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Biogasen sluter det lokala 
kretsloppet = cirkulär ekonomi



Lokalt producerad
Andel svensk råvara biobränslen
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Källa: Energimyndighetens årliga statistik, 
avser andel svensk råvara i drivmedel sålda i Sverige 2014. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det måste naturligtvis utifrån ett kommunalt eller regionalt perspektiv vara viktigt att det förnyelsebara bränsle man kör på har ett lokalt ursprung. Är man sedan dessutom tvungen att ta hand om restprodukter, exempelvis vid matinsamling är det ännu viktigare att verkligen få ut mesta möjliga nytta av detta arbete. I kombination med den biogödsel du får ut från processen måste detta vara den optimala cirkulära ekonomin.*******************Statistiken visar råvarornas ursprungsland år 2014. Statistiken visar inte var själva biodrivmedlet är producerat.Biogasen sticker ut med sin höga andel svenska råvaror.RME: Danmark, Australien, Tyskland och Litauen är viktiga ursprungsländer för råvarorna. 7 % kommer från Ryssland.Etanol: Storbritannien, Frankrike och Ukraina är (vid sidan av Sverige) viktiga ursprungsländer för råvarorna.HVO: Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Indonesien är (vid sidan av Sverige) viktiga ursprungsländer för råvarorna.Biogas: 94 % svenska råvaror. 3 % från Norge. 3 % från Tyskland.Observera angående biogas: Mängderna som redovisas komma från Tyskland är importerade via naturgasnätet och spårbarheten anses vara uppfylld då importören är certifierad av ett av EU-kommissionen godkänt certifieringssystem. Observera att den biogas som av Energimyndigheten har ansetts som icke hållbar (importfallen som har överklagats) ingår inte i den här sammanställningen. 



Biogas – ett sätt att nyttiggöra 
avfall och restprodukter
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Källa: Energimyndighetens rapport ”Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014”

Biogas produceras av 
många olika råvaror 
varav 93% utgörs av 
restprodukter och avfall. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ja vad gör vi med denna???!



Biogasen bidrar till det Sverige 
som regeringen vill ha

Ett fossilfritt Sverige och en fossilfri fordonsflotta

Ett Sverige som tar täten i klimatarbetet

De svenska miljömålen

Ökad sysselsättning i både stad och på landsbygd

En ny industrigren för Sverige

En cirkulär ekonomi där avfall blir en resurs

Den andra generationens bioenergi från skogen – det gröna guldet

Ett Sverige som möter efterfrågan på ekologiskt jordbruk

Spetsforskning och miljöteknik i den absoluta framkanten

Ökad export av miljöteknik och svenska innovationer

Tillväxt i en hållbar och innovativ jordbruksnäring

Försörjningstrygghet i energisystemet
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En satsning på biogas i Sverige är en satsning på:
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Presentationsanteckningar
Alla punkter  
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En satsning på biogas i Sverige är en satsning på:
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Biogasen bidrar till målen inom 
flera prioriterade politikområden

• Klimatpolitik

• Energipolitik

• Miljöpolitik

• Landsbygdspolitik

• Jobb- och näringspolitik

• Transportpolitik

• Handelspolitik
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BIOGASEN ÄR TVÄRSEKTORIELL 

BIOGASEN ÄR SÅ MYCKET MER ÄN ETT BRÄNSLE 



Transportsektorn är idag den enda 
realistiska avsättningen för biogas
• Fortsatt avsättning till transportmarknaden är avgörande 

för den fortsatta utvecklingen och överlevnaden för 
svenska biogasinvesteringar

• Långa kontrakt krävs fortsatt för att aktörer ska fatta 
investeringsbeslut, kollektivtrafiken utgör ryggraden i 
den svenska biogassatsningen

• Avsättning av biogas i större omfattning till andra 
segment och kunder stöds inte av svensk 
styrmedelskonstruktion och är därför inte realistisk idag

• Att producera el av biogas är ett påstående som saknar 
stöd i den nordiska elmarknadsmodellen 
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För en miljö- och klimatmedveten 
kommun/region är biogas det bästa 
alternativet som fordonsbränsle, både 
för egna fordon och upphandlad trafik

2016-11-11 • 10

Att välja biogas är så mycket mer än att 
bara välja ett fordonsbränsle

Summering



Fördelar med biogödsel 
• Ersätter handelsgödsel och 

minskar importberoende

• Återför växtnäringen till 
jordbruket 

• Innehåller fosfor – en 
ändlig och livsviktig 
resurs!

• Gynnar markens 
bördighet, inte minst 
mikroliv

• Ett av få gödselmedel 
som går att använda i 
ekologisk odling 
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Biogas bidrar till miljömålen!
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Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

God bebyggd miljö

Ingen övergödning

Bara naturlig försurning

Ett rikt odlingslandskap

Giftfri miljö

Vill du veta mer?
Läs Naturvårdsverkets sammanställning:
”Biogas för miljö och ekonomi – Resultat 
och erfarenheter av biogasåtgärderna 
inom Klimatinvesteringsprogrammen”

Presentatör
Presentationsanteckningar
De fem översta i listan har identifierats av Naturvårdsverket (se källan i rutan ”Vill du veta mer?”). De övriga två (ett rikt odlingslandskap och giftfri miljö) har lagts till av oss i en bedömning i biogasstrategi-arbetet (kolla bedömningsgrund och källa med Anna Liljeblad!)Miljökvalitetsmålen:Begränsad klimatpåverkan:"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."Frisk luft:"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”God bebyggd miljö:"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”Ingen övergödning:"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”Bara naturlig försurning:"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”Ett rikt odlingslandskap:"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”Giftfri miljö:"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
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