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Presentationen i korthet 

• Produktion och användning av biogas 
2013 

• Marknaden för biogas 

• Framtiden och potentialen 

• Aktuellt politiskt  
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Råvara 
industri 

Energigas Sverige samlar 
branschen – 180 medlemmar 

• Biogas/LBG 

• Naturgas/LNG 

• Gasol 

•  Fordonsgas  

• Vätgas 

Vardagsliv 

Kraftvärme Råvara industri 

Fordonsbränsle Energi industri 



Produktion och 
användning av 
biogas år 2013 



Biogasanläggningar 

•  264 biogasproducerande anläggningar år 2013  
(242 år 2012) 

1,7 TWh biogas år 2013 (1,6 TWh 2012) 



Biogasproduktion 2005-2013 
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Produktion per län 
•  50 % av biogasen producerades i Skåne, 

Stockholm och Västra Götalands län Jämtland:  
6 anläggningar 
9,5GWh (-9.5% 2012) 
 
Västernorrland:  
12 anläggningar 
87,5 GWh (-10%) 
 
Västerbotten:  
6 anläggningar 
38.4 GWh (+ 2 %) 
 
Norrbotten:  
9 anläggningar 
32,4 GWh (+6%) 



Biogasanvändning 
•  Andelen biogas till uppgradering ökar stadigt.  

•  Andelen till värmeproduktion minskar. 



Uppgraderingsanläggningar 
•  53 Uppgraderingsanläggningar i Sverige 

–  36 vattenskrubber 
–  9 kemisk absorption 
–  8 PSA 

• Varav:  
-  Göviken (Östersund) 

-  Skellefteå (kommun) 

-  Svedjan (Boden) 

• En förvätskningsanläggning  
för produktion av LBG från        
uppgraderad biogas 

• Samtliga anläggningar på 
www.biogasportalen.se  



Spännande statistik 
•  Totalt ökade biogasproduktionen med 6 %  

(97 GWh) jmf med 2012 

• Biogasproduktionen ökade (jmf 2012) med: 
–  64 % i gårdsbiogasanläggningarna 
–  14 % i samrötningsanlägggningarna 
–  2 % i avloppsreningsverken 

• Biogasproduktionen minskade (jmf 2012) med: 
–  3 % i industrianläggningarna 
–  6 % i deponierna 

•  Andelen biogas som uppgraderas ökade med 7 % 

•  Samrötningsanläggningarna är de som 
producerar mest uppgraderad biogas 



Marknaden för biogas 



Gastankställen i Sverige 
•  154 publika tankstationer, 

oktober 2014 

• Boden 

• Skellefteå 

• Östersund 

• Sundsvall 

 

… Fler på gång!  
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Fordonsgasutveckling 
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Många fordonsmodeller  
De tunga är få men mycket 

volym 

Sedan 2006 är andelen biogas 
större än naturgas 



Orter 

Gasnät 

Inmatningsplatser 

•  Inmatning av biogas på det 
västsvenska gasnätet sedan 
ett flertal år. 

•  Standard för biogas som 
drivmedel (naturgaskvalitet). 

•  ”Grön gas” principen 
möjliggör att biogas kan 
ersätta naturgas. 

 

Synergier 
– naturgas och biogas 
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LNG/LBG-tankställen för 
lastbilar 

•  5 stationer 

• Ytterligare en öppnas  
under 2014 

Innehåller  
upp till 50 % förnybart 
- baserat på grön gas- 

 principen 
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Framtiden och 
potentialen 
Vad är på gång? 



Prognos för produktion 
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•  2,5 TWh biogas år 2016 baserat på ett 30-tal 
pågående och planerade biogasprojekt 

• En del av de planerade projekten saknar i dag 
fullständig finansiering 



Biogas – stor  
outnyttjad potential 

•  Dagens biogasproduktion 1,7 TWh 

•  Realiserbar biogaspotential till 2030 
(WSP 2013): 22 TWh biogas 
–  Både rötning och termisk förgasning 
–  Förutsätter god ekonomisk tillväxt, 

fortsatt stigande oljepriser och tydligt 
styrmedel 

–  Utveckling av förgasningsteknik 
avgörande för att realisera potential,  
ex GoBiGas, steg 2. 
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Realiserbar biogaspotential 

•  Realiserbar biogaspotential. Tre scenarier: 
–  Scenario 1: Gynnsamma förutsättningar. 
–  Scenario 2: Medelbra förutsättningar. 
–  Scenario 3: Mindre bra förutsättningar. 

•  Förutsättningar: 
–  Ekonomisk tillväxt 
–  Oljepris 
–  Inflation 
–  Teknikutveckling 
–  Ekonomiska 

styrmedel 
–  Energigrödor  
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Aktuellt hösten 2014 



Aktuellt hösten 2014 
•  Ny regering, riksdag och maktfördelning i län 

och kommuner 

•  Två biogaspositiva regeringspartier  

•  Svårt parlamentariskt läge 

•  Regeringsförklaring med  
•  betydelsen av omställning,  
•  lokala klimatinvesteringar,  
•  miljöbilsbonus,  
•  energikommission 
•  klimatpolitiskt ramverk  
•  ökad återvinning 
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Regeringens första budget 
• Klimatinvesteringsstöd för kommuner och 

regioner (KLOKT): 
–  Baseras på kommunernas klimat- och energiplaner. 
–  200 mkr 2015, 600 mkr/år 2016-2018. 

• Kvotplikt med klimatstyrning från 2016: 
–  Inriktning: Klimatstyrning och kostnadseffektivitet. 
–  Intern utredning inom Näringsdepartementet, klar i 

december 2014.  
–  Energigas Sverige ger underlag om biogas och 

fordonsgas. 
–  Sannolikt remiss i samband med vårbudget               

2015. 

• Gödselgasstöd: 
–  Målsättning att ”…skapa förutsättningar för att           

införa metanreduceringsersättning i hela landet”.  

 Hur räddar vi biogasen? 



Regeringens första budget 
• Bonus malus-system från 2017: 

–  Utredning ska tillsättas. 
–  Helhetsgrepp om hela fordonsbeskattningen. 
–  Nedsatt förmånsvärde för gasbilar går ut vid utgången av 

2016, måste förlängas fram till dess att ett bonus malus-
system är på plats. 

 

• Avståndsbaserad vägtrafikskatt: 
–  Ingen differentiering utifrån klimatpåverkan/använt bränsle. 
–  Flytta transporter från lastbil till tåg och sjöfart. 
–  Införas under mandatperioden. 

Hur räddar vi biogasen? 



Biogasens fortsatta 
skattebefrielse 
•  Nya EU-riktlinjer för statsstöd 

–  Driftstöd för livsmedelsbaserade biobränslen kan 
endast beviljas till 2020.  

–  Driftstöd kan endast beviljas för anläggningar som 
tagits i drift före 31 december 2013 och till dess att 
anläggningen är avskriven.  

•  Skattebefrielse för biodrivmedel klassas som 
driftstöd  

•  Innebär att energi- och koldioxidskattebefrielse      
för biogas endast är möjlig till utgången av 2015  

•  Utredning av framtida svensk kvotplikt – nytt   
system ska införas 1 januari 2016  
–  Inget driftstöd till livsmedelsbaserade biodrivmedel 

fr.o.m. 1 januari 2016 (skattebefrielse = driftstöd) 
–  Ok om anläggningen togs i drift före 2014 
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Fortsatta skattebefrielse för 
biogas? 
•  Biogasens skattebefrielse är idag godkänd 

endast till utgången av 2015. 

•  Nya EU-statsstödregler 

•  Innefattar stora förändringar när det gäller 
driftstöd (bl.a. skattebefrielse) för 
biodrivmedel fr.o.m. 1 januari 2016: 
-  Inget stöd till biodrivmedel som omfattas av 

kvotplikt 
-  Särskilda regler för ”livsmedelsbaserade” 

biobränslen: 
-  Inget stöd till nya produktionsanläggningar som tagits i 

drift efter den 31 december 2013 
-  Till äldre anläggningar ges stöd endast till dess att 

anläggningen är avskriven 
-  Inget stöd alls efter 2020 

Läget och lösningen för biogasen 

Kommissionen ville inte godkänna dagens 
skattebefrielse längre än till utgången av 2015 

”…driftstöd för livsmedels-
baserade biobränslen 
endast kan beviljas till 2020. 
Därför kan sådant stöd 
endast beviljas för 
anläggningar som tagits i 
drift före den 31 december 
2013 och till dess att 
anläggningen har avskrivits 
fullständigt, men i inga 
händelser senare än 2020.” 

Ur Riktlinjer för statligt stöd till miljö-
skydd och energi för 2014-2020 



Den svenska skattebefrielsen 
ska ersättas med kvotplikt 2016 

•  Kostnaden för omställningen ska spridas 
ut på det stora kundkollektivet 

•  Konsumenter av fossila drivmedel, 
framförallt bensin och diesel, ska betala 
för introduktionen av de förnybara 
alternativen 

Läget och lösningen för biogasen 

Skattebetalarna Drivmedelskonsumenterna 

Kostnad för omställningen 

”Exempelvis avser regeringen att 
undersöka möjligheterna att införa ett 
kvotpliktssystem för biodrivmedel. Ett 
system som på ett kostnadseffektivt sätt 
premierar bränslets klimatnytta är av 
särskilt intresse. Hållbarheten gentemot 
EU:s regler om statligt stöd ska särskilt 
beaktas. Avsikten är att ett nytt system 
ska vara på plats den 1 januari 2016.” 

Ur Budgetpropositionen för 2015 
RK utreder just nu detaljutformning 



Biogasens fortsatta 
skattebefrielse 
Alternativ väg: (Energigas Sveriges förslag) 

Förlängd skattebefrielse till utgången av 2019 
(alternativt utgången av 2022):  

• Behåll energiskattebefrielsen på naturgas under samma 
period.  

• Kommissionen måste göra undantag för biogasen.  

Biogasen ingår inte i kvotplikten 2016:  

•  Inkluderas helst senare - när kvoten har höjts och 
marknaden för biogas och fordonsgas har utvecklats.  

Positiva signaler, förståelse och 
tillmötesgående.  

Men nytt politiskt akut läge!  
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Gödselgasstödet 
• Gödselgasstöd = metanreduceringsersättning 

•  24 miljoner på 10 år 

• Anmälan gruppundantag (tidigare notifiering) till 
Kommissionen. November 

• Ändringar och tillägg i förordning. December. 

•  Från 1 jan 2015 (mål). Föreskrifter troligtvis 
senare 

•  Inkluderingsmöjligheterna öppnas ev före 
årsskiftet (ansökan senast 30 /12 2014 för att 
kunna börja räkna produktion fr.o.m. 1 jan 2015 )  

• Blankett och anvisningar på Jordbruksverkets 
hemsida i mitten av december 

•  Inget stöd till redan avskrivna anläggningar 
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Parlamentariska utredningar 

•  Energikommission 
–  Parlamentarisk kommission i syfte att skapa en 

långsiktigt hållbar energiöverenskommelse 

 

•  Klimatfärdplan 2050 
–  Strategi för hur Sverige år 2050 inte har några 

nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska 
uppnås (Lisa Sennerby Forsse utredare, Rektor 
SLU). 

–  Parlamentarisk kommission? 
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EU-direktiv om alternativa 
drivmedel 
 • Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 

drivmedel - trätt i kraft.  

•  Infrastrukturen för fordonsgas och LNG, såväl för 
transporter på land som till sjöss, ska byggas ut till 
2020-2025.  

• Nationell handlingsplan inom två år för hur 
direktivet ska uppnås.  

• Granskning av EU-kommissionen granska hur 
marknaden ser ut för alternativa drivmedel i varje 
medlemsland.  

• Direktivet avgörande för att utveckla marknaderna 
för fordonsgas och LNG i hela Europa. 
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Styrmedel – idag och i 
framtiden 



Befintliga styrmedel 
•  Biodrivmedel som klarar EU:s hållbarhetskrav 

är skattebefriade (tom 2015) 

•  Tjänstebilar (gas samt el- och laddhybrider) har 
nedsatt förmånsvärde med 40 procent (tom 
2016) 

•  5 års skattebefrielse för miljöbilar därefter CO2-
baserad fordonsskatt 

•  Investeringsstöd för marknadsintroduktion av 
ny teknik inom biogasområdet. 

•  På gång: 
•  Pilotprojekt för gödselbaserad biogasproduktion  

•  Klimatinvesteringsprogram 
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Vad behövs? 

•  Politiskt mål: Tydlig strategi för att 
nå fossiloberoende och fossilfrihet i 
transportsektorn. 

•  Politisk enighet och långsiktighet. 

•  Produktionsmål och ekonomiska 
styrmedel för att nå målet 
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Energigas 100 år 

•  2015 fyller Energigas Sverige 100 år!!!! 

•  Ett år fyllt med aktiviteter för att 
uppmärksamma  

•  Gasens historiska utveckling,  
•  Gasens roll idag - en naturlig del av vår 

vardag och central i många 
samhällssektorer 

•  Gasens möjligheter i framtiden. 

•  Gasdagarna ”extra allt” 28-29 maj i Malmö 

•  Sponsorerbjudande 
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Tack för mig 

www.energigas.se 

www.biogasportalen.se 

www.gasbilen.se 

 


