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Förord 
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vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har skrivits på avdelningen för miljö- och 
energisystem vid institutionen för teknik och samhälle.  
 
Examensarbetet är en del i ett projekt utfört av Vattenfall Power Consultant AB och 
KanEnergi Sweden AB som syftar till att undersöka hur marknaden för biogassubstrat ser ut 
idag, och hur den troligen kommer att utvecklas och förändras framöver.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Michael McCann (Vattenfall Power 
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Jag vill även tacka alla som medverkat i undersökningen och tagit sig tid att besvara alla 
intervjufrågor. Detta bidrag är ett ovärderligt underlag i studien. 
 
 
 
 
Göteborg, den 10 januari 2010 
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Ordlista 
Anaerob process  Process i frånvaro av syre.  
 
Avloppsreningsverks- Avloppsreningsverk (ARV) med rening av avloppsvatten som  
anläggning primär funktion.  
     
Biogas  En gas som bildas vid anaerob nedbrytning av, eller genom 

termisk förgasning av, organiskt material. Gasen består av 
kolvätet metan och koldioxid samt små mängder vatten och 
svavelväten. 

 
Biogödsel  En upparbetad form av rötrest. Innehåller växtnäring och kan 

under rätt förutsättningar ersätta konstgödsel i lantbruket. 
 
Biologisk behandling  Behandlingsmetod av avfall där mikroorganismer bryter 

ner avfallet, rötning och kompostering innefattas. 
 
Deponigas  Gas som bildas vid anaerob nedbrytning i deponier på 

avfallsanläggningar. Innehåller metan, men även koldioxid, 
kväve med mera. 

 
Fordonsgas  Metan som används som drivmedel, kan vara i form av 

uppgraderad biogas, naturgas eller en kombination av båda. 
 
Gasutbyte  Mängd biogas i Nm3 som bildas per viktsenhet organiskt 

material. 
 
Gårdsanläggning  Lantbruksbaserad biogasproducerande anläggning som till 

största del rötar gödsel och annat rötbart material från gården. 
 
Industrianläggning  Industrianläggningar kan vara mejerier, 

pappersmassaproducenter eller andra typer av industrier som 
rötar egna avfallsprodukter. 

 
Metan  Gas (CH4) som förekommer som huvudkomponent i fossil gas 

(Naturgas) men också naturligt i miljön genom nedbrytning av 
organiskt material, sumpgas och som biogas framställd genom 
rötning samt genom förgasning av organiskt material. 
Energiinnehållet i ren metan är ungefär 9,80 kWh/Nm3. Metan 
är en växthusgas där klimateffekten av metanutsläppen är ca 25 
gånger större än för koldioxid. 

 
Nm3  Normalkubikmeter. En kubikmeter gas vid atmosfärstryck och 

temperatur på 0°C. 
 
Organiskt avfall  Avfall som innehåller organiskt material, alltså innehåller 

organiskt kol.  
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Rågas  Den biogas som bildas vid rötning och ännu inte renats, kallas 
rågas för att skilja den från uppgraderad biogas. Rågasen är 
genom sitt stora innehåll av koldioxid och även vatten en 
betydligt energifattigare gas än uppgraderad biogas eller 
naturgas. 

 
Rötning Biologisk process där organiska material bryts ner i en syrefri 

miljö och biogas bildas. 
 
Rötrester:  Den fasta, flytande eller slamformiga produkt som bildas efter 

rötning och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, 
näringsämnen och mikroorganismer. 

 
Samrötning  Rötning av olika typer av substrat i samma rötkammare. 
 
Samrötningsanläggning  Biogasproducerande anläggning som samrötar olika typer av 

insamlat material som t. ex sorterat hushållsavfall, slakteriavfall 
och gödsel. 

 
Substrat Råvara i biogasproduktion. Ett organiskt material som bryts ner 

av mikroorganismer under rötningsprocessen och bildar biogas. 
 
Torrsubstans (TS) Det som återstår när vatten torkats bort vid 105°C. Anges 

vanligen som procent av våtvikt (torrsubstanshalt). 
 
Uppgradering av biogas  Vid uppgradering avskiljs koldioxiden i den nyproducerade 

biogasen (rågasen) från metanet. Genom uppgradering kan 
biogasen nyttjas som fordonsbränsle. 

 
Volitile Solids (VS) Organiskt innehåll, det vill säga torrsubstans minus aska. Anges 

vanligen som procent av TS.  
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1.  Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen. Syfte samt avgränsning för arbetet 
presenteras också. 

1.1. Projektbakgrund 
Intresset för bioenergi i allmänhet och biogas i synnerhet är stort i Sverige. Under de senaste 
åren har biogas som drivmedel inom transportsektorn varit på stark frammarsch. Mängden 
såld fordonsgas i Sverige ökade med 18 % under 2009 och andelen biogas i fordonsgasen 
ökade med 27 % till totalt 63 % 1. Biogas kan även användas som bränsle för 
värmeproduktion, vilket idag är den främsta användningen för biogas2. Dagens produktion av 
biogas, som under 2009 uppgick till 1 363 GWh, utgör endast en liten del av den potential 
som uppskattas finnas tillgänglig3. Biogas produceras i dagsläget huvudsakligen i 
avloppsreningsverk genom rötning av avloppsslam, vilket 2009 stod för 44 % av Sveriges 
totala biogasproduktion. Avloppsslam är tillsammans med matavfall, restavfall från slakterier 
och livsmedelsindustri samt gödsel de idag dominerande substraten för att framställa biogas4. 
Det finns dock mycket mer substrat i form av avfall och restprodukter än det som idag 
används som är intressanta för produktion av biogas. En annan metod för framställning av 
biogas är insamling av spontant bildad biogas på deponier, vilken under 2009 stod för 25 % 
av den totala biogasproduktionen. De idag dominerande källorna för biogas, deponier och 
avloppsreningsverk, bedöms inte kunna öka i någon större utsträckning utan det är istället 
bland andra anläggningstyper som det bedöms finnas störst potential. 
 
För att närma sig den teoretiska biogaspotentialen på 10,6 TWh per år som bedöms finnas 
tillgäng från inhemska restprodukter så krävs en kraftig utbyggnad av antalet 
biogasanläggningar5. Denna utbyggnad begränsas dock bland annat av den ekonomiska 
osäkerhet som råder kring råvaran för framställning av biogas. 
 
Många av de substrat som lämpar sig för biogasproduktion har även alternativa 
användningsområden, som t.ex. djurfoder eller förbränning, vilket gör att det redan idag 
existerar en konkurrenssituation om substraten. Energimyndighetens förslag till en 
sektorsövergripande biogasstrategi konstaterar att det finns konkurrens om råvaror och att 
denna kan komma att öka6. I en studie från 2006 konstaterades det att biogasanläggningarna 
får betalt för att ta emot organiskt avfall från hushåll och livsmedelsindustrin7. Men en 
utveckling mot fler aktörer inom biogasproduktionen kan resultera i att organiskt avfall får ett 
marknadsvärde vilket i hög grad kommer att påverka ekonomin för befintliga och planerade 
biogasanläggningar. Det finns uppgifter om att konkurrenssituationen hårdnat de senaste åren 
och att det lett till att det idag finns exempel på att biogasanläggningarna betalar för att 
behandla attraktiva substrat. 
 

                                                
1 Energimyndigheten (2010a) 
2 Energimyndigheten (2010b) 
3 Linné et al (2008) 
4 Energimyndigheten (2010b) 
5 Linné et al (2008) 
6 Energimyndigheten (2010c) 
7 Berglund, M (2006) 
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Dock finns det idag en brist vad gäller tillgänglig information om hur prisbilden för de olika 
substraten ser ut. Konkurrenssituationen skiljer sig mycket mellan olika substrat och för vissa 
substrat kan betalningsviljan för alternativa användningar vara högre än betalningsviljan från 
biogasanläggningarna. Energimyndigheten hävdar i sin rapport om förslag på en 
sektorsövergripande biogasstrategi att då ekonomin i biogasproduktionen står och faller med 
att man kan hålla koll på råvarukostnader så är en transperenn kostnadsbild av substraten en 
nödvändighet för nya och befintliga aktörer8. 
 
1.2. Syfte 
Detta examensarbete syftar till att analysera nuläget av substratmarknaden för framställning 
av biogas i Skåne, Halland och Västra Götaland. Detta för att skapa kännedom om prisbild, 
konkurrenssituation och flöde för de olika substraten som kan användas av befintliga och nya 
aktörer inom biogasbranschen.  
 
Examensarbetet ska kunna ligga till grund för att anläggningsägare ska kunna fatta bra beslut 
angående vilka substrat som ska användas för framställning av biogas. Det ämnar även till att 
ge substratägarna kännedom om restprodukternas värde samt alternativa avsättningsområden. 
För att skapa en tydlig bild av substratmarknaden har studien för avsikt att besvara följande 
frågor för de studerade regionerna: 
 
• Hur ser prisbilden för de studerade substraten ut i nuläget?  
• Hur stor är betalningsviljan för de studerade substraten från biogasanläggningar samt 

konkurrerande användningsområden? 
• Hur ser användning och flöden av substrat ut i nuläget? 
• Hur ser konkurrenssituationen för substrat ut och hur påverkar det biogasanläggningarna?  
   
1.3. Avgränsningar 
Rapporten avser att endast fokusera på substrat, ur vilka det är möjligt att framställa biogas 
genom rötning. Substrat som kan användas för att framställa biogas genom termisk förgasning 
inkluderas inte i denna rapport då biogas från termisk förgasning ej är en etablerad 
produktionsteknik i dagsläget. Biogasframställning på deponier, som under år 2009 stod för 
25 % av biogasproduktionen, behandlas ej i denna rapport då det sedan 1 januari 2005 ej är 
tillåtet att deponera organiskt avfall varpå detta ej är en alternativ metod till rötning. 
 
Geografiskt kommer rapporten att avgränsas till att undersöka biogasanläggningar i Skåne, 
Halland och Västra Götaland samt substratkällor i Skåne. Avgränsningen väljs eftersom de 
valda regionerna svarar för en stor del av den nuvarande biogasproduktionen. De valda 
regionerna är framstående biogasregioner som innefattar ett flertal av alla typer av 
anläggningar och därför anses ge tillräckligt stort underlag för en marknadsundersökning. 
Litteraturstudien kommer dock att ha nationellt fokus för att kunna ligga till grund för fortsatt 
arbete med att studera substratmarknaden. 
  

                                                
8 Energimyndigheten (2010c) 
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1.4. Disposition av rapporten 
Kap 1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen. Syfte samt avgränsning för arbetet 
presenteras också. 
 
Kap 2. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts under examensarbetet. 
Informationsinsamlingen har bestått i en litteraturstudie samt en mer omfattande 
intervjustudie. Intervjustudien delas upp i två intervjufaser.  I den första fasen intervjuas 
anläggningsägare och i den andra fasen kontaktas substratägare. Här presenteras urval, 
tillvägagångssätt samt frågeformulär. 
 
Kap 3. Teknisk bakgrundsfakta biogasframställning 
I detta kapitel presenteras biogasproduktion genom rötning övergripande utan att gå in på en 
rent kemisk processbeskrivning. Substrategenskaper som påverkar biogasproduktionen 
genomgås även de för att skapa en tydligare bild av vilka tekniska egenskaper som efterfrågas 
för en effektiv framställningsprocess av biogas. Egenskaper såsom gasutbyte och 
torrsubstanshalt (TS-halt) och VS-halt som är av intresse för den ekonomiska kalkylen för 
substrat inklusive transportekonomi presenteras också. 
 
Kap 4. Substratkategorier 
I detta kapitel presenteras grundläggande fakta och statistik om de olika typerna av substrat 
som analyseras i denna uppsats. Substrattypernas potential, alternativa användning och 
tekniska egenskaper presenteras också. Substraten indelas i fem olika kategorier. 
 
Kap 5. Anläggningar för framställning av biogas 
I detta kapitel presenteras olika anläggningstyper för framställning av biogas. För varje 
anläggningstyp presenteras deras individuella egenskaper samt produktionsstatistik. I detta 
kapitel presenteras även viktiga befintliga biogasanläggningar för varje anläggningstyp. 
Dessutom redovisas uppgifter om planer på framtida biogasanläggningar.   
 
Kap 6. Transportkostnader 
I detta kapitel studeras transportkostnaden för olika avstånd och substrattyper. Kostnaderna 
studeras så väl i kostnader per ton som i kostnader per kWh. 
 
Kap 7. Resultat av marknadsundersökning 
I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Undersökningen har resulterat i 
statistik kring prisbilden för olika substrat samt hur substratflödena ser ut. Utöver det 
presenteras en bild av biogasanläggningarnas syn på konkurrenssituationen, substratflöden 
samt biogasanläggningarnas betalningsvilja. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur 
biogasanläggningarna uppger att substratmarknaden fungerar. 
 
Kap 8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras inhämtad fakta från litteraturstudierna tillsammans med resultaten av 
marknadsundersökningen med avseende på uppsatt syfte och mål med studien. 
Diskussionerna behandlar konkurrenssituation, prisbild samt flöde för de studerade typerna av 
substrat. Även biogasanläggningarnas betalningsvilja diskuteras. Diskussionen leder till en 
slutsats där de i problemformuleringen uppsatta frågorna besvaras. Förslag till fortsatta studier 
för substratmarknaden presenteras också i detta kapitel.  



4 
 

2.  Metod  

I detta kapitel presenteras den metod som använts under examensarbetet. 
Informationsinsamlingen har bestått i en litteraturstudie samt en mer omfattande 
intervjustudie. Intervjustudien delas upp i två intervjufaser.  I den första fasen intervjuas 
anläggningsägare och i den andra fasen kontaktas substratägare. 

2.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudien utfördes för att erhålla en ökad kunskap om biogas i allmänhet och substrat 
för framställning av biogas i synnerhet. Litteraturen som studerades var vetenskapliga 
rapporter och artiklar om biogas, statistik och rapporter från myndigheter, facklitteratur om 
biogas, information från intresseorganisationer samt övriga studier rörande biogas. 
Litteraturstudiens mål var att kartlägga: 
 

• biogasprocessens funktion 
• tekniska substrategenskaper som påverkar substratanvändningen 
• vilka substrat som är möjliga att använda samt hur stor dess uppskattade potential är 
• vilka alternativa användningar till biogasframställning för substraten som finns 
• hur biogasproduktionen i Sverige ser ut idag och vilka anläggningar som finns 
• grundläggande fakta om transporter av substrat 

 
Litteraturstudien hade även som syfte till att ligga som grund för den mer omfattande 
intervjustudien. Genom studier av litteratur från intresseföreningar inom biogas identifierades 
biogasanläggningar av intresse för intervjustudien samt vilka substrat som intervjustudien 
skulle fokusera kring.  
 
Det finns gott om genomarbetad data som beskriver den information som eftersöks i 
litteraturstudien varpå största delen av litteraturstudien fokuserades på rapporter med fokus på 
substrat för biogas eller biogasanläggningar. Litteraturstudien inkluderade såväl svensk som 
internationell litteratur. Då mycket av informationen som efterfrågades berörde den svenska 
biogasproduktionen fokuserades litteraturstudierna dock på svensk litteratur. 
Komplimenterande fakta söktes även i vetenskapliga rapporter som ej direkt berör substrat 
eller biogasanläggningar.    
 
2.2. Intervjustudie 
I uppstartsfasen av examensarbetet kontaktades även ett fåtal aktörer inom biogasbranschen 
personligen för att få en bättre kunskap om biogasbranschen. Under examensarbetets gång har 
även ett antal personer med kunskap inom specifika områden kontaktats för att inhämta 
information.  
 
Den viktigaste delen av informationsinsamlingen var intervjuer av aktörer inom 
biogasbranschen. För att skapa en bild av pris, konkurrenssituation och flöde för olika typer 
av substrat som behandlas av biogasanläggningar utfördes intervjuer med anläggningsägare 
och substratägare. För att skapa en bild av alternativvärdet för biogassubstrat så utfördes 
intervjuer med substratägare vars restprodukter i dagsläget ej behandlas av 
biogasanläggningar. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet av 
intervjustudien som delades upp i två faser där biogasanläggningar intervjuades under den 
första fasen och substratägare under den andra fasen.  
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Intervju av anläggningsägare 
I den första intervjufasen kontaktades biogasanläggningar för en intervju där deras 
substratförsörjning undersöktes med avseende på substratflöden, kostnader för substrat samt 
konkurrenssituationen om substraten. 

Formulering av undersökningsproblemet 
Avsaknaden av information om substratflöden samt kostnader för olika substrat för 
framställning av biogas låg till grund för undersökningen. Genom genomförandet av en 
marknadsundersökning riktad mot anläggningsägare inhämtades information om detta. Vidare 
lokaliserade undersökningen substratägare för en vidare kartläggning av substratmarknaden.  

Genomförande 

Ansats 
Undersökningen utformades som en kvalitativ undersökning där biogasanläggningarna 
intervjuades per telefon. Resultaten från intervjun i form av ren statistik samt mer 
uttömmande svar presenteras som resultat för detta examensarbete. 

Metod  
Till grund för marknadsundersökningen genomfördes en kvalitativ undersökning av 
biogasanläggningarna. Denna undersökning genomfördes genom intervjuer per telefon. 
Frågorna är konstruerades dels genom enkla frågor för att få grundläggande information om 
anläggningarnas storlek, biogasproduktion, avsättning av gasen samt vilka typer av substrat 
som används. Dessutom ställdes frågor om marknadssituationen, prisuppgifter för substraten 
samt substratmängder och leverantörer av substraten. Intervjuguiden som användes för att 
samla in information från anläggningsägare finns i Bilaga C. 

Urval 
Marknadsundersökningen begränsades regionalt till att omfatta länen Skåne, Halland och 
Västra Götaland. Kriteriet för att biogasanläggningen skulle vara med i urvalet var att de i 
nuläget rötar eller att de inom ett par år planerar att röta andra substrat än avloppsslam 
och/eller gödsel. Detta urval inkluderar samtliga samrötningsanläggningar samt ett fåtal 
avloppsreningsverk.  Dessa urvalskriterier är utformade för att kunna ge en heltäckande bild 
av de biogasanläggningar som agerar inom substratmarknaden inom de specificerade 
regionerna.  
 
Viktigt var dessutom att personen som intervjuades var ansvarig för substratförsörjningen 
samt hade kunskap om anläggningens strategi angående substratanvändning. I bilaga B finns 
en lista över kontaktade biogasanläggningar. 

Leverabler 
Marknadsundersökningen av anläggningsägare resulterade i statistik över substratpriser samt 
substratflöden. Dessutom insamlades mycket kvalitativ data för att skapa en bild av nuvarande 
konkurrenssituation samt hur konkurrensen förväntas utvecklas i framtiden. Resultaten 
presenteras utan hänvisning till vilken anläggning som uppgett vilka uppgifter. Anledningen 
till detta är att detta var en förutsättning för att kunna samla in uppgifterna då många 
biogasanläggningar ser dessa uppgifter som företagshemligheter och därför önskade 
anonymitet.   
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Tidsplan 
Varje intervju tog ungefär en timme. Utöver tidsåtgången för själva intervjun avsattes tid till 
förberedelser för varje intervju samt bokning av intervjutid med varje intervjuperson. 
Samtliga intervjuer genomfördes under ungefär en månads tid under november 2010. 
 
Intervju av substratägare 
I den andra intervjufasen kontaktades identifierade substratägare för en intervju där deras 
avsättning av organiska restprodukter samt kostnader eller intäkter för detta undersöktes.  

Formulering av undersökningsproblemet 
Avsaknaden av allmän kännedom om vilka mängder organiskt restavfall som används till 
biogasproduktion och var de kommer ifrån låg till grund för undersökningen. Även 
information om vilka kostnader eller intäkter industrierna har för avyttring av det organiska 
restavfallet efterfrågades. Undersökningen syftade till att kartlägga flöden av organiskt avfall 
från större industrier inom Skåne samt identifiera om dessa idag går till biogasproduktion eller 
avsätts på annat vis. Även anledningen till alternativ avsättning undersöktes genom att titta på 
industrins kostnader eller intäkter för avsättning av organiska restprodukter.  

Genomförande 

Ansats 
Undersökningen utformades som en kvalitativ undersökning där olika industrier med 
organiskt restavfall intervjuades per telefon. Resultaten från intervjun i form av ren statistik 
samt mer uttömmande svar kommer presenteras som resultat för detta examensarbete. 

Metod  
Till grund för marknadsundersökningen genomfördes kvalitativa intervjuer per telefon med 
substratägarna. Frågorna berörde avfallsmängder, avfallsflöden samt kostnader/intäkter för 
avsättning av organiska restprodukter. 

Urval 
Marknadsundersökningen begränsades regionalt att omfatta Skåne. Kriteriet för att 
substratkällan skall vara med i urvalet var att de har betydande mängder rötbart organiskt 
restavfall inom ramen för studerade substrattyperna. Dessa urvalskriterier är utformades för 
att kunna ge en heltäckande bild av substratkällor av betydelse inom den specificerade 
regionen.  
 
Viktigt var dessutom att personen som intervjuas var ansvarig för hanteringen av det 
organiska restavfallet samt hade kunskap om företagets strategi angående avfallshanteringen. 
I bilaga D finns en lista över de kontaktade substratägarna. 

Leverabler 
Marknadsundersökningen av substratägare resulterade i statistik över substratpriser samt 
substratflöden. Denna statistik integrerades med de insamlade uppgifterna från 
biogasanläggningarna. Även uppgifter om alternativ användning till biogasproduktion för 
substraten erhölls. Dessutom insamlades kvalitativ data med avseende på hur företagen 
resonerar kring biogasproduktion från deras restavfall. Förutom uppgifter om matavfall 
behandlas inte den insamlade informationen specifikt för de intervjuade substratägarna med 
anledning av konkurrenssituationen. 
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Tidsplan 
Varje intervju tog mellan 15 och 30 minuter i anspråk. Utöver tidsåtgången för själva 
intervjun avsattes tid för identifiering av källor för organiskt restavfall samt upprättning av 
kontaktinformation till personen som intervjuades. Samtliga intervjuer genomfördes under 
ungefär en månads tid under november och december 2010. 
 
2.3. Källkritik 
För litteraturstudien har fyra rapporter utgjort en stor del av den information som inhämtats. 
Detta rör sig om energimyndighetens rapport över produktionsstatistik från 
biogasanläggningarna 2009, energimyndighetens förslag till en sektorsövergripande 
biogasstrategi, substrathandboken utgiven av Avfall Sverige samt den svenska 
biogaspotentialen från inhemska restprodukter av Linné et al. Då det för dessa rapporter till 
stor del saknas andra alternativa källor att jämföra med och en stor del av resonemangen i 
rapporten utgår från information hämtade från dessa källor är trovärdigheten i dessa källor av 
stor vikt för trovärdigheten i denna rapport. 
 
Utöver dessa källor har det under litteraturstudierna funnits gott om information att finna, 
vilket gjort att uppgifter kunnat styrkas från mer än en källa vilket minimerar risken för 
faktafel i rapporten. 
 
Intervjustudierna utgör grunden för de i rapporten presenterade resultaten. Validiteten i 
uppgifterna som intervjupersonerna har uppgivit är därför avgörande för uppsatsens validitet. 
För att minimera felkällorna så har ett stort urval valts i den studerade regionen. Detta gör att 
även om validiteten i vissa uppgifter som erhållits kan vara bristfällig så kompenserar 
mängden insamlad information för detta.   
 
Vad gäller insamlade uppgifter om prisbilden för substrat finns det incitament för 
biogasanläggningarna att uppge kostnader i underkant av det verkliga scenariot då en oro för 
att en rapport som visar på att biogasanläggningarna betalar för substrat kan driva upp 
substratpriserna då substratägarna blir medvetna om biogasanläggningarnas betalningsvilja. 
Det motsatta gäller för substratägare som kan ha incitament att uppge avgifter i överkant för 
att driva upp priserna. Detta gäller för restavfall från industrin och anses ej medföra några 
komplikationer för det förda resonemanget utan kan endast medföra att prisbilden som 
skapats i uppsatsen ej ska ses som ett absolut facit. Författaren har varit noggrann med att 
endast dra slutsatser för substrat där det insamlade materialet anses vara tillräckligt 
omfattande för att en tillräcklig reliabilitet bedöms kunna uppnås.    
 
Författaren har även varit noggrann med att utrycka om det är en anläggning som uppgivit 
något eller om det är uppgifter som kommit från flera olika anläggningar. Detta motverkar att 
enskilda personers åsikter leder till slutsatser om substratmarknaden utan endast bidrar till att 
skapa en nyanserad bild av situationen.  
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3.  Tekniska fakta om biogasframställning 

I detta kapitel presenteras biogasproduktion genom rötning övergripande utan att gå in på en 
rent kemisk processbeskrivning. Substrategenskaper som påverkar biogasproduktionen gås 
igenom för att skapa en tydligare bild av vilka tekniska egenskaper som efterfrågas för en 
effektiv framställningsprocess av biogas. Egenskaper såsom gasutbyte, torrsubstanshalt och 
VS-halt som är av intresse för den ekonomiska kalkylen för substrat presenteras också. 

3.1. Biogasprocessen 
Biogas bildas när organiskt material bryts ned av mikroorganismer i en anaerob miljö. 
Naturlig bildning av biogas sker i miljöer där det finns tillräckliga mängder organiskt material 
och syretillförseln är begränsad, till exempel i våtmarker och i magen på idisslare. Samma 
biologiska process sker även i biogasanläggningar där man rötar olika substrat, så som 
avloppsslam, livsmedelsavfall, hushållsavfall och restprodukter från jordbruket9. Rötningen i 
en biogasanläggnings rötkammare sker förenklat i fyra steg (se figur 3:1) där olika grupper av 
mikroorganismer bryter ner det organiska materialet. 
 

 Figur 3:1 Beskrivning av biogasprocessen. Figuren är omgjord från Meulepas et al (2005) 

                                                
9 Berglund (2006) 
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Det första steget är hydrolys där de komplexa partikulära föreningarna sönderdelas av 
mikroorganismer till mindre komplexa föreningar som socker, fettsyror och aminosyror. I 
nästa steg, fermentationen, bildas vätgas, koldioxid samt ättiksyra från de enkla föreningarna 
från föregående fas. Även mellanprodukter i form av alkohol och fettsyror bildas genom 
fermentation. I ett tredje steg så ombildas mellanprodukterna till vätgas, koldioxid och 
ättiksyra. I det avslutande steget bildas själva metangasen med hjälp av metanbildare som tar 
upp koldioxid och vätgas samt ombildar ättiksyran till metan10. Metanbildarna är känsliga för 
snabba förändringar i pH och temperatur11.  
 
Den bildade biogasen består till största delen av metan och koldioxid men innehåller även 
små mängder andra ämnen så som svavelväten och kväve. Biogasens sammansättning beror 
till stor del på substratens sammansättning med avseende på struktur, näringsämnen samt 
organiskt innehåll. Metanhalten ligger normalt på 50-70%12. Den bildade gasen kan användas 
direkt till värme- och elproduktion alternativt uppgraderas, där en avlägsning av koldioxiden 
sker, och användas som fordonsbränsle eller injiceras på naturgasnätet. Biogasen benämns 
ofta som rågas, vilket antyder att den måste behandlas ytterligare innan den kan användas som 
fordonsbränsle.    
 
Utöver biogas bildas även en rötrest, där näringsämnena från det organiska materialet finns 
kvar, varpå det kan användas som gödsel. Näringen i biogödslen är lättillgänglig för växterna 
vilket innebär att biogödslen kan ersätta mineralgödsel eller flytgödsel13. Att använda 
rötresten som biogödsel är ett mycket bra sätt att återcirkulera växtnäringsämnen till 
växtodlingen i jordbruket. Det är dock inte alltid möjligt att använda rötresterna i jordbruket 
på grund av föroreningar. Vilka substrat som används i biogasprocessen är därför avgörande 
för rötrestens avsättning14. 
 
Temperaturen vid rötning är en viktig faktor för den mikrobiologiska aktiviteten. Storskalig 
rötning sker normalt i ett av två olika temperaturintervall, mesofil (runt 35 grader C) och 
termofil (mellan 50-55 grader C). För att behålla en konstant processtemperaturer under hela 
rötningsprocessen så behöver värme tillsättas utifrån15. Rötningsprocessens tidsåtgång, vilket 
är en viktig aspekt ur kapacitetssynpunkt, varierar beroende på vilka substrat som används, 
volymen på rötkammaren samt temperaturen på processen men är generellt 15-30 dagar för 
mesofil rötning16.  
 
Utformningen av biogasprocessen kan skilja sig på flera vis. Rötkammaren som är hjärtat i 
anläggningen kan ha antingen en liggande eller stående konstruktion. Generellt gäller att 
metangasen samlas upp i toppen på rötkammaren medan rötresten pumpas ut från botten17. 
Substratet tillförs normalt genom att pumpas in, vilket kan ske kontinuerlig eller satsvis 
beroende på substrat18. Vid kontinuerlig rötning, som används för vätskeformiga substrat med 
torrsubstanshalt under 5 %, pumpas substrat fortlöpande in i processen. Detta används främst 
vid kommunala och industriella avloppsreningsverk. Slamformiga substrat med 
torrsubstanshalt på mellan 5 % och 15 % kan även pumpas in mer eller mindre kontinuerligt i 
                                                
10 Meulepas et al (2005) 
11 SGC (2010) 
12 Meulepas et al (2005) 
13 Avfall Sverige (2009a) 
14 Energimyndigheten (2010c) 
15 Meulepas et al (2005) 
16 Energimyndigheten (2010b) 
17 Edström och Nordberg (2004) 
18 Jarvis och Schnürer (2009) 
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processen i en så kallad semi-kontinuerlig process. För fasta substrat med torrsubstanshalt på 
över 20 % som exempelvis hushållsavfall och växtrester sker inmatningen mer sällan och i 
större portioner. Fasta substrat kan omvandlas till vätskeform genom tillförsel av vätska för 
att få till en mer kontinuerlig process19.  
 
Den vanligaste typen av rötningsprocess är en enstegs totalomblandad process. Den bygger på 
att innehållet i rötkammaren rörs om med en omblandare för att hålla samma temperatur och 
substratsammansättning i hela rötkammaren20. Det finns även tvåstegsprocesser där hydrolys 
och fermentation sker i det första steget och ättiksyrabildning och metanbildning sker i det 
andra steget. Denna typ av process möjliggör för en ytterligare optimering av processen där 
gasutbytet kan ökas samt tidsåtgången för rötningsprocessen reduceras21. 
 
Rötningsprocessen kan ske som antingen våt eller torr rötning. Sker rötningen med en 
substratsammansättning med en torrhalt under 15 % så klassas rötningen som våt22. Då våt 
rötning är betydligt mer förekommande förutsätts det att våtrötning används i biogasprocessen 
vid diskussioner om substratets tekniska lämplighet.  
 
Förbehandling 
Beroende på biogassubstratets egenskaper kan förbehandling av substratet vara nödvändigt. 
Anledningen till förbehandlingen kan vara regler och förordningar, utökad tillgänglighet för 
svårnedbrytbara substrat samt förtjockning eller förtunning av substrat. Förbehandlingen kan 
vara tämligen kostsam och därför påverka substratets värde beroende på hur mycket det 
behöver behandlas innan det tillsätts till rötningsprocessen. Generellt gäller att fasta substrat 
med hög TS-halt kräver mer avancerad förbehandling än vad pumpbara substrat gör23. 

Hygienisering 
Hygienisering görs för att undvika smittspridning i samband med användning av substrat och 
rötrester. Den mest förkommande metoden för hygienisering vid biogasanläggningar är 
uppvärmning av substraten till 70° C i en timme. Biogasprocessen påverkas normalt inte av 
innehåll av sjukdomsalstrande mikroorganismer i substraten men däremot påverkas 
användbarheten hos rötresten vilket gör hygienisering till en viktig del av förbehandlingen24.  

Förtjockning 
För att höja substratets TS-halt kan till exempel substratet låtas passera genom en press eller 
skruv där vätska avlägsnas. Detta är en effektiv metod för att minska den volymetriska 
belastningen av rötkammaren vilket kan ge ett högre gasutbyte per reaktorvolym. 
Behandlingen kan dock minska mängden näringsämnen som tillförs rötningskammaren 
samtidigt som en del organiskt material som är löst i vattnet kan gå förlorat25.  

Minskning av partikelstorlek 
Den vanligaste metoden för att öka tillgängligheten hos substratet vid rötning är mekanisk 
sönderdelning med till exempel mixer, skruv, kvarn eller roterande knivar. Det finns även 

                                                
19 Jarvis och Schnürer (2009) 
20 Edström och Nordberg (2004) 
21 Deublein & Steinhauser (2008) 
22 Ibid 
23 Starberg (2005) 
24 Jarvis och Schnürer (2009)  
25 Ibid 
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termiska, biologiska och kemiska metoder för att sönderdela substraten, vars kemiska 
sammansättning och struktur avgör vilken metod som är bäst26.  
 
En minskning av partikelstorleken genom förbehandling leder till ökad gasproduktion då detta 
ökar tillgängligheten på det organiska materialet för mikroorganismerna. Det finns flera 
studier som visar på sambandet mellan partikelstorlek och gasutbyte. Förbehandlingen ökar ej 
det potentiella gasutbytet men leder till att rötningsprocessen går fortare vilket är viktigt för 
ekonomin på en biogasanläggning27.  

Sortering 
Mekaniska problem i rötningsprocessen kan ofta härledas till att icke önskade material tillsats 
rötkammaren. Detta problem kan elimineras genom sortering av substraten innan de rötas. 
Hushållsavfall kräver ofta sortering då det kommer i påsar och riskerar att innehålla en del 
felsorterat material, detta problem är dock inte unikt för hushållsavfall utan gäller även andra 
typer av substrat28. Det finns ett antal olika förbehandlingsmetoder för att avlägsna oönskat 
material men ingen generell modell för hur en förbehandling ska utformas enligt en 
undersökning gjord bland biogasanläggningar i Sverige29. För biogödselns kvalitet är det 
viktigt att oönskade material sorteras bort medan krav på hög biogasproduktion ställer krav på 
att så lite organiskt material som möjligt sorteras bort30. 
 
3.2. Substrategenskaper 
Förutom att biogasprocessens egenskaper påverkar rötningen så påverkar även substratens 
egenskaper rötningen. Substratets struktur, partikelstorlek och substratets 
ämnessammansättning kan ha en avgörande påverkan på gasutbytet i rötningsprocessen31. 
Substratets torrsubstanshalt (TS-halt) och andel organiskt innehåll är också viktiga egenskaper 
för substratets gasutbyte. Här nedan följer en genomgång av ett antal substrategenskaper som 
påverkar biogasprocessens effektivitet.  
 
Torrsubstans (TS) och organiskt innehåll (VS) 
Torrsubstanshalten anger ett materials innehåll av kvarvarande föreningar då vatteninnehållet 
indunstats vid 105º C32. Ett substrats torrsubstans är en viktig egenskap för dess anpassning 
till biogasprocessen. I biogasprocessen finns ofta begränsningar för behandling av substrat 
med för hög TS-halt i form av pumpar, omrörare och mottagningssystem33. Enligt ovan är det 
dock möjligt att förändra ett substrats torrsubstans genom spädning eller förtjockning för att 
det ska passa processutformningen34. En låg TS-halt innebär även en större volymåtgång i 
rötkammaren varför detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Ett substrats TS-halt är av 
avgörande betydelse för dess möjlighet att transporteras då energiinnehållet i substrat med låg 
TS-halt ej tillåter längre transporter35. Den ekonomiska aspekten av transporter och därmed 
konkurrenssituationen om substratet påverkas också till hög grad av dess torrsubstans. 
 

                                                
26 Jarvis och Schnürer (2009) 
27 Ibid 
28 Starberg (2005) 
29 Eriksson och Holmström (2009) 
30 Ibid 
31 Jarvis och Schnürer (2009) 
32 Avfall Sverige (2009b) 
33 Ibid 
34 Jarvis och Schnürer (2009) 
35 Berglund och Börjesson (2003) 
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VS-halten är ett mått på ett ämnes organiska innehåll. Parametern anger materialets innehåll 
av förbränningsbar substans vid 550º C vilket är ett instrument för att beräkna substratets 
organiska innehåll36. Högt organiskt innehåll ger inte automatiskt ett högt gasutbyte då 
materialet kan vara svårnedbrutet men innebär generellt ett högt energiinnehåll vilket i många 
fall ger högt gasutbyte37. Detta ger hög transporteffektivitet hos substratet och enligt samma 
resonemang som ovan påverkar det konkurrenssituationen för substratet.  En låg VS-halt i de 
till rötkammaren tillförda substraten medför generellt ett ineffektivt utnyttjande av 
rötkammarvolymen även om strukturen på substratet är avgörande för gasutbytet38.  
 
Substrathandboken39 uppger att det vid samrötning är viktigt att bestämma TS och VS för 
varje enskilt substrat och utvärdera hur detta kommer att påverka substratblandningen. 
Kontroll av TS och VS bör även ske kontinuerligt av substratblandningen för att den ska vara 
väl anpassad till biogasprocessen. 

 
Substratets ämnessammansättning 
Substratet består av flera olika komponenter som var och en påverkar hur högt gasutbyte som 
kan uppnås från substratet. Substratet består av organiska komponenter i form av fett, protein 
och kolhydrater vars energiinnehåll varierar vilket gör att substratets sammansättning av dessa 
påverkar mängden gas som genereras samt metanhalten i gasen40. I tabell 3:1 nedan visas 
ungefärliga biogas- och metanutbyten från de olika organiska substratkomponenterna.  
 
 Tabell 3:1 Biogas- och metangasutbyte från substratkomponenter (Avfall Sverige 2009b) 
Substratkomponent  Biogas Nm3/kg VS  Metan Nm3/kg VS   Metanhalt %  
Kolhydrat 0,84  0,42 50 
Protein 0,64 0,51 80 
Fett 1,37 0,96 70 
 
Fett är det ämne som har störst energiinnehåll och ett fettrikt substrat är därför att föredra med 
avseende på gasutbytet. Enligt Jarvis och Schnürer är dessa siffror teoretiska och det praktiska 
utfallet kan därför skilja sig en del41. Nedbrytningsgraden är i praktiken lägre men siffrorna 
ger ändå en fingervisning om att fett ger högst utbyte av metan medan kolhydrater ger lägst 
utbyte42. För hög andel protein kan leda till ammoniakhämning och på samma sätt kan för hög 
andel fett leda till en för hög andel organiska syror43. 
 
Substratens innehåll av näringsämnen som kol, kväve och fosfor samt mikronäringsämnen, 
vitaminer och spårämnen är nödvändigt för att uppfylla mikroorganismernas näringskrav. I 
avfallsblandningen som tillsätts rötkammaren måste därför alla dessa ämnen finnas 
tillgängliga för mikroorganismerna44. Förhållandet mellan innehållet av kol och kväve (C/N-
kvoten) i substratet är av stor betydelse för den organiska nedbrytningen av materialet. En låg 
C/N-kvot, det vill säga för hög andel kväve i relation till kol, bör undvikas då det kan orsaka 
toxiska halter ammonium för mikroorganismerna. En för hög kvot bör även det undvikas då 
det kan leda till att bakterierna upplever kvävebrist vilket hämmar nedbrytningsförloppet. Den 
                                                
36 Avfall Sverige (2009b) 
37 Jarvis och Schnürer (2009) 
38 Avfall Sverige (2009b) 
39 Ibid 
40 Jarvis och Schnürer (2009) 
41 Ibid 
42 Avfall Sverige (2009b) 
43 Deublein & Steinhauser (2008) 
44 Avfall Sverige (2009b) 
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optimala kvoten varierar med olika substrat och processförhållanden varpå det enligt Jarvis 
och Schnürer ej går att uppge en optimal C/N-kvot men riktvärden finns på mellan 10-3045.  
 
Höga halter av toxiska ämnen eller tungmetaller kan hämma den mikrobiologiska processen. 
Även låga halter av vissa tungmetaller och klorföreningar kan ha negativ inverkan på 
mikroorganismerna i processen. Det är därför viktigt att substratleverantören kan redogöra för 
substratets innehåll46. 
 
Generellt är samrötning av olika substrat en bra metod för att få en gynnsam 
ämnessammansättning för att uppnå ett högt gasutbyte47. 

 
Struktur och partikelstorlek 
Ett substrats nedbrytbarhet påverkas av dess struktur och dess partikelstorlek. Generellt gäller 
att ju mindre partiklar i substratet desto högre nedbrytbarhet. Detta beror på att ytan hos 
ämnet som mikroorganismerna kan angripa blir större48. Partikelstorleken kan som nämnt 
tidigare anpassas med hjälp av förbehandling. 
 
Substratets struktur kan försvåra nedbrytbarheten. Exempel på detta är halm som har ett högt 
energiinnehåll men dess höga innehåll av cellulosa och lignin gör det svårnedbrytbart49. 
Växtmaterial är generellt svårnedbrytbara då de innehåller cellulosa som är sammanlänkat 
med lignin och har en stark fiberstruktur och liten angripbar area för mikroorganismerna. 
Nedbrytbarheten går att öka genom en minskning av partikelstorleken eller kemisk 
förbehandling50. 
 
3.3. Samrötning av olika substrat 
Samrötning av flera substrat ger generellt ett högre gasutbyte än rötning av endast en typ av 
substrat. Detta kan bland annat förklaras genom att ett blandat material har bättre 
förutsättningar för att innehålla alla de komponenter som är viktiga för mikroorganismens 
tillväxt51. Samrötning av olika substrat är vanligt i samrötningsanläggningar och 
gårdsanläggningar men förekommer även på avloppsreningsverk.  
 
Biogasanläggningarna som samröter olika substrat kan få en substratblandning med bättre 
tillgång på spårämnen eller en mer optimerad C/N-kvot. Problem kan uppstå om en 
kontinuerlig process tillsätts ensidiga substrat, då detta leder till att endast mikroorganismerna 
som bryter ner detta substrat växer. Processen har då ej längre möjlighet att bryta ner andra 
substrat, därför är ett varierat substrat att föredra då det förbättrar förutsättningarna för en 
stabil process52.  
 
Det är effektivt att blanda olika substrat i en substrattank under kontrollerade former innan 
materialet tillförs rötkammaren. Genom att se till att blandningen av de olika komponenterna 
samt mängden material hela tiden är densamma kan en stabil rötningsprocess med jämn 
belastning av mikroorganismerna uppnås. Genom att kontinuerligt utföra test av TS och VS 

                                                
45 Jarvis och Schnürer (2009) 
46 Avfall Sverige (2009b) 
47 Jarvis och Schnürer (2009) 
48 Ibid 
49 Deublein & Steinhauser (2008) 
50 Jarvis och Schnürer (2009) 
51 Ibid 
52 Ibid 
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på de olika substraten samt den färdiga blandningen går det att kontrollera att belastningen 
hela tiden blir jämn53.  
 
Olika försök som är gjorda tyder på att samrötning ger ett högre gasutbyte. Detta är en viktig 
ekonomisk aspekt för biogasprocessen då en tillsats av ytterligare substrat kan öka 
produktionen av biogas. Genom att ha en god kunskap om sammansättningen i olika substrat 
går det att optimera biogasprocessen genom att blanda tillgängliga substrat. 
Energimyndigheten hävdar att samrötning av olika lokala substrat måste eftersträvas där det 
är möjligt utan att försvåra återföring av rötrest54. 

                                                
53 Jarvis och Schnürer (2009) 
54 Energimyndigheten (2010c) 
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4.  Substrat 

I detta kapitel presenteras grundläggande fakta och statistik om de olika substrattyperna som 
analyseras i denna uppsats. Substrattypernas potential, alternativa användning och tekniska 
egenskaper presenteras också. Substraten indelas i fem olika kategorier. 

Det finns i huvudsak två typer av råvaror för framställning av biogas. Den ena typen är 
restprodukter från annan hantering, till exempel restprodukter från jordbruket, avloppsslam, 
matavfall samt avfall från industrin. Den andra typen är grödor odlade för biogasproduktion. 
Båda typerna av substrat inkluderas i denna uppsats. De fyra första kategorierna presenterade 
nedan är restprodukter medan den sista kategorin är energigrödor. 
 
Energimyndigheten hävdar att råvaran (substratet) i mångt och mycket är den avgörande 
faktorn för lönsamheten i efterföljande led. Kostnaden för råvaruhanteringen måste i sin 
helhet kunna bäras av produktionsanläggningen om det skall finnas några förutsättningar för 
lönsamhet i biogasanläggningar55. Kostnaden av transporten av substratet till 
biogasanläggningen är även den betydande för anläggningens lönsamhet. För vissa råvaror så 
som avloppsslam på industri- och avloppsreningsverksanläggningar samt gödsel på 
gårdsanläggningar finns ingen sådan kostnad. För övriga substrat är kostnaden starkt beroende 
av avstånd samt energiinnehållet och torrsubstanshalten i substratet56. 
 
4.1. Matavfall 
Till matavfall räknas det organiska avfall som källsorterats i hushåll, restauranger, storkök 
och butiker. Under 2009 rötades ungefär 160 000 ton källsorterat matavfall i Sverige, till 
största del i samrötningsanläggningar57. Det beräknas uppkomma ungefär 1,2 miljoner ton 
matavfall i Sverige årligen58. Detta innebär att mindre än en 15 % används för 
biogasframställning i dagsläget.  
 
Det är dock stor skillnad mellan olika kommuner vad gäller källsortering av matavfall där det 
i flera kommuner ej finns system för källsortering av matavfall59. Det finns även kommuner 
som uppnår siffror som överstiger det nationella målet för biologisk återvinning av matavfall 
redan i dagsläget60. Antalet biogasanläggningar som behandlar matavfall förväntas öka under 
de närmsta åren då det för många komposteringsanläggningar, framförallt i regioner med 
relativt stor befolkning, finns planer på en övergång till biogasanläggningar61. Matavfall i 
större tätorter ger enligt Energimyndigheten förutsättningar för en konkurrenskraftig 
biogasproduktion. Matavfallet är dock förknippat med kostnader för sortering, insamling samt 
tranport vilket begränsar dess användning till större tätorter62. 
 
En kartläggning gjord av naturvårdsverket 2005 visar att biogasanläggningarnas 
mottagningsavgift för organiskt hushållsavfall varierade mellan 490-750 kr per ton. 

                                                
55 Energimyndigheten (2010c) 
56 Ibid 
57 Energimyndigheten (2010b) 
58 Linné et al (2008) 
59 Avfall Sverige (2010b) 
60 NSR (2010a) 
61 Linné et al (2008) 
62 Energimyndigheten (2010c) 
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Mottagningsavgiften för organiskt avfall från restaurang och storkök var enligt uppgift i 
intervallet 500-655 kr per ton63. Då dessa uppgifter är från 2005 kan avgifterna ha förändrats, 
men det ger än uppfattning om storleken. Avfall Sverige uppger att behandlingsavgiften för 
biologisk behandling i dagsläget varierar mellan 400-800 kr/ton medan kostnaden för 
förbränning av hushållsavfall varierar mellan 550-1100 kr/ton64.  
 
Om man utgår från biogasproduktionen 2009 då ungefär 160 000 ton källsorterat matavfall 
användes för biogasproduktion så kan den producerade energin från källsorterat matavfall 
uppskattas till ungefär 180 GWh. För att komma fram till denna siffra används uppgifter om 
metanutbyte från källsorterat matavfall från Linné et al. som uppskattas till 114,5 kubikmeter 
metan per ton våtvikt65.  
 
Den totala potentialen för framställning av biogas från källsorterat matavfall från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker uppgår till ungefär 1350 GWh årligen. För att detta ska 
uppnås förutsätts att allt organiskt matavfall går till biogasproduktion. En mer rimlig 
uppskattning är enligt Linné et al. en årlig potential på 760 GWh66. Detta är en kraftig ökning 
jämfört med dagens situation och mängden substrat som finns används kommer enligt denna 
uppskattning att öka flerfaldigt.  
 
Det finns två metoder för biologisk behandling av källsorterat organiskt matavfall, förutom 
rötning för framställning av biogas kan det organiska materialet även komposteras. Vilken 
metod som används beror på huruvida det finns biogasanläggningar för matavfall tillgängliga. 
Av den uppskattade mängden på 1,2 miljoner ton matavfall så komposterades ungefär 85 000 
ton under 200967. Den sammanlagda mängden matavfall som behandlas biologisk, genom 
rötning och kompostering, uppgår över 20 % av totala mängden matavfall. 
 
Betydande mängder hushållsavfall, däribland organiskt matavfall som kan källsorteras, går i 
dagsläget till förbränning. Övergången till biologisk behandling begränsas dock av att ökad 
materialåtervinning skulle leda till mindre behovskapacitet i förbränningsanläggningar 
samtidigt som en utbyggnad av kapaciteten för biologisk behandling krävs68.  Förbränning 
kan alltså även det ses som en alternativ användning av organiskt matavfall. Den del av 
matavfallet som varken komposteras eller rötas antas förbrännas då det är olagligt att 
deponera organiskt material.  
 
Källsorterat organiskt matavfall kräver alltid någon typ av förbehandling. Förbehandlingen 
som oftast inkluderar finfördelning, spädning samt separering av felsorterat avfall påverkar 
metanutbytet som generellt är högt för organiskt matavfall. Metanutbytet varierar dock 
beroende om matavfall kommer från hushåll, storkök och restauranger eller butiker. TS-halten 
uppskattas vara 30-35 % för källsorterat matavfall där ca 85 % utgörs av VS. För matavfall 
som är förbehandlat genom malning och spädning uppges TS-halten vara 10 % varav 80 % 
utgörs av VS69. 
 

                                                
63 Naturvårdsverket (2005) 
64 Avfall Sverige (2010a) 
65 Linné et al (2008) 
66 Ibid 
67 Avfall Sverige (2010b) 
68 Linné et al (2008) 
69 Avfall Sverige (2009b) 
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4.2. Restprodukter från industrin 
Restprodukter från industrin delas av Linné et al. in i tio olika typer efter vilken bransch 
industriavfallet kommer ifrån. Denna uppdelning kommer även att tillämpas i denna uppsats 
då det underlättar insamlingen av fakta. Det finns redan idag branscher där avfallet till stor del 
går till behandling i biogasanläggningar. För flera andra branscher finns det enstaka fall där 
industriavfallet behandlas i biogasanläggningar. 
 
Det finns idag fyra industrianläggningar för biogasproduktion där restavfall från respektive 
industrier rötas, men det är även vanligt att industriavfall rötas på samrötningsanläggningar 
och avloppsreningsverk. På industrianläggningar är det ofta avloppsslam från produktionen 
som rötas medan det i samrötningsanläggningar ofta är substrat som är möjliga att 
transportera som rötas70.  
 
Biogaspotentialen för industriavfall från vissa branscher såsom mejeri, socker-, stärkelse och 
spritproduktion samt pappers-, massa och cellulosaindustrin är av betydande storlek och dessa 
branscher är därför tillsammans med slakteriavfall, som redan är ett etablerat substrat för 
biogas, av störst intresse för denna uppsats och presenteras mer ingående än resterande. 
Industriavfall från flygplatser och bryggerier behandlas inte i denna uppsats då deras 
uppskattade biogaspotential är mindre än 10 GWh per år71, vilket i sammanhanget får ses som 
en ej betydande mängd. 
 
Energimyndigheter uppger att det idag finns en konkurrenssituation om en del industriavfall 
med hög attraktionskraft. Vidare hävdar de att det för vissa regioner finns antydningar på att 
produktionskapaciteten för industriavfall börjar bli mättad72.  
 
Slakteriavfall 
Under 2009 så behandlades enligt energimyndigheten ungefär 114 000 ton slakteriavfall i 
svenska biogasanläggningar, varav nästan allt i samrötningsanläggningar73. Detta innebär att 
allt slakteriavfall behandlas hos biogasanläggningar då den totala mängden slakteriavfall 
enligt en potentialuppskattning av Linné et al. uppgår till sammanlagt 114 000 ton74. 
Slakteriavfall är idag konkurrensutsatt som biogassubstrat, vilket även siffrorna ovan antyder, 
då det är mycket energirikt och ger ett högt biogasutbyte75. På grund av slakteriavfallets höga 
energiinnehåll är det även ekonomiskt och miljömässigt möjligt att transportera avfallet 
tämligen långt vilket ökar konkurrensen. 
 
Från naturvårdsverkets undersökning av fem olika anläggningar från 2005 framgår att 
slakteriavfall är förknippat med att biogasanläggningarna erhåller en mottagningsavgift för att 
behandla avfallet. Avgiften varierade mellan 38 och 275 kr per ton för slakteriavfall från svin 
samt 300 kr per ton för blandat slakteriavfall76. Dessa siffror är dock fem år gamla och dess 
relevans kan därför diskuteras då ett flertal biogasanläggningar har tillkommit sedan 2005. 
Enligt energimyndigheten har mottagningsavgifterna minskat sedan undersökningen ägde 
rum77. 

                                                
70 Energimyndigheten (2010b) 
71 Linné et al (2008) 
72 Energimyndigheten (2010c) 
73 Energimyndigheten (2010b) 
74 Linné et al (2008) 
75 Avfall Sverige (2009b) 
76 Naturvårdsverket (2005) 
77 Energimyndigheten (2010c) 
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Slakteriavfallet delas in i olika kategorier med avseende på hygieniska risker. Enligt EU:s 
förordning om hantering av animaliska biprodukter ska avfall från dessa kategorier hanteras 
på olika sätt. De vanligaste hanteringsmetoderna är förbränning, kompostering, rötning samt 
produktion av djurfoder eller gödsel78. I dagsläget används en del slakteriavfall som djurfoder, 
vilket enligt Linné et al. begränsar biogaspotentialen för slakteriavfall79. 
 
Restprodukter från slakterier är mycket energirika och ger ett högt biogasutbyte. Substratet 
har dock vissa egenskaper som kan påverka biogasprocessen negativt. Den höga halten av fett 
kan leda till att fettsyror ansamlas, vilket också kan påverka processen negativt då det sänker 
pH i rötkammaren. Slakteriavfall lämpar sig därför bäst för samrötning då det kan komplettera 
substrat som har en otillräcklig näringssammansättning80.  
 
Innan slakteriavfallet kan rötas måste det förbehandlas genom finfördelning och avskiljning 
av främmande föremål eftersom det kan innehålla ben, metallföremål, rep och andra 
föroreningar. Biogasutbytet uppges till 198 m3 CH4/ton våtvikt för mjukdelar samt 58 m3 

CH4/ton våtvikt för mag- och tarminnehåll81.  
 
Mejeri 
Avfallet från mejerier innefattar vassle, fettslam från interna reningsverk och gränsmjölk, det 
vill säga spill av mjölk som uppkommer vid start och stopp av maskiner samt i returer82.  
 
Vassle har visat sig vara av intresse som biogassubstrat vid ett flertal biogasinventeringar som 
gjorts under senare år83. I dag finns det en biogasanläggning som behandlar vassle och 
gränsmjölk, vid Norrmejeriers anläggning i Umeå. Fettslam behandlas på en del 
biogasanläggningar efter att det avskilts på mejeriernas interna reningsverk.  
 
Den totala mängden vassle som uppkommer vid mejerierna uppskattas till 59 800 ton TS per 
år. För gränsmjölk uppskattas motsvarande siffra till 17 900 ton TS per år84. Vid 
Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå rötas årligen 2450 ton TS från vassle tillsammans 
med 2700 ton TS från mjölkrestprodukter vilket genererar 10Gwh biogas85. 
 
Vassle och gränsmjölk är de största biprodukterna från mejerisektorn. Det finns en efterfrågan 
på vassle och gränsmjölk inom djurfoderindustrin, men mängden som verkligen används till 
detta beror på betalningsviljan hos aktörerna på marknaden. Då efterfrågan på djurfoder inte 
är stor nog blir det istället till avfall. Linne et al. uppskattar att ungefär 50 % av all vassle och 
gränsmjölk kan komma att användas till biogasproduktion, resten till djurfoder86.  
 
Från mejeriernas interna reningsverk uppstår även fettslam som antingen kan rötas på 
befintliga biogasanläggningar eller spridas på åkrar som gödsel87. Fettslammet från mejerierna 
ger ett högt biogasutbyte tack vare dess höga fetthalt. Samrötning med andra typer av avfall är 

                                                
78 Europaparlamentet (2002) 
79 Linné et al (2008) 
80 Avfall Sverige (2009b) 
81 Ibid 
82 Linné et al (2008) 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Held et al. (2008) 
86 Linné et al (2008) 
87 Avfall Sverige (2009b) 
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att föredra då mejeriavfallets låga kvävehalt kan utgöra problem vid rötning88. Linné et al. 
använder sig av ett gasutbyte på 6,3 MWh/ton TS för vassle och gränsmjölk89. 
 
Bageri och kvarnar 
Från kvarnar utgörs restprodukterna främst av avrens och skal från spannmål. Restprodukter 
från bagerier är kasserat bröd, mjölspill, deg och förpackat bröd som kommer i retur från 
butiker90. Det förpackade brödet kategoriseras däremot under förpackade livsmedel. 
 
Den totala mängden restprodukter från bagerier och kvarnar uppskattas till 78 000 ton årligen. 
Av detta utgörs 21 000 ton av förpackat avfall vilket här kategoriseras under förpackat 
livsmedelavfall. Kvarstår gör då 57 000 ton avfall från bageri och kvarnar91.   
 
I dagsläget används merparten av restprodukterna från kvarnar som biobränsle vid 
förbränning. Avfallet från bagerier exkluderat det förpackade avfallet går även det ofta till 
förbränning. Uppgifter från biogasinventeringar hävdar att det finns ett intresse för mindre 
kvarnar att finna avsättningsalternativ till förbränning för deras restprodukter92. 
 
Avfallet från bagerierna har generellt ett högt gasutbyte då det organiska innehållet är högt. 
Avfallet är en ren produkt som kan variera något i TS-halt beroende på sammansättningen av 
råvarorna. Både TS- och VS-halten är hög vilket tillåter längre transporter. Vad gäller avrens 
och skal från spannmål så är energivärdet tämligen högt men vissa mekaniska problem kan 
uppkomma vilket kan orsaka problem i processen93. 
  
Övrig livsmedelsindustri  
I denna kategori ingår avfall från fiskindustri, frukt- och grönsaksindustri, äggindustri, 
färdigmatsframställning och kycklingslakterier. Totalt uppkommer ca 140 000 ton 
restprodukter från dessa verksamheter, och enligt Avfall Sverige behandlades ca 86 000 ton, 
eller ungefär 60 %, av detta under år 2007 i biogasanläggningar94. Detta är en tämligen hög 
andel vilken antyder att det precis som för slakteriavfallet råder en viss konkurrenssituation 
mellan biogasanläggningar för en del av restprodukterna från övrig livsmedelindustri.  
 
Stora mängder avfall uppkommer från frukt och grönsaker vid skalning, rensning och 
rengöring. Detta avfall lämpar sig bra för biogasproduktion då de är i stora delmängder som är 
lätta att samla in. Från fiskindustrin uppkommer stora mängder avfall i form av fiskrens, slam 
från reningsanläggningar samt förorenat sköljvatten, där slammet idag är ett vanligt 
förekommande substrat för biogasframställning95.  
 
Det finns idag flera exempel på där restavfall från grönsaks- och fruktindustri förekommer i 
samrötningsanläggningar. Detta sker till exempel vid Söderåsens biogasanläggning där 
industriavfall från Findus, i form av slam från interna reningsverket och organiska 
restprodukter från produktionen, rötas96.  
 
                                                
88 Avfall Sverige (2009b) 
89 Linné et al (2008) 
90 Ibid 
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Avfall Sverige (2009b) 
94 Linné et al (2008) 
95 Avfall Sverige (2009b) 
96 Held et al. (2008) 
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Av den andelen avfall från övrig livsmedelsindustri som inte används i biogasanläggningar 
idag så avsätts 80 % till djurfoder. Detta utgör en begränsning av potentialen för hur mycket 
biogas som kan produceras med övrigt livsmedelsavfall som substrat. För en del av 
restprodukterna från övrig livsmedelsindustri är djurfoder den vanligaste avsättningen97. 
Fiskavfall i form av kasserad fisk och fiskrens går ofta till djurfoder och framställning av 
fiskmjöl. Äggskalsavfall går antingen till deponi eller används till komposteringsprojekt eller 
jordförbättring98.  
 
Fiskavfall medför en del problem om det ska rötas eftersom dess kvävehalt är hög men även 
på grund av stora variationer i TS-halten.  Gasutbytet är 381 m3 CH4/ton våtvikt99. Grönsaks- 
och fruktavfall lämpar sig bra för rötning eftersom det generellt har höga VS-halter och hög 
biologiskt nedbrytbarhet. Gasutbytet uppskattas till 374 m3 CH4/ton TS100. 
 
Produktion av socker, stärkelse och konsumtionssprit 
Det finns endast ett fåtal källor för dessa restprodukter då det endast är ett fåtal aktörer inom 
dessa industrier. All svensk sockertillverkning sker vid Nordic Sugar (tidigare Danisco Sugar) 
i Eslövs kommun medan produktion av konsumtionssprit till största del sker vid Absolut 
Company i Åhus. Sveriges produktion av stärkelse är koncentrerad till Lyckeby Stärkelsens 
produktionsanläggningar i Kristianstad och Sölvesborg101.  
 
Från tillverkning av stärkelse uppkommer fruktsaft samt pulpa. Från produktion av 
konsumtionssprit uppkommer restprodukter i form av blötdrank samt finkel- och 
sekundärsprit. Det finns planer på att bygga en gemensam biogasanläggning där restprodukter 
från Absolut Company och Lyckeby Stärkelsen röts tillsammans i en 
samrötningsanläggning102. Från sockertillverkning uppkommer främst restprodukter i form av 
betblast och betmix. Nordic Sugar har en biogasanläggning där biogas tillverkas från 
avloppsvatten som behandlas i företagets interna reningsverk.  
 
Det uppkommer årligen 239 kiloton fruktsaft från stärkelseindustrin och 1,5 miljoner liter 
finkel- och sekundärsprit samt 400 kiloton blötdrank från Absolut Company. Den totala 
mängden restprodukter från socker-, stärkelse- och konsumtionsspritstillverkningen uppges 
till 1151 kiloton våtvikt per år. Det skulle vara praktiskt möjligt att tillverka biogas av 
samtliga restprodukter från sprit- och stärkelseproduktion103. 
 
Restprodukter från stärkelsetillverkning används idag till djurfoder eller sprids direkt på 
åkermark. Restprodukter från tillverkning av konsumtionssprit i form av finkel- och 
sekundärsprit används i dagsläget som kolkälla i det kommunala reningsverket104. Den 
uppkomna dranken från Absolut Company används till djurfoder, men djurfodermarknaden 
för dranken börjar bli mättad i takt med en ökad produktion av konsumtionssprit105.  
 
Drank lämpar sig väl som substrat för biogasframställning då den håller hög hygienisk 
kvalitet, det har dock en tämligen låg TS-halt vilket gör dranken tämligen oekonomisk att 
                                                
97 Linné et al (2008) 
98 Avfall Sverige (2009b) 
99 Ibid 
100 Avfall Sverige (2009b) 
101 Linné et al (2008) 
102 Eon (2010a) 
103 Linné et al (2008) 
104 Ibid 
105 Ny teknik (2008) 
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transportera. Fruktsaft och pulpa från stärkelsetillverkning har ett högt organiskt innehåll och 
lämpar sig därför väl som biogassubstrat. Metanutbytet för fruktsaften och pulpan uppges av 
Linné et al. vara 2,5 MWh per ton TS medan motsvarande siffra för blötdrank är 3,85 MWh 
per ton TS. För finkel- och sekundärsprit uppges metanutbytet vara 4,5 MWh per ton TS106.  
 
Förpackat livsmedelsavfall 
Till avfall från förpackat livsmedel räknas avfall från ett flertal olika branscher inom 
livsmedelsindustrin. Bagerier är den mest betydande branschen och står för mer än 50 % av 
den totala mängden förpackat avfall från livsmedelsindustrin107. Den uppskattade mängden 
uppgår totalt till 47800 ton våtvikt/år. En begränsning är att det idag endast finns 
behandlingsanläggningar för att ta emot 80 % av det förpackade livsmedelsavfallet108. 
 
Förpackat livsmedelsavfall har olika alternativa användningar beroende på vilken typ av 
avfall det är och vilken typ av förpackning det är. Generellt kan sägas att avfallet antingen kan 
förbrännas, användas som foder, komposteras eller användas vid biogasframställning. Av det 
förpackade livsmedelsavfallet från bagerier, där den stora mängdpotentialen finns, gick allt 
avfall till foder enligt Avfall Sveriges inventering vid ett antal livsmedelstillverkare. En del 
tillverkare har egen hantering av förpackat livsmedel som de har fått i retur. Det finns dock 
ingen tydlig reglering av hur förpackat livsmedel ska behandlas varpå tillvägagångssättet 
skiljer sig åt mellan olika hanteringsanläggningar109. 
 
Det stora problemet med behandling av förpackat livsmedelsavfall är separation av 
förpackning och livsmedel. Förpackningarna står endast för 1 % av vikten av avfallet men gör 
avfallet svårare att återvinna110. I övrigt så är egenskaperna detsamma som är angivet för de 
olika branscherna som avfallet kommer ifrån.  
 
Pappers-, massa- och cellulosaindustrin 
En förutsättning för att biogas skall kunna utvinnas ur restprodukter från pappers-, massa- och 
cellulosaindustrin är att fiber- och bioslam separeras då fiberslammet har för högt 
fiberinnehåll för att kunna användas som biogassubstrat. Det är dock inte självklart att denna 
separation sker vilket gör att endast en del av restprodukterna från denna industri är 
tillgängliga för biogasproduktion111. Det finns idag ett exempel på där biogas tillverkas från 
restprodukter från massaindustrin. Vid Domsjö fabriker i Örnsköldsvik produceras biogas från 
avloppsvatten från Domsjö samt andra närliggande kemiska fabriker på en intern 
biogasanläggning112.  
 
Mängden tillgänglig bioslam från pappers-, massa- och cellulosaindustrin uppgår till 71 
kiloton TS per år. Detta inkluderar endast det bioslam som är separerat från fiberslammet113. I 
dagsläget så förbränns mer än 50 % av bioslammet, 30 % komposteras och resterande 20 % 
går till materialåtervinning. Det råder därmed ingen större konkurrens om bioslammet som 
antas vara tillgängligt för biogasproduktion114.  
 
                                                
106 Linné et al (2008) 
107 Ibid 
108 Ibid 
109 Avfall Sverige (2007) 
110 Ibid 
111 Linné et al (2008) 
112 Held et al (2008) 
113 Linné et al (2008) 
114 Ibid 
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Övrig industri 
I denna kategori inräknas bl.a. substrat från läkemedelsindustri, glycerol från produktion av 
rapsmetyleter (RME), drank från etanolproduktion samt garveriavfall. Under 2007 
behandlades ca 40 kiloton avfall kategoriserat som restprodukter från övrig industri i svenska 
biogasanläggningar. 
 
Produktionen av etanol och RME är i Sverige koncentrerad till fyra olika anläggningar. Det 
uppkommer tämligen stora mängder energirika restprodukter från befintliga anläggningar och 
det finns även planer på ett antal fler produktionsanläggningar för etanol och RME. Idag finns 
en biogasanläggning vid Agroetanols etanolproduktionsanläggning i Norrköping115. 
 
Idag så torkas våtkakan från dranken vid Agroetanols fabriker och avsätts sedan som 
djurfoder116. I övrigt saknas uppgifter på alternativ användning. Glycerol har hög TS- 
respektive VS-halt vilket ger ett högt metanutbyte, 376 Nm3 CH4/ton våtvikt117. 
 
Potential för industriavfall 
Den totala potentialen för industriavfall uppskattas enligt Linné et al till 1962 GWh. Den 
totala potentialen med begränsning uppskattas i samma rapport till 1062 TWh och potentialen 
för varje enskild bransch presenteras i tabellen nedan. 
 
Tabell 4:1 Biogaspotential per bransch inom industri (Linné et al. 2008) 

 
4.3. Slam från avloppsreningsverk  
När avloppsvatten behandlas i ett reningsverk bildas ett avfall, avloppsslam. Det består av 
organiskt material, näringsämnen och annat som spolats ned i avloppen.  I Sveriges 
kommunala avloppsreningsverk bildas enligt Naturvårdsverket ca 1 000 000 ton avloppsslam 
varje år motsvarande 240 000 ton TS varav ungefär hälften är organiskt material118. På grund 
av ofullständig rapportering från avloppsreningsverken är dock dessa data osäkra och bygger 
på vissa uppskattningar. Linné et al. uppger exempelvis att 374 000 ton TS uppkommer från 
avloppsslam årligen.119  
 

                                                
115 Linné et al (2008) 
116 Ibid 
117 Avfall Sverige (2009b) 
118 Naturvårdsverket (2010) 
119 Linné et al (2008) 

Bransch   Biogaspotential (GWh/år)  
Slakteri  86  
Mejeri  236  
Bryggeri  9  
Kvarnar  163  
Socker- stärkelse och spritproduktion  189  
Förpackat livsmedel  90  
Flygplatser  8  
Pappers- massa och cellulosaindustri  171  
Övrigt  110  
Totalt  1 062  



23 
 

Avloppsslam är det idag dominerande substratet för biogasproduktion och mer än två 
tredjedelar av allt avloppsslam i Sverige rötas120. År 2009 producerades 44 % av Sveriges 
biogas, motsvarande 605 GWh, i avloppsreningsverken. Denna produktion inkluderar dock 
andra substrat än avloppsslam även om avloppsslam är det klart dominerande substratet. Vid 
denna tidpunkt fanns totalt 136 avloppsreningsverk med rötkammare som var i drift, men 
slam från fler anläggningar än dessa rötas eftersom orötat slam transporteras från verk som 
inte har egna rötkammare till verken där rötkammare finns121.   
 
Avloppsslam har rötats sedan 1960-talet med syfte att stabilisera slammet och minska dess 
mängd. Huvudsyftet med rötning av avloppsslam har därför aldrig varit att producera biogas 
och biogasen har främst avsatts till att producera värme och elenergi för att täcka 
reningsverkets energibehov122. I dagsläget uppgraderas ungefär en tredjedel av den biogasen 
som produceras på avloppsreningsverk123. 
 
Det råder ingen marknadssituation för avloppsslam som biogassubstrat och avloppsslammet 
är därför tämligen ointressant vid en marknadsanalys av substratmarknaden. Avloppsslammet 
ägs av VA-kollektivet och kommer enbart att rötas vid de anläggningar där slammet 
uppkommer alternativt i en anläggning inom samma VA-kollektiv. 
 
Linné et al. har efter nyckeltal från Energimyndigheten beräknat att den totala 
biogasproduktionen om allt avloppsslam skulle rötas motsvarar 727 GWh/år. Genom att 
optimera rötningsprocesserna kan gasutbytet vid rötning av slam ökas avsevärt. 
Processoptimeringar antas kunna öka biogasutbytet med 10-40%, vilket gör att den totala 
biogasproduktionen då skulle kunna uppgå till 1020 GWh/år124.  
  
Sedan 2005 är det förbjudet att deponera slam i Sverige vilket innebär att slammet måste 
behandlas, varav rötning den mest förekommande behandlingen. Som alternativ till rötning 
kan slam genomgå ett antal andra behandlingar innan det används, för att minska smittrisk, 
lukt och volym. Exempel på alternativa behandlingar är bland annat avvattning, torkning, 
kompostering, förtjockning eller pelletering. Alternativ behandling till rötning är främst 
förekommande på mindre avloppsreningsverk där egen rötning för behandling av uppkommet 
slam inte är kommersiellt gångbart125.  
 
4.4. Gödsel och växtodlingsrester 
Gödsel odlingsrester kategoriseras tillsammans då båda är restprodukter från jordbruket. 
Till denna kategori räknas odlingsrester som uppkommer från primärproduktion, det vill säga 
skörderester, rester som uppkommer vid vidare förädling ingår inte i denna kategori.  
 
Gödsel 
Gödsel som är aktuellt för biogasframställning är gödsel från nötkreatur, svin, fjäderfän samt 
får och hästar. Potentialen för biogasframställning för andra djurslag betraktas som mycket 
begränsat och är därför ej studerad i denna uppsats.  
 

                                                
120 Naturvårdsverket (2010) 
121 Energimyndigheten (2010c) 
122 Biogasportalen (2010) 
123 Energimyndigheten (2010b) 
124 Linné et al (2008) 
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Under 2009 så rötades totalt cirka 205 000 ton gödsel, till största del i 
samrötningsanläggningar126.  Detta är endast en bråkdel av den mängd gödsel som beräknas 
uppkomma från nötkreatur, svin, fjäderfä, får och häst årligen. Endast från nötkreatur 
uppskattas den uppkomna mängden gödsel till 14 miljoner ton årligen. Endast den del av 
gödseln som uppkommer i stallet, så kallad stallgödsel, är aktuell att använda som substrat för 
biogasproduktion. Gödsel som uppkommer under betesperioden är inte aktuell att använda för 
biogasproduktion127. För nötkreatur är en rimlig uppskattning att ungefär halva mängden av 
dess årliga gödselproduktion, ungefär 7 miljoner ton, är att betrakta som stallgödsel. 
 
Gödsel är det mest klimateffektiva substratet och om biogas från gödsel används drivmedel 
istället för fossila fordonsbränslen förväntas minskningen av växthusgaser vara över 100 % på 
grund av att metanutsläpp från gödselbrunnar förhindras då gödseln rötas128. Detta gör gödsel 
väldigt attraktivt som substrat ur ett miljömässigt perspektiv.  
 
Biogasanläggningarna betalar generellt ingenting för att ta emot gödsel för användning i 
biogasproduktionen, i vissa fall sker ett byte där jordbrukarna får tillbaka rötresten som 
ersättning för gödseln129. Användningen av gödsel som substrat begränsas ändå ekonomiskt 
av att biogasutbytet är relativt lågt vilket ger höga transportkostnader i förhållande till 
producerad energi. Som jämförelse kan nämnas att mer energirika substrat som hushållsavfall 
skulle kunna transporteras mellan 600 och 700 km med energiöverskott medan samma siffra 
för gödsel är 200 km130.  
 
I energimyndighetens förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi förslås att en 
biogasproduktion ur gödsel kompenseras med 20 öre per kWh per producerad energi från 
stallgödsel för sina klimat och miljönyttor. Om detta förslag genomförs kommer 
attraktionskraften för gödsel som biogassubstrat att öka då produktionen förväntas bli lönsam 
för större gårdsanläggningar. Även närbelägna samrötningsanläggningar kommer att kunna 
utnyttja vissa mängder stallgödsel131. 
 
Energiutbytet för flytgödsel från nötkreatur och svin, vilket är den mest förekommande typen 
av gödsel, uppskattas vara ungefär 0,15 MWh per ton våtvikt132. Ett räkneexempel där all 
rötad gödsel antas ge 0,15 MWh energi per ton våtvikt skulle innebära att biogasproduktionen 
från gödsel uppgick till ungefär 30 GWh under 2009. 
 
Då den beräknade potentialen från olika studier baserar sig på uppskattningar om totala 
mängden substrat, andel tillgängligt substrat samt gasutbyte så varierar den uppskattade 
potentialen rapporter emellan. Potentialen för gödsel som substrat vid biogasproduktion 
uppskattas enligt Linné et al. till 4159 GWh per år. Denna siffra inkluderar både stallgödsel 
och betesgödsel. Detta är uppskattningar för den totala potentialen utan tekniska och 
ekonomiska begränsningar133.  
 

                                                
126 Energimyndigheten (2010b) 
127 Linné et al (2008) 
128 Börjesson et al. (2010) 
129 Naturvårdsverket (2005) 
130 Berglund (2006) 
131 Energimyndigheten (2010c) 
132 Avfall Sverige (2009b) 
133 Linné et al (2008) 
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Figur 4:1 Fördelning av den totala biogaspotentialen från lantbrukets gödsel (Linné et al. 2008) 
 
Fördelningen mellan de olika typerna av boskap ser ut enligt Figur 4:2 ovan där den största 
potentialen finns bland gödsel från nötkreatur. En statlig utredning beräknar den teoretiska 
biogaspotentialen från gödsel till mellan fyra och sex TWh där den praktiska potentialen 
uppskattas till ungefär hälften så stor134. I energimyndighetens rapport om förslag till 
sektorsövergripande biogasstrategi uppskattas biogaspotentialen till ungefär 2,7 TWh. 
Energimyndigheten bedömer även att det endast är realistiskt att 700 GWh biogas kan komma 
att produceras ur stallgödsel135.  
 
I dagsläget så används merparten av gödseln till att spridas på åkermark136. Att röta gödsel för 
biogasproduktion utesluter dock inte användningen av gödsel som näring för åkrarna då 
restprodukten blir biogödsel som kan användas i samma syfte. 
 
Gödsel är enligt substrathandboken för biogasproduktion ett utmärkt bassubstrat för en 
rötkammare vid samrötning. Detta eftersom den genom sin allsidiga sammansättning ger 
processen stabillitet. Biogasutbytet för gödsel från svin och får är högre än för gödsel från 
nötkreatur då gödsel från idisslare redan delvis är anaerobt nerbrutet. Flytgödseln från nöt och 
svin har en TS-halt på ca 9 %. TS-halten för hästgödsel och kycklinggödsel är 30-50% 
respektive 20-25%. VS-halten i gödsel är ca 80 % av TS137. 
  
Växtodlingsrester 
Till växtodlingsrester räknas blast från sockerbetor och potatis, bortsorterad potatis, 
grönodlingsvall, baljor och rev från konservärtor samt halm från spannmål och oljeväxter. I 
dagens läge är enligt energimyndigheten delen av växtodlingsrester som används för 
biogasproduktion obetydlig138. Växtodlingsrester är ett restavfall med tämligen stor teknisk 
potential som det i dagsläget endast går att hitta uppgifter om användning som biogassubstrat 
i små volymer på ett antal gårdsanläggningar där den samröts med gödsel.  
 
Användningen begränsas av konkurrerande användningsområden samt relativt höga 
insamlings- och transportkostnader. Svårigheten att röta halm är även det en betydande 
begränsning då halm är den restprodukt från jordbruket med högst teknisk biogaspotential. 
Energimyndigheten hävdar att rötning av odlingsrester knappast kommer att kunna försvara 
sina kostnader kommersiellt och över en överskådlig framtid kommer dess nyttjande att vara 
                                                
134 SOU (2007) 
135 Energimyndigheten (2010c) 
136 Börjesson (2007) 
137 Avfall Sverige (2009b) 
138 Energimyndigheten (2010c) 
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begränsat till inblandning i samrötningsanläggningar. På regional nivå förväntas 
växtodlingsrester kunna bli ett betydande substrat för biogasframställning då 
växtodlingsresterna finns geografiskt koncentrerade till jordbruksregioner139.  
 
Precis som för gödseln är biogaspotentialen för växtodlingsrester svår att uppskatta. Linné et 
al. beräknar potentialen utan begränsningar från växtodlingsrester till 6628 GWh. Denna 
potential är den maximala potentialen och innebär att alla substrat som identifieras används140. 
Fördelningen mellan de olika substraten nämnda ovan ser enligt samma rapport ut som i Figur 
4:2, där halm är det substratet som har störst potential. 
 

 
Figur 4:2 Fördelning av den totala biogaspotentialen från lantbrukets odlingsrester (Linné et al. 2008) 
 
Energimyndigheten uppskattar den tekniskt gripbara biogaspotentialen från växtodlingsrester 
till 3 TWh. Samtidigt bedömer energimyndighetens utredning biogasproduktion från 
odlingsrester som mest kan uppgå till några hundra GWh141. Statens utredning om bioenergi 
från jordbruket uppskattar den tekniska tillgången till halm och blast till 7 TWh respektive 0,5 
TWh142. Skåne är det län med högst biogaspotential från lantbrukets odlingsrester, potentialen 
uppskattas av Linné et al. till 2,5 TWh enbart i Skåne143.  
 
Det finns flera konkurrerande och betydligt mer etablerade användningsområden för 
växtodlingsrester. Generellt gäller att ett alternativ till att använda odlingsresterna till 
biogasproduktion är att inte samla in dem på grund av relativt dyra insamlings- och 
transportkostnader. Halm används i stor utsträckning för djurhållning men även vid värme- 
och kraftproduktion vid förbränning i när- och fjärrvärmesystem144. En del halm plöjs även 
ner av ekologiska skäl145.  
 
Vad gäller betblasten är det vanligt att den lämnas kvar på fälten vid skörd och sedan plöjs 
ned146. Bortsorterad potatis kan användas som djurfoder och har därför ett visst ekonomiskt 
värde baserat på övrig fodertillgång147. 
 

                                                
139 Energimyndigheten (2010c) 
140 Linné et al (2008) 
141 Energimyndigheten (2010c) 
142 SOU (2007) 
143 Linné et al (2008) 
144 Energimyndigheten (2010c) 
145 Jordbruksverket (2009b) 
146 Avfall Sverige (2009b) 
147 Linné et al (2008) 
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Rötning av skörderester kan med dagens teknik medföra problem som skiktningar och 
sättningar vilket orsakar störningar i rötningsprocessen148. Halm är relativt energirikt men 
gasutbytet är begränsat i konventionella rötningsanläggningar jämfört med andra substrat 
vilket beror på halmens innehåll av lignin. Biogasutbytet kan dock ökas genom finfördelning 
eller annan förbehandling samt genom långa uppehållstider i rötkammaren, men det gör 
rötningsprocessen kostsam149. Både blast från betor och potatis lämpar sig bra som 
biogasråvaror. Bortsorterad potatis kan användas som biogasråvara vid samrötning150.  
 
Blasten från betor och potatis har en TS-halt på ca 15 % varav ca 80 % utgörs av VS. För 
potatisavfall är TS-halten på 25 % varav 95 % utgörs av VS. Halm har en TS-halt på ca 80 % 
varav 90 % utgörs av VS151. 
 
4.5. Energigrödor 
Energigrödor skiljer sig från resterande studerade substrat då det ej är en restprodukt utan ett 
substrat som odlas enbart i syfte att producera biogas. Alla traditionella jordbruksgrödor kan 
användas för framställning av biogas152. Under 2009 framställdes biogas genom rötning av 
ungefär 3000 ton energigrödor på gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar vilket ger 
en obetydlig mängd energi153.  
 
Grödor för biogasproduktion har ett alternativvärde motsvarande nettoavkastningen av 
marken vid alternativ användning. Energimyndigheten hävdar att värdet varierar med olika 
grödor och över tiden beroende på förändringar i internationella livsmedelspriser. Priserna 
som gällde vid årsskiftet 2009/10 gav en råvarukostnad på cirka 40 öre per KWh. Detta är 
jämfört med andra substrat en hög råvarukostnad. Denna kostnad inkluderar ej 
transportkostnader som kan vara betydande om råvaran är spridd över stor yta samt har låg 
densitet154. 
 
Energigrödor är ett alternativ för större anläggningar där ej tillräckligt mycket avfall kan 
säkras för att försörja processen.  I en rapport av SGC som behandlar storskaliga 
biogasanläggningar görs en jämförelse hur mycket substrat som skulle behövas för att bygga 
en anläggning som producerar 300 GWh årligen. Rapporten drar även slutsatsen att för en 
biogasanläggning på 300GWh är energigrödor det enda alternativet. I tabellen nedan visas 
vilka förutsättningar som är nödvändiga för att det ska finnas substrat till en 300 GWh 
biogasanläggning155. 
 
Tabell 4:2 Förutsättningar för produktion av 300GWh biogas (SGC, 2007) 
300 GWh per år av: Motsvarar ungefär 
Grödor    6 000-14 000 ha åkermark beroende på gröda  
Gödsel Gödselmängd från 100 000 kor eller 3 000 0000 uppfödda slaktsvin  
Slam Slam från en stad med ca 3 miljoner invånare.  
Organiskt hushållsavfall  Organiskt avfall från ca 3 miljoner svenskar.  
 

                                                
148 Ståhlberg & Hill (2007) 
149 Avfall Sverige (2009b) 
150 Linné et al (2008) 
151 Avfall Sverige (2009b) 
152 Ibid 
153 Energimyndigheten (2010b) 
154 Energimyndigheten (2010c) 
155 SGC (2007) 
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Eon planerar en biogasanläggning på 100 GWh utanför Trelleborg där sockerbetor och majs, 
odlade på de omkringliggande åkrarna, ska användas som substrat. Anledningen till att en 
anläggning baserad på energigrödor väljs är att det enligt Eon ej finns rum för fler 
samrötningsanläggningar i Skåne då det är stor konkurrens på avfall. Att försörja en sådan 
stor anläggning med avfall skulle leda till långa transporter av avfall. Anläggningen som 
planeras i Jordberga ska ägas av Eon tillsammans med jordbrukare i området, vilket 
underlättar försörjningen av energigrödor156.  
  
Teoretiskt begränsas biogaspotentialen för energigrödor enbart av tillgänglig åkerareal men 
ekonomiska faktorer som leder till alternativ markanvändning begränsar potentialen i 
praktiken. Energimyndigheten uppskattar i sin rapport angående förslag till en 
sektorsövergripande biogasstrategi den årliga biogaspotentialen från energigrödor till 7 TWh 
vilket är närmare hälften av den totala svenska biogaspotentialen enligt samma rapport157. 
Denna siffra baseras på ett räkneexempel i potentialstudie från 2004 där 10 % av åkerarealen 
omdisponeras från spannmålsodling till odling av fyra olika energigrödor för 
biogasproduktion158. Resultat från räkneexemplet presenteras i Tabell 4:3 nedan.  
 
Tabell 4:1 Biogaspotential från grödor på 10 % av åkermarken (Linné et al. 2004) 
Gröda   Andel   Medelskörd 

(kg ts/ha)  
Metanutbyte 
(dm3CH4/kg ts)  

Biogaspotential 
(GWh/år)  

Spannmål  30 %  6 000  340  1 610  
Vall  40 %  7 500  300  2 360  
Majs  20 %  10 000  360  1 900  
Sockerbeta inkl. blast  10 %  14 600  340  1 320  
Totalt  7 190  
 
Energimyndigheten är dock inte övertygad om en kommersiell lönsamhet i investeringar i 
biogasanläggningar där energigrödor används som substrat. De ser i dagsläget att 
biogasproduktion från energigrödor främst kommer att ske i begränsad utsträckning i 
avfallsbaserade samrötningsanläggningar som ett komplement till övriga substrat159. 
 
Energigrödor kan tillföras energimarknaden på ett antal olika vis så som produktion av värme, 
el och drivmedel. Biogasframställning konkurrerar därmed med ett antal olika metoder för 
tillförsel av bioenergi från grödor till energimarknaden. Den främsta avsättningen för 
energigrödor är förbränning. En annan tämligen vanlig användning är för produktion av 
etanol. I dagsläget så används ungefär 3 % av åkermarken i Sverige eller 2,7 miljoner hektar 
för odling av energigrödor160. Av denna mängd energigrödor går en obetydligt liten del till 
biogasproduktion. 
 
Förutom att energigrödor har konkurrerande användningsområden så konkurrerar odling av 
energigrödor om jordbruksmarken med livsmedels- och foderproduktion. Konkurrensen om 
energigrödor som substrat är tämligen hård och det är betalningsviljan som avgör hur mycket 
grödor som kan användas inom olika användningsområden161. 
 

                                                
156 Cedervall (2010) 
157 Energimyndigheten (2010c) 
158 Linné et al (2004) 
159 Energimyndigheten (2010c) 
160 Jordbruksverket (2009) 
161 Ibid 
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Någon typ av förbehandling, vilken inkluderar finfördelning och i många fall även spädning, 
krävs generellt sätt alltid för jordbruksgrödor. Grödor med hög andel organiskt nedbrytbart 
material kan ge högt gasutbyte även om låg halt av vissa näringsämnen är en begränsning för 
rötningsprocessen av vissa grödor. Genom samrötning med andra substrat eller tillsatser av 
näring så kan rötningsprocessen förbättras. Även hög fiberhalt i vissa grödor kan vara en 
begränsad faktor då det kan innebära en långsammare rötningsprocess162. Gasutbyte, TS-halt 
och VS-halt för energigrödor visas i tabell 4:4 nedan. 
 
Tabell 4:2 Substrategenskaper för grödor (Avfall Sverige 2009) 
Gröda   Gasutbyte 

(Nm3 CH4/ton våtvikt)  
TS (%)   VS av TS (%) 

Spannmål  334 86  97 
Vall  88 33  88 
Majs  95  30  90 
Sockerbeta  80  25  94 
 
4.6. Sammanställning av data 
Biogasproduktionen domineras i dagsläget av ett fåtal substrattyper. Några substrat har en 
etablerad position inom biogasproduktion medans andra används i liten eller ingen 
utsträckning alls.  
 
Förutsättningarna för de olika substraten för biogasproduktion varierar stort både vad gäller 
potentialen för biogasframställning samt deras egenskaper. Det är dessutom stor skillnad 
mellan substratets teoretiska potential och den ekonomiska potentialen för substratet. Detta 
beror dels på konkurrensen från alternativa användningar, vilken för många substrat är hård. 
Men det beror även på hur pass väl lämpade substraten är för rötning samt hur kostsamt det är 
att samla in, transportera och förbehandla substraten innan de kan placeras i 
rötningskammaren. Stora skillnader ses för gödsel och växtodlingsrester som har stor teoretisk 
potential men ej är så attraktiva i dagsläget då insamling, transport och förbehandling är 
kostsamt. För avloppsslam motsvarar den ekonomiska potentialen den teoretiska då 
insamling, transport och förbehandling ej behövs och konkurrensen är obefintlig.   
 
Den totala biogaspotentialen från restprodukter uppges enligt Linné et al. vara 10,6 TWh med 
begränsning, där växtodlingsrester och gödsel utgör ungefär 80 %. Samma potentialstudie 
uppger att den totala potentialen från restprodukter utan begränsning är 15,2 TWh163. Denna 
potentialstudie gör däremot inga avgränsningar för vad de anser är ekonomiskt möjligt att 
genomföra. Energigrödor som biogassubstrat är ej heller inkluderat i denna 
potentialuppskattning som bara rör restprodukter. Biogaspotential per kategori restavfall 
enligt Linné et al. summeras i tabell 4:5. 
 
Tabell 4:3 Den svenska biogaspotentialen från restprodukter (Linné et al 2008) 
Substratkategori   Biogaspotential (GWh/år)  
Matavfall från hushåll och restauranger m.m.  759  
Avfall och restprodukter från industrin  1 062  
Avloppsslam  700  
Restprodukter från lantbruket och gödsel 8 099 
Totalt  10 647 
                                                
162 Avfall Sverige (2009b) 
163 Linné et al (2008) 



30 
 

Energimyndighetens förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi uppskattar den 
teoretiska biogaspotentialen till 16 TWh inklusive energigrödor. Den ekonomiskt försvarbara 
potentialen uppskattas i samma utredning till mellan 3 och 4 TWh164. I figur 4:3 nedan 
presenteras energimyndighetens uppskattningar av teoretisk och ekonomisk biogaspotential.  
 

 
Figur 4:3 Teoretisk och ekonomisk biogaspotential (Energimyndigheten 2010c) 
 

                                                
164 Energimyndigheten (2010c) 
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5.  Anläggningar för framställning av biogas 

I detta kapitel presenteras olika anläggningstyper för framställning av biogas. För varje 
anläggningstyp presenteras deras individuella egenskaper samt produktionsstatistik. I detta 
kapitel presenteras även viktiga befintliga biogasanläggningar samt inom varje 
anläggningstyp. Dessutom redovisas uppgifter om planer på framtida biogasanläggningar.   

5.1. Befintliga biogasanläggningar 
Under 2009 producerades 1363 GWh biogas från svenska biogasanläggningar. Av denna 
produktion utgjordes 335 GWh deponigas vilket ej är intressant för denna uppsats då denna 
metod skiljer sig från rötning samt förväntas minska då det råder förbud mot deponering av 
organsiska material165. Genom rötning producerade 1028 GWh biogas i 
samrötningsanläggningar, biogasanläggningar på avloppsreningsverk, gårdsanläggningar och 
industrianläggningar166. Biogasproduktionen fördelat på län visas i tabell 5:1. 
 
Tabell 5:1 Biogasproduktionen 2009 från rötningsanläggningar per län (Energimyndigheten 2010b) 
Län  Antal anläggningar  Rötkammarvolym (m3)  Biogasproduktion (GWh) 

Blekinge  2 1 500 - 
Dalarna  9 8 230 13 
Gotland  2 2 780 10 
Gävleborg  4 5 450 12 
Halland  9 24 055 51 
Jämtland  1 3 500 6 
Jönköping  7 19 500 19 
Kalmar  7 16 000 29 
Kronoberg  4 6 483 10 
Norrbotten  6 16 200 28 
Skåne  33 10 0410 200 
Stockholm  13 90 860 173 
Södermanland  5 10 950 16 
Uppsala  5 11 118 24 
Värmland  5 5 620 9 
Västerbotten 4 19 900 39 
Västernorrland  8 39 500 81 
Västmanland  7 15 475 31 
Västra Götaland 22 60 010 144 
Örebro 8 10 970 24 
Östergötland  8 25 950 110 
Summa 169 49 4461 1 028 
 
Ur tabellen kan utläsas att Skåne, Stockholm och Västra Götaland är de län som producerar 
mest biogas. Det är även i dessa län som flest biogasanläggningar finns. Av den producerade 
                                                
165 Energimyndigheten (2010b) 
166 Ibid 
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biogasen från rötning så kommer mer än hälften från avloppsreningsverk. Fördelningen av 
biogasproduktionen under 2009 mellan anläggningstyperna illustreras i figur 5.1.  

 
Figur 5:1 Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp (Energimyndigheten 2010b) 
 
Energimyndigheten hävdar att det bästa ekonomiska utfallet, utöver stora avloppsreningsverk, 
uppstår om det finns riklig tillgång till livsmedelsavfall kombinerat med gödsel eller 
avloppsslam. I en sådan kombination kan substratkostnaden bli negativ. Anledningen är att 
producenterna av livsmedel ofta har en alternativ kostnad för avfallshanteringen och därmed 
väljer att betala den som är villig att ta hand om avfallet167. 
 
Avloppsreningsverksanläggningar 
Till denna anläggningstyp räknas avloppsreningsverk med rening av avloppsvatten som 
primär funktion. På avloppsreningsverken som behandlas i den här uppsatsen rötas slam för 
att reducera slamvolymerna. Biogasproduktionen är enbart en följd av hanteringen av 
problemet med avloppsslammet. Dock står biogasproduktionen från avloppsreningsverken för 
605 GWh, 59 % av den totala mängden biogasen framställd genom rötning168. På 140 av 
Sveriges avloppsreningsverk finns idag biogasanläggningar där man rötar avloppsslammet. . 

Dessutom transporteras slam från mindre anläggningar där det ej finns rötkammare till 
anläggningar som har rötkammare169. Den sammanlagda rötkammarvolymen på 
avloppsreningsverksanläggningarna är 350 809 m3. 
 

Utöver stora mängder avloppsslam rötas även en del källsorterat matavfall samt avfall från 
livsmedelsindustrin i avloppsreningsverkens biogasanläggning. I tabell 5:2 visas mängden 
substrat som rötades i avloppsanläggningar under 2009. Ur den framgår att mängden avfall 
från livsmedel och matavfall är betydande. Även en väldigt stor del kategoriserad som övrigt 
rötas här, det är troligt att den bl.a. utgörs av fettslam. 
 
Tabell 5:2 Substrat för biogasproduktion på avloppsreningsverksanläggningar (ton våtvikt). 
(Energimyndigheten 2010b) 
Källsorterat 
matavfall 

Avfall livsmedel  Avfall Slakteri  Gödsel  Energigrödor  Övrigt 

67 596 67 015 0 378 0 493 935 
 
Det finns ett antal stora avloppsreningsverk i Sverige där biogasproduktionen är av en 
betydande nivå ur ett nationellt perspektiv. Det är även förekommande att den producerade 

                                                
167 Energimyndigheten (2010c) 
168 Energimyndigheten (2010b) 
169 Linné et al. (2008) 
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biogasen vid de större avloppsreningsverken uppgraderas till fordonsgas eller matas in på 
naturgasnätet170.  
 
Sveriges största avloppsreningsverk är Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm där man 
årligen renar avloppsvatten från 700 000 anslutna personer. Cirka 600 000 ton slam tillförs 
årligen till rötningen. Utöver slammet tas även emot externt organiskt material, fett från 
stadens fettavskiljare och mindre mängder pumpbart matavfall från restauranger, storkök och 
saluhallar. Totalt blir det 80-85 procent slam, 15-20 procent fett och 1-2 procent matavfall. 
Den årliga produktionen av biogas från Henriksdals avloppsreningsverk är 65 GWh171. 
 
Även på Ryaverket i Göteborg rötas organiskt avfall i form av matavfall och 
fettavskiljningsslam tillsammans med avloppsslammet. Ryaverket producerar årligen 60GWh 
biogas där allt uppgraderas172. 
 
Energimyndigheten hävdar att det i avloppsreningsverken finns en outnyttjad 
rötningskapacitet som skulle kunna utnyttjas och därmed inte bara ge tillgång till mer biogas 
utan även billigare biogas. Överkapaciteten utnyttjas ej idag bland annat på grund av lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) som begränsar avloppsreningsverkens handlingsfrihet. 
Enkelt uttryckt tillåter inte lagen sidoverksamheter som kan påverka kundkollektivets taxor 
negativt. Detta kan fungera som ett hinder för en utökad biogasproduktion med samrötning i 
avloppsreningsverk. Svenskt vattens jurist menar att så länge biogasproduktionen på ett 
avloppsreningsverk ej strider mot självkostnadsprincipen och medför mer än nödvändiga 
kostnader så finns det ej några juridiska hinder för biogasproduktion i VA-kollektivets regi173. 
Genom att teckna avfall med utomstående intressenter som övertar det ekonomiska ansvaret 
för förädlingen av rötgasen kan detta problem lösas juridiskt174.  
 
Vidare hävdar Energimyndigheten att ett problem som uppstår om ett avloppsreningsverk vill 
öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten genom att tillföra andra substrat, är det 
inte säkert att rötslammet är lämpligt att sprida på åkermark. För att få till stånd en ökad 
rötning i avloppsreningsverk krävs således en rad åtgärder som samtidigt undanröjer olika 
hinder175. 
 
Avloppsreningsverksanläggningar kan ändå förutsättas konkurrera om substrat med andra 
typer av biogasanläggningar och kan därför betraktas som en aktör på substratmarknaden. 
Enligt Daniel Hellström på Svenskt Vatten är det även rimligt att förutsätta att det finns 
avloppsreningsverksanläggningar som betalar för sina substrat176.  
 
Samtidigt visar en rundringning till samtliga avloppsreningsverk, med biogasanläggning, i 
Skåne samt angränsande län att en stor majoritet enbart rötar avloppsslam. Anledningen till 
detta beror ofta på tekniska begränsningar, kapacitetsbegränsningar eller en sådan tolkning av 
vattentjänstlagen. Det finns ett antal vattenreningsverksanläggningar som samrötar fettslam 
från fettavskiljare.  
 

                                                
170 Energimyndigheten (2010b) 
171 Held et al. (2008) 
172 Ibid (2008) 
173 Lord (2010) 
174 Energimyndigheten (2010c) 
175 Ibid 
176 Hellström (2010) 
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Samrötningsanläggningar 
En samrötningsanläggning är en biogasproducerande anläggning som samrötar olika typer av 
insamlat material som till exempel sorterat hushållsavfall, gödsel och slakteriavfall. Det finns 
idag 19 samrötningsanläggningar i drift där biogas framställs. Under 2009 så producerade 
samrötningsanläggningarna 299 GWh energi, vilket motsvarade 29 % av den totala mängden 
biogas producerad genom rötning. Samma år uppskattades den rötkammarvolymen till 53300 
m3 i samrötningsanläggningarna177.  
 
Genom kontakt med Energigas Sverige samt genom sökning i medier, anläggningarnas 
hemsidor samt bland intressenter har en uppdaterad lista av de befintliga 
samrötningsanläggningarna tagits fram och presenteras i tabell 5.3 
 
Tabell 5:3 Lista över samrötningsanläggningar i Sverige (Gyrulf 2010) 
Län  Anläggningsnamn  Ort  Ägande 

Halland Laholm Laholm Laholms Biogas AB 
Halland Falkenberg biogas Gödastorp Falkenberg Biogas AB 
Jönköping Jönköping Jönköping Jönköpings Kommun 
Kalmar Kalmar Kalmar Kalmars Kommun 
Norrbotten Svedjans Boden Bodens Kommun 
Skåne Vrams Gunnarstorp Bjuv Söderåsens Bioenergi AB 
Skåne Filborna Helsingborg Nordvästra Skånes renhållning AB* 
Skåne Karpalund Kristianstad Kristianstads Kommun 
Stockholm SRV Huddinge SRV återvinning AB** 
Uppsala Uppsala Uppsala Uppsala Kommun 
Västerbotten Skellefteå Skellefteå Skellefteå Kommun 
Västmanland Svensk Växtkraft Västerås Svensk Växtkraft AB 
Västra Götaland Falköping Falköping Falköpings Kommun 
Västra Götaland Skövde Skövde Skövde Kommun 
Västra Götaland Sobackens Borås Borås Kommun 
Västra Götaland Heljestorp Vänersborg Ragn-Sells AB 
Örebro Örebro Biogas Örebro Swedish Biogas International 
Östergötland Händelö Norrköping Svensk Biogas i Lindköping AB** 
Östergötland Linköping Linköping Svensk Biogas i Lindköping AB** 
* = Ägs av sex kommuner i Nordvästra Skåne, ** = Ägs av fem kommuner i södra Stockholm, *** = Ägs 
av Lindköpings Kommun 
 
De flesta samrötningsanläggningarna ägs av kommunala bolag. De kommunala 
samrötningsanläggningarna ligger ofta i anslutning till antingen ett avloppsreningsverk eller 
en återvinningsanläggning. Det finns idag tre privatägda kommersiella 
samrötningsanläggningar, Örebro biogas som ägs av Swedish Biogas International, 
anläggningen Vrams Gunnarstorp som ägs av Söderåsen Bioenergi AB samt anläggningen i 
Vänersborg som ägs av renhållningsföretaget Ragn-Sells AB178. Det finns även kommersiella 
anläggningar med ägarstrukturer med flera olika delägare där kommunerna är en av 
delägarna. Andra delägare kan till exempel vara lantbrukare eller företag i regionen samt 
                                                
177 Energimyndigheten (2010b) 
178 Swedish biogas International (2010), Söderåsens Bioenergi (2010), Ragn-Sells (2010)  
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energibolag. Anläggningar med kommunalt delägande är Laholms Biogas AB, Falkenberg 
biogas AB och Svensk Växtkraft i Västerås där kommunerna äger 33 %, 20 % respektive 65 
% av anläggningarna179.  
 
Ett exempel på en kommunalt ägd biogasanläggning i anslutning till en 
återvinningsanläggning är NSR:s anledning i Helsingborg. NSR är ett regionalt 
återvinningsföretag som ägs av sex nordvästskånska kommuner. Substraten består av 
källsorterat matavfall, gödsel från svinuppfödning samt processavfall från 
livsmedelsindustrin. Processavfall från livsmedelsindustrin står för den största andelen 
substrat, ungefär 80 %. Anläggningen i Helsingborg har en rötkammarvolym på 7000 m3 och 
producerar årligen 23 GWh biogas180.  
 
Biogasanläggningen i Örebro, som togs i drift 2009, är ett exempel på en privatägd 
kommersiell samrötningsanläggning. Anläggningen förväntas producera 60GWh biogas från 
50 000 ton substrat årligen. Substraten består främst av växter från lokala lantbruk men även 
biprodukter från livsmedelsindustrin, sekunda grödor och våtmarksgräs181.  
 
Slakteriavfall står för den största andelen substrat som rötas i samrötningsanläggningarna. 
Även stora mängder gödsel, matavfall samt avfall från livsmedelsindustrin rötas i 
samrötningsanläggningar182. I tabell 5:4 visas mängden substrat som användes för 
biogasproduktion i samrötningsanläggningar under 2009. 
 
Tabell 5:4 Mängd använda substrat för biogasproduktion på samrötningsanläggningar (ton våtvikt). 
(Energimyndigheten 2010b) 
Källsorterat 
matavfall 

Avfall livsmedel  Avfall Slakteri  Gödsel  Energigrödor  Övrigt 

92 879 86 477 112 027 156 355 2 900 81 771 
 
Energimyndigheten hävdar att det finns ekonomiska incitament i form av stordriftsfördelar att 
i kommunala samrötningsanläggningar även utnyttja andra substrat än avfall.  I anslutning till 
större befintliga och planerade avfallsanläggningar finns möjligheter att i använda lokalt 
tillgängliga substrat från grödor för biogasproduktion, vilket i första hand antagligen kommer 
att gälla vallodling183.  
 
Samrötningsanläggningarna är i hög grad aktörer på substratmarknaden. De konkurrerar med 
varandra om substraten. Slakteriavfall är ett substrat som är konkurrensutsatt och står för 
största andelen av substratanvändningen i samrötningsanläggningarna, vilket talar om att det 
råder en konkurrens anläggningarna emellan. Det växande antalet kommersiella 
samrötningsanläggningar gör att det öppnas upp för en friare marknad för substraten. 
 
Industrianläggningar 
Industrianläggningar kan vara mejerier, pappersmassaproducenter eller andra typer av 
industrier som rötar sina egna avfallsprodukter. I Sverige finns fyra anläggningar som 
definieras som industrianläggningar. Dessa fyra anläggningar har en sammanlagd 
rötkammarvolym på 56200 m3. Industrianläggningarna stod för en sammanlagd produktion på 

                                                
179 Falkenberg Biogas (2010), Laholm Biogas (2010), VafabMiljö (2010) 
180 Held et al. (2008) 
181 Örebro Kommun (2010) 
182 Energimyndigheten (2010b) 
183 Energimyndigheten (2010c) 
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106 GWh under 2009, vilket motsvarar ungefär 10 % av den totala biogasproduktionen från 
rötning184. Gemensamt för de fyra industrianläggningarna är att de enbart rötar avloppsslam 
från den egna industrin. Av den anledningen så går de ej att betrakta industrianläggningarna 
som marknadsaktörer på substratmarknaden. 
    
Tabell 5:5 Lista över industrianläggningar i Sverige. 
Industri  Ort  Län  Typ av industri 
Domsjö Fabriker Örnsköldsvik Västernorrland Pappersmassa 
Spendrups Ludvika Dalarna Bryggeri 
Norrmejerier Umeå Västerbotten Mejeri 
Nordic sugar  Örtofta Skåne Sockerindustri 
 
Sveriges största biogasanläggning i termer av årlig produktion ligger vid Domsjö fabriker i 
Örnsköldsvik där man tillverkar pappersmassa. Här produceras årligen 85 GWh biogas från 
avloppsvattnet från Domsjö fabriker samt närliggande industrierna Akzo Nobel och Sekab. En 
annan industrianläggning med betydande produktion är norrmejeriers anläggning i Umeå där 
biogas framställs från Vassle, gränsmjölk och avloppsvatten. Den årliga produktionen är 10 
GWh185.  
 
Industrianläggningarna har problem att avsätta sina rötrester då de kan innehålla tungmetaller 
och andra föroreningar och det i dagsläget betingar en stor kostnad att rena slammet som ej 
betalar tillbaka sig. Detta begränsar enligt energimyndigheten en utbyggnad av fler 
industrianläggningar som behandlar industriavfall från sina processer186. Det finns annars ett 
antal industrier där potentialen för framställning av biogas ur det egna industriavfallet är 
stor187.   
 
Med tanke på att industrianläggningarna främst rötar industrislam är det rimligt att förutsätta 
att en eventuell ökning av biogasproduktionen från denna anläggningstyp kommer från 
nyetablerade industrianläggningar vid befintliga industriers industriavlopp snarare än att 
externa substrat tillförs befintliga industrianläggningar.  Industrianläggningarna betraktas 
därför generellt ej som en potentiell aktör på substratmarknaden och studeras ej vidare i 
rapporten. 
 
Gårdsanläggningar 
Till gårdsanläggningar räknas lantbruksbaserade biogasanläggningar som till största del rötar 
gödsel och annat rötbart material från gården. Det finns idag 17 gårdsanläggningar för 
produktion av biogas. Under 2009 producerades 18 GWh biogas på de tolv gårdar som då var 
i drift. Produktionen motsvarar mindre än 2 % av den totala biogasproduktionen genom 
rötning. Under samma år rapporterades en sammanlagd rötkammarvolym på 5510 m3 på 
gårdsanläggningarna188.  
 
Sedan 2009 fram tills dags datum har det tillkommit fem gårdsanläggningar. De tillkomna 
gårdsanläggningarna är samtliga förutom en ganska små vad gäller produktionskapacitet, 
mindre än 1,5 GWh per år. Gårdsanläggningen i Katrineholm utmärker sig dock då den har en 
årlig produktionskapacitet på 30 GWh. Gårdsanläggningen är ett resultat av ett samarbete 
                                                
184 Energimyndigheten (2010b) 
185 Held et al. (2008) 
186 Energimyndigheten (2010c) 
187 Linné et al (2008) 
188 Energimyndigheten (2010b) 
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mellan flera lantbrukare i området och anläggningen består av två rötkammare med en 
sammanlagd volym på 9000 m3, vilket gör den till den största gårdsanläggningen189. 
 
Ägandestrukturen för gårdsanläggningarna varierar. Det finns ett antal anläggningar som är 
placerade på naturbruksgymnasium och ägs av dessa. En anläggning, Yttereneby gård, ägs av 
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet190. De flesta gårdsanläggningar är dock i privat 
ägo och drivs i kommersiellt syfte. Samtliga nytillkomna gårdsanläggningar sedan 2009 är 
privatägda.  
 
Den största gårdsanläggningen var före uppförandet av Katrineholmsanläggningen 
Alviksgården som ligger utanför Luleå och producerar årligen 9,6 GWh, vilket är en stor del 
av den totala produktionen från gårdsanläggningar. Biogasen produceras från gödsel från 
gårdens 16000 slaktsvin samt slakteriavfall från gårdens eget slakteri samt från slakterierna i 
Skellefteå och Ullånger191.  
 
Genom kontakt med Energigas Sverige samt genom sökande i medier, på anläggningarnas 
hemsidor samt bland intressenter har en uppdaterad lista av befintliga gårdsanläggningar 
tagits fram och presenteras i tabell 5:6. 
 
Tabell 5:6 Lista över gårdsanläggningar i bruk (Gyrulf 2010) 
Län  Anläggningsnamn  Ort  Ägande 
Gotland Lövsta Gotland Naturbruksgymnasium 
Halland Plönninge Halmstad Naturbruksgymnasium 
Jämtland Yttergärde Lantbruk Berg Privat 
Kalmar Odensviholms gård Västervik Privat 
Norrbotten Alviksgården Luleå Privat 
Skåne Hagavik Malmö Privat 
Stockholm Yttereneby Gård Södertälje Forskningsinstitut 
Södermanland Nynäs Gårds Nyköping Naturbruksgymnasium 
Södermanland Katrineholm Katrineholm Privat 
Västra Götaland Hällingsbo Lerum Privat 
Västra Götaland Sötåsen  Töreboda Naturbruksgymnasium 
Västra Götaland Svenstorps Götene Privat 
Västra Götaland Brunsbo gård  Skara Privat 
Västra Götaland Högebo gård   Götene Privat 
Örebro Frötorps Lantbruk Närkes Kil Privat 
 
Energimyndigheten hävdar att det skulle vara realistiskt möjligt för de 500 största 
gödselproducerade djurbesättningarna att bygga egna anläggningar, samt att ytterligare några 
gemensamt ägda gårdsanläggningar kan tillkomma. På grund av den stora miljö- och 
klimatnyttan av att framställa biogas ur gödsel har energimyndigheten föreslagit ett stöd 20 
öre per kWh för energi producerad ur stallgödsel192.  
 
Som nämnt tidigare så lämpar sig gödsel väl för samrötning med andra substrat då det har en 

                                                
189 Biogas Ost (2010) 
190 Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet (2010) 
191 Held et al. (2008) 
192 Energimyndigheten (2010c) 
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allsidig sammansättning. Det är därför vanligt förekommande på gårdsanläggningar att små 
mängder av andra substrat utifrån gården blandas i. Ett annat alternativ är att blanda 
växtodlingsrester eller energigrödor från gården med gödseln. Energimyndighetens rapport 
om produktion och användning av biogas år 2009 visar att även om gödsel var det dominerade 
substratet i gårdsanläggningar så användes även matavfall, avfall från livsmedelsindustrin 
samt slakteriavfall som substrat. Även små mängder energigrödor rötades i 
gårdsanläggningarna193. I tabell 5:7 visas mängden substrat som användes för 
biogasproduktion i gårdsanläggningar under 2009. 
 
Tabell 5:7 Substrat för biogasproduktion på gårdsanläggningar (ton våtvikt) (Energimyndigheten 2010b) 
Källsorterat 
matavfall 

Avfall livsmedel  Avfall Slakteri  Gödsel  Energigrödor  Övrigt 

300 1 300 2 700 48 010 60 1 300 
 
 
Från en rapport från institutet för jordbruks- och miljöteknik framgår det att 
produktionskostnaden för biogas kan reduceras genom att energigrödor samt organiskt avfall 
samröts med gödsel. Samrötningen ger en betydande ekonomisk fördel, och främst 
inblandning av externt producerat organiskt avfall194.  
 
Energimyndigheten skriver angående sitt föreslagna produktionsstöd för biogasproduktion 
från stallgödsel att eftersom stödet får karaktären av ett produktionsstöd ger det också en 
viktig styrning i att befintliga anläggningar används och anläggningsägaren strävar efter att nå 
maximalt biogasutbyte av den stallgödsel som matas in. Många lantbrukare som väljer att 
bygga en egen gårdsanläggning kommer troligen också att utnyttja de möjligheter som finns 
till samrötning för att ytterligare öka den egna lönsamheten. I första hand kommer troligen 
växtodlingsrester att användas, men även substrat från närbelägna livsmedelsindustrier kan 
vara tänkbara195.  
 
Då gårdsanläggningarna i dagsläget enligt tabell 5:7 endast rötar små mängder substrat av 
annat slag än gödsel betraktas de ej som aktörer som påverkar substratmarknaden. 
Gårdsanläggningarna kommer därför ej att undersökas närmre i denna rapport. 
 
5.2. Framtida biogasanläggningar 
Det planeras för flera biogasanläggningar inom de närmsta åren och om samtliga planerade 
projekt genomförs kommer produktionskapaciteten 2013 att överstiga 3,4 TWh196. Flera av 
anläggningarna som planeras fram till 2013 är dock bara i planeringsfasen utan att slutgiltiga 
beslut för genomförande av uppförandet av biogasanläggningen finns. Det är främst 
samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar som planeras inom de närmsta åren. Detta 
skulle innebära en ökning av produktionen med 250 % jämfört med 2009 då 1363 GWh 
biogas producerades. Produktionsökningen bygger på att användningen av substrat ökar lika 
mycket.  
 
Det finns idag redan anläggningar för biogasproduktion vid de största avloppsreningsverken. 
Dessutom transporteras slam från avloppsreningsverk där rötningsanläggningar inte finns till 

                                                
193 Energimyndigheten (2010b) 
194 Edström et al. (2008) 
195 Energimyndigheten (2010c) 
196 Gyrulf (2010) 
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befintliga rötningsanläggningar. Då den producerade mängden biogas från 
avloppsreningsverksanläggningar uppfyller en stor del av biogaspotentialen från avloppsslam 
är det inte troligt att det kommer att byggas många nya avloppsreningsverksanläggningar. Att 
den tillgängliga rötkammarvolymen i de befintliga avloppsreningsverksanläggningarna är 
tillräcklig för att röta allt tillgängligt avloppsslam styrker ytterligare detta resonemang197.  
 
Energimyndigheten hävdar som nämnt ovan att det skulle kunna finnas möjlighet för de 500 
största gödselproducerande gårdarna att bygga en egen biogasanläggning. Det finns en stor 
potential för utbyggnad av gårdsanläggningar och det har gjorts flera studier där 
gårdsanläggningarnas produktionsförutsättningar studerats. Förutsättningarna för 
gårdsbaserad biogasproduktion är därför kända vilket öppnar upp för en utbyggnad av 
gårdsanläggningar. En utbyggnad av gödselbaserade anläggningar påverkar ej 
substratmarknaden såvida ej andra substrat tillsätts till dessa anläggningar. Detta då gödsel är 
lokalt bundet på grund av höga transportkostnader.  
 
Götene Gårdsgas, som är ett företag som utvecklar, marknadsför och säljer egna anläggningar 
för gårdsbaserad produktion av biogas, har som mål att inom några år sälja 10 anläggningar 
per år198. Detta tyder på att det finns intresse för en utökning av antalet gårdsanläggningar 
inom de närmsta åren. 
 
Även om det finns planer på en stor expansion av produktionskapaciteten påverkar det inte 
marknaden förrän anläggningarna är i drift. Hur många av de planerade anläggningarna som 
kommer att bli verklighet är omöjligt att veta men flera av projekten som de finns planer på 
kommer troligen ej att genomföras. Sammanfattningsvis går det endast att säga att det finns 
många planerade anläggningar men att det verkliga utslaget ej går att sia om i dagsläget.  

                                                
197 Linné et al (2008) 
198 Jordbruksaktuellt (2010) 



40 
 

6.  Transportkostnader 

I detta kapitel studeras transportkostnaden för olika avstånd och substrattyper. Kostnaderna 
studeras så väl i kostnader per ton som i kostnader per kWh. 

Kostnaden för att transportera olika substrat från substratkällan till biogasanläggningen är en 
viktig faktor för den totala kostnaden för ett substrat. Därför studeras i detta kapitel 
transportkostnaden per kWh för olika substrat och olika transportavstånd. De substrat som 
studeras är samtliga pumpbara och kan därför transporteras i en tankbil som rymmer 35 ton. 
De kontaktade biogasanläggningarna uppger att det främst är de högvärdiga pumpbara 
substraten som de ombesörjer transporten för varpå dessa är mest intressanta att undersöka. 
Lastbilen antas alltid vara fullastad samt köra med tomma returer. Detta kan i realiteten 
variera men antas för att göra beräkningarna överskådliga. I nedanstående tabell presenteras 
transportkostnaderna för en fullastad tankbil för olika transportavstånd. Från en förstudie 
angående en biogasanläggning gjord av Envirum (2010) hämtas uppskattad tidsåtgång för 
tvättning och materialhantering som uppskattas till 30 min respektive 10 min. Den totala 
tidsåtgången för en transport blir således 10 min plus två gånger transportavståndet dividerat 
på genomsnittshastigheten. Kostnaden för transporten, alla kostnader inkluderat, per timme 
uppskattas vara 850 kr baserat på samma förstudie199. Dessutom tillkommer kostnader för att 
tvätta lastbilen, detta är nödvändigt så vida inte lastbilen transporterar samma substrat från 
samma källa. Kostnaden för att tvätta lastbilen uppgår till 425 kr baserat på en halvtimmes 
tidsåtgång med en kostnad på 850 kr per timme. Kostnaden per ton beräknas genom att 
transportkostnaden divideras med 35 ton. 
 
Tabell 6:1 Transportkostnader med tankbil för olika transportavstånd.  
Transportavstånd (km)  Tvätt  5  10  20  50  100  200  300 

Genomsnittshastighet (km/h) - 50 60 65 70 75 80 80 
Tidsåtgång körning (h) 0,00 0,20 0,33 0,62 1,43 2,67 5,00 7,50 
Tidsåtgång materialhantering (h) 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
Tidsåtgång tvättning (h) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 
Total tidsåtgång 0,50 0,37 0,50 0,78 1,60 2,83 5,17 7,67 
Kostnad per transport (kr) 425 312 425 665 1356 2408 4392 6517 
Kostnad per ton (kr/ton) 12 9 12 19 39 69 125 186 
Kostnad per ton inkl. tvätt (kr/ton)   21 24 31 51 81 138 198 
 
Tabell 6:1 visar att transportkostnaden varierar mellan 9 kronor per ton för 5 km utan tvätt till 
186 kronor per ton för 300 km utan tvätt. Kostnaden för en transport på 5 km med tvätt blir 21 
kronor per ton. Kostnaden för tvätt utgör en stor andel av transportkostnaderna på kortare 
avstånd medan den ej utgör en stor andel på de längre transporterna. 
 
För att ytterligare kunna jämföra transportkostnaderna för olika substrat studeras 
transportkostnaden med avseende på gasutbytet i olika substrat. Gasutbytet per ton våtvikt för 
varje typ av substrat uppges i MWh per ton våtvikt i tabellen nedan. Dessa värden baseras på 
uppgifter från substrathandboken enligt litteraturstudien samt inhämtade uppgifter från 
kontakter med biogasanläggningar och substratägare.  

                                                
199 Envirum (2010) 
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Tabell 6:2 Energivärde för olika typer av substrat per ton våtvikt samt per transport. 
Substrat  TS (%)*  Biogasutbyte i MWh 

per ton våtvikt** 
Energiinnehåll i MWh 
per transport (35 ton)  

Hushållsavfall (Slurry) 17 0,63 22 
Slakteri (mag/tarm, mjukdelar, 
blod) 

20 1,11 39 

Mejeri vassle 16 0,72 25 
Förpackat livsmedel (flytande) 20 0,78 27 
Blötdrank från konsumtionssprit 9,5 0,37 12 

Svinflytgödsel 9 0,19 6,5 

Nötflytgödsel 9 0,15 5,2 
* Baserat på uppgifter från kontaktade biogasanläggningar och substratägare samt substrathandboken200. 
** Baserat på energivärdet per TS hämtat från substrathandboken samt TS-halten.  
 
Tabell 6:2 visar att det är stor skillnad i energivärdet per transport mellan de olika substraten. 
Energiinnehållet i en transport av slakteriavfall är betydligt högre än för resterande substrat. 
Gödsel har lägst energiinnehåll per transport och tillåter därför kortast transporter av de 
studerade substraten. 
 
Utifrån transportkostnaden för olika transportavstånd samt energiinnehållet per transport för 
olika substrat kan transportkostnaden för de olika substraten beräknas per energiinnehåll. 
Kostnaden för transporten har dividerats på energiinnehållet i en transport för de olika 
substraten vilket givit en kostnad utryckt i kronor per kWh vilket presenteras i tabell 6:3 
nedan.  
 
Tabell 6:3 Transportkostnader per energiinnehåll för olika substrat och transportavstånd 

Kostnad (kr/kWh biogas) Substrat 

 tvätt 
av 

lastbil 

5   
km   

10 
km   

20 
km   

50 
km  

100 
km  

200 
km   

 300 
km  

Hushållsavfall (Slurry) 0,019 0,014 0,019 0,030 0,062 0,110 0,201 0,298 
Slakteri  0,011 0,008 0,011 0,017 0,035 0,062 0,113 0,168 
Mejeri vassle 0,017 0,012 0,017 0,026 0,054 0,096 0,174 0,259 
Förpackat livsmedel 
(flytande) 

0,016 0,011 0,016 0,024 0,050 0,088 0,161 0,239 

Blötdrank från 
konsumtionssprit 

0,033 0,024 0,033 0,052 0,106 0,188 0,343 0,509 

Svinflytgödsel 0,065 0,048 0,065 0,101 0,207 0,368 0,670 0,995 
Nötflytgödsel 0,081 0,059 0,081 0,126 0,258 0,458 0,835 1,239 
 
Tabell 6:3 visar att transportkostnaderna för de olika substraten varierar mycket mellan olika 
substrat och transportavstånd. Detta är därför en viktig kostnadspost att ta hänsyn till då 
kostnaderna för olika substrat jämförs. Tabellen visar t.ex. att man kan transportera 
slakteriavfall nästan 200 km till samma kostnad som man transporterar svinflytgödsel 20 km. 
Dessa kostnader blir intressanta när de setts i relation till prisbilden för olika substrat utryckt 
per energiinnehåll.  
                                                
200 Avfall Sverige (2009b) 
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7.  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från studien som har resulterat i statistik kring 
prisbilden för olika substrat samt hur substratflödena ser ut i nuläget. Utöver det presenteras 
en bild av biogasanläggningarnas syn på konkurrenssituationen, substratflöden samt 
biogasanläggningarnas betalningsvilja. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur 
biogasanläggningarna uppger att substratmarknaden fungerar. 

7.1. Beskrivning av substratmarknaden 
För att skapa en bild av hur substratmarknaden fungerar tillfrågades en del av 
biogasanläggningarna hur det går till när ett avtal skrivs mellan en leverantör och en 
biogasanläggning. Biogasanläggningarna har avtal med alla större leverantörer av substrat 
som löper under den avtalade kontraktslängden och som reglerar mängden substrat samt 
mottagningsavgifterna, alternativt vad leverantören får betalt av biogasanläggningen. Ett avtal 
initieras antingen av att en biogasanläggning kontaktar en industri med restprodukter som 
skulle kunna vara intressanta för anläggningen eller genom att en industri som har 
restprodukter kontaktar biogasanläggningarna.  
 
Hur aktivt de olika biogasanläggningarna arbetar för att lokalisera olika substratkällor varierar 
kraftigt. Vissa biogasanläggningar avsätter mycket tid till detta medan andra knappt lägger 
någon tid på det. Det är även förekommande att de kontaktade biogasanläggningarna har hyrt 
in konsulter för att undersöka om det finns några intressanta substrat som skulle kunna knytas 
till biogasanläggningen. Flera biogasanläggningar uppger att det är ganska så vanligt att de 
blir kontaktade av olika industrier som har restprodukter. 
 
För att knyta avtal med substratleverantörerna lägger biogasanläggningarna ett anbud, som ej 
är kända av de andra anläggningarna som lägger bud, för att behandla restprodukterna från 
industrierna. Detta sker när biogasanläggningarna blir kontaktade av en substratkälla eller när 
flera biogasanläggningar är intresserade av att behandla restprodukterna från en industri, 
vilket ofta är förekommande för slakteriavfall och annat högvärdigt industriavfall. 
Substratkällan väljer sedan det anbud som de tycker är bäst. Det behöver inte nödvändigtvis 
vara priset som avgör utan kan bero på andra faktorer. Avtalet gäller normalt sett under en 
avtalad tid men biogasanläggningarna har uppgett att det förekommer att man under avtalet 
åter förhandlar priset. 
 
7.2. Konkurrenssituation på substratmarknaden 
För att studera biogasanläggningarnas syn på konkurrenssituationen dem emellan om 
substraten ställdes ett antal frågor angående konkurrenssituationen under intervjuerna med 
biogasanläggningarna. Frågorna adresserade konkurrenssituationen i dagsläget och hur 
anläggningarna arbetar för att säkra sin försörjning av substrat såväl som hur 
biogasanläggningarna ser på konkurrenssituationen framöver.  
 
Nuvarande konkurrenssituation 
För att studera hur biogasanläggningarna upplever konkurrenssituationen i nuläget ställdes 
följande frågor: 
 
• Upplever ni någon konkurrens om substraten? 
• Påverkar konkurrensen vilka substrat ni använder er av? 
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• Vilka andra aktörer eller användningsområde konkurrerar med er om tillgängliga substrat? 
• Påverkar konkurrensen om substraten ekonomin i er verksamhet? 
 
På frågan om biogasanläggningarna upplever någon konkurrens om substraten uppger 70 % 
av de intervjuade biogasanläggningarna att det finns konkurrens om de substrat som de 
använder. Då de anläggningar som angett att de ej upplever någon konkurrens antingen rötar 
en väldigt stor andel källsorterat matavfall 
eller är avloppsreningsverksanläggningar får 
svaret tolkas som att konkurrensen om 
substraten är påtaglig. Biogasanläggningarna 
nämner specifikt att konkurrensen om 
pumpbara substrat, som slakteriavfall och bra 
restprodukter från industrin, är hård. 
Konkurrensen beskrivs även som betydligt 
hårdare av biogasanläggningarna som ligger 
koncentrerade kring västkusten i Halland och 
Nordvästra Skåne. En av 
biogasanläggningarna där beskriver 
konkurrensen som fullt krig och flera av 
anläggningarna hävdar att konkurrensen har hårdnat de senaste tre till fyra åren i samband 
med att nya biogasanläggningar tillkommit. En biogasanläggning uppger att substratägarna 
har blivit medvetna om substratens värde vilket lett till sämre villkor för biogasanläggningen, 
medan en annan anläggning uppger att det utvecklats till säljarens marknad jämfört med 
tidigare då industrierna stod i kö för att bli av med sina restprodukter. En biogasanläggning 
hävdar att en tuffare konkurrenssituation är en logisk följd av en ökning av antalet 
biogasanläggningar samtidigt som mängden industriavfall ej ökar. En anläggning uppger att 
de upplever konkurrens om substraten men att det är en skev bild att bara priset spelar roll för 
att säkra substratförsörjningen. Det är viktigt att bygga långsiktiga affärsmässiga relationer 
med leverantörerna av substrat.  
 
En majoritet av de intervjuade biogasanläggningarna anser att konkurrensen om substraten 
påverkar vilka substrat som biogasanläggningarna använder sig av. Det är i stort sett samma 
biogasanläggningar som uppgav att de upplever en konkurrenssituation som även uppger att 
deras användning av substrat påverkas av konkurrenssituationen. Åsikten varierar dock 
mellan de olika biogasanläggningarna angående hur betydande de anser att 
konkurrenssituationens påverkan är. Användningen påverkas enligt ett antal 
biogasanläggningar av att konkurrenssituationen har lett till minskade mottagningsavgifter 
eller att man får betala för substraten vilket gjort vissa substrat mindre attraktiva. En 
biogasanläggning hävdar att det är svårt att 
konkurrera med biogasanläggningar med 
kortare avstånd till substratkällan, då 
transportkostnaden gör att substraten då blir 
för kostsamma.  
 
70 % av de intervjuade biogasanläggningarna 
anser att konkurrensen om substrat påverkar 
ekonomin i deras verksamhet. Samma 
anläggningar som anser att de upplever en 
konkurrenssituation om substraten anser 
också att det har en påverkan på ekonomin i 

Figur 7:1 Fördelning av svar angående 
konkurrensen om substrat 

Figur 7:2 Fördelning av svar angående 
konkurrensens påverkan på ekonomin 
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deras verksamhet. Den ökade konkurrensen har lett till minskade mottagningsavgifter eller att 
biogasanläggningarna i vissa fall får betala för substraten. Detta påverkar 
biogasanläggningarnas ekonomi uppger ett flertal av de intervjuade anläggningarna.  De 
anläggningar som upplevde störst konkurrens är även de som anser att ekonomin påverkas 
mest av konkurrensen. 
 
Biogasanläggningarna ser ej någon betydande konkurrens från andra användningsområden. 
Djurfoder nämns som ett avsättningsområde dit material som skulle kunnat gå till en 
biogasanläggning istället avsätts. Förbränningsanläggningar uppges även konkurrera om 
matavfall då det i kommuner med förbränningsanläggningar ej finns incitament för 
källsortering. Fodertillverkare uppges ha en högre betalningsvilja och i de fall restprodukterna 
är intressanta som djurfoder är biogasanläggningarnas möjlighet att konkurrera väldigt små.  
 
Utveckling av konkurrenssituationen 
För att studera biogasanläggningarnas syn på hur konkurrenssituationen kommer att utvecklas 
i framtiden ställdes tre frågor angående hur deras substratförsörjning kommer att påverkas av 
utvecklingen av konkurrensen.  
 
På en öppen fråga om hur biogasanläggningen ser på framtiden rörande sin 
substratförsörjning svarar ett antal av anläggningarna att det kan vara aktuellt att använda sig 
av större mängder gödsel samt energigrödor för att fylla upp kapaciteten då konkurrensen om 
restavfall från industrin har hårdnat. Anläggningarna som främst rötar matavfall ser 
förutsättningarna för sin framtida substratförutsättning som väldigt goda då konkurrensen om 
källsorterat matavfall som kräver förbehandling ej är särskilt hård. I övrigt anser många 
biogasanläggningar att det är viktigt att ständigt hålla uppsikt efter nya substratkällor samt att 
arbeta långsiktigt för att säkerställa att anläggningen kan fylla upp sin kapacitet med substrat. 
 
På frågan om hur biogasanläggningarna tror att konkurrenssituationen kommer att utvecklas i 
framtiden tror en majoritet av anläggningarna att konkurrensen kommer att öka. Ingen 
anläggning svarade att de tror att konkurrensen kommer att minska. Det framgår även att 
många anläggningar anser att konkurrensen ökat på senare år och det ej är troligt att den 
kommer att öka mycket mer den närmsta tiden. Om fler anläggningar byggs i närheten av 
befintliga anläggningar ökar konkurrensen men en ökning av konkurrensen beror enbart på 
om fler anläggningar byggs.  
 
7.3. Substratflöden 
För att närmare studera hur flödena av substrat ser ut i dagsläget ställdes tre frågor angående 
substratflödena till biogasanläggningarna under intervjuerna. Frågorna behandlade antalet 
leverantörer, fördelningen mellan leverantörer samt längsta transportavstånd. 
Biogasanläggningarna tillfrågades även vilka deras leverantörer var men det redovisas ej i 
denna rapport då biogasanläggningarna anser det känsligt på grund av den hårda 
konkurrensen. Däremot är avstånden till de angivna leverantörerna intressanta för att skapa en 
bild av transportavstånden mellan substratkällan och biogasanläggningen.  
 
Hur många leverantörer biogasanläggningen använder sig av varierar med typ av anläggning 
samt dess storlek. Bland de större samrötningsanläggningarna i Skåne och Halland varierar 
antalet leverantörer från lite färre än tio leverantörer för en biogasanläggning till att en 
anläggning uppger att de har fler än tjugo leverantörer. Övriga större 
samrötningsanläggningar i samma region uppger att dem har mellan tio och tjugo leverantörer 
av substrat. Bland dessa anläggningar är de flesta av leverantörerna industrier som levererar 
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restprodukter. Några biogasanläggningar har flera olika gårdar som de hämtar gödsel från 
men detta räknas ändå bara som en leverantör då de ej är intressanta ur konkurrensaspekt. En 
biogasanläggning som använder sig av stora mängder gödsel uppger att de har kontrakt med 
över tjugo gårdar medan en annan har kontrakt med tretton gårdar.  
 
De övriga biogasanläggningarna har uppgett att de har mellan sex och tolv stycken 
leverantörer. Biogasanläggningarna i Västra Götaland har generellt ett flertal kommuner som 
levererar sitt källsorterade matavfall till dem. Utöver det har de ett fåtal leverantörer som 
levererar andra typer av substrat.  
 
För att skapa en tydligare bild av biogasanläggningarnas substratförsörjning fick de 
intervjuade biogasanläggningarna frågan om hur fördelningen mellan deras leverantörer ser 
ut. Frågan hur fördelningen mellan substrat såg ut besvarades också vilket gav en bild av 
substratförsörjningen. Alla samrötningsanläggningar i Skåne och Halland har en typ av 
substrat som utgör från 35 % upp till 80 % av den totala substratanvändningen. Vilket substrat 
detta är varierar mellan gödsel, slakteriavfall, matavfall samt livsmedelsavfall. För dessa 
anläggningar varierar den största leverantörens andel från 10 % för en anläggning till 50 % för 
en annan biogasanläggning. Generellt kan man säga att de flesta samrötningsanläggningar har 
ett fåtal leverantörer som står för en stor andel av substratförsörjningen. För 
biogasanläggningarna i Västra Götaland som är betydligt mindre, med avseende på 
rötningskapacitet, består en stor del av substratet av matavfall som kommer från ett flertal 
kommuner och mängderna är jämnare fördelat mellan leverantörerna. En av anläggningarna i 
Västra Götaland tar även emot större delar substrat från industrin och uppger att två 
leverantörer är dominerande.  
 
För samrötningsanläggningarna i Skåne och Halland är slakteriavfall ett betydande substrat. 
Andelen slakteriavfall från nöt och svin varierar mellan 10 % och 40 % av den totala 
mängden substrat räknat i våtvikt. Av de kontaktade biogasanläggningarna i Västra Götaland 
är det en anläggning som använder sig av en okänd mängd slakteriavfall. För 
samrötningsanläggningarna i Skåne och Halland varierar andelen matavfall från att en 
anläggning inte använder sig av något alls till att en anläggning använder sig av 35 %. För 
anläggningarna i Västra Götland varierar användningen av matavfall från 50 % upp till nästan 
100 % för en anläggning. Av de kontaktade anläggningarna i Västra Götaland är det ingen 
som använder sig av gödsel. Bland anläggningarna i Skåne och Halland varierar 
användningen av gödsel mellan 8 % och 80 %. Gödsel, matavfall och slakteriavfall är de 
substrat som generellt är mest förekommande i biogasanläggningarna. 
 
Många biogasanläggningar uppger också att deras substrat till en viss andel kommer från 
andra biogasanläggningar som tillfälligt har problem med processen eller från industrier som 
har tillfälliga partier som de behandlar hos biogasanläggningarna. Hur stor denna andel är 
varierar från år till år men en anläggning uppger att den försöker hålla 10 – 15 % öppet för 
tillfälliga substrat då dessa ofta medför en högre mottagningsavgift. 
 
Utifrån svaret på frågan om vilka som är deras leverantörer kan man tyda att det är ovanligt 
att flera biogasanläggningar har samma leverantör. Alla biogasanläggningar ville ej svara på 
denna fråga då den ansåg att det var känsliga uppgifter. Två biogasanläggningar uppger att de 
får substrat från samma slakteri, i övrigt så har de kontaktade slakterierna uppgett att de bara 
levererar till en biogasanläggning.  
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För att studera hur långt biogasanläggningarnas substrat transporteras ställdes tillfrågades 
biogasanläggningarna vilket deras längsta transportavstånd är. Det längsta transportavståndet 
en anläggning uppgav var 850 km. Detta rör sig om matavfall från en norsk kommun. En 
anläggning uppgav att deras längsta transportavstånd var ungefär åtta mil. Genomsnittliga 
maximala transportavståndet bland de biogasanläggningar som svarade på frågan var 305 km. 
Medianen av de insamlade svaren var 228 km.  
   
Tabell 7:1 Längsta transportavstånd för biogasanläggningarna 
 Min  Max  Medel  Median 

Längsta transportavstånd (km) 82 850 305 228 

 
Bland de substrat som transporteras rör det sig nästan uteslutande om slakteriavfall eller 
matavfall. En biogasanläggning uppger att det substrat som transporteras längst är ett 
högvärdigt industriavfall men ej slakteriavfall.   
 
Generellt uppger biogasanläggningarna i Skåne och Halland att den största andelen av deras 
substrat ej transporteras särskilt långt, endast några mil. Transporterna av gödsel är generellt 
korta, en anläggning med många lantbrukare som levererar gödsel uppger att gårdarna där de 
tar gödsel ifrån ligger inom fem km. För anläggningarna i Västra Götaland är 
transportavstånden generellt längre då de tar emot stora mängder matavfall från kommuner 
runt omkring. Då biogasanläggningarna ej står för dessa transporter är avstånden ej betydande 
för biogasanläggningens ekonomi men det påverkar konkurrensen om substraten.  
 
7.4. Prisbild  
För att utreda vilka kostnader olika substrat är förknippade med samt hur kostnadsbilden 
generellt ser ut för biogasanläggningarna så har fyra frågor angående prisbilden ställts under 
intervjuerna med biogasanläggningarna. Dessutom har frågor angående substratägarnas 
kostnader alternativt intäkter för att bli av med sitt restavfall ställts till de intervjuade 
substratägarna. Frågorna som ställdes till biogasanläggningarna angående prisbilden var: 
 

1. Är kostnaden för substrat en betydande utgiftspost? 
2. Hur ser kostnadsbilden ut för era substrat idag? 
3. Vad betalar ni för era substrat idag? 
4. Hur tror ni att kostnadsbilden kommer att utvecklas i framtiden? 

 
Från information baserad på svar på fråga två och tre tillsammans med prisinformation 
inhämtad från substratägarna samt beräkningar för energigrödor sammanställs nedan 
kostnader för olika substrat. Dessutom 
sammanställs svaren på fråga ett och fyra var 
för sig. 
 
På frågan, är kostnaden för substrat en 
betydande utgiftspost, svarade 70 % av de 
som besvarade frågan att det i dagens läge inte 
var en betydande utgiftspost. Bland de som 
använder sig av stora mängder restavfall från 
industrin var det en betydlig högre andel som 
hävdade att det var en betydande utgiftspost. 
Majoriteten av anläggningarna som besvarat 

Figur 7:3 Fördelning av svar angående betydelsen 
av utgifter för substrat 
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frågan tar ut mottagningsavgifter för samtliga substrat. Bland de anläggningar som tar emot 
betydande mängder restprodukter från industrin är det vanligt förekommande att 
biogasanläggningen betalar för en del av de substrat som de tar emot. Flera av de tillfrågade 
anläggningarna utryckte även åsikter om att utgifterna börjar bli betydande eller att de tror att 
det kommer att bli så framöver. Undersökningen visar tydligt att vissa biogasanläggningar är 
utsatta för hård konkurrens om substraten och därför tvingas betala för dessa för att se till att 
tillgänglig kapacitet fylls upp.  
 
På frågan hur kostnadsbilden för substraten ser ut idag för biogasanläggningarna skiljer sig 
svaren åt en hel del mellan de olika biogasanläggningarna. Generellt går det att säga att 
biogasanläggningarna tar ut betydligt högre mottagningsavgifter för substrat som ej är 
pumpbara. För pumpbara substrat varierar priset mellan att biogasanläggningen får betala ett 
antal tior samt stå för transport för substratet till att en mottagningsavgift på uppemot 500 kr 
per ton tas ut och leverantören står för transporten. För substrat som kräver förbehandling som 
källsorterat matavfall och förpackade livsmedel är mottagningsavgiften betydligt högre vilket 
medför att biogasanläggningar med förbehandlingsanläggningar har högre 
mottagningsavgifter. Bland biogasanläggningarna som tar emot stora mängder restavfall från 
industrin utrycker två biogasanläggningar att de i princip får betala för allt bra restavfall från 
industrin. Två andra biogasanläggningar som tar emot stora mängder restavfall från industrin 
uppger att de aldrig betalat för substrat. Dessutom finns ett antal biogasanläggningar som 
uppger att de betalar för en liten andel av de substrat de tar emot, vilken troligtvis utgörs av 
restavfall från industrin.  
 
Många biogasanläggningar tar även emot substrat från mindre leverantörer eller tillfälliga 
partier vilket bara utgör en liten andel på årsbasis. Enlig biogasanläggningarna står 
leverantörerna generellt för transporten då och en mottagningsavgift kan tas ut. Den 
sammanlagda mängden substrat från mindre leverantörer och tillfälliga partier kan utgöra en 
betydelsefull del, över tio procent, av substraten på årsbasis för en biogasanläggning. 
Generellt ger dessa också högre mottagningsavgifter än de substrat som anläggningarna har 
avtal för. 
 
Angående den framtida utvecklingen av prisbilden för substrat svarade en majoritet att 
mottagningsavgifterna kommer att minska framöver samt att de i högre utsträckning kommer 
att få betala för lätthanterliga substrat. Samtidigt ser många biogasanläggningar en smärtgräns 
för hur mycket värderingen av avfallet kan komma att öka. Några anläggningar hävdar att 
värdet av avfallet knappast kan bli högre än de är i dagsläget eftersom det då äventyrar 
möjligheten att få ekonomi i biogasanläggningen. 
 
Nedan presenteras prisuppgifter för olika substrat uppdelade per kategori. Detta är de 
uppgifter som har inhämtats från biogasanläggningar samt substratägare med undantag för 
energigrödor som har beräknats utifrån data som erhållits av LRF konsult. Många 
biogasanläggningar och substratanläggningar har ej uppgett priser för substraten på grund av 
den konkurrenssituation som råder om bra substrat mellan biogasanläggningarna. För de 
substrat som idag ej används i biogasanläggningar har prisuppgifter enbart inhämtats från 
substratägare samtidigt som prisuppgifter för vissa substrat enbart inhämtats från 
biogasanläggningen då substratägaren antingen varit okänd eller dess geografiska placering 
varit utanför Skåne. För ett antal substratkategorier har endast knapphändig information om 
priser inhämtats varpå denna enbart presenteras kort. För flera substratkategorier har inga 
siffror på priser för substrat erhållits utan enbart uppgifter om de är förenade med 
mottagningsavgifter eller om biogasanläggningen betalar för substraten.   
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För viktiga och vanligt förekommande substrat i samrötningsanläggningar så som matavfall, 
slakteriavfall och gödsel har dock prisuppgifter inhämtats från flera källor vilket presenteras 
nedan. Det är viktigt att påpeka att kvaliteten på de olika substraten som 
biogasanläggningarna tillsätter rötningskammaren kan skilja sig åt och de inhämtade 
prisuppgifterna därför ej går att jämföra rakt av för samma typ av substrat. 
Substratkategorierna presenteras i samma ordning som i litteraturstudien som beskriver 
substratens egenskaper. 
 
Matavfall 
Matavfall är bland de kontaktade biogasanläggningarna det substrat som är mest 
förekommande. Det är renhållningsbolagen i respektive kommuner som genom kommunerna 
har ansvar att se till att allt hushållsavfall samlas in och i de kommuner som källsorterar 
organiskt matavfall uppkommer ett lämpligt biogassubstrat. Källsorterat matavfall kan även 
komma från restauranger och storkök samt butiker som källsorterar. Renhållningsbolagen i 
sin tur ansvarar för behandlingen av matavfallet, som antingen behandlas på egen 
återvinningsanläggning eller upphandlas av en annan återvinningsanläggning.  
 
Samtliga renhållningsbolag i Skåne har kontaktats för att erhålla uppgifter om vart deras 
källsorterade matavfall går samt vilka avgifter som behandlingen av dessa medför. Den största 
delen av det källsorterade matavfallet i Skåne går till olika biogasanläggningar och endast en 
liten del går till kompostering. I tabell 7:2 presenteras flöden av källsorterat matavfall samt 
mottagningsavgifterna på olika återvinningsanläggningar.  
 
Tabell 7:2 Beskrivning av behandlingsanläggning och mottagningsavgifter för källsorterat matavfall i 
Skåne. 
Renhållningsbolag  Återvinnings

‐anläggning 
Typ av 

behandling 
Behandlingsanläggning  Avgift  

(kr / ton) 

Hässleholm Miljö 
AB 

Hässleholm Kompostering Hässleholm 750  

LSR Landskrona Biogas NSR 550  
Merab Eslöv Kompostering Merab - 
NSR Helsingborg Biogas NSR 550  
Nårab Klippan Biogas Nårab --> Vrams 

Gunnarstorp 
650  

ÖGRAB Hässleholm Biogas Nårab --> Vrams 
Gunnarstorp 

650  

Renhållningen 
Kristianstad AB 

Kristianstad Biogas Sysav --> Kristianstad Biogas 515  

Sysav Malmö Biogas Sysav --> Kristianstad Biogas 515  
 
 
För att matavfall ska kunna användas som substrat i en biogasanläggning måste det först 
förbehandlas. Det finns tre anläggningar i Skåne som har förbehandlingsanläggning för 
matavfall: Nårabs återvinningsanläggning i Klippan, Sysavs återvinningsanläggning i Malmö 
samt NSR på deras anläggning i Helsingborg. Efter förbehandlingen där matavfallet sorteras, 
mals och späs återstår en pumpbar slurry. Denna är möjlig att tillsätta direkt till 
biogasanläggningen och är därför ett attraktivt substrat. På Sysavs anläggning i Malmö 
behandlas källsorterat matavfall från Sysavs upptagningsområde samt från Kristianstad. Den 
färdigbehandlade slurryn har en TS-halt på 16-18 % och går till Kristianstad Biogas. På 
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Nårabs anläggning i Klippan behandlas matavfall från Nårabs upptagningsområde samt från 
ÖGRAB och Älmhult. Det förbehandlade matavfallet i form av en slurry behandlas sedan vid 
Söderåsens Bioenergi i Vrams Gunnarstorp. NSR har en förbehandlingsanläggning för 
matavfall på återvinningsanläggningen som förbehandlar källsorterat matavfall från NSRs 
upptagningsområde samt från LSR. Det förbehandlade matavfallet går sedan till NSRs 
biogasanläggning på området. 
 
Bland de intervjuade biogasanläggningarna utanför Skåne är det fem anläggningar som tar 
emot matavfall. Av dessa är det tre som tar emot mängder som är av betydelse. Dessa tre 
anläggningar har egen förbehandlingsanläggning och tar emot matavfall från flera olika 
kommuner.  Underlaget insamlat från samtliga biogasanläggningar och renhållningsbolag 
visar att mottagningsavgiften för källsorterat matavfall varierar mellan 500 kr per ton upp till 
750 kr per ton. Majoriteten av anläggningarna tar en mottagningsavgift på mellan 500 och 600 
kr per ton varpå den genomsnittliga mottagningsavgiften uppskattas till 550 kr per ton för 
källsorterat matavfall. Generellt sett står leverantören för transporten av matavfall till 
behandlingsanläggningen. Många av de kontaktade biogasanläggningarna ansåg inte att 
konkurrensen om matavfall var speciellt hård och såg det som en stor fördel att ha en 
förbehandlingsanläggning då det säkerställde substratförsörjningen.  
 
För förbehandlat matavfall har uppgifter inhämtats för substrat som går till tre olika 
biogasanläggningar. Ett renhållningsbolag uppger att de ej erhållet någon mottagningsavgift 
och att biogasanläggningen står för transporten, en biogasanläggning uppger att de får ca 120 
kr per ton i mottagningsavgift samt att de själva står för transporten. En annan 
biogasanläggning uppger att de tar 200 kr per ton i mottagningsavgift och att leverantören står 
för transporten. Några aktörer uppgav att det var hård konkurrens om det förbehandlade 
matavfallet och att mottagningsavgifterna därför sjunkit kraftigt de senaste åren. Kvaliteten på 
det förbehandlade matavfallet kan variera dels med hur rent innehållet är men även hur hög 
TS-halten är varpå man ej kan jämföra avgifterna rakt av.  
 
Tabell 7:3 Prisbild för matavfall 
  Mottagningsavgift (kr per ton) 
  Min  Max  Medel 

Källsorterat matavfall 500 750 550 
Förbehandlat matavfall (Slurry) 0 200 100 
 
Restavfall från industrin 
Restavfall från industrin används i stor utsträckning av ett antal biogasanläggningar. Det är 
lätthanterligt restavfall från industrin som är det restavfall med högst marknadsvärde. En 
anläggning uppger att de betalar för allt bra industriavfall medan en anläggning uppger att de 
får mellan 20 och 250 kr i mottagningsavgift per ton industriavfall. Framförallt är det 
slakteriavfall från gris, nöt och kyckling som används som substrat i biogasanläggningar. 
Även stora mängder från övrig livsmedelsindustri används i de kontaktade 
biogasanläggningarna medans restavfall från mejeri, bageri och kvarnar samt socker, stärkelse 
och konsumtionssprit bara används i små mängder då de har alternativa avsättningsområden 
där betalningsviljan för substraten är större. Även vissa mängder förpackat livsmedelsavfall 
går till biogasanläggningar efter förbehandling, det varierar dock mycket vilken typ av 
livsmedel som är förpackat och hur det är förpackat. Inga biogasanläggningar som intervjuats 
har uppgett att de använder sig av substrat från pappers-, massa och cellulosaindustrin och 
inga substratägare från den kategorin har kontaktats, därför presenteras inget resultat substrat 
från den branschen. Restavfall kategoriserat enligt övrig industri presenteras ej heller i 
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resultatet då endast en biogasanläggning har uppgett att de tar emot några tusen ton avfall från 
ett garveri årligen men ej ville uppge någon kostnad på grund av konkurrenssituationen. Ingen 
större substratkälla för restavfall från övrig industri har heller identifierats i Skåne varpå ingen 
substratägare har kontaktats.  

Slakteriavfall 
Slakteriavfall från svin och nötkreatur består enligt kontakt med slakterier och 
biogasanläggningarna av en flytande massa av spillblod, malda mjukdelar samt mag- och 
tarminnehåll. Det mest förekommande tillvägagångssättet är att slakterierna har en tank där 
det flytande slakteriavfallet lagras och att biogasanläggningen står för transporter och kommer 
och hämtar avfallet från slakteriet med regelbundna intervall. Kvaliteten på slakteriavfallet 
samt TS-halten varierar mellan olika tidsperioder samt olika slakterier. Enligt de tillfrågade 
biogasanläggningarna samt slakterierna varierar TS-halten på slakteriavfall men några 
procentenheter kring 20 %. 
 
Priset för slakteriavfall varierar mellan att några slakterier får betalt medan andra får betala 
för att bli av med restavfallet. Några biogasanläggningar uppger att de betalar upp till 50 kr 
per ton för slakteriavfall medans några andra biogasanläggningar får mottagningsavgifter på 
upp till 30 kr per ton. Medelpriset uppskattas till 0 kr per ton baserat på intervjuunderlaget. 
Generellt sett står biogasanläggningen för transporten från slakteriet till biogasanläggningen 
vilket är en kostnadspost som i många fall är större än själva betalningen för restavfallet. För 
de anläggningar som får betalt för att ta emot slakteriavfall är det förekommande att 
behandlingsavgiften ej täcker kostnaden för transporten. 
 
Ur intervjuerna framgår det att slakteriavfall är ett restavfall där substratägarna är väl 
medvetna om avfallets värde som substrat för biogas och prisutvecklingen har varit därefter. 
Såväl tillfrågade biogasanläggningar som slakterier upplever att konkurrensen blivit betydligt 
hårdare om slakteriavfallet och under de senaste åren har därför biogasanläggningarna i viss 
utsträckning behövt börja betala för restavfallet från slakterierna. 
 
Gris- och nötslakterierna uppger att det existerar få eller inga alternativ till att skicka 
restavfallet till en biogasanläggning. Ett alternativ är att förbränna allt slakteriavfall så som 
man gör med avfall klassificerat som kategori 1 enligt ABP-förordningen. Kostnaden för detta 
är dock väldigt hög i jämförelse med att behandla restavfallet på en biogasanläggning.  
 
Tabell 7:4 Prisbild för slakteriavfall 
  Mottagningsavgift (kr per ton) 

  Min  Max  Medel 

Slakteriavfall av nöt och gris (TS=20 %) -50 30 0 

Mejeri 
Från mejerier fås främst restprodukter i form av vassle och gränsmjölk. Från det kontaktade 
mejeriet går restprodukterna i dagsläget till djurfoder eftersom betalningsviljan där är större 
än hos biogasanläggningarna. Vassle har även lång tradition av att användas som djurfoder 
och är efterfrågat bland grisuppfödare. Mejeriet får idag 116 kr per ton för sin vassle med en 
TS-halt på 16 %. För sin Vassle med en TS-halt på 5 % betalar grisuppfödarna 70 kr per ton. 
Även gränsmjölken används som grisfoder och har ett försäljningspris på 100 kr per ton. 
Mejeriet uppger att det skulle kunna vara ett alternativ att avsätta restprodukterna för 
biogasproduktion men det beror på företagets framtida miljöstrategi samt att kostnaderna för 
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detta blir rimliga. För biogasanläggningarna hade dessutom kostnader för transporter från 
mejeriet till biogasanläggningen tillkommit.  
 
Av de kontaktade biogasanläggningarna är det endast två som använder sig av restprodukter 
från mejerier som substrat och det gäller enbart enstaka partier som de tar emot ibland. De två 
biogasanläggningarna uppger att de får leveranser kostnadsfritt när ett mejeri har överskott av 
restprodukter och därför har problem att avsätta dem.  
 
Tabell 7:5 Prisbild för restprodukter från mejeri 
  Mottagningsavgift (kr per ton) 
  Min  Max  Medel 

Vassle (TS=16 %)     -116 
Vassle (TS=5 %)      -70 
Gränsmjölk      -100 

Bageri och kvarnar 
Av de intervjuade biogasanläggningarna är det ingen som har uppgivit att de använder sig av 
restavfall från bagerier eller kvarnar. Även kontaktade bagerier och kvarnar uppger att deras 
restavfall har andra avsättningsalternativ där marknadsvärdet är högre. En kvarn uppger att de 
har stora mängder avrens som de säljer till fodertillverkare där det har ett marknadsvärde som 
personen som intervjuats ej vill uppge. För bagerier uppkommer den största mängden 
restprodukter från returbröd och spillbröd, vilket anges som förpackade livsmedel. Från 
bagerierna fås dessutom processpill i form av deg som säljs till djurfoder till ett pris som är 
något under spannmålspriserna. Substrat från bageri och kvarnar är i dagsläget attraktiva som 
djurfoder och är därför ej aktuella för biogasproduktion enligt de tillfrågade industrierna.  

Övrig livsmedelsindustri 
Till övrig livsmedelsindustri räknas enligt litteraturstudien frukt- och grönsaksindustri, 
fiskindustri, kycklingslakterier samt färdigmatstillverkning. Av de intervjuade 
biogasanläggningarna uppger flera av dem att de får betydande mängder substrat från dessa 
kategorier. Det mest förekommande är restavfall från frukt- och grönsaksindustri samt 
kycklingslakterier. Det är även ett par biogasanläggningar som tar emot mindre mängder 
fiskrens. 
 
Det är framförallt två av de intervjuade anläggningarna som tar emot stora mängder avfall 
från frukt- och grönsaksindustri. I båda fallen rör det sig om att biogasanläggningarna tar 
emot i stort sätt alla restprodukter från en industri lokaliserad i närheten. Dessa industrier har 
också kontaktats och de uppger att kvaliteten på substraten varierar och de kan delas upp i 
olika fraktioner. Slam från reningsverk och produktionsspill utgör de största fraktionerna som 
biogasanläggningarna tar emot. Den ena industrin avsätter delar av produktionspillet som är 
av hög kvalitet till djurfoder, i övrigt går allt restavfall från industrin till biogasanläggningen 
de har avtal med. Under intervjuerna så har varken biogasanläggningarna eller substratägarna 
uppgett hur stora mottagningsavgifterna är men det framgår att biogasanläggningarna i båda 
fallen får betalt av industrierna för att behandla restavfallet.     
 
Slakteriavfall från kyckling har flera avsättningsområden då det används som minkmat och 
annat djurfoder. Fjädrar och spillblod kan användas som minkfoder medan malda mjukdelar 
kan säljas till djurfodertillverkare. Detta är biprodukter snarare än restprodukter och har därför 
ett marknadsvärde som biogasanläggningarna ej kan konkurrera med i dagsläget uppger ett 
slakteri. En biogasanläggning tar emot slam från det interna reningsverket mot en 
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mottagningsavgift motsvarande några hundralappar. Avfallet från det interna reningsverket 
uppges ha en TS-halt på cirka 10 %. En annan biogasanläggning hämtar avfall från ett 
kycklingslakteri och betalar cirka 50 kr per ton, beroende på kvaliteten, samt står för 
transporterna till biogasanläggningen. Detta substrat uppges ha en TS-halt på 15-20 %. Inga 
andra biogasanläggningar har uppgett att de använder sig av restprodukter från ett 
fågelslakteri varpå ett medelpris ej går att uppskatta då kvaliteten på substratet skiljer sig.   
 
Två biogasanläggningar har uppgett att de tar emot fiskrens, det rör sig i båda fallen av ganska 
små kvantiteter, ett par tusen ton per år. Ingen av dessa biogasanläggningar betalar för 
fiskrensen och industrin står för transporten. Den ena biogasanläggningen hade ingen 
mottagningsavgift medan den andra tog ut en mindre mottagningsavgift vars storlek 
anläggningen ej var villig att uppge. 

Socker, stärkelse och konsumtionssprit 
Från tillverkning av socker, stärkelse och konsumtionssprit uppkommer stora mängder 
organiska restprodukter. Det finns dock enbart ett fåtal industrier i Sverige inom detta 
segment och mängderna är därför koncentrerade till ett fåtal platser. För konsumtionssprit är 
Absolut Company i Åhus den överlägset största producenten i Sverige medan Nordic Sugar i 
Örtofta står för Sveriges sockerproduktion och Lyckeby Stärkelsen i Kristianstad och 
Sölvesborg för Sveriges stärkelseproduktion. Dessa tre industrier har intervjuats och det 
framkommer att det i dagsläget inte används några restprodukter från dessa anläggningar för 
biogasproduktion. Nordic sugar har en biogasanläggning som rötar avloppsslammet från det 
interna avloppsreningsverket men detta substrat är att betrakta som avloppsslam och 
presenteras därför inte närmre.  
 
Nordic sugar i Eslöv har tre typer av restprodukter vars mängd tillsammans uppgår till några 
hundra tusen ton per år beroende på betskörden. Vid kontakt med industrin framkom att de 
inte ser det som restprodukter utan som biprodukter med stort värde som djurfoder. 
Försäljning av biprodukterna sker direkt till lantbrukare. Biprodukterna utgörs av betmassa, 
torkad betmassa och melass. Betmassan har en TS-halt på ungefär 27 % och säljs för 450 kr 
per ton medan den torkade betmassan har en TS-halt på 95 % och säljs för 1650 kr per ton. 
Melassen, som förutom till djurfoder kan användas till tillverkning av biodiesel genom 
fermentation, har en TS-halt på 85 % och säljs för 1500 kr per ton. Det har funnits 
diskussioner om att använda dessa substrat i en egen biogasanläggning men 
återbetalningstiden blev väldigt lång och dessutom finns en lång tradition att använda dessa 
som djurfoder. 
 
Det har även funnits planer på att bygga en biogasanläggning utanför Kristianstad där både 
blötdrank från Absolut Companys sprittillverkning och fruktsaft från Stärkelsetillverkningen 
vid Lyckeby skulle användas som substrat. Dessa planer ligger dock för närvarande på is då 
kalkylerna inte visade sig vara så lönsamma. Från produktion av konsumtionssprit vid 
Absolut Companys fabriker i uppkommer stora mängder blötdrank som avsätts som djurfoder 
för nöt och gris. Det är en lång tradition att använda dranken som grisfoder och anläggningen 
har därför inga planer att upphöra med det så länge marknaden för djurfoder är tillräckligt 
stor. Att avsätta dranken för biogasproduktion skulle kunna vara ett alternativ i framtiden om 
efterfrågan från lantbrukarna att använda blötdrank som djurfoder minskar. Blötdranken har 
en TS-halt på 9,5 % och säljs obehandlad till lantbrukare för 48 kr per ton.   
 
Vid Lyckeby Stärkelsen uppkommer stora mängder fruktsaft som idag säljs till lantbrukare 
som använder den som gödning på fälten. Fruktsaften har en låg TS-halt, ungefär 3,5 %, och 
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är därför svår att använda till andra ändamål. Vid kalkyler som gjorts på industrin har det visat 
sig olönsamt att tillverka biogas internt från fruktsaften. Kostnaden för fruktsaften beror på 
leveransvillkor och årstid men betraktas ej som intressant då energiinnehållet i fruktsaften är 
lågt och därför ej är ett lämpligt substrat utan att det torkas. För samtliga restprodukter i denna 
kategori är avsättningen annan än substrat för biogasproduktion då restprodukterna, eller 
biprodukterna, har ett marknadsvärde. I tabell 7:6 visas vad industrierna i dagsläget får betalt 
för sina biprodukter. 
 
Tabell 7:6 Prisbild för restprodukter från produktion av socker, stärkelse och konsumtionssprit 
  Mottagningsavgift (kr per ton) 
  Min  Max  Medel 
Betmassa (TS=27%)     -450 
Torkad betmassa (TS=95%)     -1650 
Melass (TS=85%)     -1500 
Blötdrank från konsumtionssprit (TS=9,5%)     -48 

Förpackat livsmedelsavfall 
Förpackat livsmedelsavfall används i viss utsträckning av de kontaktade 
biogasanläggningarna. Det är endast några anläggningar som har tillgång till förbehandling 
som klarar av att behandla förpackade livsmedel. Det är främst blandat förpackat 
livsmedelsavfall från butiker och industrier som tas emot av biogasanläggningarna. Några 
biogasanläggningar tar emot förpackat livsmedelsavfall från många källor medans några 
anläggningar bara tar emot från ett fåtal industrier.  Biogasanläggningarna uppger att 
mottagningsavgiften påverkas av hur välsorterade förpackningarna är samt hur svåra de är att 
förbehandla. Mottagningsavgifterna hos de intervjuade biogasanläggningarna varierar mellan 
600 - 800 kr per ton förpackat livsmedel. Förbehandlingen för förpackat livsmedelsavfall är 
kostsam och det krävs flera steg innan det är möjligt att använda det som substrat. 
Förbehandlingen ger en slurry som sedan är lätt att behandla i biogasanläggningen. Ett 
återvinningsföretag som har en anläggning för att förbehandla förpackat livsmedelsavfall 
uppger att det tar en mottagningsavgift på 700 - 800 kr per ton och sedan förbehandlar detta 
till en slurry. Slurryn går sedan till en närliggande biogasanläggning och återvinningsföretaget 
betalar 80 kr per ton samt transport för att biogasanläggningen kommer och hämtar substratet.   
 
Enligt litteraturstudien utgör förpackat livsmedelsavfall från bagerierna den största delen av 
potentialen hos förpackat livsmedelsavfall. Av de biogasanläggningar som har kontaktats är 
det dock ingen som använder sig av returbröd eller spillbröd. Ett bageri som intervjuats 
uppger att detta idag går till intern jästtillverkning eller avsätts som grisfoder. Bageriet uppger 
att det i dagsläget ej finns något intresse av att avsätta detta för biogasproduktion då de ej kan 
matcha ekonomiskt. Kostnaden för retur- och spillbröd som skiljs från förpackningen på 
bageriet följer spannmålspriserna och uppgår till mellan 500 och 1000 kr per ton. Inga vidare 
beräkningar görs på förpackat livsmedelsavfall då de i dagsläget ej är aktuella som 
biogassubstrat då det är ett högvärdigt djurfoder. 
 
Tabell 7:7 Prisbild för förpackat livsmedelsavfall 
  Mottagningsavgift (kr per ton) 
  Min  Max  Medel 

Blandat förpackat Livsmedelsavfall 600 800 700 
Förbehandlat förpackat livsmedelsavfall     80 
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Gödsel och växtodlingsrester 

Gödsel 
Samtliga biogasanläggningar som använder sig av gödsel som substrat har avtal där 
anläggningarna får hämta gödseln från lantbrukarna kostnadsfritt. I vissa fall gäller även 
avtalet att biogasanläggningen lämnar tillbaka rötresten till lantbrukaren kostnadsfritt. 
Biogasanläggningen lånar på så vis gödseln från lantbrukaren och lämnar tillbaka rötresten i 
utbyte. I några andra avtal så får biogasanläggningarna betalt av lantbrukarna för rötresten. 
Biogasanläggningarna står i samtliga fall för transporten från lantbrukarnas gödselbrunnar till 
biogasanläggningen och även eventuell returtransport. Kostnaden som tillförs 
biogasanläggningen för substratet är därför endast kostnaderna för transporterna.  
 
Kostnaderna för transporterna varierar med avståndet mellan gödselbrunnen och 
biogasanläggningen. Generellt är dessa avstånd ganska små och en rapport som behandlar en 
etablering av en möjlig biogasanläggning baserad på gödsel uppskattar medelavståndet från 
tilltänkta gödselkällor till biogasanläggningen till 7,3 km201. Ett transportavstånd på mellan 5 
och 10 km medför en kostnad på mellan 21 och 24 kr per ton gödsel enligt beräknade 
transportkostnader ovan. Anläggningens ekonomi i att använda gödsel påverkas därför till stor 
del av dess geografiska placering i form av närhet till större lantbruk. 
 
Energimyndighetens förslag om att biogas från gödsel ska erhålla ett bidrag om 20 öre per 
kWh energi som produceras skulle förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att använda 
gödsel som substrat. Bidraget skulle baserat på ett energiinnehåll i flytgödsel på ca 150 kWh 
per ton våtvikt medföra en inkomst på ungefär 30 kr per ton flytgödsel som rötas. Det har 
under intervjuerna med anläggningsägarna framkommit att några av anläggningsägarna är 
oroliga för att ett sådant bidrag skulle gynna lantbrukarna då de inser marknadsvärdet i 
gödseln och därför kräver betalt av biogasanläggningarna för att använda gödseln. I dagsläget 
finns dock inget beslut om ekonomiskt stöd för biogasproduktion från gödsel. 
 
Många anläggningsägare utrycker att det finns ett stort värde i att röta gödsel i form av 
relationerna med lantbrukarna som etableras. Dessa relationer underlättar för 
biogasanläggningarna att bli av med rötresten. Det finns även stora fördelar i att transporter 
med gödsel till biogasanläggningen och rötrest tillbaka till lantbrukaren kan samordnas vilket 
leder till stora besparingar i logistikkostnader. 
  
Tabell 7:8 Prisbild för flytgödsel från nöt och svin 
  Mottagningsavgift (kr per ton) 
  Min  Max  Medel 

Flytgödsel   0 
Flytgödsel med transport 5-10 km (uppskattning)  -24 -21 -22,5 
Flytgödsel med bidrag (uppskattning)     30 

Växtodlingsrester 
Ingen av de kontaktade biogasanläggningarna har uppgett att de använder sig av 
växtodlingsrester. Därmed kan ingen prisbild för växtodlingsrester presenteras. Endast en 
anläggning uppger att de ser växtodlingsrester som ett substrat som skulle vara intressant att 
röta och detta ifall den tekniska utvecklingen möjliggör detta. 

                                                
201 Envirum (2010) 



55 
 

Energigrödor 
Att odla energigrödor för att producera biogas är som tidigare nämnt ett alternativ till att röta 
avfall. Energigrödor medför en råvarukostnad till biogasproduktionen motsvarande 
särkostnaden för att odla grödan samt det värdet som markägaren kunnat erhålla om något 
annat odlats på marken. För att studera alternativkostnaden av användningen av marken 
används odling av spannmål som nollalternativ. Genom kontakt med LRF konsult har siffror 
från deras databas angående odling av olika grödor erhållits och används som underlag för 
beräkningarna.  
 
Beräkningar, enligt Bilaga A, har utförts för spannmål, majs, vall samt sockerbetor med blast 
och har givit en kostnad på mellan 38 och 85 öre per kWh. I tabellen nedan redovisas vilka 
kostnader de olika grödorna är förknippade med. 
 
Tabell 7:9 Kostnader för energigrödor (Se bilaga A för förklaring av beräkningar) 
 Medelskörd 

(kg ts/ ha, år) 
Gasutbyte 
(Nm3  CH4/ 
ton ts) 

Energiutbyte 
(MWh/ha) 

Särkostnad 
(kr/ha, år) 

Alternativ
kostnad 
(kr/ha) 

Kostnad 
(kr/kWh) 

Spannmål 6 794 370 25,14 8 265 2 795 0,44 
Vall  9 000 260 23,40 17 174 2 795 0,85 
Majs 8 900 340 30,26 14 977 2 795 0,59 
Sockerbetor 14 600 380 55,48 18 318 2 795 0,38 

 
I tabellen framgår det att sockerbetor med blast är den mest ekonomiska energigrödan för 
biogasproduktion då den medför en råvarukostnad på 38 öre per kWh till biogasprocessen. 
Kostnaden för spannmål och majs är 44 respektive 59 öre per kWh. Vall som intensivodlas, 
skördas tre gånger per år, är den dyraste energigrödan och skulle enligt denna beräkning 
medföra en kostnad på 85 öre per kWh. 
 
Då samtliga värden som använts för beräkningarna kan variera med olika förutsättningar har 
en känslighetsanalys gjorts. Känslighetsanalysen, se Bilaga A för beräkningar, utgår från fyra 
olika scenarion. I tabellen nedan redovisas resultaten för känslighetsanalysen. 
 
Tabell 7:10 Kostnader för energigrödor enligt olika scenarion 
Scenario  Spannmål 

(kr/kWh) 
Vall 
(kr/kWh) 

Majs (kr/kWh)  Sockerbetor 
(kr/kWh) 

Grundförutsättningar 0,44  0,9 0,59 0,38 
20% lägre gasutbyte 0,55 1,1 0,73 0,48 
10% högre skörd 0,4 0,8 0,53 0,35 
10% lägre skörd 0,49 1 0,65 0,42 
20% högre spannmålspris 0,53 0,95 0,66 0,42 
 
Känslighetsanalysen visar att för vissa grödor kan kostnaden variera med över 20 % då 
förutsättningarna förändras. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till om energigrödor 
används som substrat då det kan ha stor påverkan på biogasanläggningens ekonomi. 
 
En biogasanläggning har uppgett att de använder sig av mindre mängder energigrödor. 
Anläggningen har ett avtal med en lantbrukare som levererar energigrödorna till anläggningen 
till en kostnad av 1500 kr per ton TS. Det är främst majs som används. Baserat på att majs har 
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ett gasutbyte på 3,4 MWh per ton TS beräknades kostnaden för substratet till 44 öre per kWh 
vilket är högre än ovanstående beräkningar.  
 
Sammanställning 
Priset för de mest förekommande pumpbara substraten varierar från att biogasanläggningarna 
betalar upp till 50 kr per ton till att anläggningarna har en mottagningsavgift på 200 kr per 
ton. Industriavfall av hög kvalitet är de substrat som har högst marknadsvärde i dagsläget.  
 
Många av de kontaktade anläggningarna uppger att transportkostnaderna är en viktig faktor 
som till stor del påverkar kostnaden eller intäkten för samtliga substrat. Generellt kan man 
säga att antingen står substratleverantören eller biogasanläggningen för hela 
transportkostnaden. Vem som står för transportkostnaden beror enligt de tillfrågade 
biogasanläggningarna på flera faktorer så som årliga mängden substrat, substratets 
attraktivitet och substratleverantörens samt biogasanläggningens möjligheter att själv 
ombesörja transporten. Biogasanläggningarnas policy angående vem de helst ser står för 
transporten varierar också mellan de olika anläggningarna.  
 
Transportkostnaderna utgör i många fall större kostnader än vad en eventuell kostnad för ett 
substrat gör. Intervjuerna visar att det i avtalen är en stor variation angående vem som står för 
transporten. Det varierar både internt på biogasanläggningarna mellan olika leverantörer men 
även olika biogasanläggningar i mellan. 
 
För att på ett tydligare vis kunna jämföra kostnaderna för de olika typerna av substrat är det 
möjligt att studera hur stor kostnaden per energimängd som uppkommer genom gasutbyte i 
biogasprocessen är. De substrat som jämförs är samtliga pumpbara substrat som används eller 
skulle kunna användas som substrat för biogasproduktion. För samtliga substrat som jämförs 
är även det insamlade underlaget tillräckligt stort för att det ska vara möjligt att dra slutsatser 
från resultatet. För att studera kostnaden per energimängd har gasutbytet hämtats från tidigare 
presenterade beskrivningar av olika typer av substrat. För en del av substraten har TS-halten 
inhämtats via intervjuer och för resterande del är hämtat från litteraturstudien. I tabell 7:11 
redovisas gasutbytet för valda substrat. 
 
Tabell 7:11 Gasutbyte för olika typer av substrat 

Substrat  TS‐halt  Gasutbyte  
(MWh/ton TS) 

Gasutbyte  
(MWh/ton våtvikt) 

Förbehandlat matavfall (slurry) 17 % 3,68 0,63 
Vassle 16 % 4,5 0,72 
Vassle 5 % 4,5 0,23 
Slakteri  23 % 5,53 1,27 
Svinflytgödsel 9 % 2,08 0,19 
Nötflytgödsel 9 % 1,67 0,15 
Blötdrank från konsumtionssprit 9,50 % 3,85 0,37 
 
Från de inhämtade uppgifterna om priser för respektive typ av substrat tillsammans med 
uppgifterna från tabell 7:11 beräknades sedan en kostnad per kWh. För de substrat där ett 
intervall av kostnader (intäkter) erhållits beräknades tre olika kostnader (minsta, maximala 
samt medel). Kostnaderna för energigrödor hämtades från tabell 7:9.   
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Tabell 7:12 Prisbild för olika typer av substrat 

Kr per ton våtvikt  Kr per kWh biogas Substrat 

Min  Max  Medel   Min  Max  Medel 

Förbehandlat matavfall (slurry) 200 0 100 0,32   0,00   0,16   
Vassle     -116     -0,16   
Vassle     -70     -0,31   
Slakteri  -50 30 0 -0,04   0,02   0,00   
Svinflytgödsel     0     0,00   
Svinflytgödsel med transport     -22,5     -0,12   
Svinflytgödsel med bidrag     -     0,20   
Nötflytgödsel     0     0,00   
Nötflytgödsel med transport     -22,5     -0,15   
Nötflytgödsel med bidrag     -     0,20   
Blötdrank från konsumtionssprit     -48     -0,13   
Spannmål     -     -0,44   
Vall      -     -0,85   
Majs     -     -0,59   
Sockerbetor     -     -0,38   

 
De negativa siffrorna innebär att biogasanläggningen får betala för substraten medan de 
positiva innebär att biogasanläggningen får en mottagningsavgift för substraten. För 
slakteriavfall är den minsta kostnaden således positiv medan den maximala är negativ. För 
gödsel har beräkningar gjorts för tre olika scenarion. Det första scenariot är utan 
transportkostnader, det andra scenariot är med en uppskattad transportkostnad på 22,50 kr per 
ton substrat och det tredje scenariot är om förslaget om ett bidrag för biogasproduktion ur 
gödsel skulle realiseras.  
 
Tabell 7:12 visar att det idag finns biogasanläggningar som betalar upp till 4 öre per kWh för 
slakteriavfall. För restprodukterna från ett mejeri är det tydligt att vasslen med hög TS-halt 
har den lägsta kostnaden med en kostnad på 16 öre per kWh att jämföra med 31 öre per kWh 
för vasslen med en lägre TS-halt. För blötdrank som precis som vasslen idag används som 
djurfoder skulle kostnaden för en biogasanläggning bli 13 öre per kWh för substratet 
exklusive transport. Energigrödor är i dagsläget ett betydligt dyrare substrat för 
biogasanläggningarna att använda sig av. För gödsel syns att skillnaden mellan de olika 
beräknade scenariona är betydande.     
 
7.5. Biogasanläggningarnas betalningsvilja 
Betalningsviljan för olika substrat avgörs av flera olika faktorer. De viktigaste faktorerna är 
energiinnehållet per ton våtvikt i substratet samt eventuella behov av förbehandling. Av de 
intervjuade biogasanläggningarna varierar tillvägagångssättet för att avgöra vilken 
mottagningsavgift eller hur mycket anläggningen är beredd att betala för substratet. Vissa av 
biogasanläggningarna har avancerade metoder för att avgöra substratets lämplighet i 
biogasprocessen. Det är ett flertal biogasanläggningar som uppger att de har testlabb där de 
kan provröta substraten för att se hur mycket gas som kan utvinnas i biogasprocessen. Baserat 
på detta har de sedan möjlighet att göra beräkningar på hur mycket substratet skulle vara värt 
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för biogasanläggningen. Flera av de intervjuade biogasanläggningarna uppger också att de har 
en modell som de använder sig av för att beräkna hur stor deras betalningsvilja är för 
substratet. Modellen består ofta av en excel-modell där olika värden som påverkar substratets 
attraktivitet kan sättas in för att beräkna substratets värde.   
 
Det finns även anläggningar som uppger att de ej använder sig av någon modell utan går på 
kunskap och känsla om substratets värde. Oavsett vilken metod biogasanläggningarna 
använder sig av sätts substrats värde alltid i relation till varandra. En biogasanläggning hävdar 
att deras avgifter är baserade på produktionskostnaden av biogas samt marknadsvärdet på 
substraten. Betalningsviljan för slakteriavfall är generellt väldigt hög då det är ett substrat 
med högt energivärde som ger ett högt gasutbyte. Biogasanläggningarna kan även ha högre 
betalningsvilja för substrat som de vet påverkar biogasprocessens substratsammansättning 
positivt vilket ger ett högre gasutbyte. 
 
Två anläggningar utrycker att substratens värde ej kan öka särskilt mycket från vad de är idag 
då det skulle äventyra biogasanläggningarnas ekonomi och eventuellt leda till att några 
biogasanläggningar tvingas lägga ner sin verksamhet. Samtidigt hävdar en biogasanläggning 
att det finns mycket att göra med hanteringen av substraten för att minska kostnaderna för 
substrat. Detta skulle kunna leda till att värdet på substraten ökar.  
  
Då samtliga biogasanläggningar som intervjuats uppger att deras biogas uppgraderas och går 
till fordonsgas alternativt injiceras på naturgasnätet är det rimligt att förutsätta att betalningen 
anläggningen får för rågasen är betydande för anläggningens betalningsförmåga för 
substraten. Ett ökat värde på biogasen ger således en högre betalningsvilja för de olika 
substraten. Energimyndigheten uppger i sin rapport om en sektorsövergripande biogasstrategi 
att om fordonsgas produceras av biogasen bör marknadsvärdet på rågasen vara mellan 35 och 
55 öre per kWh. Om biogasen istället används för att producera el och värme är 
marknadsvärdet 40 öre per kWh varpå marknadsvärdet ej bör understiga 40 öre per kWh för 
rågas202. Inom ramen för vad biogasanläggningarna får betalt för rågasen bör kostnaderna för 
kapital, drift av biogasanläggningen, logistik samt substrat rymmas. Kostnaden för kapital 
varierar med investeringen och skiljer sig mellan äldre och nyare biogasanläggningar. För en 
helt ny biogasanläggning baserad på biogasproduktion från gödsel med en kapacitet på 
ungefär 41 GWh årligen uppskattas produktionskostnaden av biogas utan hänsyn till logistik 
och substrat till 15,8 miljoner kr per år. Detta ger en produktionskostnad på ungefär 38 öre per 
kWh. Samtliga data är hämtade från Biogas i Färs – en förstudie och presenteras i tabellen 
nedan203. 
 
Tabell 7:13 Produktionskostnad för en exempelanläggning med kapacitet på 41 GWh (Envirum 2010) 

  

                                                
202 Energimyndigheten (2010b) 
203 Envirum (2010) 

 Produktionskostnader (Miljoner kr/år) 

Kapitalkostnad 8,4 
Underhåll 2 
Personal 1,5 
Processenergi 3,3 
Övrigt 0,6 
Summa 15,8 
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Baserat på ett marknadsvärde för rågas på mellan 35 och 55 öre per kWh skulle detta ge  
utrymme för substratkostnader inklusive logistik och förbehandling på upp till 17 öre per kWh 
beroende på vad biogasanläggningen får betalt för rågasen. Detta är endast ett exempel och i 
realiteten kan kostnaderna variera mycket. Kapitalkostnaden i exemplet ovan utgör en väldigt 
stor del av den totala kostnaden och får därför stor påverkan. Dessutom är det troligt att 
kostnaderna till viss del kan variera med vilken typ av substrat som används då t.ex. en högre 
TS-halt skulle leda till lägre kostnader för processenergi samt eventuellt mindre kostnader för 
kapital då det skulle vara möjligt att producera samma mängd energi i en mindre rötkammare 
med ett substrat med högre gasutbyte än gödsel.    
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8.  Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras inhämtad fakta från litteraturstudierna tillsammans med resultaten 
av marknadsundersökningen med avseende på uppsatt syfte och mål med studien. 
Diskussionerna behandlar konkurrenssituation, prisbild samt flöde för de studerade typerna 
av substrat. Även biogasanläggningarnas betalningsvilja diskuteras. Diskussionen leder till 
en slutsats där de i problemformuleringen uppsatta frågorna besvaras. Förslag till fortsatta 
studier för substratmarknaden presenteras också i detta kapitel.  

8.1. Diskussion 
Litteraturstudierna visade att det framförallt är samrötningsanläggningar som rötar andra 
substrat än avloppsslam och gödsel och därför är mest intressanta inom denna studie. 
Gårdsanläggningar samt industrianläggningar anses ej intressant för studien då 
gårdsanläggningarna endast rötar små volymer av annat substrat än gödsel och 
industrianläggningarna endast rötar substrat från den industrin där de är belägna och därför i 
likhet med gårdsanläggningarna i dagsläget ej kan ses som aktörer på substratmarknaden. 
Biogasanläggningar i anslutning till avloppsreningsverk är idag de anläggningarna som står 
för majoriteten av biogasproduktionen i Sverige men endast ett fåtal av dem använder sig av 
betydande mängder substrat av annan typ än avloppsslam. Biogasanläggningens tekniska 
utformning samt vattentjänstlagen begränsar, enligt kontakt med samtliga anläggningar i 
Skåne, deras möjlighet att tillsätta andra substrat till biogasprocessen än det avloppsslam de 
behandlar. Några av avloppsreningsverken tillsätter dock en mängd fettavskiljarslam som är 
ett lågvärdigt substrat. Förutom två anläggningar, i det valda geografiska området för 
undersökningen, som rötar betydande mängder andra substrat än avloppsslam anses därför 
avloppsreningsverksanläggningarna ej intressanta för undersökningen.   
 
Intervjuerna har givit en tydlig prisbild för de tre mest förekommande substraten  
Litteraturstudien visade även att de substrat som främst används i samrötningsanläggningar är 
källsorterat matavfall, slakteriavfall samt gödsel, där gödsel är det som det används störst 
mängder av. Intervjuerna stärkte även bilden av att gödsel, matavfall samt slakteriavfall är de 
substrat som är mest förekommande och används i störst omfattning. Utöver det används 
restprodukter från livsmedelsindustrin i stor omfattning medan energigrödor bara tillsätts i 
väldigt liten omfattning. Intervjuerna med biogasanläggningarna har skapat en tydlig prisbild 
för de tre mest förekommande substraten samt beräknat kostnaden för energigrödor. För 
övriga substrat är prisbilden betydligt otydligare då endast enstaka uppgifter har samlats in. 
Dessutom kan kvaliteten på substrat som kategoriseras tillsammans variera varpå det är svårt 
att ytterligare analysera prisbilden för andra substrat än de tre mest förekommande. 
Restprodukter från industrin är ett väldigt vitt begrepp och det är därför väldigt svårt att skapa 
en prisbild för substrat ur denna kategori förutom slakteriavfall. Det som kan sägas om 
restprodukter från industrin är att högvärdiga restprodukter är väldigt eftertraktade och det 
finns exempel på att biogasanläggningar betalar för andra restprodukter från industrin än 
slakteriavfall. Överhuvudtaget har det varit svårt att skapa en bild av hur användningen av  
substrat förutom slakteriavfall, matavfall och gödsel ser ut. Användningen av substrat från 
industrin varierar mycket mellan olika biogasanläggningar och beror till stor del på vad som 
finns tillgängligt i närområdet. Detta rör sig även ofta om mindre mängder vilket ytterligare 
har försvårat skapandet av en tydlig bild över användning och pris. Bland möjliga substrat 
som i dagsläget inte behandlas på biogasanläggningar har prisuppgifter erhållits. Dessa 



61 
 

möjliga substrat går nästan uteslutande till djurfoder som har en högre betalningsvilja vilket 
diskuteras längre ner. 
 
Mottagningsavgiften för matavfall varierar mellan 500 och 750 kr per ton 
Då behandlingen av matavfall har upphandlats offentligt har det varit tämligen okomplicerat 
att samla in uppgifter om mottagningsavgifter för matavfall genom intervjuer med 
biogasanläggningar samt återvinningsbolag. Detta gör att denna prisbild kan ses som en 
korrekt beskrivning av prisbilden för matavfall inom Skåne, Halland och Västra Götaland. 
Mottagningsavgiften för matavfall varierar från 500 till 750 kr per ton vilket tyder på att 
prisbilden för matavfall ej har förändrats särskilt mycket de senaste åren med avseende på 
Naturvårdsverkets uppgift från 2005 om en mottagningsavgift på mellan 490 och 745 kr per 
ton. Den genomsnittliga avgiften i dagsläget uppskattas till 550 kr per ton. Då matavfall 
kräver omfattande förbehandling är mottagningsavgiften svår att sätta i relation till andra 
substrat som ej kräver liknande förbehandling. Däremot tillkommer inga transportkostnader 
för matavfallet då samtliga biogasanläggningar får avfallet levererat till biogasanläggningen. 
Intervjuerna vittnar dock om att kostnaden för förbehandlingen till stor del äter upp 
mottagningsavgiften. För förbehandlat matavfall är mottagningsavgiften mellan 0 och 200 kr 
per ton. I ett fall betalar i princip en biogasanläggning i för substratet då den står för transport 
från förbehandlingsanläggningen till biogasanläggningen och ej erhåller någon 
mottagningsavgift. Bland samrötningsanläggningarna i Skåne och Halland varierar kostnaden 
för förbehandlat matavfall mellan att en anläggning betalar uppskattningsvis ett antal tior per 
ton till att en anläggning får ett antal tior per ton efter kostnader för transport. Kostnaderna är 
uppskattade utifrån beräknade transportkostnader från ett känt transportavstånd samt kända 
mottagningsavgifter men presenteras ej närmre på grund av konkurrenssituationen samt att 
biogasanläggningarnas kostnader för transporter ej är kända, endast uppskattade.      
 
Kostnaden för gödsel utgörs av transportkostnaderna 
Litteraturstudierna angav att biogasanläggningarna oftast använder sig av gödsel som substrat 
kostnadsfritt vilket även bekräftas av undersökningens resultat. Av de intervjuade 
biogasanläggningarna använder sig hälften av gödsel som substrat. Utifrån svaren från dessa 
anläggningar skapas en tydlig bild av att biogasanläggningarna använder sig av gödsel 
kostnadsfritt. Däremot varierar avtalet kring om lantbrukarna får tillbaka rötresten 
kostnadsfritt eller betalar för den. Detta får ses som en ganska självklar kostnadsbild då 
lantbrukarna ej har något intresse av att betala för att bli av med gödseln och gödseln ej heller 
är utsatt för någon konkurrens då tillgången är god samt alternativ användning saknas. 
Biogasanläggningarna behöver däremot bekosta transporterna av gödseln från lantbrukaren 
till biogasanläggningen. Denna kostnad beror främst på avstånden mellan lantbrukarna och 
biogasanläggningen. För samrötningsanläggningar som använder sig av gödsel från flera 
gårdar, vilket är förekommande, är det rimligt att anta att deras transportkostnader i 
genomsnitt är högre, än biogasanläggningar som använder sig av färre lantbrukare, till följd 
av ett längre genomsnittligt transportavstånd. Eftersom inga genomsnittliga transportavstånd 
är kända är det svårt att diskutera kostnaden för gödsel men utifrån beräknade 
transportkostnader går det att säga att kostnaden för transporter blir 9 kr per ton för ett 
transportavstånd på 5 km och 12 kr per ton för ett transportavstånd på 10 km. Utöver detta 
tillkommer kostnader för att tvätta lastbilen motsvarande 12 kr per tvätt. Detta behövs varje 
gång gödsel från olika gårdar ska transporteras i samma lastbil. Kostnaden per energiinnehåll 
blir såldes hög med avseende på gödselns förhållandevis låga energiinnehåll, vilket tydligt ses 
i tabellen över kostnad per kWh för transporter. En intressant jämförelse som går att göra är 
att redan vid 5 km transport av gödsel är kostnaden för gödsel högre än om en anläggning 
betalar 50 kr per ton för slakteriavfall och transporterar det 5 km. 



62 
 

 
Kostnaden för gödsel skulle minska betydligt om ett produktionsstöd på 20 öre per kWh som 
föreslaget skulle införas. Detta skulle enligt beräknade transportkostnader täcka kostnaderna 
för transporterna upp till ungefär 10 km. Det kan dock diskuteras om det ökade värdet av att 
röta gödsel enbart kommer tillföras biogasanläggningarna eller om det öppnar för 
lantbrukarna att ta betalt för gödseln. Innan något förslag om ett eventuellt produktionsbidrag 
föreligger påverkar detta ej marknaden men det är rimligt att anta det skulle ha stor påverkan 
på attraktionskraften för gödsel som biogassubstrat.     
 
Biogasanläggningarna betalar i flera fall för slakteriavfall 
Enligt litteraturstudien är slakteriavfall det substrat som det används näst störst mängder av i 
samrötningsanläggningarna. Användningen utgör i stort hela den uppskattade potentialen. Av 
de kontaktade biogasanläggningarna använder sig fler än hälften av vissa mängder 
slakteriavfall. Samtliga biogasanläggningar har ej varit villiga att besvara vad de betalar eller 
får betalt för slakteriavfall, däremot har ett flertal slakterier kontaktats och lämnat 
prisuppgifter vilket anses medföra att en korrekt prisbild har presenterats som resultat av 
undersökningen. Undersökningen visar att kostnaden för slakteriavfall varierar mellan att 
biogasanläggningarna får 30 kr per ton i mottagningsavgift till att biogasanläggningarna 
betalar upp till 50 kr per ton. Detta tyder på att värdet på slakteriavfall ökat betydligt de 
senaste åren med hänsyn till att Naturvårdsverket i en rapport från 2005 uppgav att 
behandlingsavgifterna för slakteriavfall varierade mellan 38 och 300 kr per ton. I samtliga fall 
utom ett uppges dessutom biogasanläggningarna stå för transporten. Även om slakteriavfallet 
är det substrat som är mest ekonomiskt att transportera så innebär de långa transportavstånd 
som identifierats för slakteriavfall att detta blir en betydande kostnad. En jämförelse mellan 
kostnaden för substratet och transportkostnaden visar enligt beräknade transportkostnader att 
vid en transport på över 50 km blir kostnaden för transporten högre än 50 kr per ton vilket 
innebär att transporter över 50 km överstiger den maximala kostnaden biogasanläggningarna 
betalar för slakteriavfall. Kostnaden för slakteriavfall är därför i många fall högre än 50 kr per 
ton med hänsyn till att det ofta transporteras långa sträckor på biogasanläggningarnas 
bekostnad.       
 
Energigrödor är i dagsläget betydligt kostsammare än andra substrat 
Energigrödor ses av vissa anläggningar som ett alternativ då konkurrensen om restavfallet 
från industrin hårdnar. På en öppen fråga om vilka substrat som kan komma att tillföras 
anläggningen i framtiden nämner ett antal anläggningar energigrödor som ett alternativ att 
försörja biogasprocessen med tillräcklig mängd substrat. Beräkningar på kostnaden för 
användning av energigrödor visar att energigrödor som substrat i dagsläget är betydligt 
kostsammare än andra substrat. Kostnaden överstiger 35 öre per kWh vilket får ses som en 
mycket hög kostnad då värdet på rågas uppskattas till mellan 35 och 55 öre per kWh.  
 
Djurfoder har högre betalningsförmåga 
Bland de substratkällor som identifierats i Skåne är det flera som ej levererar organiska 
restprodukter till biogasanläggningar. Det vanligaste avsättningsområdet för organiska 
restprodukter som ej går till biogasanläggningar är djurfoder. Den största anledningen till 
detta är att lantbrukarnas eller fodertillverkarnas betalningsförmåga är högre än 
biogasanläggningarnas. Vassle från mejerier och blötdrank från etanolproduktion är två 
substrat som skulle kunna vara aktuella för biogasanläggningarna att använda sig av. Dessa 
två substrat har en kostnad på 16 respektive 13 öre per kWh att jämföra med slakteriavfallet 
som vid en avgift på 50 kr per ton ger en kostnad på 4 öre per kWh. Dessutom skulle 
kostnader för transport tillkomma för biogasanläggningarna för vassle och blötdrank. Det 
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skulle dock tillföra biogasanläggningarna inom 100 km en mindre kostnad att använda sig av 
både vassle och blötdrank än att använda sig av energigrödor. Detta gäller även en del av det 
förpackade livsmedelsavfallet som håller hög kvalitet. För restprodukterna från 
sockertillverkning är värdet ännu högre och kan därför ej ses som ett alternativ för 
biogasanläggningarna att använda sig av. Det finns även flera industrier som avsätter 
restprodukter till biogasproduktion som uppger att en den delen av deras restprodukter med 
högst kvalitet går till foderproduktion, till exempel kycklingslakterier och livsmedelsindustri. 
Detta stärker bilden av att restprodukter har högre värde som djurfoder än som biogassubstrat. 
Lagstiftningen omöjliggör en användning av slakteriavfall som djurfoder vilket gör det 
tillgängligt för biogasanläggningarna utan att behöva konkurrera med djurfoderproducenter. 
De kontaktade substratkällorna uppger att de främst ser till ekonomiska faktorer med 
avseende på deras avsättning för restprodukter. Detta pekar på att även fortsättningsvis 
kommer en stor del av potentiella biogassubstrat gå till foderproduktion. Marknaden för 
djurfoder kan däremot mättas då det endast finns behov för en viss mängd foder vilken beror 
på antalet djur. En minskning av antalet nöt- och svinkreatur i Sverige skulle därför kunna 
frigöra en del substrat.   
 
Kostnadsbilden för substrat är komplex 
Som framgår av diskussionen ovan har transportkostnaderna stor påverkan på kostnadsbilden 
för substrat. Undersökningen har visat att många anläggningar anser att det är viktigt att 
kontrollera kostnaderna för transport. Transportkostnaderna kan sättas i samband med 
substratanvändningen då kostnaden för transport av olika substrat, räknat i kronor per kWh, 
varierar kraftigt enligt beräknade transportkostnader. De förekommande transportavstånden 
varierar också kraftigt med vilka substrat som används. Högvärdiga substrat, ofta 
slakteriavfall, transporteras ofta långa sträckor på biogasanläggningarnas bekostnad. Två 
anläggningar har uppgivit att kostnaderna för transport är nog så viktiga som 
behandlingsavgifterna och att där finns mycket att arbeta med för att optimera logistiken för 
substraten. För gödsel är transportkostnaden den uppenbara kostnaden men även för 
slakteriavfall utgör i många fall kostnaden för transport en stor andel av den totala kostnaden 
för substrat. Hur avtalet utformas med hänsyn till transporten är därför avgörande för vad 
substratkostnaden för biogasanläggningen blir. Det genomsnittliga längsta transportavståndet 
är över 300 km vilket stärker bilden av att transportkostnaden kan vara betydande för 
biogasanläggningarna. Även källsorterat matavfall transporteras långa sträckor med detta 
bekostar ej biogasanläggningarnas direkt. Indirekt kan det dock göra det då de eventuellt 
kunde ha fått ut en högre mottagningsavgift om leverantören hade kunnat minimera sina 
transportkostnader. 
 
Utöver kostnader för transporter påverkas även produktionskostnaderna av vilka substrat som 
används. Enligt litteraturstudierna är den kemiska sammansättningen av substratet som 
tillsätts biogasprocessen avgörande för gasproduktionen. Inga tekniska analyser av 
substratblandningar har studerats i denna rapport men det går att fastslå att detta är en faktor 
som påverkar kostnadsbilden för substraten. Generellt kan man dock säga att 
produktionskostnaden för substrat med hög torrsubstanshalt är lägre eftersom kostnaden för 
uppvärmning då utgör en mindre del av energivärdet i substratet. Utan att ytterligare gå in på 
vilken påverkan för produktionskostnaden olika substrats tekniska egenskaper har kan det 
konstateras att detta är en faktor som kan ha betydelse. Ytterligare en kostnad som påverkas 
av substratanvändningen är avsättningen för rötresten. Mängden rötrest påverkas av vilka 
substrat som används, generellt vill man minimera mängden rötrest då avsättningen av rötrest 
medför en kostnad. Om än ej en avgift för att bli av med den så en kostnad för att transportera 
rötresten till lantbrukaren. Användning av gödsel kan ses som fördelaktigt för att underlätta 
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hanteringen av rötresten då relationer med lantbrukare byggs då gödsel från deras gårdar 
används i biogasanläggningen. 
 
Konkurrensen om attraktiva substrat har ökat och medfört högre kostnader 
Sjuttio procent av de tillfrågade biogasanläggningarna har uppgett att de upplever konkurrens 
om substraten och samma andel har även uppgett att det påverkar biogasanläggningarnas 
ekonomi. Konkurrensen uppges ha ökat de senaste åren till följd av att fler 
biogasanläggningar har byggts. Konkurrenssituationen om substrat upplevs som hårdast i 
Skåne och Halland vilket kan förklaras att det där finns fem samrötningsanläggningar inom 20 
mil. Dessutom har biogasanläggningarna i Falkenberg och Vrams Gunnarstorp tillkommit de 
senaste fyra åren. Biogasanläggningarna uppger att slakteriavfall och andra högvärdiga 
substrat från industrin är väldigt hårt konkurrensutsatta. Den hårda konkurrensen har gjort att 
substratens värde har ökat de senaste åren. Mottagningsavgifterna har minskat och det har 
blivit vanligt att biogasanläggningarna tvingas betala för attraktiva substrat. Jämförelserna 
med uppgivna mottagningsavgifter från en tidigare undersökning visar även att 
mottagningsavgifterna minskat för de hårt konkurrensutsatta substraten. 
 
Slakteriavfallet uppges särskilt hårt konkurrensutsatt. En jämförelse mellan användningen av 
slakteriavfall samt mängden slakteriavfall som uppskattas uppstå varje år visar att i stort sett 
allt slakteriavfall går till biogasanläggningar. Detta förklarar varför slakteriavfall är hårt 
konkurrensutsatt. Detta är en bild som förstärks av resultaten från intervjuerna med 
biogasanläggningarna samt slakterierna. Flera av de kontaktade biogasanläggningarna uppger 
att slakteriavfallet är väldigt attraktivt som substrat då det har högt gasutbyte samt att des 
substratsammansättningen är bra för biogasprocessen. Sambandet mellan vilka anläggningar 
som uppger att de anser att konkurrensen om substrat är tuff och vilka anläggningar som 
använder sig av slakteriavfall är tydligt vilket stärker bilden av att slakteriavfallet är det 
substrat som är utsatt för hårdast konkurrens.  
 
Matavfall och gödsel är dock substrat som ej uppges vara särskilt hårt konkurrensutsatta. 
Detta framgår dels genom att biogasanläggningarna utryckt detta faktum men även då 
anläggningarna som enbart rötar matavfall ej anser att konkurrenssituationen är så hård som 
samrötningsanläggningarna som rötar en stor andel industriavfall.  
 
Angående hur konkurrenssituationen kommer att utvecklas framöver ser majoriteten av 
biogasanläggningarna de som sannolikt att den kommer att öka. En eventuell ökning av 
konkurrensen beror dock till största del på om fler anläggningar kommer att byggas eller om 
befintliga anläggningar utökar sin kapacitet. Restavfallet från industrin förutsätts vara hårt 
konkurrensutsatt i framtiden och det är därför troligt att kostnaderna för att använda dessa 
kommer att öka. Utvecklingen av prisbilden för substraten hänger precis som de senaste årens 
utveckling av prisbilden ihop med konkurrenssituationen. Prisbilden kommer därför troligen 
ej att öka för många av substraten. De senaste årens prisutveckling har påverkat 
biogasanläggningarnas ekonomi och bedöms fortsätta göra så. Restavfall från industrin 
kommer att fortsätta värderas högt och påverka biogasanläggningarnas ekonomier. 
Biogasanläggningarna uppger olika strategier för att hantera konkurrenssituationen men en 
utökad användning av mindre konkurrensutsatta substrat är troligt. Detta kan vara gödsel, 
matavfall samt substrat som i dagsläget inte används av biogasanläggningarna i särskilt stor 
omfattning.  
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Det bör även understrykas att industriavfallet står för en begränsad del av biogaspotentialen 
och konkurrenssituationen om dessa substrat därför ej på något vis bör betraktas som 
avgörande för en fortsatt utbyggnad av biogasproduktionen.  
 
Substraten med störst potential används i liten utsträckning i dagsläget 
I litteraturstudien konstaterades det att den största potentialen för biogasproduktion finns 
bland de substrat som ej används i så stor omfattning i dag. Detta gäller energigrödor, 
växtodlingsrester samt gödsel där gödsel används i tämligen stora mängder idag men i liten 
omfattning i relation till deras potential. Dessa substrat är i många fall tämligen kostsamma 
för biogasanläggningarna att använda som tidigare diskuterat. Då restavfall från industrin i 
dagsläget används till stor del av biogasanläggningar eller som djurfoder finns det inte så stor 
möjlighet att utöka biogasproduktionen från dessa substrat. Matavfall och avloppslamm 
används även de till stor del till biogasproduktion. Det är troligt att biogasproduktionen kan 
öka med ett par TWh från de idag mest använda substraten med en kostnad för substrat som 
motsvarar nivån idag. Ska däremot biogasproduktionen närma sig den uppskattade potentialen 
så måste större andel av gödsel, energigrödor och växtodlingsrester användas. Detta kommer 
att innebära större kostnader för substrat för biogasanläggningarna. Med hänsyn till de i denna 
studie uppskattade substratkostnaderna och potentialerna för olika substrat kan det konstateras 
att det för en ökning av biogasproduktionen krävs att biogasanläggningarna kan betala mer för 
substrat än vad de i dagsläget gör.   
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8.2. Slutsatser 
Det primära syftet med denna studie har varit att studera hur prisbilden för olika substrat för 
biogasproduktion ser ut. Marknadsundersökningen har beskrivit marknaden för substrat för 
biogasproduktion i Skåne, Halland och Västra Götaland. Även om alla biogasanläggningar 
inte lämnat ifrån sig fullständig information så har ändå en bild över substratflöden, kostnader 
för substrat och konkurrenssituationen varit möjlig att sammanställa. En fullständig bild över 
flöden av substrat kan ej presenteras då inga anläggningsspecifika uppgifter har presenterats i 
rapporten på grund av konkurrenssituationen.  
 
Undersökningen visar att mottagningsavgifterna för slakteriavfall minskat de senaste åren och 
varierar mellan att biogasanläggningarna betalar 50 kr per ton till att de erhåller 30 kr per ton i 
mottagningsavgift i den undersökta regionen. Mottagningsavgiften för hushållsavfall har ej 
förändrats påtagligt och varierar mellan 500 och 750 kr per ton. För förbehandlat matavfall 
varierar mottagningsavgiften från 0 till 200 kr per ton. Gödsel hämtas kostnadsfritt hos 
lantbrukarna enligt litteraturstudierna men prisbilden för gödsel kan komma att förändras vid 
ett eventuellt införande av ett produktionsbidrag för biogasproduktion från gödsel. 
Energigrödor är i dagsläget ett betydligt dyrare substrat för biogasanläggningarna och kan 
därför ej konkurrera med restprodukter. För övriga substrat har ingen tydlig prisbild skapats 
då det insamlade materialet ej varit tillräckligt omfattande. 
 
Studien visar även på att kostnaderna för substrat omfattar betydligt fler faktorer än enbart 
behandlingsavgiften där transportkostnaden är den mest betydande. Det finns stora 
möjligheter för biogasanläggningarna att påverka sina kostnader för substrat genom att 
optimera transporterna och dessa bör verkligen kvantifieras när kostnaderna för substrat 
uppskattas. Även produktionskostnaderna och kostnaden för avsättning av rötresten påverkas 
av vilka substrat biogasanläggningen använder sig av och den totala prisbilden för olika 
substrat är därför väldigt komplex.  
 
I de fallen substrat är attraktiva som foder går de oftast till foder eftersom betalningsförmågan 
från lantbrukare och fodertillverkare i dagsläget är större än hos biogasanläggningarna. Detta 
gäller substrat från mejeri, konsumtionssprit, sockerproduktion men även restprodukter från 
industrin som idag avsätter delar av restprodukterna till biogasproduktion. Restavfallet från 
industrin avsätts generellt där det är mest gynnsamt ekonomiskt för industrin vilket innebär att 
biogasanläggningarna bör även fortsättningsvis ha svårt att konkurrera med djurfoder som 
avsättningsområde för högkvalitativa restprodukter.   
 
Konkurrensen i Skåne, Halland och Västra Götaland har ökat de senaste åren vilket lett till att 
attraktiva substrat blivit dyrare för biogasanläggningarna att använda sig av. Denna utveckling 
är framförallt påtaglig i Skåne och Halland. Intervjuerna visar att biogasanläggningarna anser 
att konkurrensen om substraten påverkar deras ekonomi. Framförallt är högvärdiga 
restprodukter från industrin hårt konkurrensutsatta. Allt slakteriavfall går i stort till 
biogasanläggningar i dagsläget och det är troligt att konkurrenssituationen kommer leda till att 
biogasanläggningarna utökar sin användning av mindre konkurrensutsatta substrat. 
 
Biogasanläggningarnas betalningsvilja är svår att kvantifiera. Biogasanläggningarna är 
uppenbarligen beredda att betala för attraktiva substrat men förmågan att betala för substraten 
är dock starkt begränsad av biogasanläggningens ekonomi. Det kan däremot konstateras att 
om biogasproduktionen skall utökas med mer än ett par TWh krävs det att 
biogasanläggningarna använder sig av större del växtodlingsrester, energigrödor och gödsel. 
Detta innebär att anläggningarna behöver betala mer för substrat än vad de i dagsläget gör. 
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8.3. Rekommendationer om fortsatt arbete  
Då denna uppsats skrivits på uppdrag av Vattenfall Power Consultant (VPC) som en del i ett 
projekt de utför tillsammans med KanEnergi Sweden AB lämnas här författarens 
rekommendationer på fortsatt arbete för att kartlägga substratmarknaden.  
 
För att undersöka den svenska substratmarknaden rekommenderas fortsatta intervjuer med 
samrötningsanläggningar i övriga län. Då det är troligt att det ej existerar en 
konkurrenssituation om substrat i något län norr om Svealand är det rimligt att avgränsa 
intervjustudien till samtliga samrötningsanläggningar i Göta- och Svealand. Det är lämpligt 
att använda sig av samma intervjuformulär som i denna uppsats för att på så vis säkerställa att 
jämförbar information samlas in. 
 
För att studera hur substratmarknaden utvecklas i framtiden föreslås ytterligare studier av 
planerade biogasanläggningar. Då det i denna rapport framgår att den framtida 
konkurrenssituationen i hög grad beror på uppförandet av nya biogasanläggningar alternativt 
utbyggnaden av kapaciteten i befintliga biogasanläggningar, är därför lämpligt att planerade 
biogasanläggningar analyseras ytterligare för att skapa en bild av en framtida utveckling av 
substratmarknaden. Genom att studera planerade anläggningars kapacitet samt planerade 
substratanvändning kan en bild av utvecklingen av substratmarknaden troligen skapas. 
 
För att studera biogasanläggningarnas betalningsvilja kan det vara intressant att studera några 
biogasanläggningar närmare. Genom att studera produktionskostnader för biogasen och sätta 
dessa i relation till marknadspriset på rågas kan slutsatser om biogasanläggningarnas 
betalningsförmåga troligen dras. Detta kan vidare användas för att skapa en bild av 
utvecklingen av substratmarknaden då den till stor del beror på biogasanläggningarnas 
betalningsvilja.   
 
För att ytterligare studera substratmarknaden i de regioner som undersökts i denna uppsats 
rekommenderas det att i första hand kontakta substratägare i Västra Götaland och Halland. 
Det är framförallt intressant att studera flödena av matavfall och slakteri som är de substraten 
som tillsammans med gödsel används i störst utsträckning. I Västra Götaland finns ett antal 
slakterier som kan vara intressanta att kontakta. Det rekommenderas även att samtliga 
renhållningsbolag i regionen kontaktas, på likande vis som gjorts för Skåne i denna uppsats, 
för att skapa en tydligare bild av vilka flöden och avgifter som matavfallet i regionen är 
förknippade med. För att lokalisera substratkällor kan det vara lämpligt att använda sig av 
inhämtad information från intervjuade biogasanläggningar i regionen samt olika 
branschorganisationer. Den svenska biogaspotentialen från restprodukter skriven av Linne et 
al. rekommenderas även för att lokalisera substratkällor i Halland och Västra Götaland. 
 
I andra hand rekommenderas det att lantbrukare som avsätter gödsel till biogasanläggningar 
kontaktas för att diskutera deras syn på att gödsel används som substrat. En intressant fråga att 
studera är hur lantbrukarna ser på ett eventuellt införande av ett produktionsbidrag för biogas 
tillverkad ur gödsel. Hur kommer ett eventuellt införande av detta produktionsbidrag att 
påverka lantbrukarnas syn på att gödsel används kostnadsfritt i biogasanläggningarna. Detta 
skulle ha stor påverkan på flera biogasanläggningar i Skåne och Halland som använder sig av 
betydande mängder gödsel. 
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Bilaga A – Kostnadsberäkningar för energigrödor 
Kostnadsberäkningen för biogasproduktion ur energigrödor utgår från resonemanget att 
energigrödorna medför en råvarukostnad till biogasproduktionen motsvarande särkostnaden 
för odlingen samt det värdet som markägaren kunnat erhålla om något annat hade valts att 
odlas på marken. 
 
För att beräkna alternativkostnaden används spannmålsodling som nollalternativ. Detta då 
spannmålsodling odlas över hela världen och är en handelsvara med världsmarknadspris. Den 
är samtidigt förhållandevis lätt att lagra och transportera, vilket gör spannmålsodling till en 
bra referens för beräkning av alternativkostnaden.  
 
För beräkningar av intäkten för en spannmålsodling är per hektar hämtas marknadspriset för 
höstvete Harnesk. Under 2010 har priset varierat från under 1 kr/kg till ungefär 1,9 kr/kg med 
ett högre pris i slutet av året. Priset har dock rört sig runt 1,15 kr/kg under större delen av 
året204. Ett pris på 1.4 kr/kg väljs för beräkningar av intäkterna för en spannmålsodling, vilket 
överensstämmer med de siffror som LRF konsult använt sig av för år 2010205. I kalkylen 
beräknas kostnaden för fyra olika grödor; spannmål, majsensilage, sockerbetor med blast samt 
vall. Vallodlingen förutsätts vara intensiv, vilket innebär att den skördas tre gånger per år. 
 
Medelskörden för höstvete uppgår till 7,9 ton per hektar. Med ett försäljningspris på 1,4 kr/kg 
uppgår intäkterna till 11060 kr/ha. Särkostnaderna för produktion av höstvete uppgår till 8265 
kr vilket ger ett täckningsbidrag för höstvete på 2795 kr/ha. I beräkningarna ingår ej eventuell 
kostnad för arrende som varierar beroende på region och delvis del täcks av arrendebidrag206. 
 
Alternativkostnaden för att odla andra grödor uppgår till 2795 kr/ha enligt ovan. Till det 
tillkommer särkostnader för att odla andra grödor. Kostnaden för de olika grödorna visas i 
tabell nedan. Samtliga siffror är hämtade från kontakt med Lars-Erik Jansson på LRF konsult 
förutom gasutbytet som är hämtat från substrathandboken. Siffrorna från LRF konsult 
kommer från deras med insamlad data från lantbrukarna de senaste åren.  
 
Kostnaden beräknas genom att Särkostnad plus alternativkostnad divideras med 
Energiutbytet. Detta ger en kostnad i kronor per kWh. Energiutbytet kommer i sin tur från att 
medelskörden multipliceras med gasutbytet. Den genererade volymen metangas per hektar 
omvandlas sedan till energimängd per hektar.  
 
Tabell A:0:1 Kostnadsberäkning för energigrödor enligt grundläggande förutsättningar 
 Medelskör

d (kg ts/ ha, 
år) 

Gasutbyte 
(Nm3  CH4/ 
ton ts)207 

Energiutbyte 
(MWh/ha) 

Särkostnad 
(kr/ha, år) 

Alternativ
kostnad 
(kr/ha) 

Kostnad 
(kr/kWh) 

Spannmål 6794 370 25,14 8265 2795 0,44 
Vall  9000 260 23,40 17174 2795 0,85 
Majs 8900 340 30,26 14977 2795 0,59 
Sockerbetor 14600 380 55,48 18318 2795 0,38 
 

                                                
204 ATL (2010) 
205 Jansson (2010) 
206 Ibid 
207 Avfall Sverige (2009b) 
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Kalkylen visar att variationen mellan kostnaderna för framställning av biogas från olika 
energigrödor är stor. Användning av sockerbetor med blast ger lägst kostnad, 38 öre/kWh 
medans vall ger högst kostnad, 85 öre/kWh. 
 
I dessa kostnader ingår ej eventuella förbehandlings- eller lagringskostnader utan enbart 
kostnaderna för att odla och skörda energigrödorna samt leverans till biogasanläggningen då 
den förutsätts ligga i anslutning till åkrarna där energigrödorna odlas.   
 
Känslighetsanalys 
Då de beräknade kostnaderna för energigrödor består av ett antal parametrar som kan variera 
beräknas kostnaderna vid fyra olika scenarion då parametrarna varierar från de uppskattade 
värdena ovan. 
 
Scenario 1 – 20 % lägre gasutbyte: 
Gasutbytet är en osäker faktor det beror på processens egenskaper samt substratblandning. 
Det finns idag inga storksaliga försök av rötning av energigrödor varifrån siffror på gasutbytet 
kan inhämtas. Uppgifter om gasutbyte som använts i denna kalkyl är hämtade från 
substrathandboken. Siffror som används i annan litteratur skiljer en del varför en kalkyl görs 
för ett scenario där gasutbytet är 20 % lägre än grundförutsättningarna. 
  
Tabell A:0:2 Kostnadsberäkning för energigrödor med 20 % lägre gasutbyte 
 Medelskör

d (kg ts/ ha, 
år) 

Gasutbyte 
(Nm3  CH4/ 
ton ts) 

Energiutbyte 
(MWh/ha) 

Särkostnad 
(kr/ha, år) 

Alternativ
kostnad 
(kr/ha) 

Kostnad 
(kr/kWh) 

Spannmål 6794 296 20,11 8265 2795 0,55 
Vall  9000 208 18,72 17174 2795 1,07 
Majs 8900 272 24,21 14977 2795 0,73 
Sockerbetor 14600 304 44,38 18318 2795 0,48 
 
Scenario 2 – 10 % högre skörd: 
Skördens storlek är ytterligare en osäkerhetsfaktor i kalkylerna. Denna förändras från år till år 
vilket även påverkar kostnaden för energigrödan. Kostnaderna för energigrödor vid 10 % 
högre skörd presenteras i tabellen nedan.  
 
Tabell A:0:3 Kostnadsberäkning för energigrödor med 10 % högre skörd 
 Medelskör

d (kg ts/ ha, 
år) 

Gasutbyte 
(Nm3  CH4/ 
ton ts) 

Energiutbyte 
(MWh/ha) 

Särkostnad 
(kr/ha, år) 

Alternativ
kostnad 
(kr/ha) 

Kostnad 
(kr/kWh) 

Spannmål 7473,4 370 27,65 8265 2795 0,40 
Vall  9900 260 25,74 17174 2795 0,78 
Majs 9790 340 33,29 14977 2795 0,53 
Sockerbetor 16060 380 61,03 18318 2795 0,35 
 
Scenario 3 – 10 % lägre skörd: 
Skördens storlek är ytterligare en osäkerhetsfaktor i kalkylerna. Denna förändras från år till år 
vilket även påverkar kostnaden för energigrödan. Kostnaderna för energigrödor vid 10 % 
lägre skörd presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell A:0:4 Kostnadsberäkning för energigrödor med 10 % lägre skörd 
 Medelskör

d (kg ts/ ha, 
år) 

Gasutbyte 
(Nm3  CH4/ 
ton ts) 

Energiutbyte 
(MWh/ha) 

Särkostnad 
(kr/ha, år) 

Alternativ
kostnad 
(kr/ha) 

Kostnad 
(kr/kWh) 

Spannmål 6114,6 370 22,62 8265 2795 0,49 
Vall  8100 260 21,06 17174 2795 0,95 
Majs 8010 340 27,23 14977 2795 0,65 
Sockerbetor 13140 380 49,93 18318 2795 0,42 
 
Scenario 4 – 20 % högre spannmålspris: 
Priset för höstvete har bara under det senaste året varierat kraftigt. En kalkyl för kostnader för 
energigrödor görs därför vid ett 20 % högre spannmålspris. 
 
Tabell A:0:5 Kostnadsberäkning för energigrödor med 20 % högre spannmålspris 
 Medelskör

d (kg ts/ ha, 
år) 

Gasutbyte 
(Nm3  CH4/ 
ton ts) 

Energiutbyte 
(MWh/ha) 

Särkostnad 
(kr/ha, år) 

Alternativ
kostnad 
(kr/ha) 

Kostnad 
(kr/kWh) 

Spannmål 6794 370 25,14 8265 5007 0,53 
Vall  9000 260 23,40 17174 5007 0,95 
Majs 8900 340 30,26 14977 5007 0,66 
Sockerbetor 14600 380 55,48 18318 5007 0,42 
 
Känslighetsanalysen visar att kostnaden för energigrödor påverkas en del av förändrade 
förutsättningar. I sammanställningen nedan visas de olika kostnaderna för samtliga scenarion.  
 
Tabell A:0:6 Sammanställning av kostnader för energigrödor 
Scenario  Spannmål 

(kr/kWh) 
Vall 
(kr/kWh) 

Majs (kr/kWh)  Sockerbetor 
(kr/kWh) 

Nollalternativ 0,44  0,9 0,59 0,38 
20% lägre gasutbyte 0,55 1,1 0,73 0,48 
10% högre skörd 0,4 0,8 0,53 0,35 
10% lägre skörd 0,49 1 0,65 0,42 
20% högre spannmålspris 0,53 0,95 0,66 0,42 
 
Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till när lönsamhetsberäkningar genomförs för 
biogasproduktion från energigrödor. Kostnaden för energigrödor ökar för vissa grödor med 
över 20 % vid förändrade förutsättningar vilket kan ha en stor inverkan på ekonomin i 
biogasanläggningen. 
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Bilaga B – Kontaktlista biogasanläggningar 
Biogasanläggningar som kontaktades under intervjustudien 

Anläggning  Ort  Kontaktperson  Roll 

Borås Energi och miljö Borås Anna-Karin Schön Affärsområdeschef biogas 
Eslöv ARV Eslöv Annika Nyberg Driftschef  
Falkenberg biogas AB Gödastorp Jonas Simonsson Driftledare 
Falköpings biogas Falköping Stig Säll Driftschef Biogas 
Gyaab Göteborg Douglas Lamli Driftschef 
Kristianstad biogas AB Kristianstad Christer Johansson Produktionsledare 
Laholms biogas Laholm Åke Aronsson Driftsansvarig 
NSR Helsingborg Karin Eken 

Södergård 
Marknadschef 

Skövde Skövde Pernilla Bratt  Enhetschef 
Söderåsens bioenergi Vrams Gunnarstorp Rudolf 

Tornerhjelm 
VD 

TRAAB Vänersborg Jörgen Fredriksson Platschef 

Kontaktade avloppsreningsverk med biogasanläggning 
Kommun  Typ  Kontaktperson  Roll 

Bjuv ARV Pär Gustavsson AV-chef NSVA 
Helsingborg ARV Pär Gustavsson AV-chef NSVA 
Hässleholm ARV Henrik Brink VD 
Höganäs ARV Fredrik Arthursson VA-chef 
Höör ARV Lars Sparrhult VA-chef 
Klippan ARV Börje Andersson VA-chef 
Kristianstad ARV Magnus Persson   
Kävlinge ARV Tom Nielsen VA-chef  
Landskrona ARV Pär Gustavsson AV-chef NSVA 
Lund ARV Ulf Nyberg AV-chef VA-syd 
Malmö ARV Ulf Nyberg AV-chef VA-syd 
Perstorp ARV Peter Siilak Teknisk chef 
Sjöbo ARV Jesper Andersson   
Tomelilla ARV Bengt-Olov Lindqvist VA-ledare 
Trelleborg ARV Lars Thysell VA-chef 
Ystad ARV Kristina Göransson Drifschef 
Åstorp ARV Pär Gustavsson AV-chef NSVA 
Ängelholm ARV Leif Persson Driftsinjengör 
Örkelljunga ARV Kristian Swärd Gatu och VA-chef 
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Bilaga C – Intervjumall för biogasanläggningar 
Grundläggande information 

• Anläggningsnamn: 
• Typ av anläggning: 
• Kontaktpersonens namn och roll på företaget:  
• Hur stor är er rötkammarvolym?  
• Hur stor är er årliga behandlingskapacitet?  
• Hur stor är er årliga produktion av Biogas räknat i volym samt energi?  
• Hur avsätter ni producerad biogas? 

 
Substratanvändning  

• Vilka substratkategorier rötar ni? 
• Hur ser fördelningen mellan substrat ut?  
• Hur har substratanvändningen förändrats under tiden?  
• Hur tror ni att er substratanvändning kommer att utvecklas/förändras framöver?  
• Vilka andra substrat skulle vara intressanta för er att röta? 
• Hur ser ni på framtiden rörande er substratförsörjning?  
 

Konkurrenssituation 
• Upplever ni någon konkurrens om substraten?  
• Hur tror ni konkurrensen om substraten kommer utvecklas i framtiden?  
• Ser ni ökad/minskad konkurrens? 
• Påverkar konkurrensen om substrat vilka substrat ni använder er av? 
• Vilka andra aktörer eller användningsområden konkurrerar med er om tillgängliga 

substrat?  
• Påverkar konkurrensen om substraten ekonomin i er verksamhet?  
• Hur påverkas valet av substrat av förbehandlingsbehovet för vissa substrat?  

  
Substratflöden 

• Hur många leverantörer har ni som försörjer er med substrat?  
• Kan ni uppge vilka som är era leverantörer?   
• Hur ser fördelningen ut mellan era leverantörer?   
• Hur långt är det längsta transportavståndet varifrån ni tar emot substrat? 

  
Prisbild 

• Är kostnaden för substrat en betydande utgiftspost? 
• Hur ser er kostnadsbild för substrat ut idag?   
• Vad betalar ni för era substrat idag?  
• Hur tror ni att kostnadsbilden kommer att utvecklas i framtiden?  
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Bilaga D – Kontaktlista substratägare 
Bolag Ort Typ Kontaktperson 

Nårab Klippan matavfall Dan Waldemarsson 
NSR Helsingborg matavfall Karin Eken Södergård 
LSR Landskrona matavfall Jonny Meerwald 
Sysav Malmö matavfall Kjerstin Ekvall 
Merab Eslöv matavfall Bengt Svensson 
Hässleholm Miljö AB Hässleholm matavfall Leif Nilsson 
Renhållningen Kristianstad 
AB 

Kristianstad matavfall Carl Lilliehöök 

ÖGRAB Kattarp matavfall Jan Göransson 
Scan AB Kristianstad Slakteri (gris) Ann-Marie Rim (Miljötekniker), 

Magnus Holfeld (Teknsik chef) 

KLS/Ugglarps Trelleborg Slakteri (gris) Anders Lundbladh (platschef)                                                         
Team Ugglarp AB Hörby Slakteri (nöt, får) Anders Lundbladh (platschef)                                                          
Kronfågel Kristianstad Slakteri (Kyckling) Jonas Håkansson 
Atria Scandinavia 
AB(lithells) 

 Malmö Charkprodukter Andreas Moberg 
(Kvalitetssamordnare) 

Skånemejerier Lunnarp, Malmö, 
Kristianstad 

mejeri Göran Rotin, Karl-Erik Andersson 
(Försäljning) 

Pågen AB Malmö Bageri Ingrid Askad 
Finax AB (abadon mills) Helsingborg kvarnar/livsmedel Mats Jönsson (platschef) 
Findus Bjuv Livsmedel Sven Bergman (miljösamordnare) 
Björnekulla fruktindustri Åstorp Fruktindustri Anna-Kerstin Hansson 

(kvalitetsansvarig) 

Procordia Eslöv, Tollarp Livsmedel Christian Pålsson 
(kvalitetsansvarig) 

Nordic sugar AB Arlöv Sockertillverkning Birgit Landquist (sustainability 
manager), Erik Forsberg 
(Försäljning djurfoder)  

Absolut Company Åhus Konsumtionssprit Kerstin Karlström (miljöansvarig) 
Bengt Älvstand (Säljare av drank) 

Lyckeby Stärkelsen Kristianstad Stärkelsetillverkning Olle Wikström (utvecklingschef) 
Stina Nilsson (medlemsansvarig) 

  
 


