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Yttrande 

Remiss avseende ändringar i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2015:10) om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagna ändringar i 

Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:10) om statligt stöd till produktion av biogas från 

gödsel. Yttrandet har skrivits av Karin Ahlberg Eliasson, energirådgivare. 

Synpunkter 

 I förslaget framgår i 13 § punkt 6 f, att mängden gas som facklas bort ska anges. De flesta 

anläggningar har ingen mätning av gasflöde på facklan, varvid denna beräkning blir svår eller 

omöjlig.  

o Är det facklad gas som SJV vill ska beskrivas eller är det ”gasöverskottet”? Det har 

betydelse eftersom även panna godkänns som förbränningsenhet enligt 6 § punkt 8.  

 Tidsåtgången för att ange mängd facklad gas är i konsekvensanalysen specificerad till 5 

sekunder per anläggning, enligt informationen i punkten ovan är det en för liten tidsåtgång. Vi 

anser därför att svaret på punkt 2 i konsekvensanalysen att den administrativa bördan är 

utöver vad den legala grunden kräver är –Ja.  Kostnaden är betydligt högre än 5 

sek/anläggning.  

 I förslaget framgår i 15 a§ punkt 2 att andelen rågas ska multipliceras med andelen 

gödselsubstrat i ton våtvikt. Avser det den procentuella andelen gödselsubstrat av den totala 

vikten substrat?  

Beräkningen blir i sådana fall märklig då man inte kan säga hur stor andel av ett substrat som 

bidrar till gasproduktionen genom en sådan ekvation och beräkningen blir metaboliskt felaktig 

och kan resultera i felaktiga tolkningar av mängden metangas från gödsel.  

 Tidsåtgång för anlitande av konsult är i konsekvensanalysen specificerad till 5 sekunder per 

anläggning. Även det är sannolikt en för låg siffra.  

 Gödselgasstödet innefattar enligt nuvarande formuleringar endast gödselsubstrat, det vore 

värdefullt att istället för att förbjuda utreda möjligheten till att inkludera andra restprodukter 

från lantbruksdriften. Ej använda bidrar de till klimatpåverkan, tex. foderrester som 

förmultnar.  
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