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Gödselgasstödet

Gödselgasstödet

EU-kommissionen vill att vi anmäler gödselgasstödet enligt artikel 43
Driftstöd för främjande av energi från förnybara energikällor i småskaliga
anläggningar i förordning 651/2014

Camilla L. Tolke
Klimatenheten
Växt- och miljöavdelningen
Jordbruksverket
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Artikel 43 Driftstöd för främjande av energi från förnybara
energikällor i småskaliga anläggningar innebär

Gödselgasstödet just nu

1. ... förenligt med den inre marknaden, om villkoren i denna artikel och i kapitel 1 är uppfyllda.
2. Stöd ska endast beviljas anläggningar med en installerad kapacitet på mindre än 500 kW
för produktion av energi ... och för biodrivmedel, för vilka stöd ska beviljas anläggningar
med en installerad kapacitet på mindre än 50 000 ton per år. ...

• Jordbruksverket tittar på alla remissvar och
försöker förbättre föreskrifterna där så är möjligt.

3. ... endast anläggningar som producerar andra hållbara biobränslen än livsmedelsbaserade
biobränslen.
... visst undantag till 2020.

• Vi siktar på möjlighet att ansöka om inkludering
redan under december 2014.

4. ... ej om en leverans- eller inblandningsskyldighet.

• Förordningen bereds av regeringskansliet troligen
vecka 50. Om allt går vägen kan förordningen vara
i kraft redan 10 januari 2015

5. Stödet per energienhet får inte överstiga skillnaden mellan de totala utjämnade kostnaderna
för att producera energi från den berörda förnybara energikällan och marknadspriset på den
berörda energiformen. De utjämnade kostnaderna ska uppdateras ... minst en gång om året.
=> Ingen överkompensation, kollas varje år!
6. Den maximala avkastning som används vid beräkningen av utjämnade kostnader får inte
överstiga den tillämpliga swapräntan plus en premie på 100 räntepunkter. =>
... Hur vi får räkna
7. ... endast till dess att anläggningen har avskrivits fullständigt ...
Investeringsstöd ... ska dras av ...
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• Föreskrifterna (Jordbruksverket) kommer att
beslutas och tryckas så fort vi vet exakt text i
förordningen.
www.jordbruksverket.se
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För att ingå i projektet – (om inget ändras)
• Enbart gas från gödsel
• Inte röta ihop med avloppsslam

Hur vi räknar

Per anläggning
minsta beloppet av:

• Gödsel i ton * gasfaktor för respektive djurslag i kWh
• Rågas i kWh alt. el*2 i kWh alt. fordonsgas i kWh

• ABP-nummer
• Inkopplad utrustning för att bränna i fackla eller
gaspanna gas som inte tas tillvara i produktionen.
• Läcksökningsrutin
• Lämna uppgifter för uppföljning och utvärdering:
• Grunduppgifter vid inkludering
• Uppgifter vid utbetalning – förra årets produktion
och utgifter och inkomster/kostnader och intäkter
• Enkätutskick vid tre tillfällen under 10 år
www.jordbruksverket.se

• mindre om produktionskostnaden för el/fordonsgas –
produktionskostnaden för fossil motsvarighet är
mindre än 20 öre/kWh

Som mest 20
öre/kWh:
Fördelning av årets
belopp:
År
milj.kr

2014
5

2015
15

• 15 miljoner kr 2015
• alla som är inkluderade i projektet
• ett maxbelopp för el och annan användning, dubbelt
så högt maxbeloppet för fordonsgas

2016
25

2017
30

2018
30

2019
30

2020
30

2021
30

2022
22,5

2023
22,5
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Hur det blir
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