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Förord 

Mörbylånga kommun har beställt föreliggande lokaliseringsutredning som ska utreda lämp-

lig plats i kommunen för att etablera en biogasanläggning med gödsel som huvudråvara. 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmed-

lade av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Parallellt med denna utredning pågår ett arbete med att intressera lantbrukare och substrat-

lämnare för biogasprojektet. Kommunen arbetar tillsammans med företaget Tomorrov De-

sign bland annat med att få in avsiktsförklaringar från intresserade lantbrukare. Det kom-

mer även att bildas ett bolag, Biogas Mörbylånga AB, som ska driva projektet vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BioMil AB 
 

 Lokaliseringsutredning Biogas Mörbylånga  3 

 

Sammanfattning  

Mörbylånga kommuns målsättning är att kommunen ska vara fossilbränslefri 2025 och 

Kalmar läns gemensamma målsättning är att bli en fossilbränslefri region 2030. Det har i 

flera tidigare utredningar konstaterats att Öland har mycket goda förutsättningar för bio-

gasproduktion, tack vare den stora djurhållningen på ön. 

I föreliggande lokaliseringsutredning, med syfte att finna lämpliga lokaliseringar för etable-

ring av en biogasanläggning i Mörbylånga kommun, har tre övergripande kriterier legat till 

grund för valet av möjliga platser, nämligen (i) upptagningsområde för gödsel, (ii) områden 

som är riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB, samt (iii) avsättningsmöjligheter för producerad 

biogas.  

Utredningen har även beaktat kraven enligt miljöbalkens lokaliseringsprincip avseende 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön samt rimlighetsavvägningen 

gällande praktiska och ekonomiska faktorer. Möjligheten till minskat läckage av näringsäm-

nen från gödselhantering i samband med biogasproduktion redovisas även i utredningen. 

Förutsättningen i lokaliseringsstudien är att anläggningen ska producera 20 GWh biogas per 

år. En inventering av gödseltillgången har genomförts och totalt har 156 000 ton flyt- och 

fastgödsel från nötkreatur hittills identifierats. För att producera 20 GWh biogas per år 

krävs det cirka 87 000 varav 17 000 ton fastgödsel. Investeringskostnaden för biogasanlägg-

ning inklusive uppgraderingsanläggning bedöms till 87 miljoner kronor varav 40 % bör vara 

möjligt att få i investeringsstöd från landsbygdsprogrammet. 

Sex platser identifierades inledningsvis som möjliga alternativ; Cementa, reningsverket sö-

der om Mörbylånga, Alby, Algutsrum, Bettorp och Gårdby. I första gallringen sållades Ce-

menta och Alby bort framförallt baserat på att dessa alternativ har längre transportavstån-

den totalt sett om gödsel motsvarande 20 GWh per år ska samlas in.  

Alternativen Algutsrum, Bettorp och Gårdby ligger i den norra delen av kommunen och har 

störst tillgång till gödsel. Här finns även möjlighet att ta emot gödsel från Borgholms kom-

mun vilket ger ökad gasproduktion till relativt kort transportsträcka. Lokaliseringarna har 

därmed tillgång till mer gödsel än vad som krävs för att uppnå 20 GWh per år. Eftersom det 

inte är säkert att alla gårdar vill leverera gödsel så krävs det en viss marginal.   

Alternativen poängsätts baserat på följande parametrar: Substrattillgång/transporter, eko-

nomi, tillgång till vägar, planförhållande, riksintressen samt avstånd till närboende. Lokali-

seringen vid reningsverket får lägst poäng bl.a beroende på närheten till Guldfågel och risken 

för att störa deras verksamhet samt att tillgången på gödsel är lägre vilket innebär att detta 

alternativ får sämst lönsamhet.  

Övriga tre alternativ får i princip samma poäng. De bedöms som likvärdiga avseende sub-

strattillgång inklusive transporter och får även ungefär samma lönsamhet. Lokaliseringen i 

Algutsrum har fördelen att den ligger i ett område som angetts som verksamhetsområde i 

ÖP men även här kan det finnas risk för störningar för befintliga verksamheter. Det finns 

även några bostäder på 200-300 meters avstånd. Vid en lokalisering vid Algutsrum kommer 

det sannolikt att krävas en detaljplan. För lokalisering vid Bettorp och Gårdby krävs det 

troligen ingen detaljplan. 

Lokalisering vid Gårdby har en nackdel ur transportsynpunkt och det är att alla transporter 

kommer att gå igenom Gårdby samhälle och fordonen kommer att svänga av inne i sam-

hället vilket kan orsaka störning på närboende. Lokaliseringen är för övrigt bra med hänsyn 

till avstånd till närboende, cirka 750 meter. 
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Jämfört med Gårdby är lokaliseringen vid Bettorp bättre ur transportsynpunkt eftersom 

enbart transporterna som kommer söder ifrån kommer att gå igenom Gårdby samhälle samt 

att det enbart ligger enstaka hus i närheten av vägskälet från väg 925 mot Bettorp. Avstånd 

till de tre närmast belägna fastigheterna är 450 -550 meter. Övrig bebyggelse ligger på mer 

än 1 kilometers avstånd. 

Sammanfattande bedömning är att lokaliseringen vid Bettorp framstår som mest lämpad 

för biogasanläggningen. Med ett antaget investeringsstöd på 40 % uppnår biogasanlägg-

ningen lönsamhet enligt en inledande kostnadsbedömning. 

I utredningen har även en bedömning utförts av hur gödselbehandling i en biogasanläggning 

påverkar växtnäringsläckage och emissioner till luft. Ammoniakemissioner från gödsel 

minskar då gödsel behandlas i en biogasanläggning. En beräkning har gjorts för en biogasan-

läggning som behandlar totalt 87 000 ton gödsel varav drygt 17 000 ton fastgödsel. Beräk-

ningen visar på en minskad ammoniakemission på 29 ton per år vilket är en minskning med 

cirka 30 % när konventionell gödselhantering jämförs med behandling i en biogasanlägg-

ning. 

Huvuddelen av substratet i den planerade biogasanläggningen är gödsel vilket innebär att 

totala behovet av spridningsareal inte nämnvärt förändras däremot kan biogasanläggningen 

vara en knutpunkt för fördelning av biogödsel till lantbruk med olika behov av näringsäm-

nen. När fastgödsel och flytgödsel samrötas blir rötresten, som benämns biogödsel, flytande 

och en större del av kvävet föreligger som ammoniumkväve vilket medför ett snabbare upp-

tag och minskad risk för kväveläckage. Biogödseln kan även separeras i en flytande del och 

en fast del, där huvuddelen av kvävet finns i den flytande delen och huvuddelen av fosforn 

finns i den fasta delen. Separeringen möjliggör en fördelning av näringsämnena för att opti-

mera skördeutbytet och samtidigt minimera läckage till omgivningen.  
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1 Bakgrund 

Mörbylånga kommuns målsättning är att kommunen ska vara fossilbränslefri 2025 och 

Kalmar läns gemensamma målsättning är att bli en fossilbränslefri region 2030.  

Det har i flera tidigare utredningar konstaterats att Öland har mycket goda förutsättningar 

för biogasproduktion, tack vare den stora djurhållningen på ön. Mörbylånga kommun har 

också en stor livsmedelsproducent i Guldfågeln, vars produktion årligen skapar stora 

mängder restavfall som skulle kunna användas i en framtida substratsmix för biogas. Genom 

tidigare utredningar finns övergripande beräkningar över substratmängder för gödsel i 

Mörbylånga kommun. 2012 anges att kommunen har en teknisk potential för biogas baserat 

på gödsel motsvarande ca 55 GW per år och att Guldfågelns substrat potentiellt kan ge 30 

GWh per år.  

 

Användning av gödsel för produktion av biogas innebär flera miljöfördelar förutom 

produktion av förnybart bränsle som ersätter fossila drivmedel. Rötning av gödsel innebär 

minskade emissioner av metan och ammoniak. Metan är en kraftig växthusgas och 

ammoniakutsläpp orsakar övergödning. Behandling av gödsel i en biogasanläggning medför 

även en möjlighet att uppnå ett minskat läckage av näringsämnen från åkermarken. 

 

Arbete pågår i Mörbylånga kommun med att kartlägga förutsättningarna för kollektivtrafik 

och skolskjutstrafik med biogasdrift samt att etablera en biogasmack för tankning av bussar 

samt en publik station.  

 

Vid val av plats för lokalisering av en biogasanläggning är det många olika faktorer som 

måste beaktas exempelvis tillgång till substrat, gasanvändning och motstående intressen. 

En lämplig lokalisering är en förutsättning för att en biogasanläggning ska fungera väl både 

miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt. Avstånd till bostäder och anläggningens utformning 

är viktiga parametrar för att inte skapa olägenhet för närboende. 

 

Mörbylånga kommun har i uppdragsbeskrivningen pekat ut två platser som möjliga 

lokaliseringsalternativ. I förliggande studie ska dels dessa två platser studeras närmare och 

ytterligare minst två platser ska identifieras och utredas. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att ta fram en optimal geografisk placering för en första 

biogasanläggning för samrötning i Mörbylånga kommun.  

1.2 Uppdragets omfattning 

Uppdraget omfattar följande 

1. En sammanställning och en analys över kriterier som påverkar lokalisering av en 

produktionsanläggning för biogas. 

2. En översiktlig sårbarhetsanalys av förutsättningarna för biogas i ett scenario där 

lantbrukssektorn i kommunen minskar. 

3. En fördjupad inventering över substrat i Mörbylånga kommun (eller dess närhet, 

kommungränsen ska inte utgöra en absolut gräns i fall att en plats nära 

kommungränsen ingår i utredningen), på fyra (varav två förvalda av 

uppdragsgivaren och två öppna för utföraren att definiera) platser som lämpar sig 

för biogasproduktion.  

4. Beräkna den möjliga framtida förändringen i läckage av näringsämnen, både vad 
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gäller utsläpp till luft (kväve) och utsläpp till vatten (kväve och fosfor) från 

gödselhantering vid biogasproduktion.  

5. Föreslå en optimal geografisk placering för en första biogasanläggning för 

samrötning i Mörbylånga kommun.  

 

I denna studie görs en utvärdering av olika platser där en biogasanläggning kan etableras i 

syfte att klarlägga vilka lokaliseringar som är möjliga att gå vidare med i en samrådsprocess 

inför ansökan om miljötillstånd. 

2 Metodik och avgränsningar 

Lokaliseringsutredningen görs i flera steg för att systematiskt identifiera och värdera alter-

nativ. Kommunen har identifierat två möjliga lokaliseringsalternativ: Söder om Mörbylånga 

tätort och Alby på östra Öland. Ytterligare fyra möjliga lokaliseringsalternativ har tagits 

fram i föreliggande lokaliseringsutredning. Identifiering och information om olika alternativ 

har huvudsakligen gjorts utifrån allmänt tillgänglig information så som kommunala över-

siktsplaner och länsstyrelsens kartbaserade information samt i dialog med Mörbylånga 

kommun.  

I lokaliseringsutredningen som har genomförts för att identifiera lämpliga alternativ för en 

biogasanläggning i Mörbylånga kommun har tre övergripande kriterier legat till grund för 

valet av möjliga platser, nämligen (i) upptagningsområde för gödsel, (ii) områden som är 

riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB, samt (iii) avsättningsmöjligheter för producerad biogas.  

Utredningen har även beaktat kraven enligt miljöbalkens lokaliseringsprincip avseende 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön samt rimlighetsavvägningen 

gällande praktiska och ekonomiska faktorer. 

Natura 2000-områden har inte bedömts vara möjliga alternativ för lokalisering av biogasan-

läggningen. 

Den miljö- och omgivningspåverkan som kan uppkomma från den planerade verksamheten 

är luktstörningar, transporter (främst buller) och visuell förändring av landskapsbilden. 

Transporter av råvara till anläggningen och rötrest, s.k. biogödsel, från anläggningen bidrar 

till utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och kolväten, buller och vägslitage. Gödsel är den 

råvara med lägst energitäthet, d.v.s. högst vatteninnehåll, och det är därför önskvärt att 

minimera avståndet till de gårdar från vilka gödsel kommer att transporteras för att minska 

den negativa miljöpåverkan.  

Utöver dessa miljöeffekter kan lukt från anläggningen utgöra ett problem, framför allt för 

närboende. Teknik för luktreduktion utvecklas ständigt, vilket i kombination med goda 

driftsförhållanden medför att luktproblem effektivt kan minimeras. Biogasanläggningens 

mottagningshall, blandningstank, hygieniseringsenhet samt andra processdelar som inte är 

anslutna till gassystemet, och där risk finns för lukt, kommer att förses med uppsamling av 

ventilationsluft. Därmed reduceras väsentligt den luktolägenhet som kan uppstå för omgiv-

ningen. Trots detta är det viktigt att lokalisera en biogasanläggning på rimligt avstånd från 

närboende. Påverkan på landskapsbilden sker främst då en biogasanläggning förläggs i ett 

öppet landskap där likartade strukturer inte förekommer. 

2.1 Lokaliseringskriterier 

De kriterier som bedömts i lokaliseringsutredningen är: 
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 Substrattillgång inklusive transporter 

Gödsel kommer att var den huvudsakliga råvaran för biogasproduktion och är även den rå-

vara som har lägst energitäthet, d.v.s. högst vatteninnehåll. Det är därför önskvärt att mi-

nimera avståndet till de gårdar från vilka gödsel kommer att transporteras för att minska 

den negativa miljöpåverkan och transportkostnaden. 

 Gasförbrukare 

Hela eller delar av biogasen planeras att användas som fordonsgas. Under ett uppbyggnads-

skede av gasmarknaden kan det vara gynnsamt att ha en annan gasförbrukare i närheten 

exempelvis en industri. Industrins nuvarande pris för energin påverkar dock betalningsviljan 

för biogasen vilket kan medför att det inte är ekonomiskt intressant med en industrikund. 

 Ekonomi 

I kapitel 4 respektive 5.2.2 redovisas översiktliga ekonomiska kalkyler för de olika lokalise-

ringsalternativen. 

 Tillgång till infrastruktur t.ex. vägar och fjärrvärme 

För att transporterna ska kunna ske på ett effektivt sätt, med så små störningar som möjligt 

för omgivningen, görs bedömningen att biogasanläggningen bör lokaliseras i nära anslutning 

till någon av de större vägarna i området. 

Biogasanläggningen kräver även möjlighet till elanslutning men det har inte undersökts 

närmare i denna inledande bedömning av möjlig lokalisering. Tillgång till spillvärme för 

uppvärmning av biogasanläggningen och eventuellt även uppgraderingsanläggningen bero-

ende på teknikval, kan vara fördelaktigt. Det innebär att all producerad biogas kan uppgra-

deras till fordonsgas med högre förädlingsvärde. 

 Planförhållanden och nuvarande markanvändning 

Översiktsplanen för Mörbylånga kommun har nyligen antagits, mars 2015. I denna finns 

inga områden som direkt pekats ut som lämpliga för lokalisering av biogasanläggning. För 

de områden som pekats ut som verksamhetsområden anges i ÖP att ”Som regel vill kommu-

nen att större anläggningar som genererar mycket transporter ska ligga i nära anslutning till 

större transportleder för att minimera miljöpåverkan och störningar. Anläggningar som kan 

vara störande eller potentiellt brand- eller miljöfarliga ska som regel förläggas i och i anslut-

ning till befintliga industriområden och de föreslagna områden som ligger långt från bo-

stadsbebyggelse” 

Enligt ÖP är det önskvärt att den totala arealen jordbruksmark är oförändrad samt att 

jordbruksområdena ska vara sammanhängande och knyta an till befintliga strukturer för 

att inte mer än nödvändigt skära av områden med jordbruksmark. 

 Riksintressen 

Kommunen har ett stort antal områden som berörs av olika riksintressen. 

Vid ändrad markanvändning kan riksintressena ha en avgörande betydelse. Om en ändrad 

markanvändning kan innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så ska den ändringen 

som regel inte tillstyrkas. 

 Avstånd till närboende 
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En biogasanläggning kan påverka enskilda intressen både andra verksamheter och närbo-

ende. Det kan till exempel handla om störningar från trafik och risk för luktstörningar. Hur 

de enskilda intressena påverkas beror bland annat på avstånd till den planerade verksamhet-

en, karaktären på det mellanliggande området (öppet, beskogat, plant eller kuperat), annan 

bebyggelse och förhärskande vindriktning. 

Det finns inga specifika riktvärden för avstånd mellan närboende och biogasanläggningar. I 

Naturvårdsverkets Allmänna Råd för yrkesmässig kompostering/rötning av avfall (NFS 

2003:15) anges att ”Lämpligt skyddsavstånd bör bestämmas efter samlad bedömning av 

förutsättningarna i det enskilda fallet”.  

I Boverkets, numera inaktuella Allmänna Råd 1995:5, ”Bättre plats för arbete” rekommen-

derades som riktvärde ett skyddsavstånd på 500 m mellan avfallsanläggningar, t ex kompo-

stering och bostäder. Inga specifika riktvärden angavs för biogasanläggningar. 

2.2 Värdering 

För respektive parameter klassas lokaliseringen som mycket lämplig (++), lämplig (+), 

olämplig (-) eller mycket olämplig (--). När det gäller planförhållanden klassas lokalisering-

arna som lämpliga om området anges som mark som är avsatt för verksamhet i översikts-

planen respektive lämplig/olämplig (0) om de inte är angivna som verksamhetsområde i 

översiktsplanen. De kriterier som använts beskrivs närmare under respektive kategori senare 

i detta kapitel. 

3 Översiktlig beskrivning av planerad anläggning 

3.1 Råvaror 

Biogas produceras när organiskt material bryts ned under anaeroba (syrefria) förhållanden. 

I princip kan alla typer av organiskt material användas exempelvis gödsel och olika typer av 

avfall och restprodukter från hushåll och industrier. Även odlingsrester som halm och blast 

kan användas i en biogasanläggning.  

Den planerade biogasanläggningen kommer huvudsakligen att röta gödsel, både fastgödsel 

och flytgödsel samt mindre mängder organiska restprodukter från livsmedelsindustri och 

lantbruk.  

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för insamling av matavfall i Mörbylånga 

kommun. Efter optisk sortering används matavfallet som substrat i More biogasanläggning. 

I föreliggande studie ingår därför inte matavfall som ett tillgängligt substrat för den plane-

rade biogasanläggningen i Mörbylånga.  

I Tabell 1 redovisas en sammanställning av de inventerade gödselmängderna samt mängd 

flytgödsel respektive fastgödsel som tas in i biogasanläggningen för att biogasproduktionen 

ska uppgå till 20 GWh per år. Totala tillgången på gödsel är betydligt större än vad som 

krävs för att producera 20 GWh per år men det är inte säkert att alla lantbrukare som har 

visat ett inledande intresse verkligen kommer att teckna avtal med biogasanläggningen. 
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Tabell 1. Inventerade gödselmängder (ton per år) i Mörbylånga kommun totalt inklusive 

tre gödselleverantörer i Borgholms kommun samt de gödselmängder som används som 

substrat till biogasanläggningen för att nå en biogasproduktion motsvarande 20 GWh per 

år. 

 Mörbylånga Totalt Till biogasanläggning 

Flytgödsel (nöt) 138900 157900 69330 

Fastgödsel (nöt) 17110 18210 17210 

Summa 156010 176110 86540 

 

I princip all fastgödsel i området tas in till biogasanläggningen eftersom gasutbytet per ton 

våtvikt är betydligt större för fastgödsel än för flytgödsel och därmed kan transporteras 

längre sträcka och även innebär att biogasproduktionen per rötkammarvolym blir högre. 

3.2 Anläggning 

En principskiss över huvuddelarna i den planerade biogasanläggningen visas i Figur 1. Slut-

lig utformning beror på leverantören av anläggningen. Markbehovet för biogasanläggningen 

bedöms till cirka 2 hektar. 

 

Figur 1. Principskiss över biogasanläggning inklusive gasuppgradering 

Med den sammansättning av råvara för biogasproduktionen som nuvarande beräkningar 

utgår ifrån beräknas biogasproduktionen motsvara cirka 20 GWh per år där cirka 2,4 GWh 

används internt. Med den inventerade tillgången på fast- och flytgödsel motsvarar det sub-

stratmängd på ungefär 87 000 ton/år. Läsaren bör dock observera att hur mycket biogas som 
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kommer att produceras beror på råvarornas torrhalt och andra egenskaper såsom näringsin-

nehåll och övriga kemiska och fysikaliska egenskaper. Huvuddelarna i biogasanläggningen 

är:  

• lager för inkommande substrat 

• mottagningshall med mottagningstank 

• utrustning för förbehandling och hygienisering av inkommande råvaror 

• rötkammare  

• utrustning för rening och uppgradering av biogas1 

• gasfackla2 

• täckta gödselbehållare för lagring av biogödsel 

3.3 Marknadsförutsättningar för fordonsgas 

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller en blandning av de båda gaserna. Andelen biogas 

i fordonsgas varierar mycket beroende på var fordonsgasen tankas. Sedan den första 

tankstationen byggdes har volymerna ökat år från år och den geografiska spridningen har 

också ökat successivt. Nedanstående Figur 2 visar utvecklingen av fordonsgasförsäljningen 

mellan år 2000 till 2014. 

 

                                                      
1 Biogas som ska användas som fordonsbränsle måste renas från koldioxid, svavelväte m.m. för att 

uppnå fordonsgaskvalitet. Vid uppgraderingen renas biogasen till en metanhalt på över 95 %. 
2 Anläggningen kommer att vara försedd med en gasfackla som dimensioneras för att kunna för-

bränna producerad biogas i händelse av driftproblem i uppgraderingen. 
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Figur 2. Fordonsgasutvecklingen i Sverige 2000-2014 i GWh per år (www.energigas.se) 

För perioden har 2000-2014 har volymen ökat med i genomsnitt 19 % per år. De sista åren 

har däremot ökningstakten mattats av något och från 2010-2014 har ökningen i Sverige 

varit 11 % per år i genomsnitt. 

I Figur 3 och Figur 4 redovisas prognoser för efterfrågan på fordonsgas i Mörbylånga kom-

mun respektive Mörbylånga och Borgholms kommuner. För bussar är beräkningarna base-

rade på info från Mörbylånga kommun samt Borgholm Energi (www.borholmenergi.se). 

Andelen biogas som används som fordonsbränsle i personbilar och lätta lastbilar antas efter 

10 år vara 8 % av dagens drivmedelsförbrukning vilket är en ökning med 1-1,5 % av antalet 

gasbilar per år. Prognosen visar att planerad fordonsgasproduktion på 20 GWh per år övers-

tiger bedömt behov för Öland. 
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Figur 3. Prognos fordonsgas i Mörbylånga 

 

 

Figur 4. Prognos fordonsgas Öland 

Det kan tyckas att en prognos på att 8 % av personbilar och lätta lastbilar efter 10 år drivs 

med fordonsgas är hög men då bör det beaktas att nivån från början är låg. Som jämförelse 

kan det nämnas att antalet personbilar och lätta lastbilar som drivs med fordonsgas i Sve-

rige har ökat från cirka 5 000 till cirka 50 000 stycken (www.gasbilen.se).  
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Om exempelvis överenskommelse görs med kommunala bolag och ett antal privata företag 

bör en ökning i volym kunna ske betydligt snabbare än i ovanstående diagram, då antalet 

befintliga gasbilar är mycket blygsamt i nuläget. Som ett överslag kan sägas att 100 gasbi-

lar/lätta lastbilar motsvarar cirka 1 GWh/år.  

3.4 Transporter 

Substrat och biogödsel kommer att transporteras till och från biogasanläggningen huvud-

sakligen med lastbil. Det totala antalet transporter beror vilken typ av substrat som trans-

porteras och möjligheten att köra fulla returlass.  

Om anläggningen tillförs 87 000 ton substrat med den fördelning som framgår av Tabell 1 

och transporterna sker med bilar som lastar 35 ton så beräknas antalet inkommande bilar 

till ca 2500 per år. Av dessa substrat beräknas anläggningen producera 83 000 ton biogödsel 

varav 69 000 ton transporteras tillbaka till lantbruket med de lastbilar som kört flytgödsel. 

Det antas att en del av biogödseln avvattnas till en stapelbar fraktion så att resterande 

mängder kan transporteras med samma fordon som används för intransport av fastgödsel.  

I vissa fall kan det vara möjligt att pumpa flytande substrat och biogödsel. Framförallt bör 

en del biogödsel kunna pumpas från anläggningen till närliggande spridningsarealer. Möjlig-

heterna till att pumpa varierar dock mellan olika lokaliseringar och därför har det maximala 

antalet transporter beräknats.  

Producerad biogas kan transporteras på några olika sätt 

 Som rågas i ledning antingen till direktförbrukare eller till uppgraderingsanläggning 

på annan plats. 

 Som uppgraderad gas i ledning. 

 Som uppgraderad och komprimerad gas (CBG), benämns även fordonsgas på lastbil 

med lastväxlarflak eller semitrailer. 

I alternativet med transport av CBG skulle varje lastbil kunna transportera cirka 40 MWh 

om transporten sker med semitrailer eller med tre lastväxlarflak med stålflaskor åt gången. 

Vid användning av kompositflaskor och tre flak per transport rymmer transporten ungefär 

den dubbla gasmängden. Om all biogas transporteras som CBG motsvarar det cirka 5-10 

lastbilar i veckan. 
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Figur 5: Lastbil med semitrailer (påhängsvagn). Källa: Nordic Gas Solutions. 

 

Figur 6: Lastbil vid lossning av ett lastväxlarflak för fordonsgas. Vid transport av 3 flak 

samtidigt placeras 2 av flaken på släp. 
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4 Ekonomiska förutsättningar 

Investeringskostnaden för en biogasanläggning som huvudsakligen rötar gödsel men även 

mindre mängder organiska restprodukter från livsmedelsindustri och lantbruk redovisas i 

Tabell 3 med ingångsparameterar i Tabell 2. I Tabell 3 anges de investeringskostnader som 

är oberoende av lokaliseringen. För respektive alternativ anges platsspecifika tillkommande 

investeringskostnader samt driftskostnader och intäkter i Tabell 7.  

Tabell 2: Ingångsparametrar för kalkylen 

Parameter Värde 

Ränta 4 % p.a. 

Avskrivningstid 20 år fast installation 

10 år mekanisk inst. 

El 0,7 kr/kWh 

Värme Produceras med rågas 

Fordonsgas 0,7 kr/kWh 

Personalbehov 2 heltidstjänster 

Underhållskostnad 3 % av mek./år 

 

Tabell 3. Investeringskostnad grunddel 

Anläggningsdel Investering, kkr 

Mottagning, förbehandling 3 000 

Hygienisering 3 400 

Rötkammare 29 200 

Gassystem 1 000 

El-, styr- och reglersystem 1 500 

Biogödselhantering 1 650 

Mark, byggnader, rör 5 300 

Övrigt, oförutsett 7 000 

Ingenjörsarbete 1 450 

Entreprenadpåslag 5 400 

Byggränta, tillstånd 1 000 

Biltvätt 1 300 

Uppgradering 16 000 

HT-komprimering, flakfyllning 9 500 

Summa investering 86 700 
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4.1 Transporter 

För transporter på väg till och från anläggningen finns det tre olika typer nämligen trans-

port av fast substrat och biogödsel, transport av flytande substrat och biogödsel samt trans-

port av fordonsgas på flak.  

Flytande material transporteras i pumptrailer som lastar flytgödsel från lantbrukarna till 

anläggningen och flytande biogödsel vid returen. Kostnaden per påbörjad mil enkel väg är 

5,50 kr/m³ och detta gäller både för substrat och för biogödsel. 

Fast material transporteras på flak eller andra lastbilar. Fastgödsel transporteras in i an-

läggningen, på returen lastas avvattnad fast biogödsel. Således uppstår ingen extra kostnad 

för biogödseltransporten. Kostnaden är 18 kr/t upp till 1 mil. För varje kilometer utöver 

1 mil tillkommer 1 kr/(t·km). 

Fordonsgas transporteras genom flakfyllningen vid biogasanläggningen, och all gas trans-

porteras med lastbil. Vid transport av fordonsgas räknas en timkostnad för lastbilen inklu-

sive förare på 900 kr/h, en medelhastighet på 40 km/h och en tid för lastning resp. lossning 

på 10 minuter. Dieselpriset har satts till 11,2 kr/l (exkl. moms), förbrukningen till 0,4 l/km. 

Mängd fordonsgas som transporteras till respektive ort visas i tabell 4.  

I Figur 7 visas transportkostnaden för de tre olika transportsätten. 

Tabell 4. Transporterad mängd fordonsgas 

Destination Mängd (GWh/år) 

Mörbylånga 3,5 

Borgholm 4,2 

Kalmar 10,0 

 

Läsaren bör observera att vid alternativ 2 (reningsverket) transporteras all uppgraderad gas 

i rörledning till den närliggande tankstationen i Mörbylånga, där en del tankas till bilar och 

resterande gas fylls på flak för transport till övriga förbrukare. 
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Figur 7. Visar transportkostnaden för de tre olika transportsätten som funktion av 

avståndet (enkel väg). Kostnaden för gödseltransporten anges som summan av gödsel in 

och biogödsel ut. För fastgödsel antas att avvattningsutrustning är installerad så att 

samma fordon kan nyttjas även för transport av motsvarande del av biogödseln vid 

returen. 
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5 Lokaliseringsalternativ 

Sex möjliga lokaliseringar har identifierats vilket visas i Figur 8. Här visas också gödselleve-

rantörerna som har identifierats med hjälp av Per-Olov Johanson, Tomorrow Design. Göd-

selmängd, typ av gödsel samt transportavstånd till de olika lokaliseringsalternativen har 

också samlats in.   

 

Figur 8. Föreslagna lokaliseringsalternativ samt identifierade gödselleverantörer. 

Lokaliseringsalternativen är 1 – Cementa,                            2 – Reningsverket söder om 

Mörbylånga, 3 – Alby 4:7, 4 – Algutsrum,               5 – Bettorp och 6 -  Gårdby. 

I Tabell 5 redovisas möjlig gasproduktion för respektive lokaliseringsalternativ beräknat 

utifrån gödselmängder inom en radie på 10 km, 15 km och 20 km. Här redovisas också en 
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effektivitetsfaktor uttryckt i kWh/tonkm d.v.s. har många kWh som kan producerats i bio-

gasanläggningen i förhållande till hur många tonkm som gödseln måste transporteras till 

anläggningen. I beräkningen ingår leverantörerna 1-25. Gödselleverantörerna 26-31 har till-

kommit efter att två alternativ valts bort. 

Tabell 5. Gaspotential (GWh/år och effektivitetsfaktor (kWh/tonkm) för de olika 

lokaliseringsalternativen. Identifierade gödselleverantörer t.o.m. leverantör nr 25. 

 1 2 3 4 5 6 

 Cementa Reningsverket Alby Algutsrum Bettorp Gårdby 

Radie 10 km       

Gaspotential, 

GWh/år 

4,4 4,7 8,4 7,7 8,3 9,8 

kWh/tonkm 19,2 38,4 20,3 19,8 25,5 21,1 

       

Radie 15 km       

Gaspotential, 

GWh/år 

10,6 8,9 13,5 9,8 11,7 14,4 

kWh/tonkm 13,0 17,5 16,1 19,4 25,7 17,5 

       

Radie 20 km       

Gaspotential, 

GWh/år 

15,5 13,1 16,7 13,3 13,8 17,1 

kWh/tonkm 15,7 11,2 10,7 17,8 22,9 20,8 

 

Förutsättningen för projektet är att gasproduktionen ska vara cirka 20 GWh per år. Identifi-

erade gödselmängder kan komma att förändras beroende på att ytterligare leverantörer av 

gödsel och andra substrat kan tillkomma. Gödselmängderna kan också förändras beroende 

på att inte alla lantbrukare som har visat ett inledande intresse verkligen kommer att teckna 

avtal med biogasanläggningen. Med hänsyn taget till detta görs bedömningen att det kom-

mer att krävas en radie på minst 20 km för att få in tillräckligt med substrat till biogasan-

läggningen. 

5.1 Två alternativ väljs bort 

Alternativ 3, Alby, har den lägsta effektivitetsfaktorn. Området är åkermark idag och ligger 

dessutom i kanten på Alvaret. Här kan också tänkas vara ett utbyggnadsområde för byn på 

sikt. Lokaliseringen bedöms därför inte som lämplig för lokalisering av biogasanläggningen. 

Av övriga lokaliseringsalternativ är det lokalisering 2 vid reningsverket söder om Mörby-

långa som har lägst effektivitetsfaktor. Denna lokalisering har dock andra fördelar som när-

het till Guldfågel som kan vara en möjlig substratleverantör och gasanvändare samt att med 

denna lokalisering kan det vara möjlighet att transportera biogasen i ledning till den plane-

rade tankstationen. 

Lokalisering 1 har fram för allt tagits med som ett möjligt lokaliseringsalternativ om den 

producerade biogasen skulle kunna användas på Cementa som ersättning för kol och om 

spillvärme från Cementa skulle kunna användas för uppvärmning av rötkammaren. Prisbil-
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den på kol, d.v.s. att kol är avsevärt billigare än biogas, samt att kostnaden för fjärrvärme-

ledning från Cementa till biogasanläggningen, innebär att det inte kommer att vara ekono-

miskt möjligt med denna placering. Effektivitetsfaktor är även relativt låg och beroende av 

att enstaka stora gårdar kommer att vilja leverera gödsel till biogasanläggningen.  Lokali-

seringen bedöms därför inte som lämplig för lokalisering av biogasanläggningen. 

Alternativen 4, 5 och 6 ligger i den norra delen av kommunen och har därmed förutsättning-

ar för att ta emot gödsel från Borgholms kommun vilket ger ökad gasproduktion till relativt 

kort transportsträcka. Alternativ 4 har stöd i ÖP som verksamhetsområde och alternativ 5 

och 6 ligger i områden som inte omfattas av riksintressen. 

De fyra alternativ som kvarstår efter den inledande jämförelsen är därmed 2, 4, 5 och 6. 

Eftersom alternativ 4, 5 och 6 ligger i norra delen av Mörbylånga, har kommuninventeringen 

av substrat utökats till att även omfatta gödselproducenter i angränsande delar av Borg-

holms kommun.  

5.2 Genomgång av fyra alternativ 

I detta avsnitt beskrivs de fyra föreslagna placeringarna (Figur 9) avseende 

planförhållanden, nuvarande markanvändning, avstånd till närboende, eventuella 

riksintressen samt tillfartsvägar.  

 

2 - Reningsverket söder om Mörbylånga 

Lokalisering 2 föreslås till området mellan Mörbylånga reningsverk och industriområdet som 

enligt ÖP är planerat för verksamheter. Enligt ÖP är området lämpligt för att undvika att 

värdefulla och sammanhängande odlingsmarker tas i anspråk.  

Räknat från mittpunkten på det planerade verksamhetsområdet är det cirka 450 meter till 

ett bostadsområde norr om området och cirka 300 meter till ett bostadshus nordöst om 

mittpunkten. Eventuellt skulle också mark söder om det utpekade området kunna vara ak-

tuellt för att få lite längre avstånd till närboende. Avståndet till Guldfågels byggnader är 

cirka 300 meter. 

Transporterna norrifrån måste passera genom Kyrkbyn söder om Mörbylånga. Redan idag 

går det mycket tung trafik till befintligt industriområde och sedan lång tid har det diskute-

rats en förbifart öster om Mörbylånga. Enligt ÖP bör detta arbete aktualiseras om verksam-

heten på industriområdet ökar. 

Väster om lokaliseringen finns reningsverket samt strandskydd. Söder om lokaliseringen 

finns även landskapsbildsskydd. 

4 - Algutsrum 

Lokalisering 4 vid Algutsrum föreslås till det område som är föreslaget för verksamheter i 

ÖP. I ÖP anges att storskaliga eller störande verksamheter bör i första hand förläggas till 

områdets östra eller norra delar. I ÖP anges också att området kan vara lämplig för ett 

tankställe för biogas. Nuvarande användning är hagmark eller odlingsmark. 

Bostäder finns cirka 250 m väster om mittpunkten på föreslagen lokalisering inom verksam-

hetsområdet och i sydväst cirka 400 m till bostäder. Avståndet till närmaste byggnad på 

nuvarande verksamhetsområde är cirka 300 m. 

Huvuddelen av transporterna kan ske via länsväg 136 som passerar Algutsrum samt från 

väg 961 som kommer från östra sidan av Öland.  



BioMil AB 
 

 Lokaliseringsutredning Biogas Mörbylånga  22 

 

Området är till stor del omringat av riksintressen för naturvård och är inom riksintresse för 

kulturmiljövård. 

5 – Bettorp 

Lokaliseringen vid Bettorp föreslås till en plats som ligger på åkermark nordväst om Bröt-

torp, norr om vägen till Bettorp. Närmaste bostadshus i Bettorp ligger cirka 600 m från 

området. Sydöst om lokaliseringen ligger det tre bostäder på 450-500 meters avstånd. Övrig 

bebyggelse ligger på mer än 1 km.  

Cirka 400 m österut finns riksintresse för naturvård och 700 m väster om platsen finns riks-

intresse för kulturmiljövård. 

Transport till anläggningen kommer norrifrån och söder ifrån längs väg 925. Från väg 925 är 

det en mindre väg in till samhället Bettorp. Vägskälet där transporterna till och från an-

läggningen kommer att ske har några hus i närheten öster om väg 925. Det närmaste huset 

ligger 75 m från avfarten till Bettorp. 

6- Gårdby 

Lokalisering 6 vid Gårdby föreslås till infiltrationsdammarna som ligger strax söder om 

vägen som går mellan Gårdby och Gårdby hamn. Dammarna kommer att avvecklas och 

därmed kan ytan bli tillgänglig för annan verksamhet.  

Avståndet från bostäder i Gårdby till dammarna är cirka 750 m och i östlig riktning finns 

det bostäder på cirka 1000 m. I sydlig riktning är det cirka 850 m till närmaste bostäder. 

Samtliga transporter kommer att gå igenom Gårdby samhälle och vägskälet där transpor-

terna till och från anläggningen måste ske, ligger i samhället med kringliggande bostadshus. 

Sista körsträckan in till dammarna är inte asfalterad utan måste förstärkas.  

Närmaste riksintresse finns söder om dammarna och utgörs av ett mindre vattendrag. 
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Figur 9. Motstående intressen. 

5.2.1 Substrattillgång inklusive transporter 

I Tabell 6 finns en sammanställning över gaspotentialen om samtliga identifierade gårdar 

inom en radie på 20 km från föreslagen lokalisering levererar gödsel till biogasanläggningen. 

I tabellen visas också effektivitetsfaktorn d.v.s hur många kWh biogas som produceras i 

förhållande till transporterad mängd räknat i tonkm. 
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I Figur 10 visas de fyra lokaliseringarna med ett upptagningsområde för gödsel inom en 

radie på 20 km. 

 

Figur 10. Gödselleverantörer inom en radie på 20 km för respektive lokalisering. 
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Tabell 6. Gaspotential (GWh/år och effektivitetsfaktor (kWh/tonkm) för de olika 

lokaliseringsalternativen. Samtliga inventerade gödselleverantörer.  

Alternativ 2 4 5 6 

 Reningsverket Algutsrum Bettorp Gårdby 

Radie 20 km     

Gaspotential, GWh/år 16,9 23,6 24,1 27,5 

kWh/tonkm 11,8 19,0 18,4 16,5 

 

4, 5 och 6 har alla tillgång till mer gödsel än vad som krävs för att uppnå 20 GWh per år. 

Eftersom det inte är säkert att alla gårdar vill leverera gödsel så krävs det en viss marginal. 

Lokalisering 6 har något lägre effektivitetsfaktor men har å andra sidan störst gaspotential 

vilket innebär att effektivitetsfaktorn skulle kunna ökas genom att plocka bort de 

leverantörer som ligger längst bort.  

 

5.2.2 Ekonomi 

Tabellen nedan visar beräkningen av kostnader och intäkter för de valda lokaliseringarna. 

Utan investeringsbidrag och med ett antaget metanreduceringsstöd på i snitt 5 öre/kWh är 

inget alternativ ekonomiskt lönsamt. Med ett investeringsbidrag på 40 % nås lönsamhet i 

samtliga fall, dock med varierande resultat. Skillnaderna beror på transportkostnaderna 

som är som lägst vid den mest centrala lokaliseringen i Algutsrum. Placeringen vid renings-

verket innebär den längsta transportsträckan och är därför det alternativ som har det 

sämsta resultatet. 

Tabell 7. Ekonomisk sammanställning (kkr/år) för de olika lokaliseringsalternativen.  

Alternativ 2 4 5 6 

 Reningsverket Algutsrum Bettorp Gårdby 

Tillkommande investeringar      

Gasledning 770 0 0 0 

Kostnader     

Kapitalkostnad (utan inv.-

bidrag) 

7970 7935 7935 7935 

El 1050 1050 1050 1050 

Värme 0 0 0 0 

Underhåll 940 940 940 940 

Personal 1425 1425 1425 1425 

Maskin 110 110 110 110 

Analyser 100 100 100 100 

Administration 300 300 300 300 

Försäkring, tillsyn mm 320 320 320 320 

Transport gödsel 2230 1440 1420 1660 

Vägtransport gas 1550 1080 1410 1360 
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Alternativ 2 4 5 6 

Ledningstransport gas 8 0 0 0 

Summa kostnader 16000 14700 15015 15200 

Intäkter     

Gasförsäljning 12350 12350 12350 12350 

Mottagningsavgifter 0 0 0 0 

Försäljning av biogödsel 0 0 0 0 

Gödselgasstöd (5 öre/kWh) 1000 1000 1000 1000 

Summa intäkter 13350 13350 13350 13350 

Resultat utan inv.-bidrag -2650 -1350 -1670 -1850 

Kapitalkostnad med 40 % 

investeringsbidrag 

4800 4760 4760 4760 

Resultat med 40 % inv.-bidrag 520 1820 1510 1320 

 

Läsarna bör vara medvetna om att gödselgasstödet är ett pilotprojekt och pågår fram till år 

2023. Under de första åren kommer stödet sannolikt vara betydligt högre medan prognosen 

från 2019-2023 inte kan förutsägas men kan bli lägre om budgeten inte räcker till [Jord-

bruksverket]. Det har därför antagits ett gödselgasstöd på i snitt 5 öre/kWh. Känslighetsa-

nalysen i Figur 11 visar det ekonomiska resultatet som funktion av gödselgasstödets storlek. 

 

Figur 11: Årligt resultat som funktion av gödselgasstödets storlek, vid 40 % 

investeringsstöd. Figuren visar att resultatet är positivt även utan gödselgasstödet förutom 

för lokalisering 2. 

5.3 Sammanvägning av alternativen 

Tabell 8. Sammanställning av de olika lokaliseringsalternativen 

 2 4 5 6 
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 2 4 5 6 

 Reningsverket Algutsrum Bettorp Gårdby 

Substrattillgång/transporter - ++ ++ ++ 

Ekonomi 0 + + + 

Tillfartsvägar* + ++ ++ + 

Planförhållanden + + 0 0 

Riksintressen ++ + ++ ++ 

Avstånd till närboende - + ++ ++ 

Summa +2 +8 +9 +8 

*För lokaliseringen vid reningsverket (2) förutsätts en ny väg utanför Mörbylånga Kyrkby. 

 

Lokalisering 2 vid reningsverket är den minst lämpliga placeringen framförallt beroende på 

närheten till Guldfågel och risken för att störa deras verksamhet. Tillgången på gödsel är 

också lägre vilket innebär att detta alternativ får sämst lönsamhet. 

 

Alternativ 4, 5 och 6 får i princip samma poäng. De bedöms som likvärdiga avseende 

substrattillgång inklusive transporter och får även ungefär samma lönsamhet. 

Lokaliseringen i Algutsrum har fördelen att den ligger i ett område som angetts som 

verksamhetsområde i ÖP men även här kan det finnas risk för störningar för befintliga 

verksamheter. Det finns även några bostäder på 200-300 meters avstånd. Vid en lokalisering 

vid Algutsrum kommer det sannolikt att krävas en detaljplan. För lokalisering vid Bettorp 

och Gårdby krävs det troligen ingen detaljplan. 

 

Lokalisering vid Gårdby har en nackdel ur transportsynpunkt och det är att alla transporter 

kommer att gå igenom Gårdby samhälle och fordonen kommer att svänga av inne i 

samhället vilket kan orsaka störning på närboende. Lokaliseringen är för övrigt bra med 

hänsyn till avstånd till närboende, cirka 750 meter. 

 

Jämfört med Gårdby är lokaliseringen vid Bettorp bättre ur transportsynpunkt eftersom 

enbart transporterna som kommer söder ifrån kommer att gå igenom Gårdby samhälle samt 

att det enbart ligger enstaka hus i närheten av vägskälet från väg 925 mot Bettorp. Avstånd 

till de tre närmast belägna fastigheterna är 450 -550 meter. Övrig bebyggelse ligger på mer 

än 1 kilometers avstånd. 

6 Känslighetsanalys 

6.1 Minskad mängd gödsel 

I nedanstående tabeller redovisas hur resultatet påverkas vid en minskning av substrattill-

gången på 25 respektive 50 % från de gårdar som finns med i grundalternativet.  I grundal-

ternativet används all fastgödsel och när denna mängd minskar med 25 respektive 50 % så 

hämtas flytgödsel från gårdar längre bort för att täcka upp för bortfallet av fastgödsel. 

Detta innebär ökade transportkostnader. I alternativet med 50 % bortfall finns det inte 

tillräckligt med gödsel att hämta bland de inventerade gårdarna utan producerad gasmängd 

minskar och därmed gasintäkterna.  
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Tabell 9. Visar kostnadsförändring vid minskad tillgång på gödsel, för basanläggning 

med ett gödselgasstöd på 5 öre/kWh och ett investeringsstöd på 40 % stöd. Observera att 

transport av gödsel och biogödsel visas i tabell 10.  

 Full tillgång - 25 % - 50 % 

Flytgödsel (t/år) 69330 83589 78950 

Fastgödsel (t/år) 17210 13658 9105 

Summa gödsel (t/år) 86540 97247 88055 

Gasmängd (GWh/år) 20 20 16,7 

Resultatändring (kkr/år) 0 0 -2200 

 

Tabell 10. Visar den ökade transportkostnaden i kkr/år för respektive alternativ.  

 2 4 5 6 

Normalkostnad för gödseltransport 2229 1438 1424 1661 

Merkostnad för gödseltransport vid 25 % 

minskning 

201 233 136 147 

Merkostnad för gödseltransport vid 50 % 

minskning 

754 1094 1116 773 

6.2 Expansionsmöjligheter 

Skillnaden i de olika lokaliseringarnas möjlighet till en utökad produktion beror framförallt 

på hur mycket mark som finns tillgängligt på respektive plats. Utökad produktion innebär 

exempelvis att det ska finnas plats för ytterligare en rötkammare. För samtliga platser finns 

det tillgång till mer mark än 2 hektar så ett eventuellt utökat behov av mer mark är inte ett 

avgörande skäl vid valet av lokalisering.  

6.3 Outnyttjad spridningsareal 

Tillgången på växtnäring från djurhållningen är relativt stor i Mörbylånga. I en presentat-

ion från Länsstyrelsen (Olsson 2015) redovisas följande data för Mörbylånga kommun 2013. 

 Åkerareal: 19824 hektar. 

 Totalmängd kväve från djurhållning: 1 824 625 kg. 

 Totalmängd fosfor från djurhållning: 281 980 kg. 

Tillförseln av fosfor från stallgödsel och organiska gödselmedel får maximalt vara 22 kg P/ha 

år (5-årsperiod). I känsliga områden, där Öland ingår, gäller dessutom max 170 kg N/ha år 

(årligen). 

Om all tillförsel av fosfor och kväve skulle ske med stallgödsel och organiska gödselmedel 

innebär ovanstående siffror att kväve skulle kunna spridas på ytterligare cirka 9000 hektar 

och fosfor skulle kunna spridas på ytterligare 7 000 hektar åkermark utan att tillåtna mäng-

der överskrids. 
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I den beräknade anläggningen används enbart gödsel vilket innebär att det inte tillförs mer 

näringsämnen till åkermarken än vad som görs idag. Däremot innebär rötningen att en 

större del av kvävet kan tas upp av växterna vilket i sin tur minskar risken för kväveläckage 

samtidigt som behovet av mineralgödsel minskar. En viktig förutsättning är att fördelningen 

mellan fosfor och kväve i biogödseln stämmer överens med grödans behov av växtnäring. 

Genom separering av biogödseln i en fast och en flytande fas kan biogasanläggningen bidra 

till en mer optimal fördelning av näringsinnehållet i gödsel. 

7 Näringsämnen och emissioner 

Lagring av gödsel och biogödsel orsakar emission av ammoniak vid lagring och spridning. 

Ammoniak bidrar till övergödning. Emissionerna vid lagring beror på gödselns sammansätt-

ning och hur gödseln lagras. Emissionerna vid spridning beror förutom på gödselns sam-

mansättning även på hur spridningen sker, i vilken gröda den sprids och vid vilken tidpunkt 

som spridningen sker. 

7.1 Ammoniakemissioner till luft 

I Tabell 11 redovisas en beräkning av skillnaden mellan ammoniakemissioner från konvent-

ionell hantering och ammoniakemissioner då gödseln används i en biogasanläggning. Beräk-

ningen har gjorts för en biogasanläggning som behandlar totalt 87 000 ton gödsel varav 

drygt 17 000 ton fastgödsel. Beräkningen visar på en minskad ammoniakemission på 29 ton 

per år vilket är en minskning med cirka 30 %. 

Emissionsdata har hämtats från rapporten ”Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid 

produktion av biogas från gödsel” (Tufvesson et al., 2013).  I rapporten antas att flytgödsel 

lagras under svämtäcke och fastgödsel lagras på platta utan tak. Eftersom det även ingår 

fastgödsel och djupströbädd i gödselslagen antas i rapporten att det bildas svämtäcke även 

vid lagring av biogödseln. 

 I biogasanläggningen i Mörbylånga kommer det också att ingå fastgödsel så även här antas 

att det bildas svämtäcke vid lagring av biogödseln. Fördelningen mellan olika gödselslag i 

Sverige, vilket är det underlag som används i rapporten, antas vara densamma inom det 

upptagningsområde som är aktuellt för biogasanläggningen. 

 

 

 

 

 

Tabell 11. Beräkning av ammoniakemissioner från gödsel med och utan 

biogasanläggning. (Tufvesson et al., 2013). 

 Utan biogasanläggning Med biogasanläggning 

 Lagring av 

gödsel 

Spridning av 

gödsel 

Lagring av gödsel 

före rötning* 

Lagring av 

biogödsel 

Spridning av 

biogödsel 

Ammoniak. g/kWh 3,45 1,46 0,27 1,32 2,03 
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 Utan biogasanläggning Med biogasanläggning 

Mängd ammoniak,  

ton per år 

69 29 2 26 41 

Summa ton per år  98  69  

*Flytgödsel antas hämtas så ofta på gården att emissionen kan försummas före rötning däremot antas 

fastgödsel hämtas mer sällan och därmed att 10 % av emissionerna finns även med biogasanläggning. 

7.2 Läckage av näringsämnen till vatten 

7.2.1 Vid spridning av orötad respektive rötad gödsel 

Flyt- och fastgödsel innehåller både organiskt och oorganiskt bundet kväve. Mineralisering 

innebär att organiskt bundet kväve omvandlas till ammoniumkväve av mikroorganismer. 

Mineraliseringen innebär att kvävet blir lättare för växterna att ta upp som näring. Orga-

niskt bundet kväve mineraliseras i marken men det tar längre tid och innebär risk för kvä-

veläckage eftersom mineraliseringen sker även när det inte finns någon växande gröda som 

kan ta upp det frigjorda kvävet. En förutsättning för att kväveinnehållet i gödsel ska kunna 

tas upp av växterna är därmed att innehållet av ammoniumkväve är högt. 

I en nyligen publicerad dansk rapport (Jensen, 2015) anges att mineraliseringen av andelen 

organiskt kväve under rötningsprocessen av olika biomassor, vanligen ligger på cirka 40 % 

men att det kan variera betydligt och är beroende av nedbrytningsgraden i rötkammaren. I 

rapporten anges även att en del data indikerar att mineraliseringsgraden för nötgödsel är 

lägre, 20-30 %.  

En hög nedbrytningsgrad i rötkammaren ger alltså en ökad mineralisering av organiskt 

kväve. En hög nedbrytningsgrad i rötkammaren, d.v.s. ett väl utrötat material, påverkar 

inte bara mineraliseringen positivt utan är även viktig för att minimera risken för metan-

läckage från biogödseln.  

I Tabell 12 redovisas andelen ammoniumkväve vid rötning av nötgödsel med fördelning mel-

lan fast- och flytgödsel enligt Tabell 1. Rötningen innebär att mängden ammoniumkväve har 

ökat från 165 ton i ingående gödsel till 295 ton i utgående biogödsel vilket är en ökning med 

80 %. I beräkningen ingår inte hönsgödsel eftersom alla hittills inventerade gårdar levererar 

nötgödsel. Om hönsgödsel rötas i en biogasanläggning ökar mängden lättillgängligt ammo-

niumkväve från 4-5 kg/ton till 13-14 kg/ton (Kjell Axelsson, More Biogas pers komm). 

Tabell 12. Beräkning av ökningen av ammoniumkväve när nötgödsel rötas i en 

biogasanläggning (sammansättning på gödsel före rötning enligt Tufvesson et al., 2013, 

andel ammoniumkväve i rötad nötgödsel enligt Jensen 2015). 

 Flytgödsel Fastgödsel Biogödsel 

NH4-N kg/ton våtvikt 1,8 1,4 3,4 

N-tot kg/ton våtvikt 3,7 5,7 5,25 

% NH4-N 49 25 65 

 

Den högre andelen lättillgängligt ammoniumkväve i biogödsel kan innebära ett snabbare 

upptag av kväve i växterna och därmed ett lägre läckage. Men variationen i läckage bero-

ende på andra faktorer som gröda, spridningstillfälle och spridningssätt är stor. I rapporten 
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(Tufvesson et al., 2013) antas att emissionerna av kväve till vatten samt det bidrag till över-

gödning och den indirekta lustgasemissionen dessa kan ge är detsamma som för orötad göd-

sel eftersom den totala mängden kväve som tillförs åkermarken i stort sett är oförändrad.  

Som substrat till biogasanläggningen används både fastgödsel och flytgödsel. När fasta och 

flytande substrat samrötas blir rötresten flytande. Behandling av fastgödsel i en biogasan-

läggning innebär att en större del av kvävet föreligger som ammoniumkväve vilket medför 

ett snabbare upptag och minskad risk för kväveläckage. 

Med ett högt innehåll av växttillgängligt kväve är biogödsel ett bra gödselmedel som kan 

doseras och precisionsspridas i enlighet med grödans behov. Detta kan vara särskilt värde-

fullt för ekologiska odlare som inte har så mycket att välja på när det gäller kvävegödselme-

del (Nyhet från greppa.nu 2014-10-01). 

Biogödseln kan även separeras i en flytande del och en fast del, där huvuddelen av kvävet 

finns i den flytande delen och huvuddelen av fosforn finns i den fasta delen. Separeringen 

möjliggör en fördelning av näringsämnena för att optimera skördeutbytet och samtidigt 

minimera läckage till omgivningen. För en optimal gödsling med låg förlust av växtnäring 

krävs att tillförseln kan ske vid ett flertal spridningstillfällen under växtsäsongen samt att 

givan kan anpassas till grödans behov. Genom att separera biogödseln i en fast fas med hu-

vuddelen av fosforn och en flytande fas med huvuddelen av ammoniumkvävet kan sprid-

ningen styras efter behovet. Vid spridning av oseparerad biogödsel uppnås vanligen maxi-

malt tillåten mängd fosfor innan grödan har fått tillräcklig mängd kväve. 

Huvuddelen av substratet i den planerade biogasanläggningen är gödsel vilket innebär att 

totala behovet av spridningsareal inte nämnvärt förändras däremot kan biogasanläggningen 

vara en knutpunkt för fördelning av biogödsel till lantbruk med olika behov av gödselmedel. 

Exempelvis kan biogödsel från en gård med brist på spridningsareal, efter rötningen, trans-

porteras till en växtodlingsgård som behöver växtnäring och tillskott av humusbildande 

organiskt material.  

7.2.2 Från biogasanläggningen 

Spillvatten från en biogasanläggning är mycket begränsat. Endast spillvatten från perso-

nalutrymmen kräver extern behandling. Allt övrigt spillvatten inom anläggningen tas in till 

biogasprocessen. Dagvatten från anläggningens byggnader och hårdgjorda ytor samlas van-

ligen upp i en eller flera brunnar inom anläggningsområdet och tas därefter till en fördröj-

ningsdamm innan vattnet leds till recipient. 

8 Fortsatt arbete  

Parallellt med denna utredning pågår ett arbete med att intressera lantbrukare för biogas-

projektet. Kommunen arbetar tillsammans med företaget Tomorrov Design med att få in 

avsiktsförklaringar från intresserade lantbrukare. Det kommer även att bildas ett bolag, 

Biogas Mörbylånga AB, som ska driva projektet vidare. 

En biogasanläggning i aktuell storlek måste söka tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken. An-

läggningen klassas som en s.k. B-anläggning vilket innebär att ansökan om tillstånd ska 

göras hos Länsstyrelsen och det är miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen som prövar 

ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

Tillståndsprocessen inleds med att verksamhetsutövaren, d.v.s Biogas Mörbylånga AB, sam-

råder med Länsstyrelsen. Vanligen är även kommunen närvarande vid detta samrådsmöte. 
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Inför samrådet ska ett samrådsunderlag tas fram som översiktligt beskriver planerad verk-

samhet och förväntade miljökonsekvenser.  

Samråd ska därefter ske med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med de 

övriga statliga myndigheter, kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas 

bli berörda. Samrådet kan ske genom annonsering, allmänt möte, direkt information via 

brev mm. Samrådets omfattning diskuteras på samrådsmötet med Länsstyrelsen. Ett gene-

rellt råd är att tidig information till närboende och dialog med dessa är av yttersta vikt för 

att tillståndsprocessen ska vara framgångsrik och överklaganden om möjligt undvikas. 

En viktig del i en tillståndsansökan är att lokaliseringsfrågan har utretts enligt Miljöbalkens 

principer. I 2 kap. 6§ står följande gällande val av plats ”För en verksamhet eller åtgärd som 

tar i anspråk ett mark- eller vattenområd ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn 

till att ända målet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön.” Det finns även grundläggande bestämmelser i Miljöbalken för hushåll-

ning med mark-och vattenområden som ska beaktas. 

I föreliggande lokaliseringsutredning har såväl miljömässiga som tekniska och ekonomiska 

frågor beskrivits och bedömt för att finna mest lämpad placering och bör därmed uppfylla 

kraven på lokaliseringsutredning enligt Miljöbalken. I samband med samrådsmötet med 

Länsstyrelsen ska denna verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning 

som behövs och då kan frågan om lämplig lokalisering tas upp till diskussion. 

I ansökan om tillstånd ska följande delar ingå 

 Icke-teknisk sammanfattning. 

 Teknisk beskrivning. 

 Miljökonsekvensbeskrivning inklusive beskrivning av alternativa platser och alterna-

tiv utformning samt nollalternativ. 

 Samrådsredogörelse. 
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