelser (kommanditdelägare).  

 

Minst en bolagsman i bolaget måste dock vara obegränsat ansvarig för bolagets 

förbindelser (komplementär). I normalfallet har komplementären alltid rätt att sköta 

förvaltningen av bolaget medan kommanditdelägaren som huvudregel aldrig har rätt 

att delta i förvaltningen av bolaget.  

 

Enkelt bolag 

 

Om minst två personer avtalar om att driva verksamhet utan att ha ett handelsbolag 

så har de "bildat" ett enkelt bolag. Skillnaden gentemot ett handelsbolag är att man 

inte behöver ha till syfte att driva näringsverksamhet.  

 

Exempelvis så ingår man som bolagsman i ett enkelt bolag om man tillsammans med 

andra beslutar sig spela på tips. Ett enkelt bolag behöver, till skillnad från ett 

handelsbolag och kommanditbolag, inte registreras. Om man nu väljer att registrera 

ett enkelt bolag så blir det istället ett handelsbolag.  

 

Ett enkelt bolag är inte en juridisk person. I normalfallet kan inte en bolagsman ingå 

ett avtal för bolagets räkning och därmed binda övriga bolagsmän. Enkla bolag är 

inte redovisningsskyldiga. 

 

Ekonomisk förening  

 

En ekonomisk förening är en sammanslutning som har till ändamål att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen. Vanliga exempel på ekonomiska föreningar är 

konsument- och produktionsföreningar. 
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Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. På stämman har varje 

medlem en röst om inte annat anges i föreningens stadgar. Vanligen leds 

föreningens arbete av en styrelse som svarar för föreningens organisation och 

förvaltning.  

 

Styrelsen, som skall bestå av minst tre ledamöter, väljs normalt av 

föreningsstämman. Det är styrelsen som tecknar bolagets firma. Styrelsen har 

möjlighet att utse en eller flera firmatecknare.  

 

Hur en ekonomisk förening ska fungera regleras i lagen (1987:667) om ekonomiska 

föreningar (LEF). 

 

Associationsformen för Alvesta Biogas 

 

För Alvesta Biogas har det inte bildats något formell association efter projektets 

genomförande däremot har en ny styrgrupp bildats av fem lantbrukare som skall gå 

vidare med tillståndsansökan och upphandling av miljökonsekvensbeskrivning, MKB 

för Alvesta Biogas. Även upphandling av anläggningen är något styrgruppen kommer 

att arbeta vidare med. Målet är att arbetet med tillståndsansökan, MKB och 

upphandling är avslutat senast i december 2013. 

 

Vid lantbrukarmötet den 7 december 2010 valdes styrgruppen för det fortsatta 

arbetet. Den framtida styrgruppen består av Joachim Aaby-Ericsson, Anders 

Bengtsson, Joakim Granefelt, Magnus Lydigh och Jan Svensson. 

 

Längre fram kommer troligen ett aktiebolag eller flera att bildas för 

biogasproduktionen, uppgraderingen och tankstationen. Processen kring att bilda ett 

aktiebolag är genomlyst. Se även bilaga 1 med beställningsblankett för aktiebolag.  

 

7.3 Undersöka kommunens innehåll av olika möjliga substrat för samrötning av 

gödsel. Konsekvenser för rötrestens kvalité för spridning på åkermark om 

samrötning av olika substrat sker. 

 
Kommunen har inga stora kvantiteter av organiskt avfall som skulle passa för 

samrötning. Lantbrukarnas gödsel utgör tillsammans ca 65 000 ton. Matavfall från 

ett äldreboende på 70 ton per år har föreslagits. När kommunen börjar med mer 

utsortering av matavfall från hushåll, kommer detta med stor sannolikhet att köras 

till och rötas i Växjö. Eftersom anläggningen ändå kommer att hygienisera den gödsel 

som tas in, borde det inte vara några stora problem att ta in även det matavfall som 

nämnts ovan. Svensk Mjölk har en policy som inte tillåter att sorterat hushållsavfall 

sprids på mjölkgårdar � man hänvisar till spårbarheten. Avfall från ett enskilt storkök 

är dock spårbart på ett annat sätt, varför det bedöms som möjligt att ta med i 

biogasprocessen. Viktigt är att det hålls så rent som möjligt, så att det inte orsakar 

problem i processen. Är matavfallet välsorterat, och sedan har gått igenom 

anläggningens hygieniseringssteg, bör det inte vara några problem att sprida 

rötresten på åkermark. För att få en ännu större gasproduktion är det dock värdefullt 

att få in mer substrat som kan ge mer gas, och vissa sådana kontakter har tagits. 

 

7.4 Analysera och föreslå ett optimalt lokalt gasnät, uppgradering och 

tankstation. Väganslutningar, lokalisering. 
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En noggrann genomgång av gårdarnas läge har gjorts. Eftersom utgångspunkten hela 

tiden varit att hitta en plats för en gemensam anläggning, har det inte varit aktuellt 

att föreslå något lokalt gasnät mellan gårdarna. Det viktigaste har istället varit att 

hitta en geografisk mittpunkt med goda vägkommunikationer. En tidig tanke var 

också att ha både rötkammare, uppgradering och tankstation på samma plats. 

Därför har den plats som beskrivs under punkt 7.5 föreslagits. Det är definitivt en 

fördel att ha rötning och uppgradering på samma plats. Då satsar man också på att 

kunna trycksätta gasen och lagra den i gasflak på denna plats, för vidare transport till 

tankställen. Därför är det inte lika viktigt att tankstationen ligger i direkt anslutning till 

övriga enheter, men det ska heller inte uteslutas. Hittas en lokalisering för en mack i 

Alvesta som är ännu mer publik, kan det möjligtvis bli aktuellt att dra gasledning till 

denna mack. 

 

 
Figur 2. Föreslaget ledningsnät för gödselledningar kring Alvesta Biogas. 

 

I stället för gasledningsnät har ett nät för gödselledningar föreslagits. Att minska på 

transporterna på väg har naturligtvis sitt värde. Gödselledningsnätet förutsätts 

innehålla både ledningar för inpumpning av gödsel från fyra gårdar, och sedan 

separata returledningar för rötad gödsel ut till fem gårdar. Endast på detta sätt antas 

att hygieniseringen i anläggningen kan bibehållas.  

 

Vissa vägar är inte tillåtna att köra på eller framkomliga vintertid, varför 

pumpledningar för gödsel till anläggningen och för biogödsel från anläggningen skulle 

vara en stor fördel. Det berör dock bara ungefär hälften av gårdarna, och därför får 

vidare fördjupning av denna fråga anstå till senare. 

 

Utgångspunkten för en gemensam anläggning är att gödsel och andra substrat körs 

in till anläggningen med tankbil. Effektivaste transporterna har visat sig uppnås i 
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ekipage om ett fordon med cirka fyrtio kubikmeters volym. Flera av lantbrukarna 

flyttar redan idag stora mängder gödsel mellan produktionsanläggningar och 

satellitbrunnar, varför sådana transporter är vanliga i området. 

 

Avgörande för ekonomin i dessa transporter är om fordonet kör med tur- och 

returlass, medelhastighet på fordonet, lastning- och lossningstid och sedan 

rengöringsfrekvens och tid för fordonet mellan olika gårdar. I nedanstående tabell 

har antagits vissa värden på körhastighet och lastningstid, varefter kostnaden per 

ton flytgödsel beräknats. För intransport av djupströgödsel har ingen beräkning 

gjorts. I processen omvandlas den till flytgödsel, varför den är med i uttransporten. 

 

  Dubbeltr   Enkeltr       
Gård nr Km enkel   Km enkel Hastighet Lastning/h kr/ton 

1 4,7 5,5  50 24 min 8,30 
   4 40 12 min 13,50 

2 5,1   50 24 min 8,50 
3 4,4   50 24 min 8,20 

   8,5 50 12 min 18,20 
4 5,6   50 24 min 8,60 
4 11   60 24 min 9,80 
5 6,8   50 24 min 9,00 

   8,6 50 12 min 18,30 
6 4,5   50 24 min 8,25 
7 6,4 8,8  50 24 min 8,90 

 7,9 10,6  50 24 min 9,40 
   5,5 50 12 min 14,15 

8 8,8   60 24 min 9,20 
   6,6 50 12 min 15,60 

9 6,5   50 24 min 9,00 
10 6,9   50 24 min 9,10 
11 3,7   40 24 min 8,30 
12 1,1   30 24 min 7,35 

       
 Total 89,9   46,9    Medelkostnad 10,61 
 Punkter 15  7     
 Avstånd 5,99   6,70       

 

7.5 Undersökning av lämplig byggplats. 
 

Genom förstudien har lantbrukarna i Alvesta Biogas kommit fram till att det är 

lämpligt att lokalisera anläggningen till den så kallade �Triangeln� mellan väg 25 och 

Värnamovägen (se bilaga 2). Markbehovet är cirka tre ha. Underhandskontakter i 

ärendet har tagits av lantbrukarna i Alvesta Biogas och kommunen samt Trafikverket 

och lantbrukarna har noterat att lokaliseringen stämmer bra överens med 

kommunens översiktsplan. 

 

Alvesta Biogas har genom Joakim Granefelt och Jan Svensson lämnat in en 

hemställan om att kommunen omgående upprättar detaljplan för det aktuella 

området (se bilaga 3). 

 

Platsen är alltså mycket lämplig ur transportsynpunkt för substrat in till anläggningen 

och för biogödsel ut från anläggningen. Närheten till genomfartsväg gör också att det 
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kan vara lämpligt med ett tankställe här. Tomten planeras som industriområde, och 

man planerar att en fjärrvärmeledning skall dras till området. Det skulle ha stort 

värde om biogasanläggningen kan sälja eventuellt värmeöverskott via denna ledning, 

eller om det vid full produktion av fordonsgas istället blir så att biogasanläggningen 

kan värmas via biobränseleldad fjärrvärme.  

 

7.6 Detaljerade beräkningar kring produktionspotential 
 

De tolv lantbrukarnas gödsel är analyserad av ett företag i Uppsala, Agrilab AB. En 

sammanställning över gödselanalyser finns nedan. Gödselanalyserna uppskattas 

representera ca 60 % av total gödselmängd, och genomsnittshalterna för ts 

(torrsubstans) i gödseln ligger något över det som antagits. Den organiska delen av 

torrsubstansen, på engelska VS och svenska glödförlust, är också något högre än 

tabellvärden. Båda dessa faktorer är gynnsamma, och pekar på en något högre 

gaspotential än det som annars beräknats. Det är dock stora variationer i ts-halt, och 

ett fortsatt arbete ute på gårdarna kan säkert resultera i att ts-halten kan höjas och 

så att inte onödigt vatten behöver köras in till anläggningen. Ts-halten har betydelse 

både för gaspotentialen i substratet, men påverkar också hur stort 

uppvärmningsbehovet blir. Det är mycket mer energikrävande att värma vatten än 

torrsubstans. 

 

    

Gård nr TS-halt VS av TS 
1 10,5% 84,0% 
1 9,4% 85,0% 
1 7,2% 81,0% 
1 4,8% 90,0% 
2 7,7% 84,2% 
5 7,6% 84,0% 
8 9,8% 88,0% 
8 6,3% 83,0% 
9 10,2% 84,0% 
12 7,0% 81,0% 
4 5,8% 78,0% 
4 4,6% 80,0% 

   
Nötflyt, viktat medelvärde 8,2% 84,2% 
Svinflyt, viktat medelvärde 5,4% 78,7% 

 

7.7 Studieresa för erfarenhetsutbyte med liknande projekt i Sverige. 
 

Denna punkt utgår. 

 

7.8 Researchresor med lantbrukarna i styrgruppen och projektledare för att lära  

av andra projekts erfarenheter. 
 

Under projekttiden har fem researchresor gjorts: 

 

Den andra december 2009 var lantbrukarna i styrgruppen samt projektledaren med 

på en resa anordnad av bland annat Hushållningssällskapet till Split Visions 

anläggning i Skottorp samt biogasanläggningen på Wrams Gunnarstorp (se bilaga 4).  

 



 
 

12 (17) 

 

 

Den 17 mars 2010 var lantbrukarna i styrgruppen samt Ida Bååth och Stefan 

Halldorf på Kalmar Biogas. Med på resan var också planeringsingenjör Ingalill 

Ljungdahl på Alvesta Kommun. 

 

Kalmar Biogas hade ställt upp en lista med punkter som bör belysas innan 

biogasproduktion dras igång till andra biogasintressenter för att de inte skulle 

�uppfinna hjulet igen�: 

 

A: Substratbehandling 

B: Gasrening 

C: Tankningsstation 

D: Desinfektion av fordon 

E: Data 

F: Kompostfilter 

 

Ovanstående punkter var viktiga att belysa i samband med uppstart av en 

biogasanläggning enligt de erfarenheter man gjort vid Kalmar Biogas. 

 

Den 2 juni 2010 var Stefan Halldorf med och ordnade en utbildningsdag dit alla 

leverantörer av biogasanläggningar i Sverige bjöds in. De fick lämna �offerter� på tre 

tänkta biogasanläggningar, varav den största anläggningen var just Alvesta Biogas. 

Dagen hölls i Sky City-tornet i Linköping. En av lantbrukarna i projektet var med på 

presentationen.  

 

Den 29 juni åkte Jan Svensson, Joakim Granefelt och Stefan Halldorf till Linköping 

och Katrineholm för besök på den anläggningen utanför Katrineholm, som vid det 

tillfället var under uppförande. Det blev också ett besök på SBI:s kontor i Linköping. 

Med på resan var också Mikael Lantz från Biogas Färs-projektet i Skåne.  

 

Den 15 november 2010 blev det bussresa med nästan alla lantbrukarna och en del 

familjemedlemmar. Två intressanta biogasanläggningar besöktes, dels en 

gårdsanläggning på Odensviholm i Gamleby samt ett nytt besök på 

samrötningsanläggning på Eriksberg utanför Katrineholm (se bilaga 5). 

 

Lars Svensson på Odensviholm berättade om biogasanläggningen på gården. Cirka 

20 000 kubikmeter flytgödsel och djupströ rötas och av gasen gör man el. Man har 

haft problem med att hålla rätt temperatur i reaktorn. Motorn producerar både el och 

värme, men är något överdimensionerad. Resultatet blir att den står still delar av 

dygnet, och då sjunker värmen direkt i rötkammaren. Lars Svensson menar att allt tal 

om att det ska bli ett överskott av värme håller inte. Lars Svensson vill prova att 

installera värmeåtervinning på rökgaser och eventuell värmeväxling mellan utgående 

rötrest och inkommande material. 

 

Våra reflektioner rör sig i banorna; det är inte lätt att vara ensam med sin 

gårdsbiogasanläggning när problemen dyker upp. 

 

Nästa anhalt var samrötningsanläggningen utanför Katrineholm och här berättade 

Erik Florell om anläggningen och visade runt steg för steg från inmatning till färdig 

kompimerad gas. 

 

Katrineholm Biogas vid Valla gård i Katrineholm har byggts av Swedish Biogas 

International och ägs till femtioen procent av samma bolag. Övriga ägare är gårdarna 

Ericsberg, Fors och Åkerö som äger tretton procent vardera samt Lantbruksgas i 
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Södermanland (tio gårdar inkl de tre tidigare nämnda som tillsammans äger tio 

procent). 

 

Biogasproduktionen beräknas uppgå till cirka tre miljoner normalkubikmeter per år. 

Dessutom produceras 60 000 ton biogödsel varje år som säljs av Lantbruksgas i 

Sörmland och bidrar till ett kretsloppanpassat jordbruk i de omkringliggande 

gårdarna. 

 

AGA är huvudsaklig kund genom ett femton årigt avtal. Företaget distribuerar 

biogasen till sina mackar i Stockholm. 

 

Råvaran till anläggningen utgörs av 70 000 kubikmeter gödsel från tiotalet lokala 

lantbruk och mindre mängder vegetabiliska restprodukter. Substratet, mest gödsel 

från svin och kyckling körs in med trailer och transporterna sköts av ett fristående 

bolag. 

 

Swedish Biogas Internationals Lantbruksavdelning har ansvarat för byggnationen av 

rågasanläggningen. Tid från första spadtag till gasleverans är omkring åtta månader, 

vilket är mycket snabbt jämfört med normen i branschen. 

 

Investering ligger på totalt omkring 50 miljoner kronor, varav 14 miljoner är KLIMP-

bidrag från Naturvårdsverket. 

 

7.9 Möte med lantbrukarna för att presentera förstudiens plan om mål. 
 

Det första mötet med lantbrukarna hölls den 7 december 2009 på LRF Konsult i 

Växjö. Projektplanen gicks igenom och deltagarna presenterade sig. 

 

7.10 Möte med lantbrukarna och andra intressenter för att presentera delresultat. 
 

Möte för hela lantbrukargruppen har hållits vid fyra tillfällen: 7 december 2009 på 

LRF Konsult i Växjö, den 30 mars 2010 år på Alvesta Energi, den 26 oktober på 

Alvesta kommun och på dagen ett år efter det första mötet, den 7 december 2010 

hölls återigen ett möte för hela lantbrukargruppen på Alvesta kommun. 

Lantbrukarmötet den 7 december 2010 protokollfördes. 

 

Vid lantbrukarmötena har de olika aktiviteterna i projektplanen diskuterats. 

 

7.11 Presentation av driftkalkyl. 
 

Vid mötet i mars 2010 på Alvesta Energi presenterades för första gången en kalkyl 

för hela projektet. Investeringssiffrorna bygger mycket på uppgifter från en leverantör 

av biogasanläggningar. 

 

Biogasanläggningen är baserad på de tolv lantbrukarnas gödsel, men det är 

värdefullt att få in mer substrat.  

 

Kalkylen ser inte ut att gå ihop (se bilaga 6). 

 

Det diskuteras en hel del kring metangasreduceringsstöd och kanske även att 

investeringsstöd skall gå att söka för stora samarbetsanläggningar. Blir det ena eller 

det andra eller båda två åtgärderna verklighet, har det stor betydelse för satsningen. 
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Vad som återstår och det som är bolagets prioriterade uppgift är att ha goda 

kontakter med gasuppköpare. Gasen måste gå att sälja annars är kalkylen endast ett 

substanslöst dokument. Det måste till ett kontrakt på ett pris som är acceptabelt och 

en löptid som säkrar avsättning på tio kanske till och med femton års sikt. Innan 

tryggad avsättning är på plats blir det ingen investering då det inte går att finna 

finansiering i ett sådant läge. 

 

7.12 Kunskapsinhämtning, förankring, uppsökande av nya tekniska lösningar. 
 

Under projekttiden har leverantörer av biogasanläggningar tillkommit och listan har 

utökats med nya leverantörer (se bilaga 7). 

 

7.13 Utvärdering. 
 

En utvärdering av lantbrukarnas förväntningar inför projektet genomfördes vid 

projektstarten (se bilaga 8). Enkäten visade att på en skala där 1 indikerar att 

lantbrukarna har små förväntningar och 4 innebär att man har mycket höga 

förväntningar är förväntningarna höga om att projektet skall ge högre intäkter, 3,2. 

På frågan �Hur stor del påverkar din egen roll som företagare utvecklingen av ditt 

företag?� är svaret att den egna inverkan på utvecklingen av företaget är hög, 3,3. 

 

En motsvarande enkät genomförs vid projektslut i samband med slutseminariet 27 

januari 2011 (se bilaga 9).  

 

7.14 Möte med lantbrukarna och andra intressenter för att diskutera och ta beslut 

om hur gruppen går vidare. 
 

Kallelse till slutseminarium torsdagen den 27 januari klockan 10.30 till 12 på Hotell 

Rådmannen, Alvesta gick ut till lantbrukarna i projektet strax innan jul 2010 i 

samband med ett julbrev till lantbrukarna.  

 

Inbjudan (se bilaga 10) till det samma har gått till ett antal energiintresserade i 

området (se bilaga 11). 

 

Kallelse till avslutande lantbrukarmöte samma dag i samma lokal som ovan har gått 

till deltagarna i projektet.  

 

7.15 Hur söka gårdsstöd för samrötning? 
 

Finansieringsfrågan har under tiden för projektet visat sig vara synnerligen central. 

Under projekttiden har Energimyndigheten utlyst hundra miljoner för ny teknik inom 

biogassektorn.  

 

Inom landsbygdsprogrammet finns det också möjlighet att söka stöd. Man kan få 

stöd för alla investeringar som görs för att kunna producera, lagra och förädla biogas 

till exempel utrustning för förbehandling av substrat, rötkammare, gaslager, 

rötrestlager samt kraftvärme- eller uppgraderingsanläggning. Detsamma gäller 

anslutningsledningar till ett befintligt gasnät eller en uppgraderingsanläggning. 

 

När det handlar om förädling för försäljning av energi är det de råvaror som ingår i 

processen som bestämmer åtgärden. Om det rör sig om förädling av jord- och 

skogsbruksprodukter hanteras investeringen inom förädlingsåtgärden.  
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Om det är andra råvaror som ska förädlas eller skogsbruksprodukter hanteras 

investeringen inom någon annan åtgärd. Är det ett jordbruksföretag som genomför 

satsningen bör den hanteras inom diversifieringsåtgärden. Är det en annan typ av 

företag bör den hamna inom mikroåtgärden.  

 

Stöd kan beviljas för upp till trettio procent av investeringskostnaderna. I de flesta fall 

kan ett och samma företag få högst 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod som 

reglerna ser ut idag. 1,8 miljoner utgör fyra procent av en eventuell investering för 

Alvesta Biogas. 

 

Ur den nationella biogasstrategin som för närvarande är ute på remiss är följande 

hämtat �Biogasproduktion ur gödsel kompenseras för sina klimat- och miljönyttor 

med ett särskilt produktionsstöd eller �metanreduceringsersättning� på 20 öre/kWh 

producerad energi från stallgödsel.� Detta produktionsstöd skulle få en mycket stor 

betydelse för ekonomin i anläggningen, och troligtvis betyda mer än ett 

investeringsstöd. Men tidsperspektivet i produktionsstödet är avgörande. 

8. Spridning av projektets resultat 

Projektet kommer att ha en del nytta av erfarenheter från liknande projekt i andra 

delar av Sverige i form av erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring lika väl som 

förstudien Alvesta Biogas kommer att bidra med erfarenheter och kunskap i andra 

riktningen. I såväl Brålanda, Vårgårda, Reftele och Varberg pågår det projekt som 

syftar till biogasproduktion. Såväl LRF som Hushållningssällskapen är involverade i 

en rad liknande processer där erfarenheterna från detta projekt kommer till nytta.  

 

Till slutseminariet har inbjudan gått ut till energiintresserade via LRF Sydosts 

nyhetsbrev, interimsstyrelsen för Biogas Sydost, Regionstyrelsen för LRF Sydost samt 

energiansvariga i LRFs kommungrupper i Sydost. Vidare är tjugofem lantbrukare i 

Ljungby, Sölvesborg och Torsås som deltagit i affärsutvecklingsgrupper inom 

projektet Förnyelsebar energi i Sydost 2007-2009 inbjudna. Även representanter för 

Alvesta Renhållning AB, Alvesta Energi AB, Växjö kommun samt Länstrafiken 

Kronoberg är inbjudna. 

 

Vid slutseminariet presenterades de aktiviteter som genomförts inom ramen för 

projektet samt de erfarenheter som gjorts under projekttiden. Slutseminariet 

bevistades av ett fyrtiotal biogasintresserade. 

 

Slutseminariet rönte uppmärksamhet i media, såväl radio som tidningar gjorde 

reportage från seminariet. 

 

Slutrapporten kommer att vara tillgänglig på LRFs hemsida. 

9. Projektets finansiering 

(Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (belopp uppdelat på 

finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser.) 

10. Projektets arbetssätt 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har varit projektägare till projektet Alvesta Biogas. 

Ida Bååth på LRF Konsult AB i Växjö har varit projektledare och Stefan Halldorf på HS 

Rådgivning Agri AB har varit nära knuten till projektet. Projektet har haft en styrgrupp. 
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Styrgruppen har bestått av: 

 

Sven Bergman, LRF Sydost 

Joakim Granefelt, lantbrukare, Almundsgård 

Jan Svensson, lantbrukare, Vret 

Marita Loretzon, Alvesta kommun 

Ingela Nilsson Nachweij, LRF Sydost 

Projektledaren 

 

Styrgruppen har haft fem stycken protokollförda möten: 

 

Möte 2009-09-21 

Telefonmöte 2009-11-18 

Möte 2010-03-05 

Telefonmöte 2010-10-18 

Telefonmöte 2011-01-17 

 

En referensgrupp bestående av olika aktörer i biogaskedjan var vid projektets start 

meningen att den skulle bildas men tanken avslogs snabbt och projektet har vid olika 

tillfällen istället haft kontakter med dessa aktörer och studsat idéer fram och tillbaka.  

 

Länstrafiken Kronoberg är kontaktad och informerad om tankarna kring en 

gemensam biogasanläggning i Alvesta.  

 

Bengt Carlsson, Alvesta energi, har ställt upp med kunskap och synpunkter under 

projekttiden.  

 

Mats Karlsson, ARAB, har delgett projektet kommunens möjligheter att bidra med 

substrat. 

11. Slutsats och rekommendationer 

Projektbeskrivningen skall vara tydligt formulerad och projektet väl avgränsat. 

 

Förstudien Alvesta Biogas hade genomförts utan projektstöd från Leadér men inte i 

samma omfattning och inom samma tidsrymd som nu varit möjlig. 

 

Projektet har tillfört bygden en väl sammansvetsad grupp av lantbrukare med 

bibehållet fokus på en gemensam biogasanläggning med uppgradering och 

tankstation. 

 

12. Kvantitativa mål 
 

Indikationer Antal 

Syssel-

sättnings-

grad % Kvinnor Män 

Nya heltidsarbeten   0  0 0 

Nya deltidsarbeten 0 0 0 0 

Bevarade 

heltidsarbeten 

0  0 0 
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Bevarade 

deltidsarbeten 

0 

 

 0 0 

Antal nya företag 0  0 0 

Antal deltagare i 

utbildningsinsatser 

0  0 0 

 

Antal deltagare i 

evenemang 

XX    

Antal nya 

samarbeten/nätverk 

1    

 

 


