
Förenklingsförslag: Biogas - Aldrig 
krav på hållbarhetsbesked för kraft/
värmeproducerande anläggningar med 
mindre än 2 MW installerad effekt

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Biogasanläggning som producerar kraft/värme och har en elproducerande enhet på under 0,1 MW ska 
upprätta ett kontrollsystem för Hållbarhetsbesked. Är den över 0,1 MW men under 2 MW behöver man inte 
det.

Varför är det ett problem? 
Att producera biogas av gödsel och annat avfall är en stor miljövinst för samhället men för den enskilda 
lantbrukaren kan det innebära en stor ekonomisk risk. Risken består i de byråkratiska regelverk som är 
omgärdat av biogasproduktion och kan slå väldig hårt mot den enskilda lilla producenten som inte har 
möjlighet att alltid var uppdaterad i den byråkratiska djungeln.
Gör man fel riskera man beskattning som per energiinnehåll är kraftiga än de energiskatter som gäller för 
bensin och diesel.

Enligt vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (ER 
2021:33) omfattas ”anläggningar som använder gasformiga biobränslen för produktion av el, värme 
och/eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt om minst 2 MW” (se 1.3.12b samt 
1.3.1.3b). Det innebär att anläggningar som inte kommer upp i 2MW omfattas inte… fast den tolkningen 
har inte Skattemyndigheten valt att följa. De anser att mindre el/värme anläggningar som har en installerad 
elgenerator på under 0,1 MW inte är elproducerande utan biogasen användes för att driva en stationär 
motor och ska klassas som gasformigt biodrivmedel och kräver därmed Hållbarhetsbesked för att man ska bli 
befriad från koldioxidskatten.

Hur omfattande är problemet?  
Alla mindre biogasanläggningar i Sverige ca 30 st, men antalet kommer att öka i o m att intresset för biogas 
är stort. 

Vad är målet?  
Att undvika ytterligare ett byråkratiskt regelverk för dessa anläggningar. Dagens regelverk som kostar ca 20 
000 kr per anläggning årligen i form av merarbete och konsultarvode.

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förslag på lösning
Ett förtydligande från Energimyndigheten att kraft/värmeproducerande anläggningar som är under 2 MW 
aldrig kan krävas på att ha ett Hållbarhetsbesked och dessa anläggningar ej heller ska ses som en stationär 
motor enligt deras benämning för vad en stationär motor är.

Regelverk  
• Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen
• Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Version 1.0
• Regeringens proposition2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade 

förnybartdirektivet
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