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Dnr 6.2.16-10289/13 

Yttrande 

Synpunkter på förslag till förändring av SJV:s föreskrifter (SJVFS 2001:30) 

om avgifter för vissa kontroller m. m, Dnr 6.2.16-10289/13. 

Hushållningssällskapet har beretts möjlighet att komma med synpunkter vad gäller ovan nämnda 

dokument.   

Sammanfattningsvis föreslår Hushållningssällskapet att:   

Gårdsbaserad biogasproduktionen baserad på gödsel ska vara undantagen tillståndsplikt enligt 

ABP och följaktligen även kontroll från SJV vad gäller ABP. Hushållningssällskapet föreslår att 

smittskyddsfrågorna istället ska beaktas i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken eller i 

anmälan till kommunen.  

Utveckling av vår ståndpunkt: 

I Sverige har vi ett nationellt mål som syftar till att minska vårt beroende av fossila bränslen. Inom 

jordbruket finns en stor potential att öka metanproduktionen genom rötning. Utvecklingen av den 

gårdsbaserade biogasproduktionen går dock mycket långsamt bland annat på grund av obefintlig 

lönsamhet och omfattande regelverk. En pågående utredning inom projektet ”Utvärdering av 

biogasanläggningar på gårdsnivå” som genomförs av Hushållningssällskapet visar att det finns 

gårdsbaserade biogasanläggningarna som idag betalar upp till 38 000 kr i årlig tillsynsavgift från olika 

myndigheter!  För att stödja utvecklingen mot ett fossiloberoende är det angeläget att minska den 

administrativa och ekonomiska bördan för de gårdsbaserade biogasanläggningarna.  

Idag är samtliga gårdsbaserade biogasanläggningar skyldiga att ansöka om tillstånd hos SJV enligt 

ABP-förordningen.  Hushållningssällskapet anser att risken för smittor bör kunna beaktas i de 

ansökningsprocesser som genomförs då en anläggning ansöker om miljötillstånd till länsstyrelsen eller 

gör en anmälan till kommunen. Företagaren skulle i dessa dokument kunna beskriva hur risken för 

smittspridning beaktas. Hushållningssällskapet föreslår att Jordbruksverket i denna process skulle 

vara en obligatorisk remissinstans i likhet med exempelvis räddningstjänsten.   

Genom detta skulle de gårdsbaserade biogasanläggningarna inte längre behöva ansöka om tillstånd 

enligt APB och därmed inte få avgifter enligt förordningen som är på remiss.  

 

 

Jesper Broberg 
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