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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver förutsättningar och möjligheter för att biogas i 

Mörbylånga kommun och är skriven för att utgöra underlag för kommunens 

fortsatta arbete med biogas.  

Mörbylånga kommun har ett mål om att vara fossilbränslefri kommun 2025. 

Att vara en fossilbränslefri kommun innebär att det inte ska finnas några 

nettoutsläpp av fossil energi i kommunen. Om det fortfarande används fossil 

energi inom kommunen, t.ex. av kommunens invånare, ska motsvarande 

mängd förnybar energi produceras och exporteras till områden utanför 

kommunen. Med detta i åtanke finns ett behov av att hitta alternativ till de 

fossila energikällor som används i kommunen idag. Biogas är en förnybar 

resurs som inte ger några nettoutsläpp av koldioxid och bör vara en del av 

lösningen. 

Att bygga upp en biogasmarknad, med produktion, distribution och 

konsumtion av biogas, är ett stort pussel som kräver att många aktörer i 

kedjan samverkar och samarbetar. Kommunen har en roll både som 

konsument och som stödjare till andra aktörer inom biogas.  

På Öland finns goda förutsättningar för att göra biogas från gödsel eftersom 

djurhållningen på ön är stor och lantbruket en viktig näringsgren. När gödsel 

används till biogas uppnås en dubbel miljönytta, dels genom att biogasen - 

om den uppgraderas till fordonsgas - kan ersätta fossila bränslen och dels 

genom att näringsläckage till vattendrag och hav minskas när gödseln 

hanteras mer effektivt. Att minska läckage av näringsämnen till Östersjön är 

en miljövinst både lokalt och globalt. Det finns även andra intressanta 

substrat i kommunen, bland annat slakteriavfall, och en blandning av substrat 

är positivt för gasproduktionen. Ett nära samarbete med det lokala 

näringslivet och andra aktörer är betydelsefullt för att komma vidare.     

För distributionsledet är en publik mack i ett strategiskt läge önskvärt och 

kommunen är i behov av att utreda var geografiska lägen finns. Det som 

möjliggör en macketablering är en trygg efterfrågan på fordonsgas. Det 

skulle kunna ske genom att kollektivtrafik och skolskjutstrafik körs på 

biogas vilket i så fall måste efterfrågas i kommande upphandlingar. 

Långsiktiga avtal som säkrar en grundkonsumtion är avgörande för att 

marknadsaktörer ska vilja satsa. I det sammanhanget är bussar med 

biogasdrift högintressanta varför en bussdepå där bussar kan tankas och 

förvaras nattetid är en bra startpunkt för övrig konsumtion. Privata 

biogasbilar kommer öka efterhand. 

Rapporten redovisar översiktligt kostnader för att bygga upp olika delar av 

biogaskedjan; produktionsanläggning, depå för bussar och tankställe, samt 

intresset för biogas hos andra aktörer i och runt kommunen. Den beskriver 

också hur några andra kommuner har agerat när det gäller biogas. Slutligen 

ges förslag på inriktning för Mörbylånga kommuns fortsatta arbete med 

biogas. 

Med lokalt producerad biogas av gödsel kan Öland på sikt bli oberoende av 

import av drivmedel. Det innebär att stora steg tas i riktning mot ett 

fossilbränslefritt samhälle.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är en sammanställning av aktuellt läge när det gäller biogas i 

Mörbylånga kommun och ett underlag för att kunna ta ställning till möjliga 

fortsatta insatser i kommunal regi.  

Regeringen har en målsättning om att Sverige ska ha en fossiloberoende 

fordonsflotta 2030, och pekar då ut biogas som ett alternativ till fossila 

bränslen som diesel och bensin. Det har i flera regionala utredningar 

konstaterats att Öland har stora möjligheter att producera biogas, främst tack 

vare den stora djurhållningen på ön och det gödsel som produktionen skapar.  

Som bakgrund finns även kommunens målsättning från 2011 om att redan 

2025 bli fossilbränslefri kommun och Kalmar läns gemensamma målsättning 

att bli fossilbränslefri region 2030. I handlingsprogrammet för NoOil sägs att 

offentlig sektor ska gå före och visa att det är möjligt att kombinera 

ambitiösa klimatmål och hållbar tillväxt. Kommunen har sedan 2011 en 

miljö- och klimatstrateg vars huvudsakliga uppgift att förverkliga 

kommunens klimatstrategi.  

Kalmar läns gemensamma mål för biogasproduktion är att uppnå en 

produktion på 100 GWh till år 2017 och 300 GWh år 2030. Dessutom finns 

ett mål om att antalet biogasbilar i länet ska var minst 2500 år 2017, varav 

300 i offentlig sektor, och 5000 år 2020, då med minst 1000 i offentlig 

sektor. För att gå i riktning mot dessa mål är biogas förstahandsval för bussar 

i så kallad stråktrafik vid nästa länsupphandling 2017.  Uppskattningsvis 

produceras ungefär 35 GWh biogas i Kalmar län i dagsläget. 

Behovet av att arbeta mer konkret med biogasfrågan i kommunen och att 

formulera aktiviteter för att främja utvecklingen av biogas har aktualiserat på 

flera sätt. I november och december 2013 inkom tre motioner om biogas från 

tre olika partier och i juni 2014 hölls en intern workshop om biogas.  

 

1.2 Kommunens målsättningar 

Mörbylånga kommuns kommunstyrelse antog i juni 2011 en klimatstrategi. 

Det första av åtta övergripande mål i strategin är att Mörbylånga kommun år 

2025 är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg och 

förnybar energi. Det är en ambitiös målsättning som kräver att kommunen 

genomför konkreta strategiska åtgärder inom många verksamheter för att nå 

en omställning. Att vara en fossilbränslefri kommun innebär att det inte ska 

finnas några nettoutsläpp av fossil energi i kommunen. Om det fortfarande 

används fossil energi inom kommunen, t.ex. av kommunens invånare, ska 

motsvarande mängd förnybar energi produceras och exporteras till områden 

utanför kommunen. Den kommunala verksamheten bör därför gå i bräschen 

när det gäller omställning till förnybara energikällor och på så sätt väga upp 

att andra aktörer inom Mörbylånga kommuns geografi eventuellt inte ställt 

om fullt ut. Kommunen har en viktig roll i att möjliggöra för invånare och 

näringsliv att följa med på omställningsresan. 
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Biogas som är en, av flera, viktiga pusselbitar för att kunna genomföra 

klimatstrategin och nå målet om fossilbränslefri kommun. Biogas produceras 

av organiskt material som bryts ner och nybildas. Processen i sin helhet 

bidrar inte till nettoutsläpp av växthusgaser. 

Bland kommunens övergripande mål anges även att Mörbylånga kommun 

ständigt ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om energi- och 

klimatfrågor hos kommuninvånare och näringslivet så att de ska kunna välja 

den energikälla som är mest uthållig för samhället och miljön. 

Kommunen har nyligen tagit fram mål för verksamheten år 2015-2017. Det 

är kommunens vision 2025 som har brutits ner till prioriterade mål på tre års 

sikt. Till målen finns en beskrivning av framgångsfaktorer för att nå målen. 

Kommunens klimatmål i det dokumentet är att ”Vi bidrar till att skapa 

förutsättningar för en fossilbränslefri kommun 2025 genom att skapa intresse 

och efterfrågan av förnybara energikällor”. Som framgångsfaktorer utpekas 

att vi ”bidrar till att starta projekt kring förnybara energikällor och att vi ”har 

öppnat upp för samverkan med andra parter”.  

Att arbeta med biogasprojekt ligger tydligt i linje med kommunens 

målsättningar. 

 

1.3 Biogasens för- och nackdelar 

Biogas har många fördelar för samhället och vår gemensamma miljö. Biogas 

bildas i en process när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. En stor 

variation av organiskt material kan användas som råmaterial, så kallat 

substrat, i biogasframställningen. Gödsel och matrester är vanligt men även 

exempelvis spannmåls- eller slakteriavfall, rötslam, fiskrens och alger kan 

användas. Störst nytta fås om substratet är en restprodukt, d.v.s. något som 

blivit över i annan produktion. Att odla substrat, t.ex. energigrödor, är också 

möjligt men då tar produktionen yta i anspråk som skulle kunna användas för 

primärproduktion av t.ex. livsmedel.  

Att nyttja organiskt material som kan användas, brytas ner och återbildas gör 

att koldioxidutsläppen totalt sett uteblir. Detta bidrar till bättre luftkvalitet 

lokalt och minskar även de globala utsläppen av växthusgaser. 

På Öland finns en stor djurhållning som producerar mycket gödsel. Att 

använda gödsel som substrat ger dubbel miljönytta, dels genom att den 

färdiga biogasen/fordonsgasen ersätter fossila bränslen som diesel och 

bensin och dels genom att gödseln efter rötning blir mer homogen och lättare 

att hantera, vilket gör att växtnäringen kan nyttjas effektivare och därmed 

minskas risken för läckage till sjöar och vattendrag eller till luften. 

Restprodukten av biogasproduktion är ett organiskt gödselmedel som 

minskar behovet av växtnäring i form av konstgödsel som kräver fossil 

energi i produktionen. Biobaserat gödsel minskar beroendet av fossil energi. 

Restprodukten, eller biogödsel som det kallas, luktar dessutom mindre än 

gödsel vilket gör det mer behändigt att sprida på arealer nära bostäder. Å 

andra sidan kan lagringskapaciteten behöva utökas eftersom den bara kan 

spridas i växande gröda, vilket normalt inte finns vintertid. 

Svenskt Gas Center har jämfört klimatnyttan i biogas i förhållande till fossila 

drivmedel i ett livscykelperspektiv och redovisar då att biogas från gödsel 
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har den största miljönyttan. (Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, 

2010) Näst störst klimatnytta har biogas från avfall från livsmedelsindustri 

och därefter biogas som görs av organiskt hushållsavfall. 

Placeringen av anläggningar för biogasproduktion där gödsel är substrat 

ligger ofta i landsbygd och kan där bidra till arbetstillfällen, inkomster och 

landsbygdsutveckling, som möjliggör att samhällsservice kan bibehållas. 

Biogasproduktion innebär i regel lokala kretslopp med begränsade 

transporter som följd. Om biogasen produceras lokalt kan även ett 

beredskapsperspektiv läggas till och tillgången till fordonsgas är säkrad även 

om exempelvis Ölandsbron inte skulle vara farbar, något som försvårar 

leveranser av bränsle från fastlandet.  

Om det blir aktuellt att använda substrat som vass och alger har detta 

omhändertagande en naturvårdande funktion och bidrar också till 

trivsammare mer attraktiva strandmiljöer.  

Biogas kommer med stor sannolikhet att vara en viktig del av det framtida 

transportsystemet och att satsa på biogas ger en signal till medborgare och 

näringsliv att kommunen menar allvar med sin vision om fossilbränslefrihet. 

Det bidrar till att skapa en bild av Mörbylånga kommun som en smart, 

framtidsorienterad och hållbar kommun. 

Ur användarperspektiv är tankning av gas inte svårare än att tanka andra 

drivmedel. Fördelen är att gas inte droppar och det blir inget onödigt spill. 

Det går snabbt att tanka, två till fyra minuter för en vanlig gasbil. Gasen är 

lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin 

och diesel. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför 

mindre än med bensin och diesel. Viss utbildning och introduktion för 

förstagångsanvändare kan dock komma att behövas.
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Som i de flesta fall när ny teknik införs finns även en del nackdelar eller 

hinder som måste övervinnas för att biogas som fordonsbränsle ska få fullt 

genomslag i kommunen. En av de största utmaningarna är att få ihop det 

stora pusslet av aktörer. Biogasfrågan är en kedja där varje del måste haka i 

nästa. Tydlighet och öppenhet avgör om kedjan blir hållbar. Då måste 

biogasproducenter prata med varandra om möjliga samarbeten och prata med 

konsumenter som ska använda biogasen. Konsumenterna behöver tala om 

hur mycket biogas de är villiga att köpa och en ungefärlig prisnivå 

formuleras. Kommunen som har ansvar för att planera mark- och 

vattenområden behöver tala om var i geografin som anläggningar för 

produktion respektive distribution kan ligga. I annat fall finns risk att en 

exploatör siktar in sig på ett område som är olämpligt av ett eller annat skäl 

vilket kan innebära både tids- och energiförlust.  

En annan utmaning är givetvis ekonomi och lönsamhet. Det krävs en 

välförankrad och genomarbetad positiv kalkyl för att attrahera intresse hos 

den eller de aktörer som ska satsa. Regionförbundet menar i sin 

sammanställning från 2013 (Biogas i Kalmar län, diskussionsunderlag) att 

”någon är beredd att täcka det underskott som uppstår de första åren” i 

samband med etablering av ett tankställe. Marknaden skapas efter hand som 

det är möjligt att tanka och marknadsföringsinsatser i flera skeden är en 

viktig insats för att påbörja och påskynda marknadsintresset. Det är 

avgörande att få en grundförsäljning tryggad, genom t.ex. att KLT garanterar 

en viss försäljningsvolym eller att kommunen lovar inköp av biogas till egna 

fordon. 

 

1.4 Biogas i Sverige och Europa 

I Sverige producerades 2013 ungefär 1,7 TWh biogas från sammanlagt 264 

anläggningar. Om den mängden energi skulle användas för direktverkande 

eluppvärmning skulle det räcka till årsförbrukning för 68000 normalstora 

villor. En genomsnittlig svensk villa/radhus med direktverkande el förbrukar 

cirka 25 000 KWh per år. (Eon). Av den producerade gasen 

uppgraderades 54 % till fordonsgas, 31 % användes till värmeproduktion, 3 

% gick till produktion av el och 11 % facklades bort 

(www.biogasportalen.se).  

De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall 

såsom avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från 

livsmedelsindustrin.  

Sverige har idag kommit långt när det gäller utnyttjandet av biogas och är ett 

föregångsland för rening av biogas till fordonsgaskvalitet. En satsning på 

biogasanläggningar har gjorts under flera år, men fortfarande är efterfrågan 

på biogas större än tillgången i flera regioner. Det finns 54 anläggningar i 

Sverige för uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet och på västkusten 

finns det ett utbyggt gasnät som möjliggör en tätare mackstruktur. 

Störst biogasproduktion finns i Skåne län (17 % av den totala produktionen) 

och ungefär hälften av biogasproduktionen finns i storstadsregionerna 

(Skånes-, Stockholms- och Västra Götalands län). 

I Kalmar län finns biogasproduktion i Kalmar (två anläggningar), Västervik, 

Vimmerby och Borgholms kommuner. 

http://www.biogasportalen.se/
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Sett i ett nationellt perspektiv är det många nya produktionsanläggningar på 

gång. En av drivkrafterna för det är Sveriges målsättning om att 50 % av 

matavfallet ska rötas till 2018. Enligt uppgift från anläggningsentreprenörer 

är det ca 25 % av Sveriges avfall som rötas idag och ca 15 % som blir 

biogas, resten komposteras (Mikael Erlandsson, Purac, 2014-11-06) 

 

Kartbild över biogasanläggningar i Kalmar län och dess närhet. Källa: Biogasportalen 

 

 

I framtiden kan konkurrensen om substrat komma att öka i takt med att fler 

kommuner vill göra biogas lokalt. Regionförbundet i Kalmar län drev 2009-

2012 projektet Biogas- Nya substrat från havet där man tittade på 

möjligheten att röta alger, vass, musslor och fiskslam. Fisk och vass var de 

substrat som hade högst gasutbyte vid rötning. För vass visade sig skörden 

vara tids- och resurskrävande och dessutom behövde vassen sönderdelas 

ordentligt innan rötkammaren.  

I Västervik pågår ett projekt som tittar på om spigg kan användas som 

substrat. Spiggen har få naturliga fiender och breder ut sig i Östersjön. Den 

äter fiskägg och djurplankton vilket leder till att växtplankton och alg tillväxt 

tar över. Om spiggen har tillräckligt energivärde för gasproduktion kan 

också detta substrat göra dubbel miljönytta, dels med hämmad igenväxning 

och dels som ersättare för fossilt bränsle (Mikael Nyman, Västerviks 

kommun). 

När det gäller biogasfordon i Sverige fanns i slutet av 2013 ca 47 000 

stycken, varav drygt 2100 var bussar och 750 tunga fordon. Vid samma 

tidpunkt fanns 147 publika tankställen för fordonsgas samt 58 icke publika 

tankställen, tankställen som endast är tillgängliga för vissa företag. 

(www.gasbilen.se) Fyra tankställen finns i Kalmar län, i Kalmar, Läckeby, 

Oskarshamn och Västervik. 

http://www.gasbilen.se/


Mörbylånga kommun 
Datum 

2014-12-23 
 

 
Sida 

9(34) 
 

 

Vid en snabb europeisk utblick kan noteras att de två ledande 

biogasproducenterna är Tyskland och Storbritannien, som tillsammans har 

drygt 70 % av den totala produktionen. (Skånes Färdplan för biogas, 2013) I 

Tyskland finns många småskaliga gårdsanläggningar för biogas. I Tyskland 

är det biogas från gödsel och jordbruksgrödor som gäller medan biogasen i 

Storbritannien primärt görs från uppsamling av gas från deponier. Även 

Frankrike, Italien och Holland hamnar i topp bland europeiska producenter. 

När det gäller antal biogasfordon kommer Sverige på fjärde plats inom EU 

(Skåne Färdplan för biogas, 2013) 

 

1.5 Tidigare arbete i Mörbylånga kommun 

Potentialen för biogas har redovisats i två tidigare rapporter; Förstudie 

Biogas Öland från 2010 och Biogas i Sydost, potentialstudie från 2012. 

I den första rapporten sades att gasen bäst används som fordonsgas eftersom 

det var stor efterfrågan på gas bl.a. från Stockholmsområdet. Det sades 

vidare att det fanns två huvudsakliga bälten där biogasproduktion är 

intressant, två områden runt Borgholm-Köpingsvik, ett norrut och ett söderut 

och att de bör knytas ihop med ett gasledningsnät. Total potential för dem 

bedömdes då till 31 GWh. Vidare föreslogs en grödbaserad anläggning i 

Kastlösa-området, med potential för 40 GWh. Guldfågelns anläggning 

bedömdes ha potential för 30 GWh. Slutligen föreslogs två 

uppgraderingsanläggningar, i Borgholm respektive Mörbylånga och tre 

mackar, i Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga. 

I rapporten diskuteras också olika substrat och deras gaspotential. Utöver 

gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin nämns lökrester, gräsklipp, 

alger och latrin som möjliga substrat. 

Den andra rapporten, som kom 2012, anger att Öland är lämpligt för att göra 

flytande biogas i ”två eller möjligtvis en enda gemensam anläggning på 

Öland, dit så mycket substrat som möjligt skulle fraktas”. Flytande biogas 

behövs för fordon i tung trafik, t.ex. lastbilar. 

 Workshop om biogas 1.5.1

Den 25 juni i år höll kommunen en workshop om biogas för att samla ihop 

åsikter och idéer till förnyat arbete för att få fram biogas i Mörbylånga 

kommun. Vid mötet deltog både tjänstemän från olika sakområden och 

politiker. Dessutom deltog företrädare för näringsliv, regionförbund och 

länstrafik.  

Som inledning till workshopen gavs information om biogas från flera håll. 

Efter kommunalrådets öppnande gavs en regional utblick från nätverket 

Biogas Sydost. Därefter följde en presentation om Ölands förutsättningar när 

det gäller substrat. KLT informerade sedan om den kommande 

upphandlingen av länstrafiken. 

Workshopdelen genomfördes med grupparbete i fyra avsnitt: Möjligt/önskvärt, 

kanske möjligt, icke möjlig/önskvärt och tänk på. Det mesta av diskussionen 

hamnade under ”möjligt och önskvärt” och bara några få under ”icke 

möjligt/önskvärt”, vilket bådar gott för det fortsatta arbetet.  
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På mötet framkom att kommunen kan jobba med distribution och 

konsumtion av biogas. Produktionen bör dras igång av privata aktörer och 

kommunen ska vara behjälplig med mark- och tillståndsfrågor. Det är också 

viktigt med en tydlig viljeyttring från kommunen, för att trygga en 

grundproduktion. Kommunen ska samarbeta med de lantbrukare som 

organiserar sig för biogassamarbete. Det behövs en ordentlig 

marknadsanalys för att beskriva vilket intresse och behov som finns av 

biogas som fordonsgas i kommunen. 

Kommunen är intresserad av att behålla nattförvaring av bussar i kommunen 

och en dialog har startats med KLT (Kalmar läns trafik) för att kunna 

påverka utformningen av den kommande upphandlingen av stråktrafik som 

ska gälla från 2017 och framåt. Andra tydliga budskap på workshopen var att 

kommunen bör vara mer drivande i biogasutvecklingen, bland annat genom 

att peka ut lämpliga lokaliseringar för anläggningar och genom att främja 

biogasmarknaden dels med omställning av den egna fordonsparken och dels 

genom marknadsföringsinsatser i samhället och tillnäringslivet. 

  

 

 

Vid workshop i juni diskuterades möjligheter för biogas i Mörbylånga kommun. 

Foto: Elvira Laneborg, Anne Wilks   
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2 Förutsättningar 

2.1 Biogaspusslet 

För att få till stånd en lokalt fungerande marknad för biogas krävs ett stort 

samspel mellan berörda aktörer i samhället. Det ska finnas (minst) en aktör 

som är producent, (minst) en aktör som driver distributionsställe/tankställe 

för biogas och det ska finnas slutkunder/konsumenter. Tillgång och 

efterfrågan måste stämma överens, både i tid och rum. Gasen måste kunna 

levereras till konsumtion och konsumtionen måste motsvara det som 

gasproducenten levererar. Om vågskålen väger fel, t.ex. att kunderna inte 

köper gas i den omfattning som gas produceras, måste gasen kanske facklas 

bort och det blir en stor energi- och ekonomiförlust för producenten. Om 

kunden å sin sida inte får tag på gas i den omfattning som önskas leder det 

till att förtroendet för bränslet och intresset för att fortsätta köra gasbil 

minskas. Det är med andra ord högst centralt att produktion och konsumtion 

matchas och att aktörerna i biogaspusslet samverkar. Om efterfrågan inte 

finns lokalt och gasen behöver transporteras långa sträckor till en distributör 

exempelvis utanför regionen minskar lönsamheten i biogasproduktionen.  

I regionen finns ett aktivt nätverk, Biogas Sydost, som erbjuder en plattform 

för olika aktörer som vill utveckla produktionen, distributionen och 

användningen av biogas. Nätverket representerar hela värdekedjan från 

produktion till konsumtion och besitter både en stor kunskap och en hel del 

erfarenheter inom området. 

2.2 Politik 

Det finns självklart en hel del olika uppfattningar inom politiken om vad som 

ska och kan göras för att få till stånd biogas i Mörbylånga. Gemensamt finns 

en ambition om en fossilbränslefri kommun 2025. Vid workshopen som 

hölls i juni 2014 (se 1.5.1) framkom ett brett politiskt intresse att stärka 

kommunens agerande när det gäller biogas.  

Senhösten 2013 inkom tre motioner angående biogas. Socialdemokraternas 

motion handlade om att göra en analys av möjligheterna att skapa en 

produktionsanläggning för biogas och en biogasstation på Öland samt att i 

det arbetet bjuda in Borgholms kommun, LRF och Hushållningssällskapet. 

Vänsterpartiets motion handlade om att kommunen ska utreda 

förutsättningarna för att etablera biogasproduktion på Öland, att samarbeta 

med andra aktörer och att kommunen ska söka investeringsbidrag för biogas.  

Miljöpartiets motion gick ut på att kommunen ska söka medlemskap i 

Biogas Sydost och att en samordnare anställs. 

 

2.3 Teknisk potential 

Kalmar län är ett kolän. Antalet kor, som på många håll i Sverige minskat, 

ökar i vårt län och det ökar på Öland. Kor i mjölkproduktion har ökat med ca 

15 % i Mörbylånga kommun mellan 2000-2013. På Öland finns ca 50 000 

kor vilket ju är dubbelt så många som antalet invånare. Om vi ser till alla 

typer av lantbruksföretag har antalet i länet legat ganska stabilt det senaste 

decenniet medan företag med mjölkproduktion har sjunkit drastiskt. Att 
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antalet kor ändå har ökat har resulterat i att företagen blir större. Under 

samma period har antalet lantbrukare med grisproduktion minskat från 440 

till 102.  

I Mörbylånga kommun hade 24,9 % eller nästan var fjärde person i 

arbetskraften sin sysselsättning inom lantbruket 2009. (LRF Sveriges Gröna 

Näringar 2009) Motsvarande siffra för Borgholms kommun är 22,9 % och 

för länet som helhet 16.6 %. Det betyder att Öland har en stor teknisk 

potential för att göra biogas av gödsel. Lönsamheten i mjölkproduktionen är 

emellertid starkt beroende av den ersättning lantbrukarna får för mjölken och 

den ökade konkurrensen från andra länder gör situationen tuff för Sveriges 

producenter idag. Det påverkar lantbrukarnas intresse för och möjlighet att 

investera, exempelvis i biogas. 

Den tekniska potentialen för biogas i Kalmar län totalt sett har beräknats till 

462,8 GWh/år (Halldorf 2012). 70 % av potentialen kommer från gödsel, 20 

% från livsmedelsavfall inklusive slakteriavfall och en liten del från 

hushållsavfall och avloppsslam. I kommunen är motsvarande siffror ca 57 % 

från gödsel, 40 % från livsmedelsresterna och runt 1 % vardera för 

hushållens organiska avfall och avloppsslammet i reningsverken. Se tabell 

nedan. 

Total teknisk potential för biogas i kommunen har beräknats till 97,5 

GWh/år, fördelat på gödsel, livsmedelsrester, organiskt hushållsavfall och 

avloppsslam (Halldorf 2012). Den tekniska potentialen enbart tar hänsyn till 

mängden substrat och således inte till t.ex. substratets kvalitet, resurser (tid 

och ekonomi) för att samla in substratet eller för att transportera det till en 

produktionsanläggning. Hushållens organiska avfall samlas sedan november 

2014 in av KSRR för att bli till biogas i biogasanläggningen i Läckeby och 

kan i dagsläget inte räknas med i produktionen på Öland. 

 

Substrat i GWH/år Kalmar län Mörbylånga 
kommun 

Organiskt hushållsavfall 18,7 1,2 

Avloppsslam 15,9 1,0 

Livsmedelsavfall inkl. slakt 96,0 40,0 

Gödsel 332,2 55,3 

Totalt 462,8 97,5 

 

Tabellen visar den tekniska potentialen för biogas i Kalmar län och i Mörbylånga kommun. 

Källa: Halldorf 2012, Biogas i Sydost 

 

På kartbilden på nästa sida finns redovisat den tekniska potentialen från 

gödsel fördelat på församlingsnivå. Områden med blå färg har den största 

potentialen men också grön och ljusgula områden har mycket substrat. 
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Kartan visar var det finns koncentration av gödsel i Kalmar län, fördelat per församling. 

Källa: Halldorf 2012 

 

Den största potentialen, d.v.s. störst mängd substrat i gödsel, finns i östra 

kommundelen. Andra faktorer är substratets ursprung har dock betydelse för 

en lämplig lokalisering av biogasproduktion, exempelvis anläggningens 

storlek, transporter av substrat och av rågas, placering av 

uppgraderingsanläggning, tillgänglighet och logistik mm. 
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2.4 Kostnader i biogas 

Att etablera biogas på en ny marknad innebär betydande investeringar. Det 

handlar om att tillskapa produktion av rågas, uppgradera rågasen till 

fordonsgas och, om det behövs, komprimera fordonsgasen för att möjliggöra 

förflyttning via flakning, om att finansiera distributionskanaler i form av 

tankställen och om kostnaden för att transportera flaken. Ett alternativ till att 

flaka gas är att bygga gasledningar mellan produktion och distributionsställe. 

Ungefärlig kostnad för att bygga gasledning är 1 miljon kronor per 

kilometer. 

Varje plats är unik och kostnader för att bereda mark till en 

biogasanläggning, ett tankställe för biogas respektive depå för 

nattförvaring/tankning av biogasbussar varierar utifrån naturliga 

förutsättningar på respektive plats.  

Nedan följer högst preliminära uppskattningar om kostnader, hämtade från 

motsvarande anläggningar som byggts och där uppgifter funnits tillgängliga. 

2.4.1 Mack för publik tankning 

Kostnaden för en biogasmack har tidigare uppskattas till ca 5-8 miljoner 

kronor om den är i storleksordningen 4-5 GWh (bl.a. Jöns Wahlström 2012). 

Kostnadsfördelning för investeringar i samband med etablering av mack i 

Oskarshamn 2012 redovisas i figur nedan. Den tyngsta kostnadsposten är 

kompressorn. Även flaken som gasen förvaras i ovan mark är 

kostnadsintensiva. En mack med 5 GWh motsvarar ett underlag på cirka 500 

personbilar.  

 

 

Kostnader vid investering i biogasmack i Oskarshamn 2012. Källa: Oskarshamns Energi 
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Löpande kostnader i biogasmack i Oskarshamn. Källa: Oskarshamns Energi 

 

Biogasmacken i Oskarshamn kostade 5,2 miljoner, exklusive flaken. 

Naturvårdsverket bidrog med ekonomiskt stöd på 1,1 miljon. 

Uppgraderingsanläggningen för att göra rågasen till fordonsgas kostade ca 6 

miljoner.  

 

Enligt Stefan Hermansson (Småländska bränslen, 2014-11-20) kostar en 

mack idag ca 10 miljoner. Flaken är fortsatt en dyr post, ett flak kostar 1,2 

miljoner.  

 

Borgholms Energi har i en förstudie 2012-2013 beräknat kostnaden för 

tankstation, uppgradering och gasledning mellan reningsverk och tankställe 

till totalt 28 miljoner, fördelat på 6,8 miljoner för inköp av tankställe, 12,5 

miljoner för uppgraderingsanläggningen och 8 miljoner för 7 km ledning 

(Förstudie biogasanläggning Borgholm, 2013) Priserna kan således variera 

med kvalitet och teknik. 

 Depå för bussar 2.4.1

Uppgifter för kostnad för depå för nattförvarning av bussar saknas i 

dagsläget. En särskild utredning bör titta på detta. I budget för 2015 finns 

medel avsatta för att finansiera en sådan utredning (se avsnitt 3.3.1).  

För att börja räkna på vad en depå kostar, i investeringsskedet respektive för 

drift och underhåll, och vad den kan ge för intäkter, i exempelvis 

arbetstillfällen, hyresinkomster från entreprenör och miljönytta, behövs 

faktauppgifter för omfattning på dagens trafik (antal bussar och storlek på 

bussar) och uppgift om var de förvaras nattetid. Enligt KLT finns det idag ett 

15-tal fordon – stora till små – som cirkulerar i kommunen inom 

kollektivtrafiken. KLT uppskattar att ungefär hälften står över natten 

någonstans i Mörbylånga kommun, vilket i stort sett är detsamma som att 

tankas. 
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Hur fördelningen av bussar och andra fordon i KLT:s regi ser ut efter en 

framtida upphandling är svårt att säga. Det kan bli så att alla fordon blir 

stationerade i annan kommun lika väl som att dagens fördelning bibehålls. 

En färdig bild av utfallet får vi först i slutet av upphandlingen vårvintern 

2016 (Per Ålind, trafikplanerare KLT 2014-11-03).  

 

 Produktionsanläggning  2.4.2

Kostnaden för produktionsanläggning varierar mycket beroende på storlek, 

kapacitet, utrustning samt vilka substrat som ska användas. Det finns två 

huvudspår: antingen byggs en gemensam anläggning där substrat från flera 

håll rötas, eller också finns det gårdsbaserade anläggningar på lantbruk, som 

i huvudsak använder substrat från den egna gården. Se vidare avsnitt 3.1 med 

exempel på anläggningar där olika kommuner varit involverade. 

Växjö kommun har investerat totalt 165 miljoner för alla steg i produktionen 

av biogas, från förbehandling, uppgradering, gasledning till hygienisering 

och extra reningsinsatser på reningsverket. Därtill investerade bostadsbolaget 

50 miljoner i bussdepån, som har dubbla linjer (reservkapacitet) för 80 

bussar. Knappt 10 miljoner av finansieringen var ett stödbidrag från 

Energimyndigheten (Steve Karlsson, Växjö kommun 2014-10-13). 

Förbehandling behövs inte om enbart gödsel används som substrat och det 

behövs inte heller för torrötning av hushållsavfall. 

Hygieniseringsanläggningen i Växjö behövdes eftersom Växjö blandar 

hushållsavfall och avloppsslam (Hannele Johansson, Biogas Sydost 2014-12-

03)  

Anläggningen som byggdes i Läckeby, More Biogas AB, kostade 78 

miljoner kronor, inklusive uppgraderingsstation, för fordonsgas. Den har nu 

en kapacitet på 23 GWh/år men på sikt finns planer på utveckling av 

verksamheten till 40 GW. Till denna anläggning finns förbehandling av 

hushållets matavfall i Moskogen och för den delen är KSRR finansiär.  

Uppskattad kostnad för en mindre biogasanläggning på gårdsnivå, som kan 

leverera 150000 Nm³ gas, motsvarande ca 1,5 GWh, årligen, landar på 4-5 

miljoner inklusive en avvattningsanläggning. Då ingår inte kostnad för 

tankningsmöjligheter (Johan 

Gustavsson, Ölands 

Kretsloppsteknik) 

 

 

 

Kostnaderna för anläggning 

varierar beroende på val av teknik 

och kapacitet. Rötkammare vid 

biogasanläggning i Alvesta. 

Foto: Elvira Laneborg 
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 Kostnad för kund 2.4.3

Bränslekostnad för kunden ligger på ca 7-9 kronor/mil beroende på 

bilmodell. Tidigare har volymen biogas angetts i normalkubikmeter (Nm3) 

men sedan början av 2014 har branschen påbörjat ett byte av enhet och de 

flesta anger nu volymen i kilo (kg). Det är olika energiinnehåll i biogas och 

naturgas när man räknar i Nm3. Genom att multiplicera antalet Nm3 med 

gasens densitet får man antalet kg. Fordonsgas har en genomsnittlig densitet 

på cirka 0,8 (kg/ Nm3). 1 Nm3 fordonsgas motsvarar cirka 0,8 kg 

(http://www.gasbilen.se) Kilopris för biogas hos More Biogas var 19.50 

kronor (2014-11-20) och hos Småländska Bränslen i Växjö kostade gasen 

17.50 kr/kg vid samma tillpunkt. 

Användningen av biogas som drivmedel är idag befriad från såväl energi- 

som koldioxidskatt. Den svenska skattebefrielsen löper dock ut i slutet av 

2015 och arbete pågår för att kunna förlänga konceptet. Nya gasbilar är även 

skattefria de första fem åren.  

När det gäller fordonsmodeller växer utbudet kontinuerligt. Idag finns både 

små och stora modeller, liksom pick-ups och lastbilar. De allra flesta 

modellerna har både gas och bensintank vilket möjliggör längre räckvidd än 

enbart bensin- eller dieselmodell. 

 

Uppgraderingsstation vid biogas-

anläggningen i Västervik kommun.  

Foto: Mikael Nyman 

http://www.gasbilen.se/
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2.5 Intresse från lantbrukare 

Ur lantbruksperspektiv kan biogas vara intressant av flera skäl. Inom 

lantbruket är en bra växtnäringsbalans nödvändig av både miljömässiga och 

ekonomiska skäl. Fördelen med att omvandla stallgödsel till biogasgödsel är, 

som tidigare nämnts, att man får en produkt som är lättare att hantera och 

som ger ett bättre växtnäringsutnyttjande. Vilket är bra både för plånboken 

och för miljön.  

Enligt rapporten ”Framtidsstudie Gröna Näringarna, Energi och Klimat” 

(Tyréns 2014) ser många av de företagare som intervjuats i den studie i 

Kalmar län ”biogas, vindkraft och solceller som intressanta 

affärsmöjligheter, både som ett sätt att minska kostnaderna för el och värme 

och som en affärsmöjlighet att sälja biogas till fordon och el till elnätet”. 

(Tyréns 2014) Biogas pekas ut som en viktig del i lantbrukets 

klimatanpassning såväl som i företagens klimatsmarta affärsutveckling. 

Djurtäthetsbestämmelserna baseras på hur mycket fosfor som får spridas per 

hektar i genomsnitt under en 5-årsperiod, vilket är 22 kg fosfor. För en 

svinproducent eller en kycklingproducent skulle en samrötning med gödsel 

från andra djurslag, med lägre fosforinnehåll, kunna leda till att behovet av 

spridningsareal minskar. Detta eftersom då koncentrationen av fosfor i 

blandad biogödsel blir mindre än den i svin- eller hönsgödseln. 

Halten ammoniumkväve i biogödseln är oftast högre än i den ursprungliga 

gödseln. Detta ökar växttillgängligheten för kvävet, vilket leder till minskade 

behov av kväve i form av konstgödsel. Men genom att biogödseln innehåller 

en större andel ammoniumkväve och har högre pH-värde än obehandlad 

gödsel ökar risken för ammoniakavgång vid lagring och spridning. Därför är 

det extra viktigt att rötrestbehållare täcks och att spridningen sker med teknik 

som minskar ammoniakavgången, t.ex. med släpslang i växande gröda 

(Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling och kalkning, John Winroth 

Länsstyrelsen). 

Det fraktas runt stora mängder gödsel på våra vägar, både gödsel som ska 

spridas på lantbrukarnas marker och gödsel som säljs till områden med lägre 

djurtäthet, exempelvis Skåne och Östergötland. En samrötningsanläggning 

kan minsta transporterna för gödsel eftersom det transporteras till 

anläggningen istället för till spridda satelitgödselbrunnar. 

 GAFE 2.5.1

Ett femtontal lantbrukare i kommunen ingår i en intressegrupp som bildats 

inom projektet Gafe (Goda affärer på förnybar energi), ett nationellt 

paraplyprojekt som drivs av LRF. Gruppen, som består av lantbrukare som 

är geografiskt utspridda i hela kommunen, diskuterar förutsättningar för 

etablering av en eller flera produktionsanläggningar med någon form av 

gemensamt ägande. Processen är i sin linda och det återstår mycket arbete 

innan det finns en kalkyl för lantbrukarna att ta ställning till. I gruppen ingår 

flera av de stora djurhållarna i kommunen. Gruppen anser att det är 

värdefullt att ha kommunen med i arbetet för att dela information och kunna 

följa utvecklingen. I praktiken bör det kunna spara tid och resurser för både 

exploatörer och kommun om dialog kan hållas i tidigt skede. I december 

presenterades en första övergripande kalkyl för en produktionsanläggning 

med biogas från gödsel från de lantbruk som ingått i projektet. 
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I Borgholms kommun pågår en liknande process med en motsvarande grupp 

av lantbrukare. Enligt Stefan Halldorf, lokal projektledare för GAFE, kan 

Öland som helhet tekniskt sett bli självförsörjande på lokal biogas från 

gödsel genom att producera 120 GWh biogas som uppdateras till fordonsgas. 

Det skulle motsvara ungefär 12000 bilar. Enligt Miljöfordonsdiagnos 2013 

finns 8360 bilar i Mörbylånga kommun och 6122 bilar i Borgholms kommun 

(Miljöfordon Syd 2013). 

 

2.6 Gödselseparering 

Som nämnts tidigare transporteras stora mängder gödsel på vägarna i 

kommunen. Det är gödsel som antingen ska spridas i närområdet eller gödsel 

som exporteras till andra företag. Vattnet i gödseln gör den tyngre och dyrare 

att transportera. Hushållningssällskapet på Öland ser gödselseparering som 

ett möjligt steg för ökad lönsamhet i biogasproduktion på Öland. 

Genom att separera gödselmängderna i en fast och en flytande form, och 

enbart transportera den fasta gödseln, minskar volymerna och därmed 

transporterna. En blöt gödsel blir också mer energikrävande/dyrare att värma 

i biogasanläggningens rötkammare. Enkelt uttryckt kan man säga att vattnet 

tar plats i reaktorn utan att ge metan. Ett alternativ är att gödselseparera efter 

biogasframställningen. Det kan vara fördelaktigt om man ska göra biogödsel 

eftersom det krävs energi för att torka biogasresten. Sett från den sidan är en 

mindre blöt restprodukt billigare att torka än en vattnig variant. 

Stallgödseln separerar sig naturligt och gratis om den får stå i gödselbrunnen. 

I detta bildas ett svämtäcke som skyddar mot metanläckage till luften. 

Försök från Skåne visar att metanpotentialen – och därmed lönsamheten i att 

göra biogas- skiljer sig betydligt i olika delar av brunnen. Det har att göra 

med att TS-halten varierar (TS-halt, eller torrsubstanshalt, är den andel av ett 

fuktigt material som inte avdunstar). Under svämtäcket, som har störst 

metanpotential, var det gasuttaget ganska lika oavsett att det stått orört 

länge.(Sara Bergström Nilsson, 2014-10-08) 

Det finns även sätt att påskynda och effektivisera separeringsprocessen.  Det 

kan göras genom flera olika typer av separatorer: skruvpressvarianter, 

mekaniska kombinationsanläggningar, dekanteringscentrifuger och i 

anläggningar som använder kemiska tillsatsmedel för att påskynda 

processen. I Tyskland och Holland har gödselseparering används under en 

längre tid och även i Danmark är intresset och användningen större än i 

Sverige. 

 

2.7 Andra företag 

Guldfågeln AB, med fabrik strax utanför Mörbylånga tätort, producerar 

årligen 40 000 ton kyckling och kycklingprodukter. Av produktionen blir det 

en del restprodukter, fötter, fjädrar, huvuden med mera, som idag 

huvudsakligen blir minkfoder. En liten del av restprodukten, blodet, blir 

biogas i Kalmar Biogas anläggning. Restprodukter i form av inkrom, huvud 

och fötter uppgår till 15 000 ton per år och fjärdar till 2 000 ton.  Blod, 

kryddat grillavfall, fjärdar samt slam från reningsverket uppgår till 1 500 m
3
, 
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500 m
3
 och 7000 m

3
. (Ingela Wilhelmsson 2014). Totalt sett är den tekniska 

potentialen av biogasproduktion beräknad till 40 GW (Stefan Halldorf 2012).  

Guldfågeln har tagit beslut om att byta energikälla från gasol/propan till en 

kombination av gas och biobränsle, företrädesvis pellets och flis. Det betyder 

att det finns teoretisk möjlighet att använda biogas i produktionen. 

Guldfågeln planerar även att öka produktionen av kyckling och kommer 

därför producera mer restprodukter/mer möjligt substrat i framtiden. 

Cementa AB, med fabrik i Degerhamn, tillverkar främst anläggningscement 

som passar till grova betongbyggen, t.ex. broar och vägar. Årsproduktionen 

ligger på 300 000 ton. I cementtillverkningen används två ugnar som eldas 

med främst kol och sopor från Moskogens sorteringsanläggning. Årligen 

används ca 40 000 ton kol som energikälla för cementtillverkningen. På sikt 

tittar Cementa på att kunna ersätta detta med annat bränsle. Cementa har 

aviserat att det skulle kunna finnas plats för en biogasanläggning i anslutning 

till fabriken. Cementa ser även fördelar med att kunna ha ett tankställe för 

biogas och att eventuellt kunna övergå till gasdrift på företagares bilar och 

lastbilar. (Staffan Johnsson, miljöchef Cementa, 2014-08-19) 

Ölands kretsloppsteknik, med säte i Bårby strax utanför Mörbylånga tätort, 

producerar biogödsel från främst ko- och hästgödsel. Här finns också långt 

gångna planer på att producera biogas av restprodukten till biogödsel vilket 

också har lyckats i pågående labbförsök. Uppskattningsvis handlar det om en 

framtida produktion på 1-2 GWh per år per färdig gårdsanläggning. Ölands 

kretsloppsteknik använder sig av gödselseparering som en del i processen. 

Om produktionen fungerar som planerat kan liknande gårdsanläggningar 

komma att etableras på fler ställen på Öland. Flera lantbrukare är 

intresserade (Johan Gustavsson, Ölands Kretsloppsteknik, samtal 2013 och 

2014). 

 

2.8 KSRR:s insamling av matavfall 

Drygt 60 % av landets kommuner samlar redan in matavfall och flera står i 

startgroparna. Ett etappmål under miljömålet God Bebyggd miljö är att ” 

minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska 

sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara” i lokala 

kretslopp, och ”minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi 

tas tillvara”. 

KSRR som sköter avfallshanteringen i Mörbylånga, Nybro, Torsås och 

Kalmar, införde matavfallsinsamling med start den 3 november 2014. 

Intrimning av sorteringsutrustning sker under slutet av 2014/början av 2015. 

Full drift i sorteringsanläggningen väntas under kvartal 1, 2015. Insamlingen 

sker i gröna plastpåsar som slängs i ordinarie sopkärl. Avfallet sorteras ut 

genom optisk sortering på KSRR:s anläggning i Moskogen. Matavfallet blir 

till biogassubstrat i biogasanläggningen i Läckeby. Restavfall från den 

optiska sorteringen behandlas till avfallsbränsle som används hos Cementa 

Öland och ersätter fossilt kol (Gabriella Leek, KSRR). 

KSRR:s långsiktiga målsättning är att 70 % av matavfallet ska samlas in i 

matavfallsinsamlingen. Taxan är fortsatt volymbaserad. Detta innebär att det 

är totalvolymen av sopor (matavfall+restavfall) som påverkar taxan. 
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För Mörbylånga kommun uppskattas matavfallet uppgå till 1400 ton/år, 

vilket kan ge biogas motsvarande ca 0,8 GWh/år. Totalt sett räknar KSRR att 

matavfallet kommer att ge ca 4 GWh/år för hela KSRR:s upptagningsområde 

(Gabriella Leek, KSRR). För tydlighets skull kan påpekas att detta är en 

biogaspotential som inte kan inräknas i möjligheterna för Öland, då 

substratet är tingat på annat håll. 

 

2.9 KLT:s upphandling 

Kalmar läns trafik svarar för kollektivtrafiken i länet. Idag är 53 % av 

kollektivtrafiken i Kalmar län förnybar, med raps och biogas som 

fossilbränslefria bränslen. Det innebär att Kalmar är tredje bästa län i Sverige 

vad gäller andelen förnybart bränsle.  

KLT uppger att ca 300 bussar körs i KLT:s linjetrafik varje dag i länet. 

Utöver linjetrafiken tillkommer ca 100 bussar för skolskjutsarna. I 

Mörbylånga kommun används ett femtontal fordon, bussar och mindre 

fordon i kollektivtrafiken. I detta ingår också skolskjutstrafiken eftersom 

också den ingår i ordinarie trafik. Skoltrafikens bussar är öppna för alla. 

Kollektivtrafiken i länet ökar. Antalet resor har ökat med 32 % jämfört med 

2006. Kalmar är navet för kollektivtrafiken och ungefär 60 % av fordonen 

passerar Kalmar. 

KLTs avtal löper på 9 år och i augusti 2017 ska ett nytt avtal börja gälla. 

Landstingets styrelse tog i februari 2012 flera inriktningsbeslut för den 

framtida kollektivtrafiken i Kalmar län. Man sade då: 

- att i framtida upphandlingar ska miljön viktas högre än vad som 

tidigare gjorts 

- att i syfte att skapa ett fossilbränslefritt kollektivt resande ska biogas 

vara den grundläggande inriktningen för driften där så är möjligt 

- att kollektivtrafiken ska vara fri från fossila bränslen 2020 

 

KLT har senare preciserat att biogas kommer att vara förstahandsval för 

stråktrafik längs Smålandskusten samt på Öland i den kommande 

upphandlingen.  

 

 

Biogas ska vara förstahandsval för stråktrafik längs kusten och på Öland  

from 2017, förutsatt att det finns biogas att tillgå. Foto: Elvira Laneborg 
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I den kommande upphandlingen kommer kollektivtrafiken för hela länet att 

ingå samt skoltrafiken för alla kommuner utom Borgholms kommun. Exakt 

volym för trafiken, som helhet eller per kommun, har ännu inte redovisats av 

KLT varför det är svårt att avgöra hur stort behovet av bränsle är på 

respektive plats. Dagens trafikflöden kommer att justeras enligt efterfrågan, 

på vissa sträckor blir det ökad trafik och på andra minskade trafik.   

I kollektivtrafiken på Öland idag finns 12 bussar som förvaras över natten på 

ön, varav 8 i Borgholms kommun och 4 i Mörbylånga kommun. Flera platser 

används för nattparkeringen. 

Utöver de fyra kollektivtrafikbussarna som parkeras i Mörbylånga nattetid 

idag finns totalt 11 bussar av varierande storlek som används i 

skolskjutstrafik. Dessa finns i dagsläget utplacerade på ett flertal platser: 3 är 

stationerade i Degerhamn, 2 i Glömminge, 3 i Gårdby och 1 i respektive 

Grönhögen, Torslunda och Mörbylånga. (Per Ålind, KLT 2014-11-26).  

Två av bussarna i Degerhamn är fordon för mindre än 20 passagerare. Stora 

bussar för runt 50 passagerare finns i Glömminge, Gårdby (2 stycken) och 

Grönhögen. Bussar för 28 passagerare finns i Glömminge, Gårdby, 

Torslunda och Degerhamn. I Mörbylånga nattparkeras en buss med ledvagn, 

som kan ta70 passagerare (Per Ålind, KLT). Också dessa bussar skulle, om 

de körs på biogas, kunna utgöra underlag för basefterfrågan på biogas i 

Mörbylånga kommun och är därmed viktiga för biogasens utveckling i 

kommunen.   

 

 KLTs budskap till kommunerna 2.9.1

KLT angav vid möte med kommunerna 2014-09-04 att om det finns biogas i 

kommunen kommer det också kunna ställas krav på att en bussdepå ska 

finnas. KLT har också meddelat att KLT inte kommer att stå för 

investeringen i depåer – detta är upp till kommunerna eller andra lokala 

aktörer att påverka. Därför ser KLT det som önskvärt att kommunerna äger 

depåerna och att KLT, genom upphandlingen av kollektivtrafiken, garanterar 

en hyresgäst.  

Varje kommun behöver klargöra innan sommaren 2015 om det kommer 

finnas en depå för bussarna eller inte eftersom upphandlingsunderlaget ska 

vara klart i augusti 2015. Förhandlingar med möjliga anbudsgivare startar i 

maj 2016 och tilldelningsbeslut planeras till maj 2016. Trafiken ska rulla 

from augusti 2017. 

Moment i upphandlingen Datum 

Första samrådsmöte  20 augusti 2014 

Förannonsering September 2014 

Andra samrådsmöte Före årsskiftet 2014-2015 

Prekvalificering April 2015 

Underlag sänds ut September 2015 

Inlämning av anbud December 2015 

Förhandling Februari – april 2016 

Tilldelningsbeslut Maj-juni 2016 Tidtabell för KLT:s upphandling 

om kollektivtrafik i Kalmar län. 

Källa: KLT 

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2014-12-23 
 

 
Sida 

23(34) 
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3 Möjligheter 

Som tidigare konstaterats är det ett pussel att försöka få alla leden i 

biogaskedjan att gå i samma takt. Biogasproducenterna behöver veta att de 

får avsättning för sin produkt medan kunderna inte kan lova att konsumera 

en produkt så länge den inte finns på marknaden med ett definierat pris. De 

offentliga aktörerna, kommun, landsting mm, som har ett stort behov av 

fordonsbränsle, har ett stort ansvar för att som potentiellt stora kunder skapa 

en trygghet i efterfrågan, så att aktörer i produktions- och distributionsledet 

kan våga investera. 

I rapporten ”Framtidsstudie Gröna Näringarna, Energi och Klimat” 

konstateras att förutsättningarna för biogas i länet är bra, men att det ”behövs 

långsiktiga spelregler och en plan för hur produktion, infrastruktur och 

konsumtion ska utvecklas i samspel”. Rapporten konstaterar vidare att 

”Biogasinvesteringar händer inte av sig själv!”. Det är därför önskvärt att 

Mörbylånga kommun sadlar sin roll som pådrivare i utvecklingen för att 

kunna stötta processer och åtgärder där så är möjligt. 

Det är givetvis också angeläget att ansöka om och beviljas de ekonomiska 

bidrag som finns. Investeringsstöd (för företag) samt projektstöd (om 

insatsen ger nytta för flera) genom Landsbygdsprogrammet är en sådan 

möjlighet. Metangasreduceringsstöd från Jordbruksverket som kan sökas för 

en aktiv produktionsanläggning, är en annan sådan. Om man kan tänka sig 

ett bredare koncept, i samarbete med andra kommuner och organisationer, 

kan även Regionala fonden, insatsområde 4, ”att stödja övergången till 

koldioxidsnål ekonomi”, vara aktuellt.     

 

3.1 Så har andra kommuner agerat 

Nedan finns kort sammanställning över biogasproduktion och distribution i 

några kommuner i närområdet. Jämförelser har främst gjort med kommuner i 

sydost. Biogasen har andra förutsättningar på västkusten eftersom det där 

finns ett utbyggt gasnät och den gas som produceras sällan behöver flakas 

långt utan kan pumpas in i befintliga nät relativt enkelt. 

 Kalmar kommun 3.1.1

Kalmar kommun var tidigt ute med satsningen på biogas. Den första 

anläggningen byggdes i kommunal regi redan 1998 men ägs sedan 2013 av 

FAMAX. Från början användes en begagnad uppgraderingsanläggning men 

2008 byggdes en ny uppgraderingsanläggning och dessutom en depå för 

tankning av bussar samt en publik mack. 

Biogasproduktionen på reningsverksområdet i Tegelviken använder avfall 

från livsmedelsindustri och jordbruk till att göra biogas (rågas) och 

biogödsel. Tillsammans med avloppsreningsverkets slamrötkammare 

produceras årligen omkring 3 miljoner kubikmeter biogas, ca 18 GWh. 

Rågasen används dels i värmeproduktionen och dels i uppgradering till 

fordonsgas. EON köper fordonsgasen av FAMAX och distribuerar den till 

Kalmars stadsbussdepå, där även ett publikt tankställe återfinns. Biogasen 

driver bussar i Kalmar kommuns stadstrafik, sopbilar och personbilar. 
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 Anläggningen i Läckeby öppnade i maj 2013. Foto Elvira Laneborg 

 

FAMAX är även delägare till det senaste tillskottet av biogasanläggningar i 

länet, den i Läckeby norr om Kalmar. Anläggningen samägs av 18 

lantbrukare och producerar biogas från gödsel samt inom kort också från 

hushållsavfall från fyra kommuner (Kalmar, Nybro, Mörbylånga och 

Torsås). Gödseln är primärt från mjölkkor och andra nötkreatur men också 

grisgödsel och fjäderfägödsel används. Med något undantag finns gårdarna 

nära anläggningen. Medelavståndet mellan gård och anläggningen är 8 km. 
 

 Västerviks kommun 3.1.2

I Västervik finns sedan 2009 en biogasmack som byggts av kommunens 

bolag Västervik Biogas AB. Västervik Biogas AB ägs till 60 % av 

Västerviks kommun och till 40 % av Tekniska Verken i Linköping 

AB/Linköpings kommun.  Kapaciteten vid full produktion i 

biogasanläggningen är 10 GWh (1 miljon Nn3) men idag produceras knappt 

hälften.  

Biogasen i Västervik produceras av matavfall från hushållen och från 

restprodukter från fiskindustrin. Målet är att samla in 50 % av hushållens 

organiska avfall men just nu når man en nivå om ca 20 %. Materialet skickas 

till Linköping för förbehandling och köps tillbaka som färdigt substrat. 

Västerviks kommun tittar på alternativ för att kunna hantera substratet lokalt. 

Biogasmacken försörjs med biogas via flak och via ledning från 

reningsverket som ligger 8 km från macken. Västervik har ca 50 kommunala 

gasbilar. Västervik levererar även biogas till macken i Oskarshamn via 

flakning.  
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Biogasmacken i Västervik öppnades 2009. Foto: Mikael Nyman 

 

 Oskarshamns kommun 3.1.3

I Oskarshamn byggde Oskarshamns Energi en biogasmack som stod klar 

hösten 2012. Kostnaden för macken uppgick till 8 miljoner. Oskarshamns 

kommun investerade 5 miljoner från ett mervärdesavtal (som tillföll 

kommunen som kompensation för att slutförvaret av kärnbränsleavfall inte 

hamnade i kommunen). Resterande 3 miljoner investerades av Oskarshamns 

Energi. Oskarshamns kommun har succesivt bytt ut gamla tjänstebilar mot 

nya som drivs av gas. Kommunen har även en sopbil som går på gas. Även 

de kommunala bolagen har fordon som går på biogas. 

  

Biogasmacken i Oskarshamn stod klar 2012. Foto Elvira Laneborg 
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I Oskarshamn genomfördes en marknadsundersökning hos stora 

fordonsägare och bilhandlare som ett led inför satsningen på biogas. Den 

visade på en potential på 4 GWh.  

 Växjö kommun 3.1.4

I Växjö kommun görs biogas av rötslam och hushållens organiska material. 

Detta samrötas och uppgraderas till fordonsgas. En publik tankstation finns 

idag på Hammerdalsvägen i Växjö. Den drivs i privat regi (Hermi-Bil AB).  

Växjö kommun antog 2008 målsättningen om att bli Europas Grönaste Stad. 

Utgångspunkten var att jobba med att förbättra avfallshanteringen och att 

hitta förnybart bränsle till stadsbussarna. Insamling av matavfall började 

2012 som ett frivilligt system. Kommunen satsade stort på 

informationsinsatser och har idag en mycket hög kvalitet på insamlat substrat 

(Steve Karlsson, Växjö kommun).  

Etableringen av den privata biogasmack som finns i kommunen följde av en 

kommunal förfrågan till företag runtom i kommunen. Avtalet som skrevs 

innebär att kommunen säljer en utlovad kvantitet ren gas till entreprenören 

som de säljer vidare till kunder. Avtalet löper på 10 år. Hermi-Bil AB stod 

för kostnaden att bygga och driva tankstationen.  

Kommunen har garanterat en grundvolym med 36 stadsbussar. 

Gasproduktionen har utökats efter hand men den räcker inte fullt ut och 

resterande behov köps in från en privat leverantör. Bostadsbolaget har 

investerat i en bussdepå som innehåller verkstads- och tvättlokaler samt 

kontors- och personalutrymmen. Den senaste investeringen, som nyligen 

tagits i bruk, är en toppmodern hygieniseringsanläggning, som med hjälp av 

så kallad termisk hydrolys, värmer substratet till 170 grader innan det 

pumpas in i rötkammaren vilket förbättrar gaspotentialen avsevärt. 

Anläggningen är den första i Sverige och resulterar både i höjd 

biogasproduktion och i att restprodukten, bioslammet, har låg kadmiumhalt 

och kan spridas på åkrarna (dock inte på mark där ekologisk odling sker).  

 Region Gotland 3.1.5

Vår grannö Gotland har lyckats bra i att få fram biogas från lokala substrat. 

Det började 2008 med att Region Gotland, som huvudman för 

kollektivtrafiken, bestämde att biogas skulle efterfrågas i upphandlingen av 

stadsbussarna from 2010. 2009 garanterade kommunen också att köpa en 

viss volym lokalproducerad biogas varje år för omställning av den egna 

fordonsflottan. Detta skapade tillsammans en basmarknad. Biogas Gotland 

AB vågade då göra investeringar i produktionen av biogas. (Bengt-Olof 

Grahn, Bertil Kindbom Region Gotland). De fick också löfte om att köpa 

rågas från det kommunala avloppsreningsverket och uppgradera den till 

fordonsgas. Biogasanläggningen som byggdes producerar biogas av gödsel 

och rester från växt- och spannmålsodling. Kommunen bistod med snabb 

hantering av de tillstånd som krävs och med aktiviteter för att försöka få 

igång den privata marknaden. Ca 300 biogasfordon finns på ön varav ca 1/3 i 

offentlig regi. 

 

Det finns också en större biogasanläggning i Bro som lokala lantbrukare och 

Arla investerat i. Anläggningen producerar 20 GWh/år och levererar gas 

främst till torkningsprocessen inom Arla men också till Biogas Gotland för 

uppgradering till fordonsgas. Här finns dock kapacitet till det dubbla när 
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efterfrågan på biogas ökar. Gotland siktar på att 2030 producera totalt 300 

GWh fordonsgas 2030 vilket beräknas motsvara ungefär hälften av det 

förväntade energibehovet i transportsektorn. Biogasens utveckling bedöms 

ge 150 arbetstillfällen år 2020 och 450 arbeten år 2030 på Gotland. 

(Biogasstrategi och handlingsplan Biogas för Region Gotland) 

 

Det finns tre mackar i kommunen idag, två i Visby och en i Alva. I Visby 

finns också nattförvarning av bussar samt långsamtankning. Kommunen 

tittar nu på att bygga ut macknätet med tre nya mackar och har en plan för att 

kontinuerligt byta ut fler av de egna fordonen till biogasdrift. I april 2014 

stod det klart att en av Gotlandsfärjorna kommer köras på LNG i nästa 

avtalsperiod 2017-2027.  Detta öppnar upp för en större biogasproduktion på 

Gotland. 

 Skåne län 3.1.6

I Skåne finns ca 40 anläggningar för biogasproduktion och tankställen finns 

väl utspridda i geografin. Flera anläggningar gör biogas från avloppsslam 

och är placerade på kommunala reningsverk. 

Att planera och bygga upp en biogasanläggning kan vara en lång process och 

alla anläggningar som planerats kommer inte till stånd. (Stefan Fahlstedt, 

Länsstyrelsen i Skåne län) En förstudie som gjordes 2011 i samarbete mellan 

Ystad, Tomelilla och Simrishamn kring en gemensam anläggning i Lunnarp 

på 60 GWh/år är t.ex. först nu i samrådsfasen. I förstudien beräknades 

substratsmängder (gödsel och livsmedelsrester) för att hitta en optimal 

lokalisering. Transportavstånd till substrat maximerades till 10 km för 

flytgödsel. Andra faktorer som beaktades var tillgängligt vägnät, 

anläggningens storlek och att gasen skulle kunna avsättas i närheten. (Biogas 

Ystad Österlen, En förstudie 2011-2012).  

Samma studie redovisar beräkningar över antalet heltidssysselsättningar per 

producerad mängd biogas. Heltidssysselsättningarna delas i direkta jobb; 

drift och underhåll av anläggningen, insamling av substrat och distribution 

av fordonsgas och indirekta jobb; inom offentlig förvaltning och 

företagsstöd, forskning och utveckling samt kollektivtrafiken.  Produktionen 

på 60 GWh/år beräknades ge ca 100 heltidssysselsättningar, fördelat på ca 60 

direkta och 40 indirekta helårssysselsättningar. (Biogas Ystad Österlen, En 

förstudie 2011-2012). Parallellt med arbetet med produktionsanläggning 

undersöktes möjligheterna att etablera en mack i de två kommuner där detta 

saknades. Förutsättningarna för att etablera tankstationer fanns inledningsvis 

inte på grund av att inget energibolag eller bensinbolag var intresserade av 

att investera den summa som krävdes. Lösningen fanns i bildandet av en 

ekonomisk förening där kommuner, näringsliv, organisationer och 

privatpersoner tillsammans investerade via andelsägande. Denna mack finns 

idag på plats. 

I Jordberga, i södra Skåne, har Sveriges största biogasanläggning med en 

årlig produktion på 110 GWh/år vilket motsvarar mer än 11 miljoner liter 

bensin, kommit igång. Tillståndsprocessen och byggnation för denna 

anläggning har pågått i sex år. Biogasen produceras av grödor, främst majs 

och sockerbetor. Den producerade gasen köps, distribueras och säljs sedan 

av E.ON. (Länsstyrelsen Skåne 2014) 
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 Borgholms kommun 3.1.7

Borgholms kommun började, via Borgholms Energi, samla in matavfall från 

hushållen under hösten 2014 och planerar att göra biogas av avfallet. 

Insamlingen sker med gröna påsar och i turordning först fasta hushåll och 

storkök (skolor etc.) därefter fritidshusens matavfall. I skrivande stund finns 

förfrågningsunderlag ute för mottagning av hushållsavfallet vilket ska vara 

klart i november 2014. Upphandlingen gäller mottagning tom oktober 2017. 

Insamling sker på frivillig basis, utan incitament genom taxan. 

2012-2013 gjordes en förstudie för att utreda möjligheten till 

biogasanläggning vid Kalleguta, Borgholm, i anslutning till Borgholm 

Energis befintliga avfallsanläggning. Förstudien beaktade hela kedjan från 

insamling av substrat till distribution av fordonsgas och avsättning av 

biogödsel. I förstudien konstateras att transporter av substrat samt avsättning 

av biogödsel står för en stor del av driftskostnaden. Kostnaden för hela 

konceptet beräknades till 69 miljoner, inklusive mottagning av substrat, 

biogasproduktion (20 GWh), uppgradering till fordonsgas, lager för 

biogödsel, tankstation i Borgholm och gasledning till reningsverket 

(Förstudie biogasanläggning Borgholm, 2013). Borgholms kommun har inte 

fattat något beslut om att gå vidare efter förstudien men frågan diskuteras 

tillsammans med intresserade lantbrukare kring Alböke. 

 

3.2 Nätverket Biogas Sydost 

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som arbetar för att förbättra 

förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige (Blekinge, Kalmar och 

Kronbergs län). Medlemmarna i Biogas Sydost finns i både produktions-, 

distributions- och konsumtionsledet. En regional strategi och handlingsplan 

för biogas till fordon i området togs fram under 2014. Beslut om antagande 

togs av Regionförbundets styrelse i juni. I strategin finns mål om produktion 

av biogas likväl som antal biogasfordon och antal biogasmackar i regionen. 

Biogas Sydost är en undersektion till Energigas Sverige, där övriga nätverk 

heter Biogas Syd, Biogas Väst, Biogas Mitt, Biogas Norr, Biogas Öst, 

Biogas Norra Småland och Biogas Värmland.  Att organisera sig i nätverk 

erbjuder en arena för samverkan och erfarenhetsutbyte samtidigt som det ger 

bättre möjligheter att påverka beslutsprocesser regionalt, nationellt och 

internationellt. Medlemskap i Biogas Sydost kostar för närvarande 10 000 kr 

per år. Bland medlemmarna idag finns exempelvis Regionförbundet, KLT, 

Eon, Hushållningssällskapet, Purac, Karlskrona, Växjö, Ronneby och 

Mönsterås kommuner.  

 

3.3 Detta kan Mörbylånga kommun göra 

Mörbylånga kommun har målsättningen att vara fossilbränslefri 2025 och 

redan 2020 ska alla samhällsbetalda resor vara klimatneutrala enligt det 

länsgemensamma handlingsprogrammet NoOil. För att målsättningarna ska 

bli verklighet behöver Mörbylånga kommun nogsamt arbeta för att ersätta de 

fossila bränslen som används i kommunens verksamhet idag. 
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Utgångspunkten är att kommunens arbete kring biogas ska ha en bred ansats 

och jobba i hela kedjan från produktion av biogas till mack och 

marknadsefterfrågan för biogasfordon. 

Arbete med biogas är en process, där olika faser och aktiviteter från olika 

aktörer, kompletterar och även ibland överlappar varandra. Viktigt i början 

är att ha en öppen diskussion men samtidigt genomföra konkreta relevanta 

uppgifter som leder processen framåt. Samverkan med andra aktörer är a och 

o då biogaskonceptet är ett pussel där många aktörers medverkan ska passa 

ihop.  

Den workshop som hölls i juni, där tankar, idéer och andra input samlades 

upp, genomsyrades av en positiv anda och utgör en bra grund för fortsatt 

arbete. Dock är det viktigt att ta ett kliv fram och genomföra sådant som 

kommunen kan bidra med och som kan sporra övriga aktörer att bidra med 

andra pusselbitar. En uppföljande workshop genomförs i projektet. 

Under 2014 har ett stigande intresse för biogas kunnat noteras internt i 

Mörbylånga kommun. Biogas diskuteras bland såväl tjänstemän som 

politiker från olika partier.  

På initiativ från miljöverksamheten har biogas diskuterats med Stefan 

Hermansson som är VD på Småländska Bränslen och driver en biogasmack i 

privat regi i Växjö. Arbetet fortsätter för att se om det finns underlag för att 

etablera en mack. Enligt Hermansson är det avgörande att ha en 

basefterfrågan från offentlig sektor, där exempelvis ett visst antal bussar med 

regelbundet och mätbart behov av biogas, är det som behövs för att komma 

igång. Privata biogasfordon väntas tillkomma efterhand.    

 Utredning kring bussdepå 3.3.1

För att ta fram ett beräknings- och beslutsunderlag när det gäller en depå 

med tankning och förvaring av biogasbussar krävs ett särskilt arbete. 

Samhällsbyggnadsenheten har i budget för 2015 äskat 200 000 kronor för en 

sådan utredning och föreslår att uppdraget upphandlas externt. Utredningen 

bör titta på om det är intressant för kommunen att jobba för en depå på 

Öland och mer konkret frågor som lokalisering, byggkostnader, effekter på 

samhälle och miljö, i vems regi depån ska drivas samt om det är lämpligt att 

placera en publik mack i anslutning till depån. Också möjligheten att 

samarbeta med Borgholms kommun för en gemensam depå bör ingå i 

uppdraget.  

Upphandlingsunderlag tas fram i samarbete mellan tekniska verksamheten 

och miljöverksamheten. Planerad utredningstid är februari/mars 2015. 

Underlaget utgör en del av beslutsunderlaget för det besked som varje 

kommun ombetts lämna till KLT innan sommaren 2015 om det kommer 

finnas depå för biogasbussar att tillgå eller inte. Resultatet kommer också 

påverka vilka övriga åtgärder som kommunen åtar sig att genomföra när det 

gäller biogas.  

 Förslag till fortsatt arbete 3.3.2

Som tidigare sagts är det flera aktörer som är involverade för att få 

biogaspusslet att gå ihop. Nedan görs en övergripande listning över 

pusselbitar som identifierats och som bör arbetas med i ett inledande skede.  
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3.3.2.1. Områden där kommunen har huvudansvar 

Här listas förslag på uppgifter för kommunen. Se vidare i särskild 

projektbeskrivning. 

 

- Skapa ett forum för åsikter och diskussion kring biogas i Mörbylånga 

kommun 

- Bjuda in gasentreprenörer till dialog om etableringsmöjligheter och 

möjliga ägar- och driftsformer för en biogasmack  

- Utreda och anvisa lämpliga platser för biogasproduktion, biogasmack 

och bussdepå för bussar 

- Undersöka kommunala substrats potential, t.ex. gräs och vass 

- Genomföra marknadsundersökning av intresset för biogasfordon 

(kommunens behov och andra aktörers behov, företag mm)  

- Ställa krav på förnybart bränsle/företrädesvis biogas i kommunens 

fordonsavtal 2016 

- Gå med i Biogas Sydost och få tillgång till kompetens och 

erfarenheter från kommuner som medverkat till uppbyggnad av 

biogas  

- Samarbeta med LRF, Hushållningssällskapet, nätverket Biogas 

Sydost och lokala potentiella biogasproducenter  

- Delta på träffar med lantbrukare 

- Undersöka möjligheterna till att söka extern finansiering 

 

3.3.2.2 Områden där andra aktörer har huvudansvar 

 

- Utveckla intresse och kunskap om gödselseparering hos lantbrukare 

(Hushållningssällskapet, Torslunda) 

- Affärsmodell för lantbrukare och andra näringslivsintressenter om 

samverkan kring biogasproduktion (LRF/Gafe Stefan Halldorf) 

- Uppbyggnad av biogasanläggning (privata sektorn) 

- Påverka kollektivtrafikupphandlingen så att biogas står för merparten 

av bränslet i trafiken (KLT, Klimatkommissionen) 

- Undersöka möjligheterna till gasnät på Öland (Eon) 

- Lobbying för bibehållna svenska skattelättnader för biogas (Biogas 

Sydost) 
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4 Slutsats 

 

 

- Biogas som produceras lokalt utgör dubbel miljönytta, dels i form av 

minskat näringsläckage till vattendrag och hav, och dels genom att 

som fordonsgas ersätta fossila bränslen som påverkar klimatet 

negativt. 

 

- Förutsättningarna för biogasproduktion på Öland är goda tack vare 

den rika tillgången på gödsel. Den tekniska potentialen är högra här 

än i övriga delar av Sverige. 

 

- Utvecklingen av biogas är att jämföra med ett pussel där delarna 

substratstillgång, biogasproduktion, biogasdistribution samt 

biogaskonsumtion måste sammanfalla i tid och rum och volym. 

 

- En tydlig beställning på biogas är avgörande för att någon 

lantbrukare eller annan marknadsaktör ska påbörja produktion av 

biogas. Utan kund blir det ingen affärsutveckling. Långsiktiga avtal 

är centralt.  

 

- Kommunen kan påvisa intresse för biogas genom att vara egen 

beställare (egna fordon), anvisa plats för biogasanläggningar samt 

arbeta för biogas i upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar. 

 

- Flera platser för biogasproduktion bör utredas och jämföras med 

avseende bland annat på tillgänglighet, transport och logistik, buller 

och lukt samt aktuella natur- och kulturvärden. 

 

- Ett medlemskap i Biogas Sydost kan ge värdefull insikt och 

erfarenheter från andra kommuner med flera som agerat inom 

biogasutveckling i sin geografi och eller nätverk.  

 

- Biogas är en förnybar energikälla som bör vara en del av lösningen 

för att nå kommunens övergripande mål om att vara en 

fossilbränslefri kommun senast år 2025 som är självförsörjande med 

trygg och förnybar energi. 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2014-12-23 
 

 
Sida 

33(34) 
 

 

Referenser 

 

Skriftliga källor 

Anteckningar workshop biogas 2014-06-25 

Biogas i Kalmar län, diskussionsunderlag, PM Regionförbundet 2013-11-21 

Biogas i Sydost 2012, En potentialstudie för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län,  

S Halldorf 2012 

Biogas- nya substrat från havet, projektsammanfattning. Y Aldentun, Regionförbundet 

2013 

Biogas Ystad Österlen, en förstudie 2011-2012, G Eliasson 

Biogas, Basdata om biogas, Svenskt Gastekniskt Center, 2011 

Biogasstrategi och handlingsplan biogas för Region Gotland, Region Gotland 2014 

Framtidsstudie Gröna Näringarna, Energi och Klimat Slutrapport. Tyréns 2014. 

Förstudie Biogas Öland, S Halldorf, Hushållningssällskapet 2010 

Förstudie biogasanläggning Borgholm, syntes och sammanfattning av förstudien 

biogasanläggning Borgholm, Grontmij 2013 

Klimatstrategi Mörbylånga kommun. 2011. 

Miljöfordonsdiagnos Kalmar län 2013, Miljöfordon Syd. 

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och 

Kronbergs län, Energikontor Sydost AB 2013 

Skånes färdplan för biogas. En kraftsamling för biogasen i Skåne. 2013 

Sverige Gröna Näringar. Fakta 2009, LRF¨ 

Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall? Hushållningssällskapet, 2012 

 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2014-12-23 
 

 
Sida 

34(34) 
 

 

Internetkällor 

www.ksrr.se  

www.biogasgotland.se 

www.biogasportalen.se  

www.biogassydost.se  

www.gasbilen.se 

www.gotland.se  

www.jordbruksverket.se 

www.kalmar.se  

www.lansstyrelsen.se/kalmar 

www.lansstyrelsen.se/skane  

www.miljomal.nu 

www.morebiogas.se 

www.oskarshamn.se  

www.smilegov.eu  

www.vastervik.se  

www.vaxjo.se 

 

 

Muntliga källor 

Steve Karlsson, Växjö kommun 

Jöns Wahlström, VD Oskarshamns Energi 

Stefan Halldorf, Stefan Halldorf Consulting 

Per Ålind, KLT 

Bruno Nilsson, Gun Lindblad, Mikael Nyman Västerviks kommun 

John Winroth, Ann-Charlotte Olsson, Länsstyrelsen Kalmar län 

Hannele Johansson, Biogas Sydost 

Johan Gustavsson, Ölands Kretsloppsteknik 

Staffan Johnsson, Cementa  

Ingela Wilhelmsson, Guldfågeln 

Bengt-Olof Grahn, Bertil Kindbom, Region Gotland 

Carolina Gunnarsson, Regionförbundet 

Gabriella Leek, KSRR 

Karin Svensson, Borgholms Energi 

Michael Erlandsson, Purac 

Stefan Fahlstedt, Länsstyrelsen Skåne län 

Stefan Hermansson, Småländska Bränslen/Hermi-bil AB 

Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland 

Mikael Erlandsson, Purac 

http://www.ksrr.se/
http://www.biogasportalen.se/
http://www.biogassydost.se/
http://www.gotland.se/
http://www.kalmar.se/
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar
http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.miljomal.nu/
http://www.oskarshamn.se/
http://www.smilegov.eu/
http://www.vastervik.se/
http://www.vaxjo.se/

