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Sammanfattning 

Denna rapport sammanfattar arbetet som bedrivits inom projektet 

Gödselhantering och biogasproduktion i Mörbylånga kommun under 2015 

som medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt 

förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Till rapporten finns en slutrapport från Biomil AB, Lokaliseringsutredning 

Biogas Mörbylånga. Rapporterna ska läsas tillsammans för att få en 

sammantagen bild av det arbete som utförts.  

Kommunen har i projektet låtit utfärda en lokaliseringsutredning över 

lämpliga platser för biogasproduktion i Mörbylånga kommun. De parametrar 

som ingår i jämförelsen är substrattillgång/transporter, ekonomi, tillgång till 

vägar, planförhållande, riksintressen samt avstånd till närboende.  

Två platser, Gårdby och Bettorp, har bedömts extra intressanta.  

Under senhösten bildades Mörbylånga Biogas AB av tio företagare (i 

huvudsak lantbrukare). Bolaget har fått ta del av utredningen och gått vidare 

i processen. De har lämnat in ansökan om investeringsbidrag till att bygga en 

gemensam anläggning och har tagit in offerter på byggnation. De har inte 

fastslagit vilken plats de önskar bygga på. 

Kommunen har fortsatt arbetet med att fasa ut fossilbränsledrivna fordon och 

ersätta dem med bland annat biogasfordon. 

Under projektet har arbetet tagit många steg framåt. Det finns nu en god 

kännedom om vilka gödselmängder som finns i kommunen samt var dessa 

förekommer och följaktligen även vilka områden i kommunen som har högst 

koncentration av gödsel, tillika substrat till biogasproduktionen. Vidare har 

kunskapen om biogas har höjts hos nyckelpersoner inom kommunen. Detta 

underlättar troligen om kommunen får in en ansökan om bygglov.  

 

 

 

 

Öland har stor tillgång på gödsel och goda förutsättningar för produktion av biogas. 
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1 Bakgrund 

1.1 Syfte med projektet 

Det övergripande syftet med projektet var att skapa förutsättningar för lokal 

produktion och distribution av biogas i Mörbylånga kommun och på så sätt 

kunna bidra till omställningen till en fossilbränslefri kommun 2025, vilket är 

Mörbylånga kommuns övergripande klimatmål och ligger i linje med 

regionens målsättning fossilbränslefri region 2030. På lång sikt, om/när 

biogasproduktion kommer igång på södra Öland kan en förbättrad 

gödselhantering leda till minskat näringsläckage och minskad övergödning i 

Östersjön.  

1.2  Mål med projektet 

Projektets mål var att få fram ett tydligt underlag där lämplig lokalisering för 

biogasproduktion pekas ut samt beskrivs utifrån parametrar som exempelvis 

substrat, transport och logistik. Det var också viktigt att visa på ekonomiska 

incitament för respektive placeringsalternativ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogasutveckling är som 

ett pussel där produktion 

ska matcha konsumtion i 

tid och rum. Detta projekt 

fokuserar på områdena 

substrat och produktion. 
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2 Processen 

Detta avsnitt beskriver kortfattat hur Mörbylånga kommun har arbetat.  

2.1 Organisation och nyckelpersoner i arbetet 

Kommunens miljö- och klimatstrateg utsågs till projektledare och en 

styrgrupp för projektet tillsattes. Styrguppen bestod, förutom projektledaren, 

av miljöchef, teknisk chef, stadsarkitekt, mark- och exploateringschef samt 

politisk representation i form av kommunalråd samt ytterligare tre politiker. 

2.2 Arbetets gång 

Kommunens utgångspunkt har hela tiden varit att en eventuell 

biogasanläggning ska byggas och drivas i privat regi och på 

marknadsmässiga grunder. Kommunen stöttar emellertid biogasutvecklingen 

på andra sätt, bl.a. genom att vara en tydlig konsument av biogas, såväl för 

kollektivtrafik som för fordon för egen verksamhet. Vidare vill kommunen 

stötta utvecklingen genom att peka på goda förutsättningar för biogas och 

var dessa finns i Mörbylånga kommun. Detta har realiserats genom en 

lokaliseringsutredning för möjliga platser för en produktionsanläggning för 

biogas. Lokaliseringsutredningen har genomförts med hjälp av upphandlad 

konsult, Biomil AB, som har bred erfarenhet av biogasutredningar i olika 

skeden av biogasprocessen, såväl innan, under som efter byggnation.  

 

Inledningsvis tog kommunen fram ett förfrågningsunderlag med 

kravspecifikation på sådant som bedömdes relevant att belysa i ett 

utredningsarbete. Två geografiska placeringar pekades ut som förslag från 

kommunen och ytterligare minst två placeringar skulle föreslås av konsulten 

och ingå i jämförelsen. Sex platser diskuterades initialt varav två avfärdades 

i tidigt skede. Reningsverket, Gårdby, Algutsrum och Bettorp är de fyra 

platser som jämförts och poängsatts. Se karta på sidan 8.  

 

Till projektet, med annan finansiering genom Regionförbundet Kalmar län, 

knöts även en konsult som svarade för kontakterna med lantbrukare, 

Tomorrow Design. Denna stod för den inledande gödselkarteringen och 

intresseförfrågningar bland utvalda större lantbruksföretag. 

 

Under arbetet har vi haft löpande avstämningar via telefon, epost och möten. 

Vid ett tillfälle genomfördes platsbesök på de fyra platser för att stämma av 

verkligheten mot insamlade uppgifter.  Vi har även bjudit in lantbrukare för 

att ta del av resultatet och för att undersöka intresset för att bilda bolag för 

gemensam satsning på biogasproduktion. Som resultat därav bildades ett 

Mörbylånga Biogas i december 2015. 

 

 

 

 

 

  

 



Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Datum 

2016-03-31 
 

 
Sida 

6(10) 
 

 

3 Resultat  

Här redovisas kort resultat från projektet i förhållande till projektets syfte 

och mål. 

3.1 Lokaliseringar 

Biomils arbete presenteras i en slutrapport ”Lokaliseringsutredning biogas 

Mörbylånga” I den jämför Biomil initialt sex placeringar som identifierats i 

samråd med företrädare för lantbrukarna samt Mörbylånga kommuns 

styrgrupp för biogas. Två alternativ sorterades bort i ett första skede, varpå 

de fyra övriga jämförts utifrån en rad parametrar.  

 

De parametrar som ingår i jämförelsen är substrattillgång/transporter, 

ekonomi, tillgång till vägar, planförhållande, riksintressen samt avstånd till 

närboende. Att besöka platserna i fält var en viktig ytterligare parameter i 

den slutgiltiga bedömingen. 

 

Tre lokaliseringsalternativ får i princip samma poäng. De bedöms som 

likvärdiga avseende substrattillgång inklusive transporter och får även 

ungefär samma lönsamhet. En av dessa platser ligger i ett område som 

angetts som verksamhetsområde i kommunens översiktsplan men även här 

kan det finnas risk för störningar för befintliga verksamhete och det behövs 

förmodligen en ny detaljplan, vilket saktar ner processen betydligt. För 

lokalisering vid Bettorp och Gårdby krävs det troligen ingen detaljplan. 

 

Sammantaget anser konsulten således att bästa placeringarna för 

biogasproduktion är Bettorp alternativt Gårdby. Här sammanfaller 

optimerade substratstransporter med goda planeringsförutsättningar och 

avsaknad exempelvis exploateringshämmande riksintressen. 

3.2 Lantbrukarnas intresse 

Parallellt med utredningen har Mörbylånga kommun arbetat med att 

kartlägga intresset bland lantbrukare i Mörbylånga kommun att bidra med 

gödsel till en gemensam biogasanläggning samt vara med i bolagsbildning 

för att komma igång med produktion av biogas. Ett 30-tal lantbrukare har 

anmält intresse att bidra med gödsel och tio personer/företag har bildat 

Mörbylånga biogas AB. Sammanlagd substratsmängd som via 

intresseanmälan knutits till projektet uppgår till 165 900 ton flyt- och 

fastgödsel från nötkreatur, vilket ger god marginal mot vad som behövs för 

en anläggning på 20 GWh, ca 90 000 ton.  

 

Gödselkarteringen visar på 

stora mängder gödsel, 

flytgödsel i huvudsak, i 

kommunen. 
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Intresset för att medverka i biogasproduktion är spritt över hela kommunens 

geografi. Beroende på var anläggningen kommer att placeras kommer 

ytterligare intresseundersökningar behövas som säkerställer tillräckliga 

mängder substrat inom ett lönsamt upptagningsområde. 

  

 
 

Karta över gårdar som är intresserade av att medverka med substrat i en framtida 

biogasanläggning. Källa: Tomorrow Design 

3.3 Påverkan på näringsläckage 

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

biogasanläggning påverkar växtnäringsläckage och emissioner till luft.  

För att få fram tydliga siffror på hur näringsläckage av kväve och fosfor till 

luft respektive vatten påverkas krävs mer djupgående platsberoende 

uträkningar. Bilmil AB konstaterar dock i sin rapport att 

ammoniakemissionen vid gödselhantering minskar med cirka 30 % för 

gödsel som behandlats i en biogasanläggning jämfört med konventionell 
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gödselhantering. Den planerade anläggningen ska behandla totalt 87 000 ton 

gödsel vilket ger en årlig minskning på 29 ton. 
Karta över de fyra platser som ingår i lokaliseringsutredningen. Källa: Biomil AB 
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4 Lärdomar  

4.1 Transporternas betydelse 

Bland det första som vi lärde oss i lokaliseringsutredningen är att 

transporterna har stor påverkan på placeringen av en anläggning eftersom 

detta är en stor del av driftkostnaden (runt 20 % av kostnaden), och som 

sådan en återkommande utgift i ekonomin för en anläggning. 

Energikostnaden för hygienisering är betydande men producerad rågas kan 

användas som energikälla i en biogaspanna om det saknas annan avsättning 

för produktionen. 

 

När det gäller hur långt substrat kan transporteras för att vara ekonomiskt 

försvarbart har mängden men, framför allt, materialets gaspotential 

betydelse. Gaspotentialen beror i sin tur bland annat på TS-halten. Material 

med liten mängd vatten, tex fastgödsel eller slakteriavfall, kan transporteras 

längre sträckor medan flytgödselgränsen går ungefär vid 20 kilometer. I 

lokaliseringsutredningen redovisas därför hur mycket gödsel som finns inom 

en radie av 20 kilometer från respektive föreslagen plats. 

4.2 Insatser på gården 

För den enskilde lantbrukaren tillkommer en del investeringar på den egna 

gården för att underlätta hämtning av gödsel samt mottagning av biogödsel. 

Gårdarna behöver ha en lagringskapacitet för färskgödsel utan annan 

inblandning under maximalt 14 dagar. 

4.3 Biogödselns fördelar 

En fördel för de lantbruk som går med i biogasproduktion är att de kan vänta 

sig ett förbättrat gödningsmedel (biogödsel) jämfört med orötad gödsel. När 

fastgödsel och flytgödsel samrötas blir rötresten, som benämns biogödsel, 

flytande och en större del av kvävet föreligger som ammoniumkväve vilket 

medför ett snabbare upptag 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 

optimera skördeutbytet och samtidigt minimera läckage till omgivningen. En 

annan fördel är att biogödsel luktar mindre än gödsel vilket ger mindre 

problematik för närboende kring gårdarna.   

4.4 Pussla i tid och rum 

I detta arbete har återigen nödvändigheten befästs att om biogasproduktion 

ska komma till stånd krävs avtal om avsättning som täcker produktionen. 

Färdig biogas kan transporteras men kostnaden för transport, om den inte 

sker via gasledning, påverkar lönsamheten. Om någon eller någon ska våga 

investera i en produktionsanläggning krävs att avtal om avsättning finns. 
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5 Fortsatt arbete 

Lokaliseringsutredningen pekar på några förslag till placering av en 

produktionsanläggning. Det kan finnas intressanta platser utöver dessa. Den 

verkliga platsen måste föreslås av biogasbolaget och vara föremål för en 

lokaliseringsprövning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. 

Bygglov, tillstånd från räddningstjänsten samt miljötillstånd från 

Länsstyrelsen krävs också. 

 

Mörbylånga BiogasAB arbetar således vidare med lokalisering och 

finansiering av en produktionsanläggning samt med avsättning för en 

framtida gasproduktion. Under våren 2016 fortsätter bolaget att komplettera 

ansökan om investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet. De undersöker 

även andra finansieringsmöjligheter, bland annat från Klimatklivet, från 

ALMI och banklån. 

 

Lantbrukarna har fått information om vilka investeringar som behövs på den 

egna gården för att optimera gödselhantering i samband med 

biogasproduktion. De måste ta ställning till om de vill delta i den gemensam 

anläggning eller inte. 

 

Under projektet har arbetet tagit många steg framåt och det finns nu en god 

kännedom om vilka gödselmängder som finns i kommunen samt var dessa 

finns och följaktligen även vilka områden i kommunen som har högst 

koncentration av gödsel, tillika substrat till biogasproduktionen. Vidare har 

kunskapen om biogas har höjts hos nyckelpersoner. Detta underlättar 

troligen om kommunen får in en ansökan om bygglov.  

 

Mörbylånga kommun kommer nu arbeta vidare med att etablera det första 

tankstället för biogas på Öland och med att ställa om sin egen fordonsflotta 

till fossilbränslefri drift, där biogas är en möjlighet. Kommunen kommer 

även att vara aktiv i regionala diskussioner och satsningar på att främja 

biogasens utveckling på Öland och i Kalmar län. Samverkan är a och o för 

att lyckas. 

 

 

 


