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Sammanfattning   
   

I strävan efter ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen finner vi biogas. Fördelen med 

biogas är att den ingår i ett koldioxidneutralt kretslopp och kan på så vis tillsammans med 

andra miljöinsatser bidra till, att flera av de svenska miljömålen uppnås. Gårdsbaserad 

produktion av biogas kan ge lantbrukarna möjlighet till en ekonomisk vinst, samtidigt som det 

bidrar till klimatnytta. Trots att det finns en god potential inom lantbruket är den gårds-

baserade biogasproduktionen fortfarande under utveckling och läget för de lantbrukare som 

vill satsa på det är osäkert. Det krävs därför en utredning om hur man kan öka biogas-

produktionen inom lantbruket.    

   

Syftet med studien är att ta reda på om det fortfarande finns en ökad potential för 

gårdsbaserad biogasproduktion i Hallands län. Men även utreda om förutsättningarna för att 

anlägga en biogasanläggning har ändrats och vad det är som krävs för en lyckad 

biogasproduktion. Eftersom länet har mycket lantbruk, är det också intressant att undersöka 

om det finns faktorer som hindrar produktionen av biogas inom lantbrukssektorn och varför 

lantbrukare avstår från att satsa på en anläggning. Vidare tar studien upp vad som behövs för 

att få fler lantbrukare att investera i biogasanläggningar.    

   

För att besvara dessa frågor användes det en kvalitativ forskningsmetod med semi-

strukturerade intervjuer. För att få ut ett så omfattande resultat som möjligt, genomfördes det 

intervjuer med tio olika lantbrukare. Lantbrukarna delades in i tre olika kategorier, de som har 

en biogasanläggning i drift, de som inte har en anläggning men som har intresse för biogas 

samt de lantbrukare som varken har en anläggning eller har intresse för biogasproduktion. 

Arbetet bygger även på vetenskapliga artiklar, rapporter och statistik.   

   

Resultatet visar att potentialen för den lantbruksbaserade biogasproduktionen i Hallands län, 

som omfattar tillgången på gödsel och avfallsrester från lantbruksproduktionen fortsätter vara 

ökad. Det har framkommit att förutsättningarna som bland annat subventioner och politiska 

signaler för gårdsbaserad biogasproduktion har förändrats under de senaste åren. Delvis har 

situationen för de som vill anlägga en biogasanläggning förbättrats, dock återstår det en del 

svårigheter. De markanta hindren för biogas inom lantbruket är den långdragna 

tillståndsprocessen och den låga lönsamheten samt den begränsade marknaden.  

 

För att nå en lyckad biogasproduktion och för att få fler lantbrukare att bygga 

biogasanläggningar krävs det, att grundförutsättningarna är uppfyllda, att det garanteras stöd 

för gårdsbaserad biogasproduktion och att tillståndsprocessen är lätt begriplig för de som vill 

satsa på en anläggning, men även att det finns en bra efterfrågan på biogas. Det som 

ytterligare krävs är att dialogen mellan biogasaktörer, lantbrukare och myndigheter förbättras 

samt att kunskapsnivån höjs, så att det skapar mer förståelse för gårdsbaserad 

biogasproduktion. Utöver det krävs det insatser från politiker och kommuner för att höja 

efterfrågan och skapa en stabil marknad för den inhemska biogasen.  

  

    

Nyckelord:   
Halland, Biogasproduktion, Lantbruksbaserad, Gårdsbaserad, Regional, Potential  
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Abstract  
 

Biogas is renewable and carbon neutral, which makes it an excellent environmentally friendly 

alternative to the use of fossil fuels. Biogas production in agriculture is based on the use of 

manure and residual waste, which results in less greenhouse gas emissions to the atmosphere. 

Biogas production, together with other environmental initiatives, can contribute to achieving 

several of the Swedish environmental goals. Today, the farm-based biogas production in 

Halland County is still under development and although there is a great potential in 

agriculture, it is far from being used. It is also important to find out whether the conditions for 

agricultural-based biogas production have changed and to find out what difficulties there are 

to eliminate and what can be done to get more farmers to invest in biogas. The method used to 

answer the question is based on interviews with ten farmers, review of scientific literature, 

reports and statistics. The result shows that the conditions for biogas production in agriculture 

have improved, but there are some obstacles that should be remedied. In order to develop and 

create a stable and sustainable farm-based biogas production, it is necessary that the permit 

process is simplified and that it creates demand and a stable market for biogas. Furthermore, 

active efforts are required from politicians and municipalities as well as a dialogue between 

various biogas actors, farmers and authorities, to develop a sustainable and long-term farm-

based biogas production.  
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Förord  
 
Grundidén till detta examensarbete var ett förslag från Länsstyrelsen, om en vidare utredning 

av Underlag till regional biogasstrategi från 2012. Då detta underlag omfattade hela biogas- 

produktionen inom Hallands län, valde vi att inrikta oss på gårdsbaserad biogasproduktion 

inom lantbruket. Eftersom vi båda har ett intresse för den gröna näringen, ser vi flera fördelar 

med en ökad produktion och användning av biogas. Vi hoppas på att våra resultat kan leda till 

en positiv utveckling för biogasproduktionen inom lantbrukssektorn. Målet är att få fler 

lantbrukare att våga satsa på en anläggning, vilket för dem kan ge en ekonomisk vinst, 

samtidigt som det bidrar till klimatnytta.   
  

Vi vill framför allt tacka vår handledare Marie Mattsson på Högskolan i Halmstad för all 

handledning och stöd som vi fått under tidens gång. Dessutom vill vi tacka våra externa 

kontakter Zsofia Benes och Patrik Ekheimer från Länsstyrelsen samt Henrik Andersson och 

Niklas Karlsson på Högskolan i Halmstad, som ytterligare har hjälpt oss med uppsatsen. 

Slutligen vill vi ägna ett stort tack till lantbrukarna från: Marsagård, Kvarngården, Klosterägg, 

Olof Lars Gård, Skottorp Sätteri, Berte Gård, Skråmered Våxtorp, Tolversson Lantbruk, 

Väggarps Gård och en gård till som har valt att få vara anonym, som tagit sig tid till att 

medverka i våra intervjuer.    
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Ordförklaringar  

  

Anaerob nedbrytning – Rötning av organiskt material. En mikrobiologisk process som sker i 

frånvaro av syre.  
 

Biogas – Rågas direkt från rötkammaren på biogasanläggningen. Består av cirka 65 % metan 

av förnybart ursprung.   
 

Biogödsel – Rötrest från en biogasanläggning som rötar organiskt material exklusive 

avloppsslam. Innehåller i stort sett all näring som från början fanns i ingående substrat. För att 

sluta kretsloppen av dessa näringsämnen är det viktigt att biogödsel återförs åkermarken.   

 

Fordonsgas – Uppgraderad biogas eller naturgas som används inom transportsektorn. Består 

av cirka 97 % metan.   

 

Förgasningsanläggning – Anläggning för termisk förgasning.  
 

Gasutbyte – Mängd biogas per viktenhet substrat (vanligen m3 biogas/ton våtvikt).   
 

Gårdsanläggning – Lantbruksbaserad biogasanläggning.  
 

Kraftvärme – Samtidig produktion av el och värme.  

 

Metan (CH4) – Den del av biogasen som innehåller energi (det enklaste av kolväten).   
 

Naturgasnät – Nät för distribution av naturgas och biogas.  

 

Organiskt material – Substrat som innehåller organiskt material (kol).   

 

Rötning – Biologisk process som bryter ner organiskt substrat under syrefritt förhållande och 

biogas bildas.  

 

Rötrest – Slutprodukt från en biogasanläggning som rötar organiskt material exklusive 

avloppsslam. Innehåller i stort sett all näring som från början fanns i ingående substrat. För att 

sluta kretsloppen av dessa näringsämnen är det viktigt att biogödsel återförs åkermarken. 

 

Samrötningsanläggning – Anläggning där flera olika substrat rötas samtidigt. I Sverige är 

rötning av gödsel tillsammans med avfall från livsmedelsindustrin och hushållsavfall vanligt 

förekommande. Uppgradering är en process där koldioxid och metan separeras så att man får 

ett betydligt lägre innehåll av koldioxid i den energirika metangasen.   

 

Substrat – Råvara till biogasanläggning.  

 

Energin kan mätas i kilowattimmar (kWh) 

1 TWh = 1 terawattimme = 1000 GWh  

1 GWh = 1 gigawattimme = 1000 MWh  

1 MWh = 1 megawattimme = 1000 kWh  

1 kWh = 1 kilowattimme = 1000 Wh 
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1. Inledning 
   

1.1 Biogas inom lantbrukssektorn 
  
Biogas är ett alltmer efterfrågat miljövänligt alternativ till användningen av fossila bränslen, 

eftersom biogas är förnybar och koldioxidneutral (Busic et al., 2018). Lantbruket skapar en 

stor potential, där restprodukter från djurhållningen såsom gödsel och odlingsrester kan 

användas i alla led till att utvinna biogas. Vidare kan det minska utsläppen av metan från 

konventionell gödselhantering, men även rötningens restprodukt så kallad biogödsel, kan 

användas på åkermark som växtnäringskälla (Naturvårdsverket, 2012). Rötning av gödsel gör 

att kväve blir mer tillgängligt för växterna och risken för urlakning av näringsämnen minskar 

(Biogas Syd, 2009). Eftersom grödorna tar upp biogödseln snabbare än vad de gör med 

konventionell gödsel, minskar det även läckage utav lustgas till atmosfären. En ytterligare 

fördel med biogödsel, är att det luktar mindre jämfört med den traditionella gödseln 

(Länsstyrelsen Hallands län, 2019a). Dessutom minskas användningen av handelsgödsel och 

den ekologiska produktionen kan på så vis ökas (Forsberg et al., 2017). Med andra ord är 

produktion och användning av biogas en del av ett slutet kretslopp.    
  

1.2 Produktion av biogas 
 
 Biogas är alltså en naturlig resurs som ger både nytta för samhället och för klimatet 

(Naturvårdsverket, 2012). Framställning av biogas inom lantbruket utgår från att stallgödsel 

och lantbruksgrödor såsom vall, majs, sockerbetor, spannmål och blast samt foderrester 

(Biogas Syd, 2009) som rötas under syrefria förhållanden i en lufttät kammare. Olika typer av 

mikroorganismer som finns i rötkammaren bryter stegvis ner tillfört substrat och omvandlar 

det främst till metangas och koldioxid. Det tar mellan 10 – 25 dygn för att behandla substratet 

i kammaren. Nedbrytningshastigheten påverkas av olika temperaturer som till exempel 

mesofil rötning (37°C) och termofil rötning (55°C). Vanligtvis är nedbrytningshastigheten 

snabbare vid högre temperaturer. Behandlingstiden beror dock inte enbart på temperaturen  

utan även på fukthalten och typen av substrat som ska rötas (Christensson et al., 2009). Det är 

alltså en stor skillnad mellan olika rötningssubstrat. Rötning av en mycket lätt nedbrytbar 

råvara med låg vattenhalt resulterar i en hög gasproduktion och tvärt om blir det när ett 

svårnedbrytbart substrat med hög vattenhalt rötas (Edström och Nordberg, 2004). Merparten 

av organiskt material kan rötas, dock är tekniken anpassad för lättnedbrytbara råvaror (Biogas 

Syd, 2009).   

  

1.3 Användning av biogas  
  
Biogas är en mångsidig förnybar energikälla, som kan användas bland annat till el–, 

kraft– och värmeproduktion samt som drivmedel inom transportsektorn, men även som 

bränsle och råvara inom industrin. Kraftvärmeproduktion innebär att man producerar el och 

värme i en och samma anläggning. Ungefär en tredje del av energin i biogasen kan erhållas 

som el medan resten blir till värme. Innan rågasen används till värmeproduktion måste den 

torkas, det vill säga att vattenångan måste avlägsnas innan förbränningen kan ske. 

Biogas kan användas till att värma upp lokaler och bostäder i nära anslutning till 

biogasanläggningen (Naturvårdsverket, 2012), men kan även användas för att hålla en jämn 

temperatur i rötkammaren, samt uppvärmningen av tappvatten. Biogas används också som 

drivmedel inom transportsektorn, dock måste först en uppgradering av biogasen ske. En 
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uppgradering innebär att man renar gasen från koldioxid, vatten samt korrosiva ämnen och 

diverse partiklar. Efter att gasen uppgraderats består den av cirka 97 procent metan och resten 

är koldioxid (Energimyndigheten och Energigas Sverige, 2018). Eftersom den uppgraderas till 

en hög metanhalt, kan den tillföras naturgasnätet och kan på så sätt användas till kaminer, 

gasspisar och varmvattenberedare (Naturvårdsverket, 2012). Biogas kan även utnyttjas i 

industriella sammanhang, som bränsle och för tillverkningen av flera olika varor och 

produkter såsom plaster, färger, foder med mera. (Energimyndigheten och 

Energigas Sverige, 2018).   

  

1.4 Klimat- och miljönytta  
   
År 2045 riktar sig klimatpolitiken i Sverige mot noll nettoutsläpp av växthusgaser 

(Klimatpolitiska rådet, 2018). Om man utvecklar en långsiktig biogasproduktion kan det 

minska negativa miljöeffekter och klimatpåverkan jämfört med fossila bränslealternativ 

(Whiting och Azapagic, 2014). Biogasproduktion tillsammans med andra miljöinsatser, är en 

av de viktigaste förutsättningarna för att nå det mycket högt ställda målet (Klimatpolitiska 

rådet, 2018). Biogas från gödsel utgör en dubbelnytta både för klimatet och miljön. Delvis blir 

man av med de metanutsläppen som sker från den traditionella gödselhanteringen, vidare kan 

man fasa ut fossila bränslen genom att använda biogasen inom olika områden (Averfalk et al., 

2014). Biogasproduktionen kan bidra till att åtta av de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls 

(Energigas Sverige, 2018). Undersökningar visar även att de sjutton FN:s hållbarhetsmålen, 

som omfattar miljö-, sociala-  och ekonomiska aspekter kan relateras till biogas. Samtliga mål 

kan dock endast uppnås, om hela kretsloppet inom biogaskonceptet sluts. Biogas är en 

mångsidig och hållbar resurs, som inte kan jämföras med några andra miljörelaterade insatser 

(Hagman och Eklund, 2016).   

 

1.5 Cirkulär ekonomi  
  

Cirkulär ekonomi grundar sig på återanvändning och återvinning av de befintliga resurser som 

finns i samhället, men även att avfall betraktas som en resurs. Huvudprincipen är att hela 

kedjan inom biogasproduktionen ingår i ett slutet kretslopp. Fördelarna är flera, dels är allting 

långsiktigt, hållbart och ekonomiskt och andra sidan gynnar det miljön och klimatet 

(Regeringskansliet, 2015). Genom en effektiv avfallshantering, hållbar produktion av 

livsmedel, slutet kretslopp av resurser, säker försörjning angående energi, varor och produkter 

uppfyller biogas en mycket viktig funktion inom den cirkulära ekonomin (Albinsson et al., 

2017). Via den biologiska och tekniska cirkeln inom biogasområdet (Figur 1), kan det skapas 

potential för näringslivet samt energi- och transportsektorn (Börjesson et al., 2016). Biogas 

uppfyller alltså en väldigt viktig funktion, då den bland annat bidrar med sin mångsidighet till 

de industriella sammanhangen. Biogas har ett högt värde och kan med hjälp av genomtänkta 

processer även säkerställa det ekonomiska kretsloppet (Jansson et al., 2014; Naturvårdsverket, 

2012). Hög biogasproduktion och en rötrest med ett högt näringsinnehåll är de två 

huvudfaktorerna som kan göra biogasproduktionen ekonomiskt genomförbar (Ahlberg-

Eliasson et al., 2017). Hela biogaskedjan bygger på användning av restavfall som i sin tur blir 

till energi, biogödsel och nya material, såsom till exempel strömedel. Restprodukt från 

biogasproduktionen så kallad biogödsel kan användas på åkermark som växtnäringskälla och 

på så sätt bidra till en hållbar livsmedelsproduktion, samtidigt som näringsämnen återförs till 

marken på ett naturligt sätt och utan att det belastar miljön (Jansson et al., 2014; 

Naturvårdsverket, 2012). Med andra ord representerar biogas det steg som sluter kretsloppet 

inom cirkulär och biobaserad ekonomi (Hagman och Eklund, 2016).  
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Figur 1. Figuren visar cirkulär ekonomi för biogas  

 

2. Bakgrund  

   
2.1 Utveckling för gårdsbaserad biogasproduktion   
 
Vägen till en lyckad biogasproduktion är väldigt lång och kan vara skrämmande för många 

lantbrukare, eftersom många omfattande insatser krävs. Beroende på mängden producerad 

biogas per år, är en anläggning antingen tillstånds- eller anmälningspliktig (Christensson et 

al., 2009). Om biogasanläggningen är tillståndspliktig blir planeringslistan lång och flera 

kriterier måste uppfyllas innan anläggningen kan tas i drift. För en välfungerande biogas-

anläggning bör det finnas goda förutsättningar såsom: substratkapacitet, val av produktions-

teknik eller användning av biogödsel inom området, då varken substrat eller rötrester klarar 

långa transporter (Sandberg et al., 2012). Även tekniken för biogasproduktion är fortfarande 

under utveckling, då det förekommer upprepade problem och utmaningar för majoriteten av 

biogasanläggningar. Därför finns det ett behov av att förbättra tekniken inom gårdsbaserad 

biogasproduktion (Meurling, 2015). Strategin för en hållbar biogasproduktion bör inte omfatta 

enbart själva produktionen utan även efterfrågan på marknaden (Karlsson et al., 2016).  
 

Vidare kan det finnas olika faktorer som hindrar utvecklingen av biogasproduktionen inom 

lantbrukssektorn, som kan göra att en lantbrukare avstår från att satsa på en anläggning. En av 

dessa faktorer kan till exempel vara tillståndsprocessen, som är en väldigt omfattande process 

(Lantbrukarnas Riksförbund, 2008). Ett annat exempel på att lantbrukare kan avstå från att 

satsa på en anläggning är att investeringskostnaden för en sådan är relativt hög 

(Naturvårdsverket, 2012). En positiv aspekt i det hela är, att det finns möjlighet att få ett 

ekonomiskt stöd för att anlägga, producera, använda och uppgradera gödselbaserad biogas 

(Sandberg et al., 2012). Med stigande energipriser och bredare kunskap på myndighetsnivå 

kan lantbrukarnas osäkerhet kring lönsamhet ändras och leda till att biogasproduktion kan bli 

ett aktuellt alternativ för lantbrukare ändå (Naturvårdsverket, 2012).    
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Vid en planerad biogasanläggning utför olika myndigheter kontroller, där anläggningen 

prövas mot olika lagar. Det finns ingen samlad prövning mot de olika lagarna, då 

myndigheterna bedömer anläggningen var för sig. Ansvaret för att alla tillstånd erhålls ligger 

hos lantbrukaren själv. För att komma igång med byggnationen av en anläggning behövs flera 

steg genomföras. Beroende på vad man ska röta i sin biogasanläggning, kan det krävas 

tillstånd enligt Animaliska biproduktsförordningen (ABP), som innebär, att om man använder 

animaliska biprodukter med undantag för gödsel, ska anläggningen hygieniseras för att 

undvika smittspridning. I vissa fall kan det krävas bygglov enligt Plan-och bygglagen (PBL), 

dock är det kommunen som fattar beslut om ifall ett bygglov behövs. Samtidigt som man 

kontaktar kommunen om bygglovs tillstånd, söker man även tillstånd hos räddningstjänsten 

inom Lagen om brandfarlig– och explosiv vara, då det finns en risk för brand och explosion i 

en biogasanläggning. Vidare krävs det alltid en anmälan till kommunen, eventuellt tillstånd 

från Länsstyrelsen om miljöprövning enligt Miljöbalken (MB). Det som avgör om en 

anläggning är anmälnings- eller tillståndspliktig, är gränsen för biogasproduktion som går vid 

3000 MWh biogas per år, men även beroende på hur mycket gödsel det rötas eller tas emot. 

Utöver dessa tillstånd omfattas vissa biogasanläggningar av Sevesolagen, vilket gäller för 

anläggningar som behandlar och förvarar farliga kemikalier, oftast gäller det för större 

biogasanläggningar. När anläggningen väl ska tas i drift, gäller det att den uppfyller 

Arbetsmiljölagens krav för en säker arbetsplats och Lagen om skydd om olyckor, för att 

skydda människor, egendom och miljö (Interreg, 2018).   

 

Förenklat är de primära tillstånden som krävs för att anlägga en biogasanläggning, tillstånd 

enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE), Miljöbalken (MB), vissa av 

anläggningar kräver bygglov enligt Plan- och Bygglagen (PBL), vid byggnation av större 

anläggningar krävs det även tillstånd enligt Sevesolagen (Christensson et al., 2009). Det krävs 

alltså flera tillstånd från olika myndigheter som i sin tur ska bedöma verksamheten enligt 

lagstiftningen (Lantbrukarnas Riksförbund, 2008). Beroende på prövningsnivån kan 

väntetiden för att få ett sådant tillstånd ta upp emot ett år (Sandberg et al., 2012). Det måste 

även utföras löpande kontroller av biogasanläggningen (Lantbrukarnas Riksförbund, 2008). 

Alla dessa olika steg kan avskräcka potentiella biogasproducenter. Läget för produktion av 

biogas inom lantbruket, är alltså fortfarande osäkert och en utredning om förslag på hur man 

kan få fler lantbrukare att bygga anläggningar är i dagsläget nödvändigt.  

 

2.2 Nuläge för gårdsbaserad biogasproduktion i Hallands län 
 
Hallands län uppfyller de grundläggande villkoren för att nå en god produktion av 

gårdsbaserad biogas. Dessa villkor innefattar mycket lantbruk, närheten mellan stad och 

landsbygd samt nära tillgång till naturgasnätet (Averfalk et al., 2014). I dagsläget står 

gödselbaserad produktion för hälften av den biogas som produceras i länet (Länsstyrelsen 

Hallands län, 2019a) Dock är den stora potentialen inom lantbruket ännu inte fullt nyttjad. 

Även i underlaget om biogasstrategi för Hallands län beskrev Sandberg et al. (2012) att det 

finns en stor potential för att öka utvinningen av biogas inom lantbruket, samt expandera 

användningen av fordonsgas inom transportsektorn i länet. Dock är det underlaget inte längre 

relevant, då det togs fram år 2012. Det krävs därför en vidare utredning av en del av den 

befintliga rapporten, och en undersökning om det fortfarande finns en ökad potential för 

biogasproduktionen inom lantbruket i Halland, det vill säga om förutsättningarna har ändrats 

sedan 2012.    

 
  



11 
 

2.3 Biogas i andra län  
   

För att ta reda på hur man kan främja produktionen och användningen av biogas i Hallands 

län har vi valt att titta på Skåne och Kalmar län, som ligger i framkant när det gäller biogas. 

Idag är Skåne det län som är störst på att producera biogas i Sverige (Energimyndigheten 

och Energigas Sverige, 2018). I länet har det satsats på ett flertal olika sätt, för att lyfta fram 

biogasfrågan (Strand, 2010).  Ett gott samarbete mellan olika näringslivsaktörer, företag och 

forskning är en av flera faktorer som bidragit till den positiva utvecklingen i länet. Utöver det 

har Skåne nära tillgång till det nationella gasnätet, en hög kunskapsnivå angående biogas, bra 

tillgång på organiska restprodukter (från städer, lantbruk och industri) och inte minst en 

välutvecklad kollektivtrafik (Region Skåne och Biogas syd, 2011). Skånetrafiken är ledande 

på att använda biogas i sin fordonsflotta, deras mål är att all kollektivtrafik ska vara fossilfri 

senast år 2020, vilket är en stor bidragande faktor för biogasutvecklingen. På regional och 

kommunal nivå har det tagits fram en strategi ”Klimat- och energistrategi för Skåne 2018” för 

att öka förutsättningar, produktion och konsumtion av biogas (Andersson et al., 2018). För att 

främja användningen av gasbilar på kommunal nivå har det anordnats olika evenemang, 

kunskapsmässor och konferenser för miljöansvariga, politiker och ansvariga för inköp av 

tjänstebilar på kommunal- och företagsnivå (Biogas Syd, 2014). Dessutom har politikerna 

strävat efter att stärka biogasens position i länets tillväxt- och klimatområde (Region Skåne 

och Biogas syd, 2011). Det har även gjorts två projekt med syfte att lyfta fram produktionen 

av biogas inom lantbruket och skapa uppfattning för biogasens position i den cirkulära 

ekonomin (Biogas Syd, 2014).  I Länet arbetas det effektivt genom att arrangera kurser, 

seminarier och studiebesök för lantbrukare, vilket ökar kunskapsnivån och förståelsen för 

biogas och även för den klimatnytta den utgör, samtidigt gynnar det utvecklingen av 

gårdsbaserad biogasproduktion (Biogas Syd, 2014).   

  

I Kalmar län pågår det ett framgångsrikt arbete avseende biogas. I länet har det under flera år 

samarbetats mellan kommunerna för att lyfta fram biogas, dessutom har länet bland annat 

ingått i en länsarbetsgrupp, för att få fram en regional utvecklingsstrategi (Klimatsynk, 2016). 

Länet ger ett gott exempel på hur olika satsningar kan skapa en god produktion och 

efterfrågan på biogas. Det har tagits fram en strategi, handlingsplan och delmål. Kalmar har 

uppsatta mål som bland annat bygger på att höja kunskapen och rationalisera arbetet inom 

biogasområdet samt bidra till en ökad produktion och användning av biogas inom den 

offentliga och privata sektorn. I dagsläget används biogas som det huvudsakliga drivmedlet i 

bussar för Kalmar länstrafik (WSP, 2018), alltså två tredjedelar av energianvändningen inom 

transportsektorn i länet kommer från förnybara källor, där biogas står högt i fokus 

(Klimatsynk, 2016). Tack vare kollektivtrafik-upphandlingen som upphandlades 2017, har 

länet kunnat genomföra en del av de mål som satts för biogas, dock återstår det fortfarande en 

utmaning om att skapa efterfrågan på gasdrivna fordon (Johansson, 2015). Det är alltså 

möjligt att ställa krav på att kollektiv-trafiken, tjänstebilar och sopbilar ska drivas med biogas. 

Kraven ska dock ställas stegvis med hänsyn till de förutsättningar som finns på kommunal 

och regional nivå (Energigas Sverige, 2018). Avslutningsvis har olika aktörer inom 

biogasnätverken uppmärksammat politikerna om att det på lång sikt behövs hållbara regler för 

biogas (Johansson, 2014).  

  

 3. Syfte med studien  
  
Syftet med vårt arbete är att utreda vidare vad det finns för potential för en ökad biogas-

produktion inom lantbruket i Hallands län. Ytterligare vill vi ta reda på om förutsättningar har 
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ändrats, men även vilka hinder som är viktiga att undanröja och vad det är som gör att 

lantbrukare avstår från att satsa på biogas. Slutligen vill vi också undersöka, vad man kan 

göra för att få fler lantbrukare att anlägga biogasanläggningar.  

 
 

3.1 Frågeställning  
  
1. Finns det fortfarande en ökad potential för biogasproduktionen inom lantbruket i 

Halland?     
 

– Har förutsättningarna ändrats och om så är fallet, vad är det som krävs för en 

lyckad biogasproduktion?   

   

2. Finns det några faktorer som hindrar utvecklingen av biogasproduktionen inom 

lantbrukssektorn?    
 

– Vad är det som gör att en lantbrukare avstår från att satsa på en 

biogasanläggning?    

 

– Vad kan man göra för att få fler lantbrukare att bygga biogasanläggningar?   
 

3.2 Avgränsning 
 
Eftersom biogasproduktion i sig är ett väldigt omfattande område, har vi därför valt att 

avgränsa vår studie till att enbart fokusera på gårdsbaserad biogasproduktion inom lantbruket 

i Hallands län, där främst substrat såsom stallgödsel och avfall från växtodling används. Vi 

har valt att fokusera på lantbrukare som har en god lantbruksproduktion och som därmed har 

förutsättningar för att anlägga en biogasanläggning.  

 

 

4. Metod  
 
4.1 Studiedesign 
 
Metoden som vi har valt för att få svar på vår frågeställning utgår från en kvalitativ 

forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer samt datainsamling och granskning av 

vetenskapliga artiklar och rapporter, men även information i form av statistik. Syftet med en 

kvalitativ studie är, att få en så omfattande och noggrann redogörelse för det man vill 

undersöka. Vi anser att intervjumetodik är mer lämplig för vårt arbete än vad en enkät-

undersökning är. Eftersom intervju är mer tidseffektiv och kan ge utförliga och komplexa svar 

samt ge mer flexibilitet för den som intervjuas, då uppfattningar, tankar, och individuella 

erfarenheter kan uttryckas. Dessutom har intervjuer en hög svarsfrekvens och stor 

trovärdighet (Blandford, 2013).    

 

4.2 Datainsamling  
 
Våra val av lantbrukare har skett utifrån uppgifter som vi fått från våra interna kontakter på 

Högskolan i Halmstad och från våra externa kontakter på Länsstyrelsen. Eftersom 
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Dataskyddsförordningen (GDPR - The General Data Protection Regulation) begränsar 

möjligheten till att ta del av mer ingående uppgifter om lantbruksföretag, har vi fått förlita oss 

på Länsstyrelsens omdöme om vilka lantbrukare som har en god och jämförbar 

lantbruksproduktion och som därmed lämpar sig mest för vår studie. Utifrån Länsstyrelsens 

förslag har vi valt ut de lantbrukare som har en god lantbruksproduktion och som därmed har 

förutsättningar för att anlägga en biogasanläggning. Uppgifter om de lantbrukare som har en 

biogasanläggning i drift samt de lantbrukare som inte har en biogasanläggning men som har 

intresse för att anlägga en sådan, har vi fått från extern kontakt på Högskolan i Halmstad.  

 

Från början var tanken att intervjua 15–20 stycken lantbrukare, men eftersom en del varken 

svarade på telefon eller mail samt att några av lantbrukare inte ville medverka i intervjun, har 

vi därför genomfört telefonintervjuerna med endast tio regionala lantbrukare. För att få ut en 

så bra svarsfrekvens som möjligt har vi därför valt att intervjua fyra stycken lantbrukare som 

har en biogasanläggning i drift och två stycken lantbrukare som inte har en anläggning men 

som är intresserade utav att satsa på en. Vi har även valt att intervjua fyra lantbrukare som 

inte har en anläggning idag och som inte har något intresse för det heller. Samtliga 

lantbrukare som tog sig tid till att medverka i våra intervjuer har vi valt att gruppera i följande 

kategorier enligt tabell 1.   
  
Tabell 1. Lantbrukare grupperade i kategorier  

Kategori Kategori 1 

Lantbrukare som har en 

gårdsbaserad 

biogasanläggning i drift   
   

Kategori 2 

Lantbrukare som inte har en 

gårdsbaserad 

biogasanläggning men som 

har intresse att anlägga en 

sådan   

Kategori 3 

Lantbrukare som inte har 

en gårdsbaserad 

biogasanläggning och som 

inte har något intresse att 

anlägga en sådan   
   

Lantbrukare Berte Gård    
Kvarngården   
Skottorp Sätteri    
Tolversson Lantbruk   
   

Skråmered Våxtorp   
Väggarps Gård   

Anonym Gård   

Klosterägg   

Marsagård   

Olof Lars Gård    

 

 

Samtliga lantbrukare har vi informerat om vad vårt examenarbete kommer att handla om. Vi 

har även upplyst dem om hur vi har fått tag i deras personuppgifter och att deras intervjusvar 

kommer att användas i stor del som underlag i vårt examensarbete. Vidare har vi informerat 

de om att vi kommer behandla och lagra endast relevanta uppgifter, vilka kommer användas 

utifrån GDPR-förordningen och som endast sparas under den tiden som är avsatt för 

intervjuerna eller så länge som ändamålet med behandlingen kräver. Till sist har vi också 

uppgett, att lantbrukarna har möjlighet till att välja ifall dem vill medverka anonymt i vårt 

arbete. 

 

Vi har valt att använda oss av en lista med färdigställda öppna frågor, det vill säga frågor som 

inte har givna svarsalternativ, där varje enskild lantbrukare fått möjligheten till att ge ett 

gediget svar. Frågorna har varit olika beroende på om den enskilde lantbrukaren haft en 

biogasanläggning eller inte. Följdfrågorna har vi kunnat ändra beroende på vad den 

intervjuade svarat. Till de fyra lantbrukarna som hade en biogasanläggning utgick vi från 15 

stycken frågor (Bilaga I). Till de två lantbrukare som inte hade en anläggning men som har 

intresse för en sådan, utgick vi från 11 stycken frågor (Bilaga II) och till de fyra lantbrukare 
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som inte hade någon anläggning och som inte heller hade något intresse för 

gårdsbaseradbiogas, utgick vi från 8 stycken frågor (Bilaga III).   

   

Intervjuerna genomfördes och spelades in via telefon. Tid för samtliga intervjuer var 156,43 

minuter och genomsnittlig tid för en intervju var cirka 16 minuter. Vi analyserade inspelat 

material först då alla intervjuer var genomförda. Vidare har vi transkriberat inspelat material 

från ljudfiler till text, för att få det mer kompakt. Därefter har värdefulla meningar 

komprimerats till nyckelord. Nyckelorden har vi sedan grupperat i olika teman, för att få fram 

det som var relevant för vår studie (Hedin, 1996). För att få bredare kunskap och bättre 

förståelse för de lantbrukare som vill anlägga en biogasanläggning har vi deltagit i ett samråd. 

Där fick vi även en bild om vad personerna som bor i närområdet tycker och känner inför den  

planerade byggnationen av biogasanläggningen.  
  

4.3 Litteratursökning  
  
Eftersom vår studie från början var ett förslag från Länsstyrelsen, har merparten av den 

vetenskapliga grunden som vårt arbete bygger på kommit från våra externa kontakter på 

Länsstyrelsen. Vi har dessutom fått mycket material i form av vetenskapliga artiklar och 

rapporter från vår handledare på Högskolan i Halmstad. Men för att få ett så brett och bra 

underlag som möjligt kring länets djurbestånd har vi även använt oss av Jordbruksverkets 

statistiska databas.    

 

För sökning av relevant vetenskaplig litteratur för vår studie har vi använt oss av databasen 

OneSearch (Tabell 2). Vidare har sökmotorn Google använts för att få fram myndigheternas- 

rapporter och webbsidor. I samband med dessa sökningar på Google har det dykt upp en del 

vetenskaplig litteratur, som varit relevant för vår uppsats. Vi har även funnit fler 

vetenskapliga artiklar som myndigheters webbsidor och rapporter hänvisat till.  

   

Som sökord på Google har vi använt oss av nedanstående ord på både svenska och engelska: 

Biogas, Biogasanläggning, Biogasproduktion, Cirkulär ekonomi, Djurproduktion i Halland, 

Gårdsbaserad biogas, Kvalitativ forskningsmetod, Lantbruksbaserad biogas, 

Semistrukturerade intervjuer   
  
Tabell 2. Litteratursökning och avgränsningar för databasen OneSearch 

  
Sökterm  

  
Antal 

träffar  

  
Avgränsning  

  
Träffar efter 

avgränsningen  

  
Valda 

artiklar  

Biogas 

farms 

Sweden. 

  

3975  Årtal mellan 2010 – 2019  

Full Text   

Peer Reviewed   

Academical Journals   

Subject: Biogas, Biogasproduction   

27  1  

How to 

produce 

biogas, 

Anaerobic, 

Sweden, 

Agriculture. 

 

1487 Årtal mellan 2000 – 2019   

Full Text   

Peer Reviewed   

Academical Journals   

English language 

 

711 3 
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Biogas, 

Nutrient 

source, 

Manure, 

Sweden. 

1977 Årtal mellan 2010 – 2019   

Full Text   

Peer Reviewed   

Academical Journals   

English language 

 

1066 2 

Biogas, 

Nutrient 

source, 

Manure, 

Sweden, 

Agriculture. 

 

1594 Årtal mellan 2010 – 2019   

Full Text   

Peer Reviewed   

Academical Journals   

English language 

 

842 1 

Biogas,  

The rate of 

degradation, 

Nutrient, 

Biogas 

produktion 

lantbruket. 

 

3 Årtal mellan 2007 – 2019   

Full Text   

Peer Reviewed   

Academical Journals   

 

 

1 1 

  

5.  Resultat  
  

5.1 Potential, förutsättningar samt faktorer som krävs för en lyckad 
gårdsbaserad biogasproduktion  
 
Lantbrukarnas intervjusvar kunde besvara en del av våra frågeställningar, dock inte den delen 

som rör potentialen för biogasproduktion inom lantbruket i Hallands län. Istället kommer 

denna del tas upp under diskussionen.    

   

Enligt lantbrukarna (Kategori 1) har förutsättningarna för gårdsbaserad biogasproduktion 

förändrats under de senaste åren (Tabell 3). En del förutsättningar har förbättrats medan andra 

är fortfarande oförändrade. Lantbrukarna tycker att det har blivit lättare ekonomiskt med de 

stöd som tillkommit, vilket har skapat bättre förutsättningar för att finansiera verksamheten. 

De konstaterar, att utan gödselgasstödet hade lönsamheten för biogasanläggningen varit 

väldigt låg och det hade varit svårt att få ihop en kalkyl. Lantbrukarna upplever att de 

politiska signalerna angående biogas har blivit bättre på senare år och menar att investerings-

stöden aldrig har varit så bra som dem är nu. De tycker att idag finns det möjlighet att välja 

bland flera entreprenörer som bygger biogasanläggningar, än vad det gjorde innan. 

Lantbrukarna anser att energipriserna varierar väldigt mycket, de menar även att det är 

billigare att köpa in el till sin gård än att producera den själv från sin biogasanläggning. 

Lantbrukarna nämner också att marknaden för biogas är dålig, vilket i sin tur hämmar 

avsättningen vilket kan vara orsaken till att lantbrukare avstår från att investera i biogas-

anläggningar.    
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Tabell 3. Tabellen visar hur många lantbrukare som hade samma åsikt angående ändrade förutsättningar för 

gårdsbaserad biogasproduktion.  

 
Förutsättningar   Lantbrukare 1   Lantbrukare 2   Lantbrukare 3    Lantbrukare 4   

Tillkommit nya stöd      

X   

   

   

X   

   

X   

   

X   

Politiska signaler har 

blivit bättre   

   

   

   

   

X   

      

Utbud bland 

entreprenörer har 

blivit större   

   

X   

      

   

   

   

Energipriserna 

varierar ständigt    

   

X   

   

   

X   

   

X   

   

Marknaden för biogas 

är dålig   

 

X    

   

X   

      

   

Faktorer som krävs för en lyckad biogasproduktion anser lantbrukarna (kategori 1) är 

följande: att det finns goda förutsättningar på gården och i närområdet, att en ökad avsättning 

och efterfråga på biogas finns, att det garanteras ekonomiska stöd för biogas och att 

tillståndsprocessen förenklas men även att kunskap och intresse finns för biogas. Enligt 

lantbrukarna innebär goda förutsättningar, att det finns tillräckligt stor gödselmängd men även 

att det finns andra råvaror på gården som kan rötas i anläggningen. De nämner att om man 

inte har tillräckligt mycket med substrat själv, kan man istället ingå ett samarbete med andra 

lantbrukare i närområdet, där flera lantbrukare kan leverera gödsel till en gemensam 

biogasanläggning. De nämner också att man kan leverera gödsel till en samrötnings-

anläggning och på så vis få biogödsel i utbyte. Lantbrukarna tycker att det bör finnas en ökad 

efterfrågan på biogas, de anser att det kan gynna avsättningen för den egenproducerade 

biogasen, detta är något som lantbrukarna tycker politiker bör lyfta. Lantbrukarna har 

konstaterat att det bör garanteras ekonomiska stöd för gårdsbaserad biogas, för att de ska 

kunna klara av den ekonomiska delen. När det kommer till tillståndsprocessen menar 

lantbrukarna att den behöver förenklas, eftersom det finns så många trösklar i tillstånden som 

gör att det blir svårt att bedriva en verksamhet. Dessutom påpekar lantbrukarna att själva 

processen bör förkortas, de upplever att det oftast tar väldigt lång tid för att få ett beslut. De 

anser att myndigheterna borde ha mer kunskap angående gårdsbaserad biogasproduktion och 

förstå hur det hänger ihop med lantbruket. Slutligen tycker lantbrukarna att det är viktigt att 

man själv har ett stort intresse för biogas (Figur 2).    
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Figur 2. Figuren visar de faktorer som lantbrukarna anser krävs för en lyckad biogasproduktion. Det finns ingen 

rangordning bland dessa faktorer.   

  
 

5.2 Hinder för gårdsbaserad biogasproduktion samt faktorer som 
kan få fler lantbrukare att satsa på biogasanläggningar   
  
Lantbrukarna tycker att de största hindren för gårdsbaserad biogasproduktion är tillstånds-

processen och lönsamheten (Tabell 4). De anser att tillståndet är nog det övergripande och 

största problemet, de upplever att det är krångligt att ansöka och förstå sig på lagar och regler 

samt att det kan ta lång tid innan man får ett besked. De nämner även att det krävs ytterligare 

tillstånd för att röta vissa substrat i anläggningen. Enligt lantbrukarna är det andra stora 

hindret lönsamheten. Lantbrukarna säger att vid uppstart hade de räknat med en bättre 

produktion, de tycker att den har varit lite för låg. Lantbrukarna tycker att det är för dålig 

ekonomi och att man får för lite pengar tillbaka. De menar att det krävs väldigt stora 

investeringar i en anläggning och att produktionsresultaten oftast inte kompenserar för de 

utgifterna man samlat på sig. Lantbrukarna tycker att ett annat hinder är den dåliga 

marknaden för gårdsbaseradbiogas, vilket de menar påverkas av att regionen och 

kommunerna inte upphandlar tillräckligt med biogas.   

   

Vidare beskriver lantbrukarna att det ständigt förekommer störningar och tekniska problem i 

biogasanläggningen, vilket de anser utgör ett hinder för utvecklingen av biogas eftersom 

kostnaderna för underhåll och drift av anläggningen är höga. När det kommer till val av 

tekniska lösningar, säger lantbrukarna att det finns mycket som de hade velat göra 

annorlunda, bland annat byggt en rötkammare med en annan utformning. Lantbrukarna säger 

att de hade velat bygga en kammare med en spetsig botten men även utvändiga omrörare, en 

större generator och kabeldragning vore att föredra. De nämner även att de hade velat göra  

biogasanläggningen mer servicevänlig, då det är väldigt stora procedurer att serva och  

reparera. De påstår även att bristen på kunskap är en betydande faktor, de hade velat vara mer 

pålästa, för att de tror att det hade kunnat påverka deras val av material och byggnation. 

Lantbrukarna nämner även att den osäkerhet som finns kring samarbete med andra inom 

biogasbranschen kan utgöra ett hinder. De nämner dessutom att det kan vara svårt att få tag i 

andra substrat i närområdet. Lantbrukarna avslutar med att säga att acceptansen för gårds-

baserad biogasproduktion från grannar på landet är liten.     



18 
 

 
Tabell 4. Tabellen visar hur många lantbrukare som hade samma åsikt angående    

hinder för gårdsbaserad biogasproduktion. 

 

 

Lantbrukarna har angett de faktorer som de anser kan få fler lantbrukare att anlägga 

biogasanläggningar (Figur 3). Enligt deras svar ska tillståndsprocessen vara enkel och lätt att 

förstå, så att man snabbt kan komma igång. Vidare nämner de att efterfrågan på biogas bör 

vara större för att lantbrukare ska tycka att det är tillräckligt attraktivt att investera i en 

anläggning. Stöden för biogas tycker lantbrukarna måste vara garanterade och långsiktiga, för 

att lantbrukare ska kunna klara av den ekonomiska belastningen. Enligt lantbrukarna behöver 

det finnas tillgänglig och lättförståelig information om allt som rör gårdsbaserad biogas-

produktion. De hade velat ha mer information om hela tillståndsprocessen, de olika stegen 

som den omfattar men även om hur man ska tillväga och tänka vid val av tekniska lösningar 

samt vilka byggmaterial som lämpar sig mest för byggnation av en biogasanläggning. 

Lantbrukarna säger att de har fått ta hjälp av konsultföretag och Hushållningssällskapet för att 

ta sig igenom den omfattande tillståndsprocessen. Sist nämner de även att det bör finnas mer 

möjlighet till kunskapsutbyte mellan lantbrukare, aktörer och biogasproducenter.    

  
 

Hinder Lantbrukare 

Kategori 1 

 

Lantbrukare 

Kategori 2 

Lantbrukare 

Kategori 3 

   1  2  3  4  1  2  1  2  3  4  

Tillståndsprocessen är 

besvärlig 

  

X X X X X X 
    

Ekonomin och 

lönsamheten är dålig  

X X X X 
 

X X X 
  

Höga 

investeringskostnader 

  

 
X 

     
X X 

 

Dåligt 

produktionsresultat  

 
X X X 

      

Dålig marknad och 

efterfrågan  

X X 
    

X 
   

Tekniska problem  

  

  
X X X 

     

Höga kostnader för 

underhåll 

   
X 

      

Kunskapsbrist 

angående biogas hos 

lantbrukarna 

  

   
X 

      

Det finns osäkerhet 

kring samarbete 

    
X 

     

Dålig tillgång på andra 

substrat 

X 
        

X 

Dålig acceptans från 

grannar 

 X         
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Figur 3. Faktorer som kan få fler lantbrukare att anlägga biogasanläggningar.    

Lantbrukare Kategori 1,2 och 3.   
   

5.3 Lantbrukarnas intresse och syn på biogas  
  

Utöver vår frågeställning har vi fått en del åsikter hur lantbrukarna (Kategori 1, 2 och 3) ser 

på biogasfrågan. Trots den låga lönsamheten visade samtliga lantbrukare som har en 

biogasanläggning i drift (Kategori 1), ett starkt intresse för biogas. Drivkraften bakom 

biogasproduktionen var enligt lantbrukarna att producera förnybar energi, få en bättre gödsel 

att sprida på åkermark, att bli självförsörjande på el men även nyfikenhet på tekniken. När 

lantbrukarna bestämde sig för att satsa på biogas, tänkte de inte enbart på ekonomin utan även 

på miljön. De nämnde att skulle man tjäna pengar, så skulle man satsat på något annat än 

biogas. Gemensamt för majoriteten av lantbrukarna är att de hade finnanserat sin verksamhet 

genom lån, investeringsstöd och eget kapital. Samtliga lantbrukare har gödsel från sin egen 

gård som det primära substratet i anläggningen och de har inte ingått ett samarbetsavtal med 

andra, dock har hälften av de ibland tagit in gödsel från andra gårdar. Avslutningsvis nämner 

lantbrukarna att de är positiva till det beslut de tog om att investera i en biogasanläggning och 

hälften av dem har även ambition att satsa på andra projekt och bygga ut befintliga 

biogasanläggningar (Bilaga IV).   

  

Gemensamt för de lantbrukare som inte har en biogasanläggning, men som har intresse för en 

sådan (Kategori 2) är en vilja om att bli självförsörjande på el och att de helst inte vill 

samarbeta med andra utan istället driva en egen biogasproduktion. Vidare skulle båda 

lantbrukarna finansiera sina anläggningar genom stöd och eget kapital. Det som skiljer de åt, 

är att den ena lantbrukaren har en ekologisk produktion och är i behov av biogödsel och ifall 

han ska satsa på en anläggning ser han uppgraderingen av biogas som ett alternativ. Medan 

den andra enbart skulle använda biogasen till elkraft och värme (Bilaga V).   
  

Samtliga lantbrukare som inte har en biogasanläggning och som inte har intresse för att 

anlägga en sådan (Kategori 3) skulle eventuellt kunna tänka sig att bygga en anläggning om 

de fick ingå samarbetsavtal med andra lantbrukare, dock påpekar de att det inte är aktuellt just 

nu. Hälften av lantbrukarna skulle kunna tänka sig att leverera gödsel till andra biogas-

anläggningar, dock nämner de att det inte finns någon anläggning i närheten. Slutligen 

nämner lantbrukarna att i dagsläget har de inga planer på att satsa på biogas (Bilaga VI).     
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6. Diskussion  
 

6.1 Potential för gårdsbaserad biogasproduktion i Hallands län   
  
Lantbrukarnas intervjusvar har inte kunnat besvara den delen av frågeställningen som rör 

potentialen för gårdsbaserad biogasproduktion i Hallands län. För att besvara denna fråga har 

vi därför fått använda oss utav information i form av vetenskaplig litteratur. Även 

jordbruksverkets statistik angående antalet djur som står för den gödselmängd som produceras 

i länet, har hjälpt oss att besvara denna fråga.  

 

År 2012 konstaterades det att det fanns en ökad potential för biogasproduktion från 

lantbruksbaserade substrat i Hallands län. Redan då fanns det en tanke om möjligheter till att 

fördubbla biogasproduktionen i länet, genom att anlägga planerade biogasanläggningar och 

bygga ut de befintliga som fanns (Sandberg et al., 2012). Enligt Torén och Pettersson (2018) 

kommer den största potentialen i Hallands län främst från jordbruket. Med närhet mellan 

tätort och landsbygd och med en välutvecklad infrastruktur har Halland goda möjligheter för 

att avsätta den gas som kan produceras (Averfalk et al., 2014). Dessutom sträcker sig det 

nationella gasnätet längst hela kusten (Torén och Pettersson, 2018). Detta visar att Halland 

kan betydligt utöka sin produktion av biogas just inom lantbruket. En positiv aspekt med att 

länet har nära tillgång till det nationella gasnätet, är att det blir lättare att få en marknad för 

den gas som produceras. Dock kan tillgången till gasnätet ge en negativ påverkan på 

biogasproduktionen, eftersom det blir lättare att köpa in den importerade gasen, som i sin tur 

konkurrerar med den svenska.  

   

Dahlgren et al., (2013) gjorde en beräkning för teoretisk biogaspotential för år 2030 för varje 

enskilt län i Sverige. I deras beräkning av potentialen för biogasproduktion hamnade Halland 

på en delad tredje plats tillsammans med Stockholm och Kalmar. Det som fastställer deras 

likvärdiga position är att de har mycket jordbruk eller stora städer. I Hallands län har 

biogasproduktionen ökat stabilt fram till år 2013, efter det har utvecklingen varit växlande 

(Wågdahl, 2018). Att biogasproduktionen har varit varierande tror vi kan bero på flera 

faktorer. Dels har utvecklingen för biogastekniken varit långsam och kunskapen om biogas 

har varit låg. En betydande faktor kan ha varit de stora investeringskostnaderna, vilket kan ha 

påverkat en lantbrukares beslut om att investera i en anläggning. Vi tror även att investerings- 

och produktionsstöden som har varierat under åren, har skapat osäkerhet angående satsningar 

på gårdsbaserad biogasproduktion. Dessutom har länet inte prioriterat användningen av 

biogas, vilket kan ha resulterat i en låg efterfråga och marknad för den producerade biogasen.  

 

I dagsläget finns det förutsättningar för att kraftigt expandera produktion av förnyelsebar 

energi och det är just inom lantbrukssektorn som den stora potentialen finns i form av biogas 

från gödsel och halm (Länsstyrelsen Hallands län, 2019b). Utifrån jordbruksverkets statistik 

kan man utläsa, att antalet lantbruksdjur som står för den produktion av gödsel, som kan 

användas till biogasproduktion i Hallands län har mellan år 2012 och 2018 varierat. Överlag 

har antalet nötkreatur och grisar minskat en del, medan värpkycklingar har minskat till nästan 

hälften. Vidare har får, höns och slaktkycklingar ökat i antalet. Detta tyder på att mängden 

producerad gödsel är ungefär den samma (Jordbruksverkets statistikdatabas, 2018). Vi tror att 

tillgången på gödsel är i stort sett oförändrat, eftersom vissa djurslag har minskat, medan 

andra har ökat i antal, dessutom blir det allt mer vanligt med stora djurproducenter. Om man 

bortser från djurhållningen, ser vi det som en positiv aspekt, eftersom det är just dem som har 

störst möjlighet till att ha en egen biogasproduktion.  
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Länsstyrelsen i Hallands län (2019) konstaterade att det fortfarande finns en ökad potential för 

gårdsbaserad biogasproduktion i Hallands län. En regional plan för länets användning av 

förnybara drivmedel kommer att tas fram under år 2019, vilken förhoppningsvis kommer öka 

efterfrågan och användningen av biogas som fordonsbränsle. 

  

6.2 Förutsättningar  
  

När det kommer till förutsättningar för att nå en lyckad biogasproduktion har det förändrats en 

del. Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi i Hallands län har ökat (EMC, 

2018), vilket bland annat har gjort biogas mer efterfrågad på marknaden. Trots att länet delvis 

har ställt om till förnybar energi, tror vi att det krävs mer insatser som till exempel att 

biogasen borde vara ett första handsval i investeringar och upphandlingar. De senaste åren har 

det tillkommit olika subventioner för biogas, vilket främjar den inhemska biogas-

produktionen. Även om det finns subventioner för gårdsbaserad biogasproduktion, tror vi inte 

att dem är tillräckliga i förhållande till kostnader som uppkommer i samband med 

anläggningen av biogasproduktionen. Förutsättningar har även påverkats av den importerade 

danska biogasen som får dubbelt stöd i form av produktionsstöd i ursprungslandet och 

skattebefrielse i Sverige. Det gör att priset på den danska biogasen inte ens motsvarar 

produktionskostnaden för den svenska biogasen (Energigas Sverige, 2018). Dock pågår det en 

utredning om att skapa konkurrens-kraftiga och hållbara villkor för den inhemska biogasen 

(Kommittédirektiv, 2019). Detta tror vi starkt på och hoppas på att den svenska biogasen får 

ett högre värde. Vidare är produktionskostnaderna för biogas trots ett stort antal framsteg 

gjorts väldigt höga i jämförelse med elproduktionskostnader från sol- och vindkraftverk 

(Bahrs och Angenendt, 2018), vilket kan göra att biogasproduktionen framstår som ett dyrt 

koncept. Tekniken för gårdsbaserade biogasanläggningar är fortfarande under utveckling 

(Meurling, 2015). Trots att en del av de tekniska problemen för anläggningar har stabiliserats, 

förekommer det fortfarande störningar vilket resulterar i en låg gasproduktion (Ahlberg-

Eliasson, 2015). Att lantbrukare som vill satsa på biogas tar lärdom och byter kunskap med 

lantbrukare som har en biogasanläggning i drift, tror vi kan vara till stor hjälp när det gäller 

val av material och tekniska lösningar vid byggnation av anläggning.  

 

Den tillståndspliktiga gränsen för gårdsbaserade biogasanläggningar har höjts (SFS 

2013:251), vilket gör att en lantbrukare som producerar biogas under gränsen för tillstånd, 

behöver inte gå igenom hela den komplicerade tillståndsbiten med flera lagstiftningskrav 

(Ahlberg-Eliasson, 2015). Detta ser vi positivt på, då vi tror många lantbrukare avskräcks av 

den långa och invecklade tillståndsprocessen. Genom att höja gränsen för tillstånd, tror vi kan 

få fler att satsa på gårdsbaserad biogasproduktion.  

 

6.3 Faktorer som krävs för lyckad biogasproduktion   
 
För att nå en lyckad biogasproduktion krävs det en hel del satsningar från både regeringens- 

och riksdagens sida, men även också från myndigheter, kommuner och regioner. De 

subventioner som den danska biogasen får i sitt land samt den skattebefrielse som den har i 

Sverige, motsvarar inte ens det gödselgasstöd som den svenska biogasen har (Energigas 

Sverige, 2018). Vi anser att det bör säkras lika konkurrensvillkor mellan importerad och 

svensk biogas, det kan göras genom att utöka dem stöd som finns för den svenska biogasen 

idag till en nivå som motsvarar den ekonomiska hjälpen som dansk gas får. För att påskynda 

omställningen inom lantbrukssektorn i Hallands län, behövs det flera projekt i så väl 

forskning som utveckling mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Utöver det behövs 
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det skapas arenor för samverkan, där kunskapsutbyte kan ske (Länsstyrelsen Hallands län, 

2019a). För att ta tillvara på biogas som resurs, tycker vi att det måste finnas styrmedel som 

riktar sig till att höja efterfrågan och öka biogas-produktionen. Ett beslut om långsiktiga 

villkor bör fattas före år 2021, eftersom det statsstödgodkännande för skattebefrielse om 

biogas inte längre gäller efter det. Vidare anser vi att det bör införas ett biogasregister med 

ursprungsgarantier för biogas i Sverige, som innebär att man verkligen använder biogas som 

är svensk. Ett system som många andra länder redan använder sig utav idag, när de handlar 

med biogas (Energigas Sverige, 2018). Genom att implementera ett sådant system i Sverige, 

kan man lyfta den svenska biogasen, vilket kan skapa en mer utvecklad biogasmarknad 

nationellt.  

 

Idag är processerna för tillstånd långdragna och kostsamma, vilket belastar den enskilde 

lantbrukaren och den biogasanläggning som planeras. Vi anser att tillståndsprocesserna bör 

därför ses över och göras mer effektiva. Vi tycker även att tiden för beslut om tillstånd bör 

förkortas, och att myndigheternas tolkning av lagstiftningen bör vara den samma för samtliga 

lantbrukare i hela Sverige. Eftersom det visat sig att Länsstyrelserna tillämpar lagstiftningen 

på olika sätt, det kan leda till olika resultat för biogasanläggningar, trots att de utgår från 

samma lagstiftning (Energigas Sverige, 2018). För att göra detta möjligt tror vi att politikerna 

bör besluta om ökade resurser till de myndigheter som beslutar om biogas. Biogasproduktion 

innefattar flera olika områden och aktörer, som exempelvis jordbruk, energibolag samt 

fordonssektorn. Vi anser att det bör skapas en plattform för informationsutbyte, för att nå 

lyckade biogasprojekt. Genom att öka kunskapsnivån hos lantbrukare, tror vi kan höja 

tryggheten för att investera i biogasanläggningar och på så sätt det öka gårdsbaserad 

biogasproduktion. Eftersom det oftast är flera olika aktörer som är inblandade i produktion av 

biogas, är det därför viktigt att dem har en gemensam syn för hur biogas kan bidra till 

miljöeffekterna men även också för samhällsnytta den gör (Tamm och Fransson, 2011).  

 

Den teknik som finns för biogas är i dagsläget under utveckling, eftersom det fortfarande sker 

upprepade störningar och utmaningar hos majoriteten av biogasanläggningar (Meurling, 

2015). Vi tycker därför att det finns ett behov av att förbättra tekniken inom gårdsbaserad 

biogasproduktion. Val av rätt teknik är central för hela biogasanläggningen och bör baseras på 

tillgängliga substrat och förutsättningar i närområdet. För att öka antal biogasanläggningar 

krävs ytterligare förbättringar av processeffektiviteten och utvecklingen av ny teknik för 

blandning av substrat, övervakning och kontroll av hela produktionsprocessen (Weiland, 

2009). Inkorrekta val utav den tekniska utrustningen inom anläggningen kan bland annat leda 

till försämrade produktionsresultat som i sin tur ger sämre lönsamhet (Tamm och Fransson, 

2011). Detta kan påverka lantbrukarnas intresse för biogas negativt. Det krävs alltså väldigt 

mycket kunskap för att förstå de olika operativa parametrarna inom anläggningen, för att hela 

anläggningen ska fungera optimalt och  
   

6.4 Faktorer som hindrar utvecklingen av biogasproduktionen inom 
lantbrukssektorn  
 
Genom vår analys av resultaten från intervjusvaren med lantbrukare som har en biogas-

anläggning i drift, kan vi se att det finns flera faktorer som hindrar utvecklingen av gårds-

baserad biogasproduktion idag. Enligt de intervjuade lantbrukare har ekonomin och 

tillståndsprocessen varit de allra största hindren, vilket även lyfts fram i Naturvårdsverkets 

rapport (Tamm och Fransson, 2011). Ekonomin i lantbrukarnas mening kan omfatta allt från 

investering, produktion och lönsamhet i anläggningen. Då investeringskostnaderna är väldigt 

höga, kan det vara svårt med finansiering, detta är dock individuellt för varje anläggning 
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(Edström et al., 2008). Till en början måste man ha tillräckligt med eget kapital, så att det 

täcker hela investeringskostnaden, vilket de flesta lantbrukare inte har och då behöver man 

vända sig till banken för att ta lån. För de flesta lantbrukare har produktionsresultaten och 

lönsamheten från början varit för låga gentemot vad de själva hade förväntat sig, två 

lantbrukare beskriver det på följande sätt:  

“Det svåraste var att få en kalkyl” (Kategori 1).  

En av lantbrukarna tyckte även att anläggningen är dyr i underhåll och drift och att 

produktionsresultaten inte kompenserar för dessa kostnader. Slutligen påpekade en 

lantbrukare även att priserna på energimarknaden kan variera väldigt mycket och på så viss 

påverka lönsamheten, genom att hämma investeringar och avsättningen, vilket även nämns i 

Naturvårdsverkets rapport (2012). Lantbrukaren beskriver energimarknaden på följande sätt:  

”Den kan vara väldigt alltså volitativ, alltså det går väldigt mycket upp och 

ner och det är också någonting som är en parameter som man får liksom 

beakta när man jobbar med energi” (Kategori 1).  

Det andra stora hindret tycks vara tillståndsprocessen, då det är flera myndigheter som är 

inblandade som ska godkänna anläggningen, såhär beskrev en lantbrukare det:  

“Tillstånd är nog det övergripande och största problemet vi har i det här 

landet, det är att få tillstånd till alla saker” (Kategori 1).  

Alla lantbrukare var överens om att tillståndsprocessen tog lång tid innan de kunde påbörja 

sin byggnation av anläggningen. Tillståndsprocessen omfattar flera olika komplicerade steg, 

vilka kan vara svara och ta lång tid att ta sig igenom (Interreg, 2018). En av lantbrukarna 

tyckte att det var många trösklar i tillstånden, då den innefattar flera olika steg och måste 

godkännas av olika myndigheter. En annan tyckte även att det är väldigt mycket byråkrati 

samtidigt som det är mycket att hålla ordning på.    

   

De lantbrukare som har en biogasanläggning i drift tyckte att det finns även fler mindre 

svårigheter som kan förekomma under resans gång och som kan göra att utvecklingen av 

biogasproduktionen inom lantbruket bromsas upp. Dessa svårigheter kan bland annat vara 

störningar och tekniska problem i anläggningen, vilket har förekommit i en större omfattning 

än vad lantbrukarna förväntat sig. Meurling (2015) beskriver att biogastekniken fortfarande är 

under utveckling, vilket gör att tekniska problem och utmaningar inom anläggningen ofta är 

återkommande. Till tekniska fel och driftsproblem hör bland annat fel på omrörare i 

rötkammare eller/och efter rötkammare men även i blandnings brunnen. Vidare har 

anläggningar drabbats av problem med takets konstruktion samt takets infästning. En del 

anläggningar har dimensionerats fel, vilket har lett till fel med pumpsystem. Stora problem 

har även orsakats av system för varmhållning, där det förekommit fel på pannans inställningar 

och läckage av värmeslingor. Många biogasanläggningar har haft svårigheter med 

kraftvärmesystem, som till en del har orsakats av höga svavelvätenivåer. Det har även 

förekommit gasläckage samt problem med igenfrysning av olika mekaniska delar i 

anläggningen. Detta tyder på att även nybyggda system kan skapa stora bekymmer för den 

som producerar biogas (Ahlberg-Eliasson, 2015). Även om driftsstörningar och tekniska fel 

åtgärdas under tidens gång, behövs det fler satsningar för utveckla de tekniska lösningar som 

finns tillgängliga idag. Från början bör man tänka på att välja en byggentreprenör, som har 

den kompetensen som krävs för att bygga en rätt dimensionerad anläggning, så att 

anläggningen fungerar långsiktigt och hållbart (Parmlind, 2014).  
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Vidare tyckte en del av lantbrukarna att det kunde ha gjort ett bättre val av generator, 

rötkammarens kapacitet, kabeldragning eller annat som rör de tekniska lösningarna innan 

anläggningarna sattes i drift. Två lantbrukare tyckte även att de kunde ha varit mer pålästa och 

haft mer kunskap innan de byggde anläggningen, eftersom det antagligen hade påverkat deras 

val av material, samtidigt så hade en av dem även velat göra det mer servicevänligt då är det 

mycket krångel med tekniken i anläggningen. Slutligen nämns det att acceptansen för 

gårdsbaserad biogasproduktion är mycket liten bland grannarna runtom. Anläggningar tycks 

störa utsikten eller att det förekommer oväntade ljud som inte hör till det idylliska livet på 

landet. Vid en byggnation av en biogasanläggning kan man därför försöka hitta en plats för 

anläggningen i nära anslutning till övriga byggnader, för att påverka landskapsbilden så lite 

som möjligt (WSP, 2018). Detta sammanfattas av en lantbrukare på följande sätt: 

“Det finns ju en liten tro att om man bor på landet så ska allting vara tyst 

och lugnt, men jag menar att vi ska ju bedriva en verksamhet och vi ska 

bedriva en energiproduktion för att vi ska kunna leva så som vi gör och då 

måste det vara någonstans också” (Kategori 1).  

De lantbrukarna som inte har en biogasanläggning idag (Kategori 2), men som har intresset 

för att bygga en sådan, antar att hindren för gårdsbaserad biogasproduktion kan vara 

kostnader och lönsamheten, vilket en lantbrukare uttryckte såhär:  

“Vi tror inte att där finns någon som tjänar pengar på biogas idag” 

(Kategori 2).  

Lantbrukarna tyckte även att tillståndsprocessen kan vara komplicerad, vilket uttrycks av en 

lantbrukare på följande sätt:  

“Tillståndsbiten går väl att förenklas alltid, myndigheter kan ställa många 

konstiga frågor, man kan ifrågasätta deras sakkunskap, jag anser att det är 

ganska låg standard på myndigheterna, det är precis som att 

myndigheterna inte bryr sig om att det kostar oss pengar. Varför ska man 

krångla till det?” (Kategori 2).   

Det finns även en viss osäkerhet kring samarbete med andra lantbrukare angående hur man 

ska dela upp ansvaret inom anläggningen, men även för hur kostnader för transporter till och 

från anläggningen ska fördelas. Vidare nämner en lantbrukare att det händer väldigt mycket i 

utvecklingen för lantbruksbaserad biogasproduktion idag, detta kan vara en av anledningarna 

till att en del lantbrukare avvaktar med att satsa på en anläggning. En annan anledning kan 

också vara att det är mycket underhåll och mycket som kan krångla i en biogasanläggning.   

   

Merparten av de lantbrukare som inte har en biogasanläggning och som inte är intresserade 

utav att anlägga en sådan (Kategori 3) har samma uppfattning som de övriga lantbrukarna vi 

nämnt tidigare angående de ekonomiska förutsättningarna. De tyckte att lönsamheten från 

biogasanläggningen spelar väldigt stor roll och även efterfrågan på biogas är en faktor som 

kan påverka deras beslut angående biogasproduktion. Lönsamheten är alltså problematisk för 

de flesta biogasproducenter i Sverige (Energigas Sverige, 2018). En lantbrukare anser att det 

är för stora investeringar och att det är för lite pengar man får tillbaka, han menar att man vill 

kunna tjäna pengar på biogas. Ett hinder för en av lantbrukarna är att han enbart har höns-

gödsel som substrat och det är välkänt, att det är problematiskt att röta för sig själv (Carlsson 

och Uldal, 2019). Det finns ingen tillgång på annan gödsel i närheten. Dock borde han 

undersöka om det finns andra substrat såsom till exempel odlingsrester eller foderrester som 

skulle kunna användas i rötningen. På en annan gård vill ägarna vara mer flexibla, deras 
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koncept är att inte behöva skuldsätta sig för mycket, utan köpa det mesta i kontant, vilket kan 

vara svårt när man ska investera i en biogasanläggning. Det hela sammanfattar en lantbrukare 

såhär:  

“Det är inte jättestor lönsamhet i jordbruket som det är nu och då kan man 

inte låna en massa pengar och betala ränta på det, då måste man ha 

lönsamhet i det, tyvärr är det inte tillräckligt attraktivt än” (Kategori 3).   

 

6.5 Faktorer som kan få fler lantbrukare att anlägga 
biogasanläggningar   
 
Utifrån våra intervjusvar har vi fått fram tydliga faktorer som kan få fler lantbrukare att satsa 

på biogas. För att få fler lantbrukare att anlägga biogasanläggning krävs det bland annat att 

man har ett genuint intresse för biogas. Dessutom krävs det att det finns förutsättningar på 

gården för att skapa en hållbar biogasproduktion. Detta innebär att man måste ha en 

tillräckligt god djurproduktion och växtodling, som kan säkerställa tillgången till substrat som 

ska rötas i anläggningen (Biogas Syd, 2009). En mindre produktion på gården innebär dock 

inte att man måste avstå från att satsa på biogas, istället kan man ingå ett samarbete med andra 

lantbrukare i närheten, genom att leverera eller ta emot gödsel från varandra. För att få fler 

lantbrukare att satsa på biogas måste efterfrågan på gårdsbaserad biogas öka. För att 

säkerställa att den svenska lantbrukaren får mer konkurrenskraft bör det finnas en god 

marknad med stabila energipriser. Dessutom bör regioner och kommuner sätta krav på att det 

ska upphandlas mer med biogasproducenter.    

  

Tillståndsprocessen är en långdragen och invecklad flerstegsprocess där många oberoende 

från varandra myndigheter är inblandade (Interreg, 2018). Processen är oftast för komplicerad 

för att lantbrukarna ska kunna klara av att ansöka utan externhjälp. Tillståndsprocessen 

behöver därför förenklas och göras mer begriplig för de lantbrukare som har en 

tillståndspliktig biogasproduktion, samt bör tiden för beslutet kortas ner. För att lantbrukare 

ska kunna investera i biogasproduktion och klara den ekonomiska situationen, krävs det 

stabila stöd som är garanterade och som inte plötsligt ändras eller försvinner samt som är 

anpassade till den verksamhet som bedrivs (Ahlberg-Eliasson et al., 2016). Även information 

om gårdsbaserad biogas behöver vara mer tillgänglig för lantbrukare. Det bör anordnas fler 

informationsträffar och möten, där lantbrukare skulle kunna ta lärdom från varandra och dela 

med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper. Aktiv spridning av kunskap och information 

om gårdsbaserad biogas kan tillsammans med ekonomiska bidrag, leda till en expansiv 

utveckling av biogasproduktionen inom lantbruket (Lantz, 2006). Även samverkan mellan 

lantbrukare, olika aktörer, kommuner och myndigheter kan vara ett steg i rätt riktning 

(Grontmij, 2009). Det bör även finnas en möjlighet att titta på olika anläggningar för att få 

mer perspektiv på gårdsbaserad biogasproduktion.   
   

6.6 Förståelse för cirkulär ekonomi    
  

Biogasproduktion associeras oftast till enbart energiproduktion, men är i grunden relaterad till 

andra faktorer såsom avfallshantering, minskning av växthusgasutsläpp samt minskad 

användning av icke förnybara resurser (Grandoa, 2017). Tyvärr är kunskapen om dess breda 

område begränsad. Alla intervjuade lantbrukare har svarat att de har förståelse för hur den 

cirkulära ekonomin fungerar. Dock verkade kunskapen vara större hos de som driver en 

biogasanläggning och hos de som har intresse för en sådan, då de kunnat förklara innebörden 
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av hela konceptet. De lantbrukare som har eller vill satsa på biogasproduktion tyckte 

gemensamt att biogas ingår i ett slutet kretslopp. En väsentlig faktor som lantbrukarna 

nämnde var vikten av att driva ett hållbart jordbruk, där man kan ta tillvara på energin som 

finns bundet i gödseln och restprodukter från lantbruket, genom att röta dem till biogas. En 

stor fördel med biogas-produktion är att man som lantbrukare kan bli självförsörjande på el 

och värme, och på så sätt minska sina kostnader för den el som man annars skulle behövt 

köpa in för sin egen produktion. Samtidigt kan man få ut en bättre gödsel som är i stort sätt 

luktfri samt som har mer tillgängligt kväve, som i sin tur kan användas på åkermark som 

växtnäringskälla. Biogödsel kan på så sätt ersätta importen av den dyra och icke miljövänliga 

konstgödseln. Detta är särskilt viktigt för de lantbrukare som bedriver ekologisk produktion, 

eftersom deras tillgång på växtnäringskälla är begränsad. Lantbrukarna nämner att biogasen 

kan säljas vidare eller uppgraderas till fordonsgas och på så sätt användas i bilar och bussar, 

men att det i framtiden också kan användas i traktorer och jordbruksmaskiner. Lantbrukarna 

tyckte även att alla kan bidra med något och om kommuner och regioner går över till gasbilar 

och gas, kan man få en marknad för det avfall som ändå produceras. Med andra ord blir ens 

avfall en resurs i produktionen, vilket bidrar till samhällsnytta (Regeringskansliet, 2015), där 

alla kan till exempel ta del av kollektivtrafiken och den allmänna miljönyttan. 

Sammanfattningsvis beskriver en av lantbrukarna den cirkulära ekonomin såhär:   

“Ja, allting blir ekonomiskt, hållbart och lite billigare” (Kategori 2).   

 

6.7 Jämförelse mellan Hallands-, Skåne- och Kalmar län  
  
Hallands län innefattar mycket jordbruk och tillgången på både gödsel och avfallsprodukter 

från lantbruket är därför stort. Detta ger betydliga möjligheter för gårdsbaserad biogas-

produktion (Wågdahl, 2018). Trots den stora potentialen för biogasproduktion inom 

lantbruket är den inte helt nyttjad, då efterfrågan på biogas fortfarande är låg. Inom 

fjärrvärmeproduktionen har kommunerna i Hallands län i stort sett övergått från naturgas till 

biogas (EMC, 2018). I Halmstads kommun drivs bussarna inom kollektivtrafiken med biogas, 

vilket till stor del också görs i Falkenberg och Kungsbacka kommun. I Laholms kommun 

använder man biogas som fordonsbränsle i sopbilarna. I Hylte kommun är möjligheten till att 

tanka biogas helt begränsad, eftersom energiföretag anser att efterfrågan på biogas är för liten 

för att en investering i en tankstation ska ske. Vilket resulterar i ett dilemma för den privata 

och kommunala sektorn, då det inte finns någon möjlighet till att tanka biogas. Man borde 

undersöka om det finns andra aktörer eller kommuner som skulle kunna bygga enkla mindre 

tankstationer, vilket är billigare i jämförelse med stora tank-stationer. Det skulle öppna fler 

tankmöjligheter och på så sätt skapa en större efterfråga och en bättre marknad för biogas 

(Åström, 2017). I nuläget har Halland inga tydligt uppsatta mål vad det gäller produktion och 

användning av biogas, dock pågår det ett arbete för att ta fram en ny energi- och 

klimatstrategi som planeras att vara klar till oktober 2019 (Länsstyrelsen Hallands län, 

2019a).  

   

Jämförelsen mellan Halland–, Skåne– och Kalmar län visar att det finns en skillnad mellan 

länen vad det gäller utveckling för biogassektorn. Skåne och Kalmar är goda exempel på hur 

produktionen och efterfrågan på biogas kan öka. I Skåne pågår det ett framgångsrikt 

samarbete mellan flera olika aktörer, företag, myndigheter och forskning, dessutom strävar 

politiker i länet för att främja gasens position inom näringslivet och på marknaden. Till att 

börja med använder Skånetrafiken i dagsläget biogas till en stor del av sina fordon (Region 

Skåne och Biogas syd, 2011). På kommunal- och företagsnivå anordnas det mässor, 

konferenser och olika evenemang för att främja inköp av biogasdrivna tjänstebilar. I Skåne 
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län arbetas det även aktivt för att främja användningen och produktionen av biogas inom 

lantbruket. För att nå ut till lantbrukare har det arrangerats kurser med olika teman såsom 

“Biogödseldag” och “Småskalig uppgradering av biogas”. Det har också arrangerats 

seminariedagar, studieresor samt visningar av gårdsbaserade biogasanläggningar som är i 

drift. Ytterligare har det arbetats med två projekt för att lyfta fram biogas inom lantbruket. En 

av dem är “Kommunikations-strategi för biogödsel” med ett mål om att få fram strategi och 

tips på hur olika insatser kan göra att efterfrågan på biogödsel ökar. Näst följande är “Hållbar 

energi för de gröna näringarna” med ett syfte att höja kunskapsnivån hos lantbrukare, men 

även uppmärksamma dem om hållbar produktion och användning av energi (Biogas Syd, 

2014). Sist men inte minst har det tagits fram “Klimat- och energistrategi för Skåne 2018” 

vilket hjälper hela regionen och enskilda kommuner arbeta effektivt mot uppsatta mål för 

biogas (Andersson et al., 2018).   

  

Även Kalmar arbetar framgångsrikt med utvecklingen inom biogasområdet, där kommunalt 

samarbete har hjälpt till att lyfta fram biogasen i länet. De olika satsningarna som gjorts i 

Kalmar har gjort det möjligt att använda biogas som huvuddrivmedel i kollektivtrafiken och i 

kommunala tjänste- och renhållningsbilar (WSP, 2018), det finns även möjlighet att ställa 

krav på upphandlingar av biogas för godstransporter (Johansson, 2015). Tack vare strategin 

och delmålen som togs fram och som innefattar ökad kunskap, driven utveckling och ett 

samarbete mellan olika aktörer i länet har man kunnat effektivisera de olika satsningarna för 

biogas i länet (WSP, 2018). Kalmar län har väldigt god biogaspotential och har höga 

ambitioner om att utveckla produktion och användning av biogas. Dock återstår det 

fortfarande att få företag inom näringslivet och privatpersoner att ställa om till biogas 

(Johansson, 2015).   

  

Efterfrågan på biogas kan öka om regionen och kommunerna i Halland höjer kunskapsnivån 

och förståelsen för biogas på myndighetsnivå och hos lantbrukare. I länet finns det ett 

samverkansprojekt mellan olika aktörer och myndigheter, som anordnas av Arena Grön 

Tillväxt och som har som syfte att bidra till att utvinna och använda förnybar energi. Vi 

tycker att dem bör arbeta mer aktivt med att anordna flera olika projekt såsom kurser, träffar 

och seminarier för att nå ut till fler personer har intresse för biogas eller som är verksamma 

inom biogaskedjan. För att kunna effektivisera tillståndsprocessen och tiden för beslut, bör 

myndigheterna tilldelas fler resurser i form av sakkunniga anställda. I syfte att undvika 

moment 22 bör energibolag och den kommunala sektorn ingå ett samarbete, så att det 

investeras i fler tankstationer inom länet. I Hallands län bör det också på kommunal nivå 

upphandlas mer med biogas, så att mer av kollektivtrafiken och tjänstefordon drivs med 

biogas. Man bör få privata personer att ställa om till biogas. Utöver det bör politikerna i 

Halland förstärka biogasens position inom näringslivet genom att främja användningen av 

biogas. Vi tycker alltså att det krävs att flera aktörer samarbetar för att utveckla produktionen 

och användningen av gårdsbaserad biogas. De ovannämnda förslagen skulle kunna skapa en 

stabil biogasmarknad i länet och sätta Halländsk biogas på kartan.    

 

6.8 Koppling till miljömålen 
 
Med sin mångsidighet bidrar biogasen till de allmänna samhällsnyttor som innefattar 

produktion och användning av biogas, men även till att uppfylla åtta av de svenska 

miljökvalitetsmålen, dessutom kan även FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling relateras 

till biogas (Albinsson, 2017). Utöver det kan biogas hjälpa till att uppfylla en av de 24 

etappmålen, som i sin tur gynnar de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet och 
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som handlar om en bättre resurshantering inom livsmedelskedjan (Energigas Sverige, 2018). 

Detta innebär bland annat att man tar hand om livsmedelsrester inom restaurang- och storkök. 

Samtidigt som man tar tillvara på avfall, återför man viktiga näringsämnen till marken genom 

den rötrest som uppstår vid biogasproduktionen. Vi anser att en hållbar produktion och 

nyttjande av biogas kan skapa trygghet inom livsmedels- och energisektorn. Även 

tillverkningen och importen av den handelsgödsel som används inom lantbruket, kan 

begränsas, eller till och med helt ersättas av biogödsel i framtiden. Vidare skulle biogas i sin 

helhet också kunna hjälpa till att fler affärsmöjligheter och arbetstillfällen skapas, samt bidra 

till utvecklingen inom den tekniska sektorn. Oftast ser man på biogas utifrån ett snävt 

perspektiv och förknippar biogasen enbart med den klimatnytta som den gör inom 

transportsektorn (Olsson och Fallde, 2014), vi tycker att den bör ses från ett mer brett 

perspektiv. Man bör fokusera mer på hela biogaskedjan, som innefattar bland annat, att ta 

vara på avfall som uppstår inom näringslivet, produktion och användning av biogas. Det kan i 

sin tur på ett hållbart sätt säkra kommande generationers framtidsbehov, samtidigt kan det 

skapas en vinst för miljön.  

6.9 Metoddiskussion och felkällor 
 
En stor del av denna uppsats bygger på intervjusvar från regionala lantbrukare.  

Eftersom vi inte kunnat ta del av mer ingående information om lantbrukarna och deras 

lantbruksverksamhet, har vi istället fått utgå från Länsstyrelsens urval, vad det gäller storleken 

på lantbruksproduktionen. Detta har medfört en begränsning av vilka lantbrukare vi själva 

kunnat välja ut för vår studie. Vi kontaktade ett tjugotal lantbrukare inom Hallands län, dock 

svarade en del inte på telefonsamtal eller på mail, samt att en del inte har velat medverka i en 

intervju. Detta har resulterat i att vi inte fått det antalet respondenter, som var tänkt från 

början, vilket i sin tur har gjort, att vi inte har fått information i den utsträckning som vi velat 

ha som grund i vår uppsats. En del av de lantbrukare som vi intervjuat, hade svarat kort och 

koncist på våra frågor, nu i efterhand hade vi önskat att vi fått mer omfattande svar, det hade i 

sin tur kunnat ge oss mer förståelse för hur de tycker och tänker kring biogas. Även vissa av 

våra frågor till lantbrukarna hade kunnat formuleras på annat sätt, för att ge mer ingående 

svar. Vi tror att det skulle ha kunnat ge oss mer grund till vårt resultat. Eftersom vi enbart har 

intervjuat lantbrukare, har vi därför fått ensidiga svar angående myndigheternas kunskapsnivå 

om gårdsbaserad biogas och hur de arbetar med tillståndsprocessen. För att få en mer rättvis 

bild borde vi även ha intervjuat myndighetspersonal. Även intervjuer med stora biogasaktörer 

hade varit värdefullt, för att få deras åsikter angående marknad och utveckling inom 

biogasbranschen. 

 

En stor del av vår vetenskapliga litteratur har vi fått från våra interna och externa kontakter, 

utöver det har vi även använt oss av sökmotorn Google och databasen OneSearch. Till en stor 

del har vi gjort sökningar på svenska, för att ytterligare bredda kunskapsområdet hade vi 

kunnat använda oss av fler vetenskapliga studier på engelska. En motgång har varit att svara 

på vår första fråga i vår frågeställning angående potentialen för gårdsbaserad 

biogasproduktion i Hallands län, vi insåg ganska fort att det inte fanns mycket information 

rörande potentialen. Angående den frågan har vi även kontaktat myndigheter som arbetar 

aktivt med biogasfrågan, dock har de heller inte kunnat ge något svar om potentialen. Istället 

har vi endast fått förlita oss på vetenskapliga artiklar och rapporter.  
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7. Slutsats 
 
Vår studie visar att det finns en ökad potential för biogasproduktion inom lantbruket i 

Hallands län, dock finns det en del åtgärder som måste vidtas för att utveckla en långsiktig 

och stabil biogasproduktion i länet. Dialogen mellan kommuner, myndighetspersonal och 

lantbrukare är bristande och bör därför förbättras samt att kunskapsnivån för inblandade 

aktörer måste höjas, då förståelsen för gårdsbaserad biogas fortfarande är begränsad. Den 

invecklade tillståndsprocessen behöver förenklas och tiden för beslut förkortas, eftersom de 

långdragna processerna bromsar uppstarten av biogasproduktionen. Myndigheterna bör ta 

hänsyn till och ha förståelse för att den gårdsbaserade biogasproduktionen oftast är en 

sidoverksamhet vid ordinarie växt– och djurproduktion, som lantbrukarna arbetar heltid med. 

Genom politikernas aktiva insatser kan det skapas en stabil marknad och en ökad efterfråga på 

biogas. Kommuner och regionen borde upphandla mer med biogas, även den svenska 

biogasen bör prioriteras före den importerade gasen. För att underlätta investeringspressen för 

de lantbrukare som vill satsa på biogas eller driver en anläggning, bör det garanteras 

ekonomiska subventioner.  

 

Fortsatta studier rekommenderas för att få fram förslag på ett effektivt samarbete mellan 

biogasaktörer, biogasproducenter och myndigheter, som i sin tur skulle kunna effektivisera de 

mål och satsningar som finns för biogas idag i länet.  

 

8. Råd till andra lantbrukare  
  

De lantbrukare som har en biogasanläggning i drift fick bland annat en fråga om vad de kunde 

ge för tips och råd till andra lantbrukare angående gårdsbaserad biogasproduktion.  

Lantbrukarna gav följande tips:   

  

Intresse och tidsplan 

Först och främst ska de ha ett intresse för biogas, men också den tid som krävs för att bedriva 

en biogasanläggning.  

 

Förutsättningar och kostnader 

De ska jobba utefter de förutsättningar som finns på gården, tillexempel utgå ifrån vad man 

har för råvaror och avsättning och bygga utifrån det.   

De ska inte bygga det för enkelt, även om det kan medföra högre kostnader. 

 

Avsättning 

De bör ha en avsättningsplan för biogasen. Har de andra bostäder, eller kontor som behöver 

värmas upp, kan detta vara bra att ha med i kalkylen.     

 

Byggnation och tekniska lösningar  

De bör prata med folk som har biogasanläggningar i drift och titta på många andra 

anläggningar innan dem bygger. De bör även tänka på att välja tekniska lösningar utefter 

deras egen produktion. De ska isolera den väl och ha ett fungerande uppvärmningssystem. De 

bör bygga det service vänligt, eftersom det är väldigt stora procedurer idag för att serva och 

reparera.  
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Bilaga I  
  

Intervjufrågor för lantbrukare som har en biogasanläggning   
    

1.    Vad var det som fick er att satsa på en biogasanläggning?    

    

2.    Hur länge har er anläggning varit i drift? Vilka är de primära substraten som används?    

    

3.    Hur har ni finansierat anläggningen?    

    

4.    Samarbetar ni med andra och i så fall på vilket sätt?  

    

5.    Hur hanteras kommunikation och ansvarsfördelning inom anläggning? (till de som gått 

ihop)     

    

6.    Är produktionsresultaten och lönsamheten som ni tänkt er?    

    

7.    Vad är ni mest positiva till efter ni har byggt anläggningen?   

    

8.    Vad såg ni som svårast i hela processen?   

    

9.    Finns det något som ni tycker skulle kunna förenklas?  Om ja, vad?   

    

10.  Har ni stött på något motstånd under uppbyggnadsprocessen? Och i så fall vad var det?    

    

11.  Är ni nöjda med beslutet ni tog om att investera i en biogasanläggning? Om JA/NEJ – 

Varför då?    

    

12.  Var det för ekonomisk vinst eller tänkte ni också på miljön, när ni satsade på 

anläggningen?   

    

13.   Har ni förståelse för hur den cirkulära ekonomin fungerar?  

   

14.  Finns det något ni skulle ha gjort annorlunda såhär efteråt?    
  

15. Vilka råd kan ni ge till andra lantbrukare som funderar på att anlägga en gårdsbaserad 

biogasproduktion?    

   
  
  

  



36 
 

Bilaga II  
  

Intervjufrågor för lantbrukare som inte har en biogasanläggning, 
men som är intresserade av att anlägga en sådan.  
    

1.    Funderar ni på att satsa på biogasproduktion själv eller i samverkan med andra    

lantbrukare?   

     

2.      Funderar ni på att leverera gödsel till/ta emot (bio)gödsel från någon annan anläggning?   

   

3.     Varför vill ni leverera gödsel till/ta emot biogödsel från någon annan anläggning?  

  

4.   Vad skulle ni se som mest intressant med biogasproduktion?   

    

5.     Skulle ni tänka er att investera själva eller gå ihop med andra lantbrukare?    

    

6.    Hur tänker ni finanserna verksamheten i så fall: lån, stöd från landsbygdsprogrammet 

eller egen finansiering?    

    

7.    Skulle ni uppgradera gasen till fordonsgas eller använda den enbart för elkraft och 

värme?    

    

8.   Vad ser ni som svårast i processen att komma igång med biogasproduktion?  

   

9. Finns det något som ni tycker skulle kunna förenklas? Och i så fall vad skulle det kunna  

vara?    

    

10. Har ni förståelse för hur den cirkulära ekonomin fungerar?   

    

11. Kan ni se att biogas, biogödselproduktion eller något annat i eran verksamhet bidrar  

till den cirkulära ekonomin?    
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Bilaga III  
  

Intervjufrågor för lantbrukare som inte har en biogasanläggning 
och är inte intresserade av att anlägga en sådan  
    
1.      Funderar ni på att satsa på biogasproduktion själv eller i samverkan med andra 

lantbrukare?   

   

2.     Funderar ni på att leverera gödsel till/ta emot (bio)gödsel från någon annan anläggning?   

   

3.     Vad är det som gör att ni avstår från att satsa på en anläggning? Alltså vad ser ni i så fall 

som ett hinder?     

   

4.     Vad skulle få er att anlägga en biogasanläggning?    

    

5.     Skulle ni kunna tänka er bygga en anläggning om ni fick gå ihop och samarbeta med 

andra lantbrukare?  – Hur skulle ni finnsera en sådan i så fall?    

   

6.     Har ni hört er för om biogas med andra lantbrukare som planerar eller driver en 

biogasanläggning?    

   

7.     Finns det möjlighet att ni i framtiden kommer att satsa på biogas? Varför/Varför inte?   

   

8.     Har ni förståelse för hur den cirkulära ekonomin fungerar?    
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Bilaga IV   
  

Intervjufrågor och svar från lantbrukare Kategori 1  
  

Frågor  

  
  
  

  
Lantbrukare 1  

  
Lantbrukare 2  

  
Lantbrukare 3  

  
Lantbrukare 4  

Vad var det som fick er 

att satsa på en 

biogasanläggning?   
   

Intresset   

   
Producera förnybar 

energi   

   

Bra för miljön    

   

Bra för företagen   
Intresset    

   

Självförsörjande på 
el    

   
Bättre gödsel   

  
  

 Nyfikenhet på tekniken   

   

Energi ur gödseln   
   

Bättre gödsel   

   

Hur länge har er 

anläggning varit i drift? 

Vilka är de primära 

substraten som 

används?   

Sedan 2011   

   
Gödsel    

   

Har tillstånd för 
annat substrat   
   

Sedan 2013   

   
Gödsel    
   

Foderrester    

Sedan 2016   

   
Kogödsel   

   

Har tillstånd för 
annat substrat   
   

Sedan 2011   

   
Kogödsel   

Hur har ni finansierat 

anläggningen?    
Investeringsstöd   

   
Eget kapital   

   

Lån   

   
Investeringsstöd   

   

Eget kapital   
   

Lån    

   
Investeringsstöd   

   

Eget kapital    

Lån   

   
Investeringsstöd   

   

Eget kapital   
   

Samarbetar ni med 

andra och i så fall på 

vilket sätt?    

Nej   

   
Ibland tagit gödsel 

från andra gårdar   

   
Kan processa mer, 

men vill då ha andra 

substrat   
   

Ej tillgång till andra 

substrat   
   

Lite gödsel från andra 

gårdar   
   

Vår biogödsel    

sprids även på andras 
arealer   

Nej   Nej   

Hur hanteras 

kommunikation och 

ansvarsfördelning inom 

anläggning?    

   

Har ej gått ihop   

  
  
  
  

Har ej gått ihop   

   
Har ej gått ihop   Har ej gått ihop   

Är 

produktionsresultaten 

och lönsamheten som ni 

tänkt er?   
   

Låg lönsamhet i 

början   
   
Bättre på senare år   

   

Bättre med 
gödselgasstöd   

   

Låg lönsamhet i början   

  
Dåligt produktionsresultat  

Räknat med en 

bättre produktion   

  
Låg lönsamhet  

   
Lång tid för rötning 

av kogödsel   
   
Borde byggt 

anläggningen större, 

för att få mer gas   
   

Bättre med 

gödselgasstöd   

  
  
  

Nej, inte riktigt   

  
Låg lönsamhet  

  
Dåligt produktionsresultat  

   

Dyr i underhåll och drift   
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Vad är ni mest positiva 

till efter ni har byggt 

anläggningen?    

Luktfri gödsel    

   

Mycket lätt att 
sprida biogödsel   

   

Kräver inte mycket 
omröring i 

slambrunnarna   

   

Bra röt rest    

   

Energi från något som 
redan finns   

   

Inget kan konkurrera med 
biogas   

   

Själv försörjande på el   
   

Elproduktion och 

värme ur gödseln   

   
Bättre gödsel med 

mer tillgängligt 

kväve   

Positiva överlag    

Vad såg ni som svårast i 

hela processen?    
   

Mycket byråkrati   

  
Behövs hjälp till 

ansökningar   
   

Miljörapport för 

biogas krävs   
   

Service får man 

sköta själv   
   
Energimarknad  

   

Tillståndsprocessen, det 

största problemet   
   

Lönsamheten   

   
Svårt med finnansering   

   

Obalanserad 
energimarknad med 

varierande priser   

Svårt att få ihop 

kalkylen   
   

Lönsamheten   

   
Lika mycket 

bekymmer och 

störningar i en liten 
som stor 

anläggning   

   

Man lär sig under 

resans gång   
  

Tillståndsprocessen, det 

största problemet   
   

Ständigt mycket tekniska 

problem   
   
Mycket som kan krångla    

Finns det något som ni 

tycker skulle kunna 

förenklas?  Om ja, 

vad?   
   

Tillståndsprocessen   

   

Får inte göra något 
själv   

utan tillstånd   

   
   

Tillståndsprocessen    

   

Många trösklar i 
tillstånden    

   

Krävs stora investeringar   
   
Kostnader   

   
Svårt att få ihop kalkylen   

   

Tillståndsprocessen 

tar tid, många 

myndigheter ska 
vara med   

   

Det är en logisk 
process som måste 

skötas   

   
Körs enbart gödsel, 

tror jag att det är 

ganska enkelt   
   

Vill veta om man får 

stödet innan man 
bygger   

  
  
El är nästan billigare 
att köpa in än att 

producera den själv  

   

Tillståndet tog lång tid    

   

Skulle varit påläst, haft 
samma erfarenhet som 

man har nu   

   

Har ni stött på något 

motstånd under 

uppbyggnadsprocessen? 

Och i så fall vad var 

det?   
   

Nej   

   
Tillståndsprocesserna   
   

Myndighetspersoner som 
ska villkora saker   

   

Grannar som tycker att 
man stör utsikten, eller att 

det är något som låter   

   
Inte mycket acceptans 

från andra på landet   

   
Problem med lönsamhet 

och finnansering   

   
Låg energimarknad 

hämmar investeringar och 

avsättningen   
   
Politiska signalerna 

angående biogas har blivit 
bättre  

   

Nej   Tillståndet    
   

Ständigt tekniska 
problem, mer än väntat   

Är ni nöjda med 

beslutet ni tog om att 

investera i en 

biogasanläggning? Om 

JA/NEJ – Varför då?   
   

Nej, med aktuell pris 
och om stödet 

försvinner    

   

Ja, vi är oerhört positiva   
   

Vi är självförsörjande på 

el   
   

En produktion som rullar 

Ja, det är vi   
   

Ja, idag är vi det   
   

Jag har ambition för att 

bygga om   
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Ja, då jag har 

intresse för det    

   

själv   

   

Man får ut bra 
gödselmedel   

   

Gödselgasstöd har hjälpt   
   

Vi vill satsa vidare på 

andra projekt   
   

   
Var det enbart för 

ekonomisk vinst eller 

tänkte ni också på 

miljön, när ni satsade 

på en anläggning?   

Skulle man tjäna 
pengar så skulle 

man satsat på annat   

   
Miljön och 

intresset   

   

Tänkte på bägge delar   
   

Hade många djur, vilket 

går hand i hand med 
gasproduktionen   
Man vill vara så 

miljövänlig man kan   
   

Tänkte på bägge 
delar   
   

Tänkte på bägge delar   
   
Skulle man tjäna pengar 

så skulle man satsat på 
annat   

Har ni förståelse för 

hur den cirkulära 

ekonomin fungerar?   
   

Gödseln omvandlas 

till energi   
   

Det skapar 

arbetskraft/ 
arbetstillfällen   

   

Ja, vi jobbar mycket med 

det   

   

Viktigt att kommuner och 

regioner har förståelse för 
det också   

   

Viktigt att hitta lösningar 
där avfall blir till resurs   

   

Det måste finnas en 
marknad där alla kan bidra 

med något   

   

Ja    

   

I kretsloppet återförs 

en bättre gödsel till 

åkrarna   
   

Elproduktion och 

värme ur gödseln   
   

   

Ja jättemycket, det är 

jätteviktigt   

   

Viktigt med ett hållbart 

jordbruk som drivs på rätt 
sätt    

   

Ta tillvara på energin som 
finns och det gör vi i allra 

högsta grad   

Finns det något ni 

skulle ha gjort 

annorlunda såhär 

efteråt?   
   
   

Kunde gjort vissa 
saker större t.ex.   

reaktor, generator, 

kabeldragning    
   

Jag har kommit så pass 
långt med det hela, så jag 

hade inte gjort något 

annorlunda   
   

Hade man dock vetat hur 
ekonomin blir så hade 

man varit mer försiktig   

Hade nog byggt en 
större rötkammare   

   

Man skulle ha byggt 
så att man kunde 

köra in en del 
fastgödsel    

   

Tekniska lösningar finns 
det massor med som vi 

hade gjort annorlunda   

   
Skulle ha byggt spetsig 

botten   
   

Byggt utvändiga 

omrörare   
   

Skulle ha flyttat ut allt så 

att det blev mer 
servicevänligt   

  
  

Vilka råd kan ni ge till 

andra lantbrukare 

angående 

biogasproduktion?   
   

Man ska ha intresse 
och djur   

   

   
   

Se över egna 
förutsättningar på gården 

och jobba utifrån dem   

    
Man ska bygga utifrån 

råvaror och avsättning   

   
Man måste börja med 

någonting och sen växa 

efterhand   
   
Ska kunna hantera det 

ekonomiskt och praktiskt   
   

Man ska inte dra på sig för 

mycket, man ska kunna 
hantera det   

  
  
  

Prata med folk som 
har 

biogasanläggningar   

   
Man måste ha tid för 

det   
   
Ligger man efter 

med allt annat på 

gården så ska man 
inte satsa på 

biogasanläggning   

   
Ha en plan med 

avsättningen   

   
Man ska inte bygga 

för enkelt, det får 

kosta lite mer   

Titta på många 
anläggningar innan man 

bygger   

Isolera den väl och ha ett 
fungerande 

uppvärmningssystem   

   
Ha ett genuint intresse för 

det   

   
Man ska tycka att det är 

kul att ”nörda” ner sig i   
biogasproduktion   
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Bilaga V  
  

Intervjufrågor och svar från lantbrukare Kategori 2  

  
  

Frågor  

  
  
  

  
Lantbrukare 1  

  
  

  
Lantbrukare 2  

Funderar ni på att 

satsa på 

biogasproduktion själv 

eller i samverkan med 

andra lantbrukare?   
    

Har ett samarbete 
med Falkenbergs 

biogas    

   
Byter bara så 

mycket jag behöver 

till mitt spannmål   
   

Själv   

Funderar ni på att 

leverera gödsel till/ta 

emot (bio)gödsel från 

någon annan 

anläggning?  

   

Levererar till 

Falkenbergs 

biogas   

Nej   

Varför vill ni leverera 

gödsel till/ta emot 

biogödsel från någon 

annan anläggning?   

  
  

För att ha 

biogödsel till den 

ekologiska 
produktionen   

   

Vill ej   

Vad skulle ni se som 

mest intressant med 

biogasproduktion?    

Intressant med 

gödsel med mer 
tillgängligt kväve   
   
Skulle varit stor 

vinst att bli 

självförsörjande på 

el   
   

Självförsörjande på 

el och energi    

Skulle ni tänka er att 

investera själva eller gå 

ihop med andra 

lantbrukare?    

   

Vore bäst att bygga 

själv   

   
Kan bli svårt med 

samarbete, 
transportkostnader   

   

Själv   

Hur tänker ni 

finanserna 

verksamheten i så fall: 

lån, stöd från 

landsbygdsprogrammet 

eller egen 

finansiering?    

   

Investeringsstöd   

   
Egen finnansering   

   

   

Stöd    

   
Egen finnansering   

   

Lån    
   

Skulle ni uppgradera 

gasen till fordons gas 

eller använda den 

enbart för elkraft och 

värme?    

   

Det är ett alternativ 

att uppgradera 

gasen   

Elkraft och värme   

Vad ser ni som svårast 

i processen att komma 

igång med 

biogasproduktion?   
   

Biogasanläggning 
kan krångla   
   

Osäkerhet kring 
underhåll    

   

Har inte möjlighet 
att ha en person där 

halva dagen    

  

Händer mycket 
med utvecklingen    

   

Osäkerhet kring 
dagens 

anläggningar    

   
Tror inte att någon 

tjänar pengar på 
biogas idag   
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Dålig lönsamhet  

   

Tillstånd, lagar och 
regler kan vara 

jättekrångligt    

   
   

  
Dålig lönsamhet   

   

Tillstånd, lagar och 

regler är inte 
enkelt    

   
Finns det något som ni 

tycker skulle kunna 

förenklas? Och i så fall 

vad skulle det kunna 

vara?   

Man skulle vilja ha 
en mer självgående 

anläggning   

Tillståndsprocessen 
kan förenklas   

   

Man kan ifrågasätta 
myndigheternas 

kunskap   

   
   

Har ni förståelse för 

hur den cirkulära 

ekonomin fungerar?    

Allting blir 

ekonomiskt, 

hållbart och lite 
billigare    
   
Man kan göra 

strömedel av 

gödsel   

Ja, är det 

genomtänkt så 

förstår jag det   
   

Man glömmer    

transporternas 

kostnader och 

påverkan på 
miljön   
   

Kan ni se att biogas, 

biogödselproduktion 

eller något annat i eran 

verksamhet bidrar till 

den cirkulära 

ekonomin?   
   

Ja, jag levererar en 

grej som någon 
annan gör om till 

det bättre   
   
Kommunen kan ha 

det till sina bussar   

   
Privatpersoner kan 

ha det till sina 

bilar   
   

Ja, om man tänker 

på 
transportkostnader   
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Bilaga VI  
  

Intervjufrågor och svar från lantbrukare Kategori 3  

  
  

Fråga  

  
  
  

  
Lantbrukare 

1  

  
  

  
Lantbrukare 

2  

  
Lantbrukare 3  

  
Lantbrukare 

4  

Funderar ni på att 

satsa på 

biogasproduktion 

själv eller i 

samverkan med 

andra 

lantbrukare?   

   

Nej   Inte just nu   Nej   Inte just nu   

   
Hade det i 

tanken för 10 

år sen   
   
Att samarbeta 

går bra men 
inte bygga 

själv   

   
Funderar ni på att 

leverera gödsel 

till/ta emot 

(bio)gödsel från 

någon annan 

anläggning?   

Ja, jag har 
samarbetat 

med 

Falkenbergs 
biogas   

   
Nackdelen var 

att de tog för 

lite gödsel åt 
gången   

Nej, inte just 
nu   

   

Ja, om det funnits 
någon i närheten   

   
Intresserad ifall 
samarbetsavtal 

finns    
   

Kan tänka mig 
leverera 

gödsel    

   

Vad är det som gör 

att ni avstår från 

att satsa på en 

anläggning? Alltså 

vad ser ni i så fall 

som ett hinder?      
   

Ekonomin   

   
Ekonomin   

   

Stora 
investeringar    

   

För lite pengar 
tillbaka   

Stora 

investeringar   
   
Vill vara flexibla   

   

Om mjölkpriset är 
dåligt vill vi kunna 

satsa på annat, men 

då skulle 
biogasanläggningen 

stå tom   

   

Jag har 

hönsgödsel 

men man 
måste ha annat 

substrat också   

   

Vad skulle få er att 

anlägga en 

biogasanläggning?   

Nej, det är inte 

aktuellt   
Tillräckligt bra 

ekonomi   

   

Har inte tid till det, 

har fullt med 

annat   
   

Det är mer för 

större gårdar, vi är 
inte så stora   

   

Tillräckligt bra 

ekonomi   
   
Ett samarbete 

med andra    

   
Ligger långt 

ifrån andra 

gårdar, blir 
långt att 

transportera    

   
Skulle ni kunna 

tänka er bygga en 

anläggning om ni 

fick gå ihop och 

samarbeta med 

andra 

lantbrukare?  – 

Hur skulle ni 

finnsera en sådan i 

så fall?   

Ja, det skulle 

jag kunna 

göra   
   
Som det är nu 

skulle jag ta 
lån   

Ja, om 

ekonomin är 

tillräckligt bra   
   

Eget kapital 

från alla som 
går in   

   

Lån   

Nej, skulle inte gå 

in och satsa pengar 

på det   
   

Allt på gården 

bygger på 
flexibilitet, vill inte 

binda mig till 

något   
   

Hela vårt koncept 

är byggt på att inte 
skuldsätta oss   

   

Den dagen vi 
tröttnar på vår 

Ja    
   
Har inte 
funderat så 

långt   
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verksamhet så 

slutar vi, och då vill 

vi inte stå med en 
biogasanläggning    

   
Har ni hört er för 

om biogas med 

andra lantbrukare 

som planerar eller 

driver en 

biogasanläggning?   

   
   

Nej   Pratade om 
detta för 5–6 år 

sen, men 

tröttnade till 
slut på det   

Har ej intresse för 
biogas   

   

Nej   
   

Finns det möjlighet 

att ni i framtiden 

kommer att satsa 

på biogas? 

Varför/Varför 

inte?   

   

Beror på 

förutsättningar, 
efterfrågan och 

marknaden  

   
Det beror på 

hur det blir 

sen   

   

Tillräckligt bra 

ekonomi   
   

Man vill inte 

bara byta 
pengar   

   

Möjligen    

   
Behöver nog vara 

större än vad vi är   

   

Inte själva men 

i ett samarbete 
i så fall   

   

Har ni förståelse 

för hur den 

cirkulära 

ekonomin 

fungerar?    

   

Ja, det vet jag   Ja, jag förstår 

hur det 

fungerar   

Ja, jag förstår hur 

det fungerar   
Ja, det är 

viktigt   
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Bilaga VII 
 

Statement of contribution 
 

Till detta examensarbete har vi båda bidragit lika mycket. Vi har inte haft någon uppdelning 

av de olika styckena i uppsatsen. Eftersom vi båda bor långt ifrån högskolan och från 

varandra, har vi i början av arbetets gång använt oss av ett öppet dokument i Word, samtidigt 

har vi kommunicerat genom Skype. Detta har gjort att vi har kunnat använda den tid det tar 

för att pendla, åt att skriva istället. Efter halvtidsseminariet gick vi istället över till att träffas i 

skolan, där vi fortsatte arbeta med vår uppsats. Tack vare detta beslut har vi lättare kunnat 

diskutera och utbyta tankar kring hela projektet. Det är första gången vi båda har genomfört 

ett arbete där vi skrivit allting ihop, detta har verkligen fungerat utmärkt för oss.  
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