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SAMMANFATTNING
Den fördjupade förstudien har syftat till att undersöka en biogasanläggning
som samrötar 3000 ton matavfall och 7000 ton hästgödsel och som ger en
tillfredställande ekonomisk avkastning. En sådan anläggning kan bidra till
att en cirkulär ekonomi utvecklas i kommunen. Uppdraget har varit starkt
förankrat genom beslut i kommunstyrelse och bolagsstyrelse.
Det projektmål som gällt för den fördjupade förstudien är att skapa ett
beslutsunderlag inför ett eventuellt investeringsbeslut (principbeslut)
avseende en anläggning för att producera biogas.
Vi har genom den fördjupade förstudien kunnat besvara de viktigaste
frågorna som sammantaget ger förutsättningarna. Det återstår frågor som är
obesvarade men ingen av dessa bedöms i nuläget ha sådan tyngd att de kan
väga över våra slutsatser i annan riktning.
Med utgångspunkt från resultaten är förstudiens rekommendation att inte i
nuläget gå vidare med ytterligare studier av en biogasanläggning i Kungälv.
Den sammantagna analysen ger följande:
1. Den ekonomiska sammanställningen visar att det är mycket långt till att
få en lönsamhet och återbetalning av en investering eftersom marginalen
mellan beräknade intäkter och driftkostnader är så liten. Det finns alltså inte
förutsättningar för att få ekonomisk hållbarhet i en biogasanläggning av
angiven storlek i Kungälv.
2. Tillståndsgivande myndighet, Länsstyrelsen, har indikerat att man
kommer att kräva långtgående åtgärder för att minska störningar från en
biogasanläggning. Däribland fördyrande tekniska lösningar och avstånd
(minst 500 m) till grannar.
3. Det är mycket svårt att hitta en lokalisering för en biogasanläggning i
Kungälvs kommun pga den tätbebyggda landsbygden. Endast en
lokaliseringsplats har uppfyllt kravspecifikationen men det återstår
frågetecken om lämpligheten även där.
4. Tillgången på potentiellt substrat för rötning i form av framförallt
matavfall i regionen bedöms med god marginal överstiga de volymer vi
efterfrågat.
5. Stöd och styrmedel är idag inte tillräckliga för att stärka de sviktande
ekonomiska förutsättningarna för en biogasanläggning. Det har inte visats
att någon ändring på detta är i sikte.
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1. INLEDNING
Kungälv Energi har sedan år 2015 utrett möjligheten att producera biogas
från hästgödsel och matavfall. Arbetet har dels utförts i samarbete med
Biogas Väst, Hästföretagarna i Göteborgsregionen, SP och Chalmers och
dels i samarbete med WSP och Kungälvs kommun. Det har genomförts
inledande förstudier och workshops och det tidiga arbetet har visat att det
kan finnas skäl till en fortsatt undersökning för att få till stånd en
biogasanläggning. Det har dock redan i det tidiga skedet visats att det
återstår flera affärsmässiga och tekniska osäkerheter.
Vissa osäkerheter är möjliga att reda ut medan andra är utom vår direkta
räckvidd eftersom de är beroende av nationell och EU politik samt andra
länders subventioner på biogasmarknaden. Under hösten 2017 har en
fördjupad förstudie genomförts av Kungälv Energi och Kungälvs kommun
där ett urval av de viktigaste osäkerheterna har utretts vidare för att få
ytterligare kunskap om vad en biogasanläggning i Kungälv har för
förutsättningar. Arbetet i den fördjupade förstudien ska ge svar på om
fortsatt arbete är att rekommendera.
1.1 BESLUT OCH DIREKTIV
Kungälvs kommun
Beslut KS, 8 februari 2017
”Kungälvs Kommun ser positivt på att Kungälv Energi beslutar att utreda
möjligheten att investera i en biogasanläggning som samrötar matavfall och
hästgödsel från Göteborgsregionen. Projektet är unikt i Sverige och stöder
kommunfullmäktiges strategiska mål ’Minskad miljö- och klimatpåverkan’
samt Kungälvs Kommuns omställning till ett
fossilfritt samhälle.
Kungälvs Kommun avser att möta Kungälv Energis eventuella satsning på
biogas genom att gå med som projektpartner och därmed bana väg för,
prioritera och utveckla det lokala kretsloppet och förbrukningen av biogas
och placera sig i framkant som kommun med lokal grön ekonomi.”
Beslut KS, 24 maj 2017
Inom ramen för tillväxtportföljen inrättas ett övergripande projekt för grön
cirkulär ekonomi kopplat till kommunens samarbete med Kungälv Energis
runt satsning på biogas, med uppdrag att effektivisera resurser och
samordna arbetet.
Ur ”Aktualisering av Årsplan 2017-2019 (Dnr KS2014/2228-60)”
Kungälv Energi AB
Beslut, Kungälv Energis styrelse 23 maj 2017

Ola Thorson

PM Slutrapport fördjupad förstudie biogas rev2
Granskat av: LN

2018-02-22

Sida 6

Kungälv Energi AB
Slutrapport fördjupad förstudie biogas

§27 Biogas
Ola Thorson presenterade kalkylen mm avseende biogasprojektet. Styrelsen
diskuterade möjligheter och risker med projektet samt olika tekniska
lösningar.
Styrelsen beslutade att fortsätta projektet med fördjupade studier.
Styrelsen påpekade att detta ej är ett investeringsbeslut utan endast ett
beslut att fortsätta utreda möjligheten att producera biogas.
1.2 SYFTE (EFFEKTMÅL)
Minska miljö- och klimatpåverkan samt bidra till ett fossilfritt samhälle.
Sätta Kungälv på kartan, skapa en miljösmart lösning. Höja och sprida
kunskap hos medborgarna som också skapar bättre miljö.
1.3 PROJEKTMÅL
En biogasanläggning som samrötar matavfall och hästgödsel och som ger en
tillfredställande ekonomisk avkastning.
Anläggningen ska bidra till att en cirkulär ekonomi utvecklas i kommunen.
Projektet ska leda fram till beslutsunderlag inför ett eventuellt
investeringsbeslut (principbeslut) avseende en anläggning för att producera
biogas.
Projektet är uppdelat i delprojekt. Varje delprojekt ska redovisa och värdera
risker samt hur dessa kan minimeras.
1.4 TIDIGARE STUDIER:
Följande studier har utförts innan denna fördjupade förstudie:
• Hästkraft – förstudie av biogasanläggning för samrötning av
hästgödsel och matavfall, Agroväst 2016-12-30
• Logistik och hantering av hästgödsel, Chalmers 2016
• Biogas från hästgödsel i Kungälvsområdet, WSP, 2015-09-10
• Second opinion - Förstudie biogasanläggning, WSP 2016-04-04
• Uppdatering av förstudie, WSP 2017-02-17
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2. BAKGRUND
I samband med projektets uppstart identifierades ett antal
osäkerhetsfaktorer, så kallade ”red flags”. Vissa av dessa har utretts i denna
förstudie medan andra har lämnats outredda i detta skede efter en avvägning
har gjorts där hänsyn har tagits till osäkerhetsfaktorns allvarlighet
(betydelse) samt hur lång tid det skulle ta innan en utredning av
osäkerhetsfaktorn skulle kunna vara klar.
Den bärande tanken är att vi utreder de mest betydelsefulla osäkerheterna
som klaras inom en given tidsram (hösten 2017). Visar det sig att
förutsättningarna är goda så kan beslut tas om att gå vidare med de mer
tidskrävande samt mindre betydelsefulla osäkerheterna.
Dimensionerande kriterier har valts utifrån förutsättningar som ansetts
rimliga för Kungälvs förhållanden. Det innebär årlig rötning av 3000 ton
matavfall (drygt hälften kan insamlas inom kommunen) och 7000 ton
hästgödsel (bedöms vara möjligt att samla in inom en radie av 20 km).

Figur 1. Sammanställning av red flags. Respektive red flag har ett identifieringsnummer
som refererar till Tabell 1 och Tabell 2 nedan. De red flags som är utredda i
denna studie är inringade i rött.

Identifierade osäkerhetsfaktorer som har utretts presenteras i Tabell 1.

Ola Thorson
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Tabell 1. Osäkerhetsfaktorer som har identifierats och utretts i detta projekt
Nr

Ämne

Beskrivning

8

Tillgång Matavfall

9

Tillgång Matavfall

14

Avsättning Biogas

15

Avsättning Biogas

17

Avsättning Biogas

18
19

Gödselgasstödet
Miljö

20
21

Lokalisering
Anläggningsteknik

Även Renova är intresserade kan vara intresserade av
Kungälvs matavfall.
Möjligheterna att ta in matavfall från andra kommuner för
att tillgodose mängden 3000 ton/år måste utredas.
Vid distribution av producerad gas via distributionsnätet
som ägs av Göteborg Energis gasbolag; Distributionsnätet
kan vara fullt/efterfrågan för låg, och i så fall inte ta emot
hela produktionen.
Marknadsvärdet av inhemsk biogas har sjunkit till följd av
importerad biogas.
EU:s regler kring konkurrens på marknaden kan leda till
att energi- och CO2-skatt införs även för biogas, vilket kan
påverka prisbilden.
Osäkert hur stort stödet blir från år 2020 och vad som
händer med stödet efter 2023.
Undersöka vilka miljötillstånd och andra tillstånd som
krävs. Identifiera kritiska miljöfaktorer och eventuella
hinder.
Identifiera och föreslå lämpliga lokaliseringsalternativ.
Ta fram tekniskt förslag och budgetkostnader (investering
+ löpande) för anläggningen

Identifierade osäkerhetsfaktorer som inte har utretts i denna studie
presenteras i Tabell 2.
Tabell 2. Osäkerhetsfaktorer som har identifierats men inte utretts i detta projekt
Nr

Ola Thorson

Ämne

Beskrivning

1

Tillgång Hästgödsel

2

Tillgång Hästgödsel

3

Tillgång Hästgödsel

4

Logistik Hästgödsel

Om transportsträckan från hästgårdar till anläggning ska
vara under 30 km minskar tillgången på gödsel med nästan
30 % gentemot 50 km enligt tidigare förstudier.
10 ton gödsel per häst och år enligt tidigare förstudie är
högt räknat. Gödselmängden per häst varierar inom
intervallet 5-10 ton. 7-8 ton vore en rimligare medelnivå.
Många hästar går på sommarbete utomhus. Detta verkar
inte förstudien räknat in trots att flertalet anger att de har
sommaruppehåll på 1-3 månader. Ger troligen lägre
volym.
Vidare utredning behövs för att klargöra effekten av
eventuell lagring av gödseln.

5

Logistik Hästgödsel

Insamlingslogistik och lagring behöver lösas på ett
kostnadseffektivt sätt.

6

Kvalitet Hästgödsel

7

Kvalitet Hästgödsel

Idag utgörs 6 120 ton per år av gödsel med
halm/halmpellets (33 %) enligt TecnoFarm. Det framgår
inte vilka av dessa som köper tjänst eller samarbetar med
lantbruk.
Krav kan eventuellt ställas på att hästägarna måste
använda halmpellets för att öka metanutbytet. Dock
behövs vidare utredningar eftersom olika studier säger
olika saker.
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Rötning

Effekterna av samrötning bör utredas närmare när
substraten är mer kända för att optimera biogasutbytet i
rötningsprocessen. Dessutom är det mindre känt hur
samrötning påverkas vid torrötning.
Näringsvärdet på rötresten blir av stor vikt för
försäljningsvärdet. Behöver utredas närmare baserat på
kännedom om gödseln.

11

Avsättning Rötrest

12

Avsättning Rötrest

Producenter av jordprodukter vill helst se rötresten innan
de köper. Mer ingående diskussioner och eventuella prov
behövs.

13

Avsättning Rötrest

För att kunna klassificera biogödsel från rötning av
matavfall som ekologiskt krävs även godkännande
(insamlingssystem) från Jordbruksverket.

16

Avsättning Biogas

Vid distribution av producerad gas via en ny ledning direkt
till Fordonsgas Sverige för försäljning utanför näten;
Risker finns med att binda upp sig till en specifik kund. En
bra genomtänkt affärsmodell och avtal krävs.

3. GENOMFÖRANDE
Det fördjupade förstudieprojektet har pågått under hösten 2017.
Projektarbetet har organiserats i delprojekt som var och ett har haft ett antal
frågor att utreda samt presentera i separata rapporter. Två studiebesök har
genomförts på relevanta biogasanläggningar för inhämtande av erfarenheter.
I några av delprojekten har konsultbolaget WSP varit delaktiga i
framtagande av resultaten.
Projektorganisationen har sett ut så här:
Beställare: Kungälv Energis styrelse
Styrgrupp:
-

Jenny Adler
Ola Thorson
Lars Andersson
Hans Larsson-Ljungblad

Huvudprojektledare: Ola Thorson (KE)
Delprojekt:
Affärsupplägg
Styrmedel
Matavfall
Biogas
Anläggning
Lokalisering
Miljötillstånd

Ola Thorson

Ansvarig org.
(KE)
(KK)
(KK)
(KE)
(KE)
(KK)
(KK)

Delprojektledare
Ola Thorson
Linda Andersson
Sofia Samuelsson
Robert Andreasson
Lars Nilsson
Anna Ulvehed
Maria Hübinette
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4. RESULTAT
4.1 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
I detta avsnitt presenteras investeringskostnader för anläggningen samt
intäkter och rörliga kostnader på årsbasis.
4.1.1 Investering
I Tabell 3 nedan redovisas de bedömda investeringskostnaderna för en ny
anläggning för produktion av biogas från torrötning. Kostnaderna är
framtagna i delprojekt 07 Anläggning.
Tabell 3. Investeringskostnader för anläggningen
Post

MSEK

Mottagningsbyggnad för inkommande substrat

5

Processutrustning för rötning

35

Uppgraderingsanläggning rågas till fordonskvalitet

12,5

Gasledning + kompressor

2,1

Lokal för personal och besökare

8

Markentreprenad och beredning

10

Anslutningar; VA, el

0,6

Dragning väg för tunga transporter + vågstation

2,8

Övriga kostnader (konsult)

3

Summa Investeringskostnad

79

För posterna uppgraderingsanläggning samt lokal för personal och besökare
ligger osäkerheten på +/- 10 %. För processutrustning samt anslutning ligger
osäkerheter på +/- 25 %. Övriga poster har osäkerhet på över +/- 25 %.
Kompletterande utredningar skulle behövas för att uppskatta dessa
kostnader mer noggrant.
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4.1.1 Intäkter
I Tabell 4 nedan presenteras bedömning av årliga intäkter från
biogasproduktionen.
Tabell 4. Intäkter från biogasanläggningen
Post

MSEK/år

Försäljning producerad gas

(400 kr/MWh)

3,1

(400 kr/MWh) 1)

1,7

Mottagning hästgödsel

(100 kr/ton)

0,7

Mottagning matavfall

(450 kr/ton)

1,4

Biogödsel försäljning

(200 kr/ton)

2

Gödselgasstöd

8,92)

Summa Intäkter
1)
2)

Stödet antas vara kvar t om 2023.
T om 2023. Efter 2023 blir summan 7,2 MSEK/år
om gödselgasstödet försvinner.

Värdena förutsätter att anläggningen körs vid dimensionerad kapacitet hela
året. Den årliga biogasproduktionen har bedömts till cirka 7,8 GWh i vår
kalkyl.
Indata för ”Försäljning producerad gas” kommer från Delprojekt 05 Biogas.
Indata för ”Gödselgasstöd” kommer från Delprojekt 02 Styrmedel.
Indata för ”Mottagning matavfall” kommer från Delprojekt 03 Matavfall.
Indata för ”Mottagning hästgödsel” och ” Biogödsel försäljning” har inte
utretts i denna studie utan baseras på information från tidigare utredning
från WSP.
4.1.2 Rörliga kostnader
I Tabell 5 nedan presenteras bedömning av årliga rörliga kostnader för
anläggningen.
Tabell 5. Rörliga kostnader för produktionen
Post

Ola Thorson

MSEK/år

Underhållskostnader

2,0

Personalkostnader

3,8

Energikostnad - el

0,6

Energikostnad - värme

0,6

Summa rörliga kostnader

6,9
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4.2 KASSAFLÖDESANALYS
4.2.1 Grundfallet
Investeringskalkylen för anläggningen presenteras i Figur 2 nedan. På grund
av det låga driftnettot kommer investeringskostnaderna inte att kunna täckas
upp för (dvs. ”break-even” kommer aldrig att nås) under en 20-årsperiod,
som är en normal teknisk livslängd för en anläggning av denna typ. Efter
tjugo års drift ligger resultatet av investeringen fortfarande mer än
35 MSEK på minussidan.

Figur 2. Investeringskalkyl för anläggningen (kalkylränta på 4 %).

4.2.2 Känslighetsanalys
En känslighetsanalys för anläggningen presenteras i Figur 3. De scenarier
som har undersökts i känslighetsanalysen är:
•
•

Scenario 1: Ökat gaspris till 600 kr/MWh
Scenario 2: Mottagningsavgifter för hästgödsel och matavfall
höjt till 200 kr/ton respektive 600 kr/ton.

Även i dessa scenarier är driftnettot för litet för att återbetalning ska kunna
fås på investeringen inom en 20-årsperiod. Känslighetsanalysen visar att
även då man antar kraftigt optimistiska scenarier så landar resultatet på
minus 15-20 MSEK efter tjugo års drift.

Ola Thorson
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Figur 3. Känslighetsanalys för investeringskalkylen. Blå linje avser grundscenariot. Röd
linje beskriver ett scenario med höjt gaspris till 600 kr/MWh. Grön linje
beskriver ett scenario med höjda mottagningsavgifter gentemot grundfallet.

4.3 STYRMEDEL
I delprojektet för styrmedel undersöktes relevanta stöd som man skulle
kunna söka för biogasanläggningen. Arbetet är utfört av Linda Andersson,
Kungälvs Kommun. Arbetet finns presenterat i en power point-presentation
(Andersson, 2017).
Inom projektet undersöktes förutsättningarna för följande stöd:
•
•
•

Landsbygdsprogrammet för utredningsinsatser kopplade till
cirkulär ekonomi
Investeringsstöd via Klimatklivet
Gödselgasstöd från jordbruksverket

4.3.1 Landsbygdsprogrammet
Gällande landsbygdsprogrammets stöd blev slutsatsen att det inte går att få
något stöd för investering av själva biogasanläggningen. Eventuellt kan stöd
utgå för utredning av logistisk, materialströmmar och frågor gällande
hästnäringen.

Ola Thorson
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4.3.2 Klimatklivet
Klimatklivet är ett initiativ där länsstyrelsen beslutar om vilka verksamheter
som ska få investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet.
Bidraget baseras på en beräkningsmodell av klimatnytta som baseras bland
annat på:
•
•

Beräkning av utsläppsminskning
Lönsamhetskalkyl

Maximala bidraget ligger på cirka 50 %. I den här studien har vi utgått från
att stödet ligger på 40 % av investeringen baserat på det stöd som VMAB
fick vid uppförande av deras biogasanläggning i Mörrum, som är jämförbar
med den föreslagna anläggningen för Kungälv.
4.3.3 Gödselgasstödet
Gällande gödselgasstödet så uppfyller den föreslagna anläggningen
kriterierna för att kunna erhålla detta stöd, dvs.;
•
•

Företaget ska producera biodrivmedel (uppgraderad biogas för
fordon) och ha en installerad kapacitet på mindre än 50 000 ton
uppgraderad rågas per år.
Anläggningen ska inte ha fått investeringsstöd eller annat statligt
stöd så att det tillsammans med gödselgasstödet överstiger 15
miljoner euro.

Stödet beräknas på mängden gödsel in i anläggningen och mängden
gödselgas som produceras. Vid samrötning av gödseln med annat material,
lämnas bidrag endast för den gas som teoretiskt sett kan härledas från
gödsel.
Nivån på stödet ligger från och med 2016 på max 40 öre per kWh (vilket
motsvarar 400 kr/MWh), men stödet minskas om företagen blir
överkompenserade. Stödet är beslutat till och med 2023. Eftersom inget nytt
beslut finns om stödet efter detta så har vi i denna studie utgått från att det
upphör efter 2023.
4.4 MATAVFALL
Delprojektet är utfört av Sofia Samuelsson och William Eugensson vid
Renhållningsenheten, Kungälvs Kommun. Förstudien som redovisats i en
separat rapport undersöker faktorer relaterat till matavfallstillförseln till
biogasanläggningen. Huvudfrågor är att säkerställa att minst 3000 ton/år
matavfall är tillgängligt samt en trolig nivå på intäkter genom
mottagningsavgift vid en biogasanläggning.
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För att besvara frågeställningarna gjordes två intervjustudier och en analys
av data från Avfall Web, vilket är ett verktyg som Avfall Sverige (den
svenska branschorganisationen för avfallshantering), tillhandahåller för
medlemmar. Den första intervjustudien undersökte hur nuläget för
biogasanläggningar i Sverige ser ut och ställde frågor relaterat till detta. Den
andra studien undersökte nuläget för matavfallsinsamlingen i
omkringliggande kommuner. I slutändan sammanslogs resultaten och
analyserades i kombination med data från Avfall Web.
Slutsatser som kan dras av delprojektet är att det rent volymmässigt finns
goda förutsättningar för att tillfredsställa anläggningens matavfallsbehov
genom Kungälvs matavfall och import från omkringliggande kommuner.
Dessutom verkar det som att konkurrensen på den regionala marknaden är
relativt låg i dagsläget.
4.4.1 Tillgång på substrat
Frågan som ställts och besvarats är följande:
(RQ1) Vilka matavfallsmängder finns tillgängliga för rötning, inom ett
rimligt avstånd från den planerade byggnationsplatsen (runt Kungälv
tätort), och hur ser framtidsutsikter ut inom branschen?
Från omkringliggande kommuner, exkluderat kommuner som ingår i
Renova AB, ligger totala mängden insamlat matavfall per år på ca.
22 480 ton (Kungälv inkluderat). Jämfört med andra biogasanläggningar är
3000 ton en relativt låg mängd behandlat matavfall. Mängderna matavfall
insamlat i Kungälv kan tänkas öka då matavfallet per person är lägre än
flera andra omkringliggande kommuner, även då totala mängderna
matavfall är taget i beaktning. De flesta av informanterna ansåg att det
generellt sett är ett överskott av substrat på marknaden och därför är
konkurrensen för tillfället inte så hög som tidigare. Fraktavstånden skulle
generellt sett minska för de undersökta kommunerna vid byte till behandling
av matavfallet i Kungälv istället för dagens val.
4.4.2 Tillförsel, hinder och möjligheter
Frågan som ställts och besvarats är följande:
(RQ2) Vilka hinder och möjligheter finns det med att köpa in (få tilldelning
av) matavfall från andra kommuner?
Hinder mot matavfallstillförseln till en biogasanläggning är på kort sikt
bland annat de avtal med entreprenörer som kommunerna har. Vissa
kommuner har kontrakt med entreprenörer fram till 2021, Kungälvs
Kommun har avtal med Renova fram till år 2023.
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På lång sikt behöver en anläggning för behandling av matavfall i Kungälv
vara konkurrenskraftig gällande mottagningsavgifterna för att kunna vinna
tilldelning av substrat från andra kommuner. Direkttilldelning av matavfall
inom Kungälv kan också vara ett problem enligt vad som redovisats (se
nedan).
4.4.2.1 Teckal-kriterierna
Det undersöktes, under våren 2016, om Kungälvs kommun kan använda de
så kallade teckal-kriterierna för att direkttilldela Kungälv Energi ansvaret
för matavfallsbehandlingen. Bedömningen gjordes då att ett kriterium, det
så kallade verksamhetskriteriet, inte skulle bli uppfyllt och därför ansågs det
osäkert att teckal-kriteriet kan användas. Det behövs ett klargörande rättsfall
eller en djupare juridisk analys innan man kan förutsätta att tilldelning av
matavfall kan göras från Kungälvs Kommun till Kungälv Energi med
utgångspunkt från hur bolagets nuvarande verksamhet ser ut.
4.4.3 Mottagningsavgifter matavfall
(RQ3) Vilka behandlingskostnader finns det i dagsläget för
omkringliggande kommuner i samband med hanteringen av matavfall?
Kostnaden för matavfallshanteringen i omkringliggande kommuner är
mellan 300-800 kr/ton enligt undersökningen. Detta värde stämmer bra
överens med uppgifter på Avfall Web vilka redovisar en medelkostnad för
kommunerna på 620 kr/ton. Placeringen av anläggningen i Kungälv skulle
kunna vara fördelaktigt då transporterna av matavfall kan bli kortare än
dagslägets transportavstånd till behandlingsanläggningar för
omkringliggande kommuners matavfall.
Vi har räknat med att mottagningsavgiften för 3000 ton matavfall (fritt
levererat) vid en biogasanläggning i Kungälv skulle kunna vara 450 kr/ton.
4.5 GÖDSELSUBSTRAT
I denna studie har det inte utretts vidare vad som är en rimlig nivå för
mottagningsavgift för hästgödsel. Att gå på djupet kräver en mer komplex
logistikstudie samt direktkontakt med ett större antal hästföretagare med
sinsemellan olika förutsättningar. Vi bedömde att detta fördjupade arbete
inte rymdes inom denna förstudies tidsram. Den kunskap vi har genom
hästföretagarnas tidigare enkät har använts som grund och i kalkylen är
mottagningsavgiften (fritt levererat till anläggning) satt till 100 kr/ton,
baserat på WSPs översiktliga förstudie (Dahlgren et al, 2015).
Känslighetsanalysen i den översiktliga förstudien visar att
mottagningsavgiften har en viss inverkan på lönsamheten för anläggningen.
Dock är bedömningen i detta skede att det är svårt att kunna ta ut en högre
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genomsnittlig avgift än 100 kr/ton eftersom transportkostnad tillkommer
samt att det ställs krav på att använda halmpellets som strömedel.
4.6 BIOGAS
I delprojekt Biogas var syftet att göra en marknadsanalys över de aktörer
som finns på gasmarknaden samt undersöka deras erfarenheter av biogas,
villighet att köpa gasen, öka förståelsen för olika affärsmodeller samt få en
prisindikation på aktuellt gaspris. Delprojektet har också haft uppdraget att
undersöka vilken distributionsmetod som är lämplig för att få avsättning för
gas producerad i Kungälv. Arbetet utfördes av Robert Andréasson, Kungälv
Energi samt Claës af Burén och Stefan Dahlgren, WSP.
Inledningsvis har en marknadsanalys gjorts där de olika befintliga aktörerna
som finns på biogasmarknaden har identifierats och med det som
utgångspunkt har både fysiska möten och telefonmöten genomförts med
dem.
4.6.1 Marknadsläge
En samstämmig bild är att priserna är pressade i dagsläget och att
osäkerheten är stor inför framtiden. Detta leder till att producenterna av
biogas just nu befinner sig i en besvärlig situation där det är svårt att få
lönsamhet.
Erbjudna priser varierar mellan 350 – 450 kr/MWh där de flesta buden
ligger i den nedre delen av spannet. Detta gäller uppgraderad och
komprimerad biogas. Vi har denna studie valt att använda 400 kr/MWh
som den mest troliga prisnivån för de närmaste åren eftersom inga tydliga
tecken på förändring av marknaden finns.
4.6.2 Avsättningsmöjlighet
Det finns tre huvudsakliga sätt att distribuera den gas som produceras:
1.
2.

3.
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Att ansluta anläggningen till ett distributionsnät (lokalt nät) som
i Kungälv ägs av Göteborg Energi.
Att distribuera den producerade biogasen via transmissionsnätet
(sträcker sig över Västsverige och är sammankopplat med
Centraleuropa) som ägs av Swedegas.
Att distribuera den producerade gasen via lastbilstransport s.k.
flakning.
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Figur 4: Gasledning (Transmissionsnätet) genom Kungälv (Wennerberg, 2016).

Av alternativen ovan anses transmissionsnätet, se Figur 4, vara
huvudalternativet. Motiveringen är att detta ger en flexibilitet avseende
kunder, vilket minskar risken att plötsligt inte få avsättning för biogasen på
grund av förändrade marknadsförhållanden. Nackdelen med detta alternativ
är att Swedegas tar avgifter för att använda nätet.
Göteborg Energis distributionsnät saknar periodvis tillräckligt stort
volymmässigt kundunderlag för att ta emot gasen. Det har dessutom låg
flexibilitet avseende kunder och bedöms därför inte vara ett realistiskt
alternativ.
Vid flakning har Fordonsgas Sverige enligt uppgift angett att de kunde vara
intresserade av att köpa gasen. De kan även tänka sig ett affärsupplägg där
de köper rågas och de tar hand om uppgradering och komprimering av
gasen. Risker finns med att vara beroende av endast en kund och ett väl
genomtänkt och långsiktigt affärsupplägg krävs därför.
4.6.3 Aktiv kommun för lokal marknad
En väldigt viktig framgångsfaktor som framhålls är en positiv och aktiv
kommun där man kravställer användning av biogas i alla upphandlingar, att
kommunen går över till att alla egna bilar drivs på biogas, att man
kravställer att sopbilar och lokalbussar ska vara biogasdrivna. Det finns
exempel på att man genom långsiktigt samarbete har byggt upp en lokal
livskraftig marknad som försörjer såväl privata som offentliga
fordonsflottor.
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Flera aktörer påpekar att lokaliseringen är mycket viktigt, oavsett om man
ska ansluta till transmissionsnätet eller tillämpa flakning.
För mer detaljerad beskrivning av marknadsanalysen, se rapport från
Delprojekt 05 ”Biogas” (Andréasson, 2017).
4.7 ANLÄGGNING
Uppdraget inom delprojekt Anläggning har haft följande mål och
omfattning:
1.

Ta fram förslag till teknisk lösning för anläggningen som omfattar
•
Mottagning och förbehandling
•
Rötkammare
•
Uppgradering
•
Hygienisering
•
Lokal för konferens, utbildning och personalutrymmen
•
Markentrepenader

2.

Ta fram investeringskostnader och driftkostnader för
anläggningen samt diskutera red flags (identifierade
osäkerhetsfaktorer)

Arbetet har genomförts av Claës af Burén, Arne Källström och Stefan
Dahlgren på WSP samt Lars Nilsson på Kungälv Energi. Arbetet har främst
bestått av att hämta in information genom studiebesök på
referensanläggningar samt kontakter och budgetoffert från leverantörer.
Den föreslagna utformningen av biogasanläggningen är schematisk
beskriven in Figur 5 nedan.

Figur 5. Schematisk beskrivning av föreslagen utformning av biogasanläggningen
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4.7.1 Produktion
Årsproduktion av biogas beräknas uppgå till drygt 140 m3 per timme och
motsvara mellan 7 000–8 000 MWh energi per år, beroende på substratets
kvalitet. Från rötkammare utgående biogas bedöms ha ca 60 % metanhalt.
Antaget 60 % metanhalt och drygt 140 m3 per timme ingående gasflöde till
uppgraderingsanläggning uppgår produktionen av biometan till drygt 80 m3
per timme.
4.7.2 Investeringskostnader
I förstudien har följande förutsättningar tagits i beaktande för anläggningens
utformning:
•
•
•
•

Dimensioneras för behandling av 10 000 ton per år
(3 000 ton matavfall och 7 000 ton hästgödsel)
Bästa möjliga teknik ska användas
Lukt till omgivning ska minimeras
Anläggningen ska ha hög automationsgrad

I Tabell 6 nedan redovisas de bedömda investeringskostnaderna för en ny
anläggning.
Tabell 6. Investeringskostnader för anläggningen
Post

MSEK

Kommentar

Mottagningsbyggnad

5

Med ventilation och biofilter

Processutrustning för rötning

35

Inklusive bland annat;
Mottagningsfickor, Rötkammare,
separering rötrest, rötrestlager,
pelletspanna

Uppgraderingsanläggning

12,5

Gasledning + kompressor

2,1

Lokal för personal och
besökare

8

Inklusive verkstad

Markentreprenad och
beredning

10

Inkluderar inte uppköp av mark

Anslutningar: VA, el

0,6

Dragning väg för tunga
transporter + vågstation

2,8

Övriga kostnader (konsult)

3

Summa Investeringskostnad

79

Bästa möjliga bedömning är gjord utifrån:
•
•
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•

erfarenhetsvärde

För posterna uppgraderingsanläggning samt lokal för personal och besökare
ligger osäkerheten på +/- 10 %. För processutrustning samt anslutning ligger
osäkerheter på +/- 25 %. Övriga poster har osäkerhet på över +/- 25 %.
Kompletterande utredningar skulle behöva för att uppskatta dessa kostnader
mer noggrant.
Den största delen av investeringskostnaden ligger i maskin- och
processutrustningen, främst rötkammaren och utrustning för uppgradering
av rågas till fordonsgaskvalitet. Även beredning av mark och byggnation är
betydande investeringar. Att etablera anläggningen på ny mark medför
ökade kostnader gentemot att samlokalisera den med befintlig
avfallsverksamhet.
4.7.3 Driftkostnader
I Tabell 7 presenteras de rörliga kostnaderna för anläggningen.
Tabell 7. Sammanställning av årliga rörliga kostnader
Post

MSEK/år

Kommentar

Underhållskostnader

2,0

2,5 % av investeringskostnaden. Antaget
att en betydande del av underhållet kan
utföras av personalen på anläggningen.
Arbetstid för detta är inte medtaget i
denna kostnadspost.

Personalkostnader

3,8

Bedömt behov:
3 st driftpersonal
1 driftchef
½ administrativ tjänst
½ tjänst för beredskap som samordnas
med underhåll av fjärrvärmenätet

Energikostnad - el

0,6

Elbehov: cirka 1 GWh

Energikostnad - värme

0,6

Värmebehov: cirka 1,5 GWh

Summa rörliga kostnader

6,9

I tabellen kan man se att de största rörliga kostnaderna är personal och
underhållskostnader.
För mer detaljerad beskrivning av biogasanläggningen och kostnader, se
rapport från delprojekt ”Fördjupad studie biogasanläggning” (Dahlgren et
al, 2017).
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4.8 LOKALISERING
Uppdraget inom delprojekt Lokalisering har haft följande mål och
omfattning:
1. Ta fram förslag på lokaliseringar för biogasanläggning med hänsyn till
markförhållanden, kommunens översiktsplan, andra detaljplanearbeten,
närhet till gasledning, transporter, miljöfaktorer m.m.
2. Jämföra och värdera alternativa lokaliseringar.
3. Genomföra en omvärldsanalys.
Arbetet har genomförts av Anna Ulvehed, Kungälvs Kommun. Metodiken
har varit att ta fram en kravlista för lokalisering av biogasanläggning med
utgångspunkt från bland annat miljötillståndsfrågor, avstånd till befintlig
gasledning och vägar samt kända naturvärden. Utredningen har använt sig
av detaljerade kartmaterial med digital lägesanknuten information över
Kungälvs kommun i en GIS analys.
För mer detaljerad beskrivning se Slutrapport för Delprojekt Lokalisering
Biogasanläggning (Ulvehed, 2017).
Kravlista
• Nära befintlig gasledning.
Max 1 km ifrån gasledning. För att minska anslutningsavstånd.
• Säkerhetsavstånd till bostäder.
Minst 500m ifrån.
• Areal
Minst 1 hektar.
• Närhet till större väg
4 km eller mindre från närmaste landsväg/motorväg som klarar täta
tyngre transporter. Vid anläggning av biogasanläggning krävs att vägen
klarar av 6 transporter om dagen. Varje bil lastar av sitt matavfall 1/dag
vilket ger 6 bilar per dag. Biogödsel, hästgödsel.
• Inga kända naturvärden eller fornlämningar.
Ett kriterium som inte har undersökts men som har betydelse är att en möjlig
anslutningspunkt till Gasnätet bör vara avstämd med nätägaren. Det bör ske
i anslutning till en s.k. mät- och reglerstation.
Generellt sett så har lokaliseringsutredningen visat att det är mycket svårt att
hitta en plats i Kungälvs kommun som inte ligger inom 500 m från närmaste
bostad men fyra förslag på möjliga platser för lokalisering av en biogasanläggning i Kungälvs kommun har tagits fram och rangordnats, se Tabell
8.
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Tabell 8. Sammanställning av identifierade lokaliseringsalternativ i rangordning.

1

2

3

4

-

Skårby 5:1 rekommenderas för eventuell vidare utredning för
lokalisering av biogasanläggning. Föreslås att i sådant fall starta
utredning för detaljplan för verksamhetsområde och
biogasanläggning genom ansökan om planbesked.
Vena 3:7 del av Guddehjälm 1:6 rekommenderas därefter då den
har närmare till gasledningen men mer problematisk/svårare ur ett
strategiskt perspektiv, den klarar i nuläget säkerhetsavståndet till
bostäder då närmaste är 600m men framtida närliggande enligt ÖP
bostäder 2020. Det finns även höga naturvärden i närheten, behöver
utredas ur eventuell luktsynpunkt.
Svartedalen 1:1 Uppfyller ett gott säkerhetsavstånd till bostäder
men 700m till närmaste väg. Nackdel, icke godtagbart avstånd till
befintlig högtrycksgasledning om denna ska användas.
Vegestorp 1:1. Fördelar i sitt läge intill industriområde men inom
område för potentiell ny motorväg. Säkerhetsavståndet till bostäder
finns inte i dagsläget. Det kräver även en samutnyttjning vid
planering av väg och om industrimarken växer till att innefatta även
biogasanläggningen.
Det ska även nämnas Vävra 7:10, en plats som är utredd men
avskriven pga. områdets historia av motstånd mot i
anspråkstagande. Den är med i utredningen pga uppfyllda kriterier
om 500m till närmaste bostadshus. Sedan avskriven pga. det
motstånd som uppkom vid planer på vindkraftverk i området.

Nedan följer mer information om respektive plats som framkommit i
utredningen:
4.8.1 Skårby 5:1
Platsen som rekommenderas efter GIS analys och utredning är Skårby 5:1
vilket är den plats som uppfyller flest av de kriterier som bör vara uppfyllda
för bästa möjliga placering av Biogasanläggning. Dess tydliga avstånd till
bostäder samt närhet till både bilväg och motorväg för tyngre transporter.
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Figur 6. Rekommenderad lokalisering, Skårby 5:1 visas som grönmarkerat område.
Fördelar

Nackdelar

Godtagbart nära gasledning, 2 km ifrån.
Kort sträcka till väg som klarat tyngre
tätare transporter. 1,8 km till motorvägs
påfart. Viktig faktor för de dagliga
transporterna och renhållningsdelen.

Första sträckan ut från området är enskild
väg utan ordnad förvaltning. Därför krävs
tillåtelse från berörd/berörda
fastighetsägare.

Nära järnväg
Gott säkerhetsavstånd till bostäder (minst Kungälv energis vindkraftverk finns inom
500 m)
200 m.
Inga kända Naturvärden

Kuperad mark, skogsmark

Placeringen nära motorväg, buller och
vind vilket gör att lukten sprids ut.

4.8.2 Vena 3:7 del av Guddehjälm 1:6
Platsen är belägen nära gasledningen men är mer problematisk/svårare ur ett
strategiskt perspektiv, den klarar säkerhetsavståndet till bostäder då
närmaste är 600 m men bara 200 m till ett område som är utpekat i
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Översiktsplanen som bostäder år 2020. Det kan ge problem i framtiden och
ökade kostnader på lång sikt.

Figur 7. Lokalisering visas som grönmarkerat område.

Fördelar

Nackdelar

Precis i anslutning till befintlig gasledning.
(Se turkos linje genom grön polygon).
Kort sträcka till väg som klarat tyngre
tätare transporter. 900m

Dock ingen väg direkt i anslutning till
platsen.
Nackdel vi inte har rådighet att ansluta till
vägen. Första vägsträckan närmast
området är enskild väg utan ordnad
förvaltning.

Nära järnväg, 1,5 km.

Kända naturvärden inom området.

Gott säkerhetsavstånd till bostäder (minst Dock nära ÖP Bostäder 2020. Måste
500m)
revideras. Byggs biogasanläggningen kan
inte bostäderna placeras så nära. Platsen
behöver invänta FÖP Ytterby.
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4.8.3 Svartedalen 1:1
Del av Svartedalen 1:1 rankas som 3:e förslag då platsen uppfyller ett gott
säkerhetsavstånd till bostäder och 700 m till närmaste väg. Dess nackdel
ligger i ett icke godtagbart avstånd till befintlig högtrycksgasledning
eftersom denna är mer än 10 km från platsen.

Figur 8. Lokalisering visas som grönmarkerat område.

Fördelar

Nackdelar

Gott säkerhetsavstånd till bostäder
(minst 500m)
Långt till gasledning mer än 10km
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Nära större väg. 700m till närmaste väg
som klarar tyngre transporter.

Långa transporter för både matavfall och
gasledning krävs. Trots endast 700m till
närmaste väg, då platsen ligger långt ifrån
kommunens verksamhetsområde för
avfallstransporter i dagsläget.
Dessutom tillkommer transporter av
hästgödsel in till anläggningen och
biogödsel ut från anläggningen. Även
transporter av gasflak uppkommer om
anläggningen inte kan anslutas till gasnätet.

Inga kända naturvärden eller
fornlämningar.

4.8.4 Vegestorp 1:1
En plats som uppfyller kriterierna: nära gasledning, nära motorväg, nära
eller inom industriområde är Vegestorp 1:1. Dock kommer platsen inte att
kunna prioriteras i det närmaste pga kommunala reservationer.

Platsen har stora fördelar i sitt läge intill industriområde och inom område
för potentiell ny avfart från motorvägen. Platsen är viktig för kommunen att
ha med sig framåt för att kunna sambygga när motorvägsavfarten planeras
och för att utveckla det växande industriområdet. Det skulle kunna ge
fördelar för biogasanläggningen då den kan placeras mycket nära
gasledningen och att vägar och industri kan planeras i en helhet tillsammans
med Biogasanläggningen, det blir inte enbart en isolerad investering.
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Fördelar

Nackdelar

I anslutning till befintlig gasledning.
Kort sträcka till väg som klarar täta
tyngre transporter.

Säkerhetsavståndet till bostäder finns inte i
dagsläget. Det kräver en samutnyttjning vid
planering av väg och om industrimarken
växer till att innefatta även
biogasanläggningen.

Inga kända Naturvärden
Närhet till jordbruksmark för att sprida
ut det rötade avfallet (biogödsel).

Närliggande industriverksamheter kommer
beröras av lukt (Krävs åtgärder). Kan vara
värt att testa hos Länsstyrelsen.

4.8.5 Fortsatt arbete med lokalisering
Utredningar som krävs vid fortsatt arbete med lokalisering:
•
•
•

•

Geoteknisk utredning för att utreda om markförhållandena
lämpliga samt hur mycket det kostar att bereda marken.
Utredning av sträckning för anslutande gasledning mellan
biogasanläggning och transmissionsnätet.
Dialog med markägare om att köpa in marken. Ta deras mark i
anspråk och öka trafiken på vägar vid fastigheterna. Det krävs
tillåtelse från berörd/berörda fastighetsägare. Dialog och kontakt
med dessa krävs innan planansökan.
Planansökan krävs för att pröva platsens lämplighet som
verksamhetsområde för biogasanläggning samt säkerställa
kommunens resurser att planlägga inom närtid.

4.9 LOGISTIK
På grund av frågans komplexitet och ännu okända faktorer är logistiken
kring upphämtning och avlämning av matavfall, hästgödsel samt våt och
torr rötrest inte utredd i denna studie. Detta har inte rymts inom tidsramen
för den fördjupade förstudien. Logistiken är dock en viktig fråga som kan
påverka bland annat anläggningens utformning och den ekonomiska
kalkylen. Logistiken bör därför utredas som nästa steg innan beslut tas att
investera i en anläggning.
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4.10 MILJÖTILLSTÅND
Uppdraget inom delprojekt Miljötillstånd har haft följande mål och
omfattning:
•

Undersöka vilka miljötillstånd och eventuella andra tillstånd som krävs
för hela projektet avseende:
- Anläggningen
- Transporter
- Lagring av material
- Godkännande av rötrest för spridning inom ekologisk odling
• Ta fram tidsaxel med kritiska tider för miljöprövning.
• Identifiera alla tänkbara kritiska miljöfaktorer som kan påverka
projektet och föreslå lösningar.
- Ex. ljud, lukt, utseende, transporter, grannar
Arbetet har drivits av Maria Hübinette, Kungälvs kommun som genom
mångårig erfarenhet, kontakter och studiebesök har sammanställt resultaten
vilka sammanfattas nedan.
4.10.1 Miljöprövning
Att starta och driva en biogasanläggning kan kräva olika typer av tillstånd
som prövas av olika myndigheter. Det kan till exempel krävas tillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, bygglov enligt plan- och
bygglagen och tillstånd enligt miljöbalken.
Om man använder substrat med animaliskt ursprung, exempelvis gödsel,
matavfall och slaktavfall måste de regler som finns i den så kallade
animaliska biproduktförordningen följas.
Varje lag prövas var för sig och av olika myndigheter. Det är alltid den som
planerar för en biogasanläggning som ansvarar för att alla tillstånd finns när
verksamheten startar.
Miljöprövningsförordning (2013:251 med ändring 2016:1188)
Biologisk behandling
30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.161 gäller för att behandla
icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår,…
Anaerob biologisk behandling
2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.01 gäller för anläggning som
genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat
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biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Uppgraderingsanläggningar (anläggningar som förädlar rågas till
fordonsgas) prövas enligt verksamhetskoderna 40.10 alternativt 40.20, det
vill säga efter gasproduktionen.
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
3 § En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande
miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden 1. omfattas av
tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt … 29 kap 30 §…
miljöprövningsförordningen (2013:251, med ändring 2016:1188).
Det är Länsstyrelsen som är den myndighet som ska pröva en eventuell
biogasanläggning i Kungälv av den storlek (10 000 ton/år) som avses.

4.10.2 Övriga relevanta myndighetstillstånd
Om man använder substrat med animaliskt ursprung, exempelvis gödsel,
matavfall och slaktavfall måste de regler som finns i den så kallade
animaliska biproduktförordningen följas.
•

•

EU:s lagstiftning, förordning (EG) nr 1069/20091 och förordning (EU)
nr 142/20112 beträffande smittskydd när animaliska biprodukter ska
rötas (”abp-förordningarna”)
Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21)
om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Beroende på plats och om ny detaljplan tas fram för verksamheten:
• Samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 §
• Eventuellt biotopskyddsdispenser
• Eventuellt anmälan om vattenverksamhet
• Arkeologisk undersökning
4.10.3 Kritiska miljöfaktorer
Inom förstudien har det studerats vilka kritiska miljöfaktorer som är
avgörande för en biogasanläggning samt föreslagits preventiva åtgärder för
att nå framgång i en tillståndsprövning. Eftersom tillståndsprövning (B) sker
hos länsstyrelsen har denna kontaktats för en inledande diskussion.
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För att en miljöprövning ska bli godkänd måste sökanden kunna visa
uppfyllelse av en del grundläggande kriterier som t.ex.
•
att det finns avsättning för gasen
•
att tillräckliga spridningsarealer finns för rötrester
Vidare har det framkommit att i liknande anläggningar i Västra Götaland så
har lukt varit den viktigaste miljöfaktorn att ta hänsyn till. Länsstyrelsen har
indikerat att en biogasanläggning kommer att vara mycket svårlokaliserad i
Kungälvs kommun baserat på att man normalt kräver 500 m
säkerhetsavstånd till närmaste bostad. Erfarenheter från liknande
anläggningar säger att grannar alltid i första hand störs av lukt så
lokaliseringen bör vara långt från alla typer av grannar.
I nästa steg menar Lst att störningar från transporter i form av buller och
damning är en fråga som kommer att vara viktig att belysa. Man bör tidigt
utreda hur eventuella grannar påverkas och i möjligaste mån använda egna
transportvägar till anläggningen.
Andra preventiva åtgärder som framkommit är följande:
Det krävs försortering av matavfallet för att få fram ett fungerande substrat.
Här finns risk att det uppstår mycket lukt. Försortering bör ske under tak
med kontrollerad ventilation alternativt på annan ort. Mottagning av
matavfall bör ske under tak med kontrollerad ventilation.
För att minska metanutsläpp kräver Lst att en biogasanläggning använder
efterrötkammare. Rent praktiskt kommer det även att behövas en möjlighet
till säsongslagring rötrester eftersom det är spridningsförbud under stora
delar av året. Detta behöver dock inte lösas på plats utan kan ombesörjas av
en samarbetspartner med en godkänd verksamhet som åtar sig att ta emot
rötrester löpande under året.
4.10.4 Tidsåtgång
Ett miljöprövningsärende av denna typ har en tidsåtgång på minst 2 år enligt
vad som framkommit i förstudien, troligen längre tid. Det är viktigt att ta
hänsyn till att många processer kan pågå samtidigt men oberoende av
varandra.
Miljöprövningsprocessen kan se ut enligt följande:
• Framtagande av material för tillståndsansökan hos länsstyrelsen
(Lst)/miljöprövningsdelegationen (MPD) ca 6 månader
• Handläggning av ärende hos Lst fram till prövning hos MPD minst
6 månader efter ansökan är komplett.
• Överklagande av MPD-beslut till mark- och miljödomstol (MD) minst
6 månader (alla beslut som rör denna typ av anläggningar överklagas
enligt erfarenhet)
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•

(Överklagande av MD-beslut till Mark- och miljööverdomstolen minst
6 månader.)

Till viss del kan nedanstående processer hanteras parallellt med prövningen
hos Lst/MPD, inom prövningen hos Lst/MPD eller vid detaljplanens
framtagande men de bör nämnas:
• Samråd MB 12:6, 2 månader
• Biotopskyddsdispens, 3 månader
• Anmälan vattenverksamhet, 1 år
• Strandskyddsdispens, 1-2 månader
• (Tillstånd/dispens naturreservat)
• (Tillstånd i Natura 2000-område)
• Arkeologi, där ärenden kan ta över 1 år
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5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Den fördjupade förstudien har syftat till att undersöka en biogasanläggning
som samrötar matavfall och hästgödsel och som ger en tillfredställande
ekonomisk avkastning. En sådan anläggning kan bidra till att en cirkulär
ekonomi utvecklas i kommunen.
Det projektmål som gällt för den fördjupade förstudien är att denna ska leda
fram till beslutsunderlag inför ett eventuellt investeringsbeslut
(principbeslut) avseende en anläggning för att producera biogas.
Tidigare förstudier har identifierat ett antal osäkerheter med bäring på
ekonomi samt andra förhållanden som kan hindra en lyckosam framtid för
en biogasanläggning i Kungälv. Varje delprojekt inom den fördjupade
förstudien har bidragit till ett förfinat kalkylunderlag, värdering av
eventuella hinder samt förslag på hur dessa kan minimeras. Man har genom
den fördjupade förstudien kunnat besvara de viktigaste frågorna som
sammantaget ger förutsättningarna. Det återstår frågor som är obesvarade
men ingen av dessa bedöms ha sådan tyngd att de kan väga över slutsatserna
i annan riktning.
Med utgångspunkt från resultaten är förstudiens rekommendation att inte i
nuläget gå vidare med ytterligare studier av en biogasanläggning i Kungälv.
Den sammantagna analysen ger att
1. Den ekonomiska sammanställningen visar att det är mycket
långt till att få en lönsamhet och återbetalning av en investering
eftersom marginalen mellan beräknade intäkter och
driftkostnader är så liten. Det finns alltså inte förutsättningar för
att få ekonomisk hållbarhet i en biogasanläggning av angiven
storlek i Kungälv.
2. Tillståndsgivande myndighet, Länsstyrelsen, har indikerat att
man kommer kräva långtgående åtgärder för att minska
störningar från en biogasanläggning. Däribland fördyrande
tekniska lösningar och avstånd (500 m) till grannar.
3. Det är mycket svårt att hitta en lokalisering för en
biogasanläggning i Kungälvs kommun pga den tätbebyggda
landsbygden. Endast en lokaliseringsplats har rimligt uppfyllt
kravspecifikationen men det återstår frågetecken om
lämpligheten även där.
4. Tillgången på potentiellt substrat för rötning i form av
framförallt matavfall i regionen bedöms med god marginal
överstiga de 3 000 ton som vi efterfrågat.
5. Stöd och styrmedel är idag inte tillräckliga för att stärka de
sviktande ekonomiska förutsättningarna för en
biogasanläggning. Det har inte visats att någon ändring på detta
är i sikte.
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6. DISKUSSION
Biogas är en tekniskt mogen produkt med dokumenterat stor klimatnytta vid
rätt användning, framförallt i transportsektorn.
Det finns mycket som talar för att vi behöver biogas i framtiden och att det
tekniskt och klimatmässigt kommer vara en bra idé även framöver, frågan är
bara när det blir lönsamt att bygga nya anläggningar med vetskap om att det
redan idag finns många som drivs med förlust eller är nedläggningshotade
trots stora nedskrivningar.
Man bör med utgångspunkt från kalkylunderlaget och övriga resultat vi tagit
fram i denna förstudie bevaka priser och förutsättningar och vänta med att
gå vidare till dess det är mer lönsamt.
Man kan också se att det kan finnas ekonomiska skalfördelar med att bygga
en betydligt större anläggning med regionalt upptagningsområde. Det är inte
utrett närmare hur stor en anläggning bör vara eftersom det är utanför vårt
uppdrag att agera som en regional aktör. Baserat på kontakter i
marknadsundersökningen kan man anta att det krävs minst 5-10 gånger
större mottagningskapacitet när det gäller matavfall. Tillgängliga volymer
av hästgödsel kan i ett sådant scenario fungera som ett bra komplement men
kommer inte primärt att bidra till den ekonomiska bärkraften.
Kommunens och regionens samlade vilja till att jobba för biogasen i
Kungälv och/eller regionen i form av att skapa/stimulera ett kundunderlag
med betalningsvilja är minst lika viktig för att det ska kunna bli
framgångsrikt och det bör säkerställas att det finns en långt gången plan för
långsiktigt uthållig biogasanvändning innan man åter tar upp
investeringsplaner för ny biogasproduktion.
Viljan att sluta kretsloppet för matavfall, avloppsslam och gödsel kan också
komma att öka politiskt och opinionsmässigt. Det gör att den biologiska
hanteringen av detta blir viktig att göra oavsett priser på biogas. Ett scenario
kan vara att se på den biologiska hanteringen och cirkulationen av
näringsämnen som det primära uppdraget och se till att ekonomin är hållbar
för detta. Produktion av biogas och eventuell uppgradering till
fordonskvalitet är i detta scenario att betrakta som en positiv
sidointäkt/bieffekt och anläggningens drift blir inte så känslig för hur
marknad och styrmedel utvecklar sig. Detta scenario skulle dock troligen
kräva kraftigt höjda renhållningsavgifter.
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