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Inledning 
Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning har tagits fram som ett hjälpmedel för de företag som är 
verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Det har ut-
vecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svensk Vatten och Energigas Sve-
rige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyn-
digheten. I arbetet har värdefulla synpunkter erhållits av företag knutna till branschorganisationerna. 

Energimyndigheten har följt framtagningen av verktyget och har granskat utformningen av det och in-
struktionerna med utgångspunkt från myndighetens föreskrift och vägledning.   

Syftet med verktyget är att det ska underlätta för företagen vid sammanställning av underlag för rap-
portering och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle. 
Verktyget är uppdelat så att det ska kunna användas av alla aktörer, antingen de som är verksamma i 
hela produktionskedjan eller de som endast är verksamma i delar av den. Med verktyget utförs beräk-
ningar av biogasens hållbarhetsegenskaper utifrån data som samlats in enligt företagens kontrollsy-
stem för rapportering av biogas enligt hållbarhetskriterierna. För aktörer som inte är rapporteringsskyl-
diga till Energimyndigheten beräknas hållbarhetsdata för biogas som säljs till efterföljande aktör i pro-
duktionskedjan. 

Nedan visas principiellt de olika delarna i processkedjan från substrat till leverans av biogas till for-
don. Ett företag kan vara en aktör i ett eller flera av processtegen i bilden. Gula rutor markerar att mot-
tagaren behöver information om hållbarhetsegenskaperna för det substrat eller biogas han tar emot. 
Blå rutor markerar biogas som levereras med skatteuppskov till annan aktör som för bränslet över 
skattepunkt (dvs säljer till slutkund) eller till aktör som för bränslet vidare i produktionskedjan. I dessa 
fall sammanställs och beräknas nödvändig information om bränslets hållbarhetsegenskaper i verktyget. 
Som slutresultat i beräkningsverktyget erhålls underlag för rapportering till Energimyndigheten.  

 

 
Figur 1. Produktion av biogas för fordonsdrift, från substrat till levererat bränsle. 

 

 

  
För frågor kring verktyget kontakta Carl-Magnus Pettersson, 

telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se 
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Allmänt om rapportering till Energimyndigheten 
Rapporteringsskyldiga till Energimyndigheten är de som är skattskyldiga, enligt 4 kap. i lagen om 
skatt på energi. Det motsvarar generellt de som är lagerhållare för biogas som fordonsbränsle. Rappor-
teringsskyldig med hållbarhetsbesked ska årligen rapportera de hållbara mängder för vilka skattskyl-
digheten inträtt för, enligt 5 kap. lagen om skatt på energi, dvs försåld mängd  biogas som fordons-
bränsle till slutkund (förbrukare).  Skattskylighet inträder för en lagerhållare för bl.a. biogas som: 

• levereras av lagerhållaren till en köpare som inte är godkänd lagerhållare 
• levereras av lagerhållaren till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av 

depå (d.v.s. en tankstation) 
• tas i anspråk av lagerhållaren för annat ändamål än försäljning (vilket i normalfallet innebär att 

bränslet förbrukas av lagerhållaren) 

Skattskyldighet inträder även för bränsle som lagerhållaren har i lager vid den tidpunkt då denne upp-
hör att vara godkänd som lagerhållare. Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen 
levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena. Den skattskyldige får 
utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart och ett av bränslena mellan olika användningsom-
råden. 

Rapporteringen ska enligt Energimyndighetens föreskrift omfatta nedanstående punkter. I listan har 
kommentarer gjorts för vad som gäller för rapportering av biogas som drivmedel. I verktyget erhålls 
ett underlag för rapportering till Energimyndigheten enligt föreskriften. 

 

Tabell 1. Rapportering av levererade partier av biogas enligt Energimyndighetens föreskrift STEMFS 
2011:2.  

Punkt Beskrivning enligt föreskrift  Kommentar 

a Bränslekategori Redovisas som biogas i gasform och biogas i 
flytande form 

b Användningsområde Fordonsbränsle/transport 

c Hållbar mängd, (Nm3, för flytande biogas kg), Beräknas i verktyget och redovisas i bladet 
Rapport HBL 

d Effektivt värmevärde (MJ/Nm3, för flytande biogas 
MJ/kg), 

Beräknas i verktyget och redovisas i bladet 
Rapport HBL 

e Råvaran som har använts för att producera biodrivmed-
let eller det flytande biobränslet 

Ges av substratnamnet som väljs i substrat-
listan vid produktion av biogasen 

f Ursprungsland för råvaran Anges vid inmatning av uppgifter om substrat 
och redovisas i bladet Rapport HBL 

g Huruvida råvaran utgörs av restprodukt eller avfall Sätts automatiskt till ja för substrat som är 
avfall eller restprodukt. För andra substrat 
lämnas fältet tomt 

h Huruvida råvarans cellulosainnehåll har använts för att 
producera biodrivmedel eller flytande biobränsle och är 
från icke-livsmedel eller material som innehåller både 
lignin och cellulosa. Detta avser endast de fall då den 
huvudsakliga andelen av bränslet producerats från cel-
lulosa 

Är i normalfallet inte aktuellt för biogas. Det 
finns möjlighet i bladet Rapport HBL att själv 
ange om så har varit fallet 

i Utsläppsminskningen, enligt 7 kap. 1 §, anges i pro-
cent, 

Beräknas av verktyget och redovisas i bladet 
Rapport HBL 
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j Vilken metod för bestämmande av utsläppsminsk-
ningen enligt 6 kap. 
1 § som har använts 

I verktyget väljs om normalvärde ska använ-
das eller om faktisk beräkning ska utföras. I 
bladet Rapport HBL sätts ”Normal” om nor-
malvärde har valts, annars sätts ”Faktiskt” 

k Typ av produktionskedja som använts vid bestämman-
det av utsläppsminskningen i de fall ett normalvärde el-
ler delnormalvärde för ”ep–eee” har använts 

För partier med normalvärde sätt i bladet 
Rapport HBL automatiskt följande kortnamn 
som beteckning av produktionskedja:  
o Gödsel-flytande 

Gödsel-fast 
o Organiskt-avfall 

l Tillgodoräknanden som har åberopats i växthusgas-
beräkningen: 
1. när ”eB”, bonus för återställande av skadad mark, 
har använts enligt 7 kap. 5 §, 
2. när ”esca”, utsläppsminskning genom förbättrade 
jordbruksmetoder, har använts enligt 7 kap. 12 §. 

Ingår inte beräkningarna i verktyget. Tillgodo-
räknanden kan dock beaktas genom att egen 
beräkning utförs för odling av grödan och de 
framräknade utsläppen läggs in i bladet Sub-
strat som en ny gröda 

m Huruvida bränslet är certifierat enligt ett frivilligt nation-
ellt eller internationellt system godkänt av kommiss-
ionen enligt artikel 18.4 Förnybartdirektivet vilket ställer 
krav som går utöver hållbarhetskriterierna i 2 kap. 1–5 
§§ hållbarhetslagen, samt namnet på systemet. 

Inte aktuellt om beräkningsverktyget använts 

 

Rapportering till Energimyndigheten ska ske årligen senast den 1 april för försålda mängder under fö-
regående kalenderår.  

 

Beräkning av växthusgasutsläpp 
För beräkning av minskningen av växthusgasutsläpp från användningen av biogas som drivmedel ska 
utsläppen för levererade partier biogas beräknas. I verktyget kan man välja att antingen använda ett 
fastställt normalvärde eller utföra beräkningar av de faktiska växthusgasutsläppen i hela kedjan från 
substrat, produktion, uppgradering, transporter, distribution och leverans av biogasen.  

 

Begreppet parti 
Beräkning och redovisning av biogas som fordonsbränsle ska göras för partier av biogas. Biogas som 
producerats från substrat av samma typ (avfall, restprodukt, samprodukt eller gröda), kategori, ur-
sprungsland och för samprodukt från samma leverantör, formar ett parti biogas. En gröda som odlats i 
olika regioner bildar olika partier. Ett parti utgörs alltså av en mängd biogas med samma hållbarhets-
egenskaper. Om samma typ av substrat men av olika kategori tas emot till anläggningen redovisas de 
uppdelat i produktionsberäkningarna. På detta sätt skapade partier av biogas behandlas sedan åtskilda 
vid uppgradering, distribution och försäljning av biogasen. På samma sätt skapas partier vid förbe-
handling av substrat i en anläggning som är fysiskt skild från anläggning för biogasproduktion. 

 

Normalvärde 
För närvarande finns normalvärden fastställda för biogas producerad av nedanstående substrat. I nor-
malvärdet ingår samtliga utsläpp för produktionskedjan, inbegripet transporter, produktion, uppgrade-
ring samt distribution av biogasen. 
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Tabell 2. Substrat för vilka det finns fastställda normalvärden. 

Substrat Växthusgasutsläpp, gram 
CO2eq/MJ  

Organiskt kommunalt avfall (dvs källsorterat matavfall från hushåll och verksam-
heter (fast form) samt från källsorterat matavfall från storkök och som kvarnats i 
köket) 

23  

Slam från kommunalt avloppsreningsverk och enskilda avlopp 23 

Flytgödsel 16 

Fast stallgödsel 15 

 

Faktisk beräkning 
För partier biogas som framställts i en produktionskedja som inte har fastställt normalvärde ska beräk-
ningen av växthusgasutsläppen utföras enligt Energimyndighetens föreskrift, STEMFS 2011:2, kapitel 
7. Beräkningen utförs med nedanstående ekvation. Förklaring till termerna i ekvationen finns i tabel-
len nedan i vilken också anges på vilket sätt som termerna används i beräkningsverktyget. 

 
E = eec + el + ep + etd + eu - esca – eccs – eccr – eee 

 

 
Tabell 3. Förklaring av termer för faktisk beräkning av växthusgasutsläpp. 

Term Beskrivning i före-
skrift 

Användning i beräkningsverktyget

E Totala utsläpp från pro-
duktion och använd-
ning av bränslet 

Beräknat värde resovisas i bladet Distribution under rubriken ”Försäljning till 
slutkund”  

eec Utsläpp från utvinning 
eller odling av råvaror 

Typiska utsläppsvärden för några vanliga lantbruksgrödor för biogasprodukt-
ion finns i bladet Substrat. För grödor som inte finns i upptagna i listan eller 
om förutsättningarna är annorlunda i det specifika fallet än de som ligger till 
grund för de angivna utsläppen, kan egna beräkningar utföras. I så fall skapas 
en ny gröda för biogasproduktion och utsläppsvärde och läggs in på rad 
”Egen definition”. Observera att beräkningarna alltid ska kunna verifieras av 
oberoende kvalificerad granskare 

el På år fördelade utsläpp 
från förändringar av 
kollagret till följd av 
ändrad markanvänd-
ning 

Ingår inte i beräkningarna. Kan dock beaktas om särskilda beräkningar utförs 
i det specifika fallet och resultaten läggs in som en ny gröda i bladet Substrat. 
Observera att beräkningarna alltid ska kunna verifieras av oberoende kvalifi-
cerad granskare. Se vidare Energimyndighetens vägledning 

ep Utsläpp från bearbet-
ning 

Ingår i beräkningarna av utsläppen i bladen Förbehandling (sep), Produktion 
och i Uppgradering 

etd Utsläpp från transport 
och distribution 

Utsläpp från transporter ingår i beräkningarna i bladen Förbehandling (sep) 
och i Produktion avseende transport av substrat till anläggningarna. I bladet 
Distribution beräknas utsläppen från transport av gas till tankstationer samt 
utsläppen från drift av tankstationer 

eu Utsläpp från använd-
ning av bränslet 

Är satt till noll enligt föreskrift 
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esca Utsläppsminskningar 
genom beständig inlag-
ring av kol i marken ge-
nom förbättrade jord-
bruksmetoder 

Ingår inte i beräkningarna. Kan dock beaktas om särskilda beräkningar utförs 
i det specifika fallet och resultaten läggs in som en ny gröda i bladet Substrat 

eccs Utsläppsminskningar 
genom avskiljning av 
koldioxid och geologisk 
lagring 

Ingår inte i beräkningarna 

eccr Utsläppsminskningar 
genom avskiljning och 
ersättning av koldioxid 

Ingår inte i beräkningarna.  

eee Utsläppsminskningar 
genom överskottsel vid 
kraftvärmeproduktion 

Kan beaktas, se särskilt avsnitt om kraftvärmeproduktion. 

 
 

Avgränsningar – Systemgränser 
Beräkningarna av växthusgasutsläppen vid produktion och leverans av biogas som fordonsbränsle av-
ser process och normal drift av anläggningar. Således ingår inte utsläpp av växthusgaser som uppstår i 
samband med uppförandet av anläggningar eller vid reparation och underhåll. Enligt Energimyndig-
hetens föreskrift och vägledning görs följande avgränsningar: 

Substrat. För avfall och restprodukter är växthusgasutsläppet satt till noll där substratet uppstår. Dvs 
för dessa typer av substrat görs inga beräkningar av växthusgasutsläppen uppströms i kedjan. För od-
lade grödor ingår bland annat utsläpp från odlingen (jordbearbetning, sådd och skörd), från framställ-
ning av produktionshjälpmedel samt från eventuell torkning av grödan. Se vidare rapport från SLU 
”Greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural crops for biofuels and production of biogas 
from manure”, Dnr SLU ua 12-4067/08. Substrat som klassas som samprodukt tar med sig växthus-
gasutsläpp från produktionen av substratet till biogasprocessen. Utsläppet beräknas utifrån den process 
där substratet uppstår.  

Transporter. Transporter av substrat räknas från den plats där substratet uppstår till produktionsan-
läggning, inklusive transport av substrat som bearbetats i särskild förbehandlingsanläggning. Alla 
transporter av biogas från produktionsanläggning till tankstation där fordon tankas ingår i beräkning-
arna. Transportberäkningarna utgår från ett transportavstånd räknat som enkel väg. Energiåtgång för 
transport av gas i rörledning ingår i energiförbrukning för uppgraderingsanläggning eller tankstation 
och redovisas inte separat.   

Insatsvaror. Insatsvaror som används i produktions- uppgraderingsanläggningar och som medför ett 
bidrag till växthusgasutsläppen på mer än 0,1 CO2eq/MJ tas med i beräkningarna. Transporter av in-
satsvaror till anläggningen ingår inte i beräkningarna. 

Biprodukter. Inga växthusgasutsläpp från produktionen av biogas allokeras till produkter som rejekt 
och biogödsel som lämnar anläggningen. 

Utsläpp till atmosfär. Utsläpp av metan från produktionsanläggning, anläggning för uppgradering 
och distribution ingår i beräkningarna. Utsläppen från anläggningar för produktion och uppgradering 
avser utsläpp från verksamhet inom anläggningsområdena, se figurerna 4, 5 och 6 för exempel på av-
gränsning av anläggningsområden. För produktionsanläggningar innebär det att utsläpp från lager för 
biogödsel (rötrest) inom anläggningsområdet ingår i utsläppen av metan. Däremot ingår inte eventu-
ella utsläpp från lagring och spridning av biogödsel (rötrest). I verktyget används uppmätta värden för 
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utsläpp av metan från produktions- och uppgraderingsanläggningar. Har inte mätningar utförts an-
vänds ett fastställt defaultvärde. För utsläpp som kan uppstå vid distribution och tankning av fordon 
används ett fastställt defaultvärde.  

 

Överskottsel från kraftvärmeproduktion  
I beräkningarna av växthusgasutsläppen (term eee i ekvationen) finns möjlighet att tillgodräkna sig ut-
släpp från el som produceras i en kraftvärmeanläggning och som inte förbrukas i biogasanläggningen. 
Det kan 1) vara anläggningar där man driver en gasmotor eller gasturbin med biogas från den egna 
processen och den producerade elen och värmen används helt eller delvis i anläggningen. Det kan 
också vara 2) kraftvärmeanläggningar som drivs med andra bränslen. 

 

1. Produktion av el och värme från biogas 
Anläggningar där en del av biogasen används till produktion av värme med en gaspanna eller både el 
och värme med gasmotor visas schematiskt i figur 2. I de fall all producerad värme och el används i 
processen görs inga beräkningar av bonusgrundande utsläppsminskning. Växthusgasutsläppen från 
produktionen påverkas genom att mindre mängd el och värme köps in för drift av anläggningarna, men 
också genom att en mindre mängd biogas levereras till fordonsbränsle eller annan användning.  

I de fall mer el produceras än vad som används i anläggningen och denna överskottsel säljs till elnätet, 
betraktas denna mängd el som en samprodukt till levererad biogas. Därigenom fördelas växthusgasut-
släppen för produktionen av biogas, dvs från odling, transporter och process, dels på den del som går 
till fordonsbränsle (huvudprodukt) och på den överskottsel (samprodukt) som levereras till nätet. För-
delningen sker i förhållande produkternas energiinnehåll enligt den sk raffinaderiregeln. För mer in-
formation se Energimyndighetens föreskrift och vägledning.  

I bladet Produktion anges mängden el som levererats till nätet. De växthusgasutsläpp som allokeras till 
överskottselen dras sedan av från utsläppen från produktionen av biogas.  

 

2. Kraft och värmeproduktion från andra bränslen 
Fall A. Överskottsel som produceras i egen kraftvärmeanläggning (där värmen helt eller delvis an-
vänds i biogasprocessen) kan beaktas enligt energimyndighetens Vägledning ER 2012:27 kap. 8.2.7 
och därmed leda till en utsläppsminskning.  Detta gäller då bränslet som används i kraftvärmeanlägg-
ningen är ett "fossilt bränsle, ett biobränsle som inte är en samprodukt i bränsleproduktionsprocessen 
eller skörderester från jordbruk". En separat beräkning av utsläppsminskningen ska då göras och det 
framräknade värdet uttryckt i gram CO2ekvivalenter per MJ läggs in i verktyget i bladet Produktion. I 
beräkningen av utsläppen för biogaspartierna minskas utsläppen med det framräknade värdet för pro-
duktionen av överskottselen. 

Fall B. Överskottsel som produceras av kraftvärme i ett fjärrvärmenät varifrån köpt fjärrvärme till pro-
cessen kommer. För att kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskning (bonus) för överskottselen måste 
en särskild beräkning göras:  

1. Emissionsfaktor för den köpta fjärrvärmen måste ändras i de fall man vill ha bonus för överskott-
sel. Det vill säga att ett nytt bränsle måste läggas in i bladet Data. En total emissionsfaktor för el 
och värme måste då användas i första steget. (I grundinställningen för köpt fjärrvärme är emiss-
ioner allokerade mellan fjärrvärme och eventuell el i det valda typfjärrvärmenätet enligt alterna-
tivproduktionsmetoden, vilket då måste justeras) 

2. Information om andel fjärrvärme från kraftvärme måste användas vid beräkningen. (Värme från 
hetvattenpannor är inte någon bonusgrundande värme) 
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3. Bränslemixen till kraftvärmen måste in i modellen. Samprodukter och avfall måste exkluderas. 
Bränslemixen kan läggas in på två sätt; 
a. antingen för vart och ett av kraftvärmeverken med input och output för respektive verk eller 
b. som input och output för alla kraftvärme totalt i nätet 

4. En fördelningsfunktion där bonusen beräknas med avseende på bränslemixen måste användas 
Denna anpassas beroende på hur data samlas in i steg 3. 

Den framräknade bonusen läggs sedan in bladet Produktion på samma sätt som i fallet A ovan. 

 

 

Figur 2. Beskrivning av system där biogas används för produktion av värme till process och lokaler, 
alternativ 1, och för produktion av el och värme med hjälp av gasmotor eller gasturbin, alternativ 2. 
Om mer el produceras än vad som används i processen och denna överskottsel säljs till nätet, betrak-
tas den som en samprodukt till den biogas som levereras till fordonsbränsle eller till annan använd-
ning.  
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Beräkningsverktyget  
Verktyget HBK-Biogasredovisning baseras på Energimyndighetens föreskrift, STEM 2011:2, och 
”Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen”. Det är 
en Excel-arbetsbok uppdelad på blad för olika funktioner som visas i tabellen nedan. Figur 3 visar 
också en översikt över bladen i Excel-verktyget, där flödet av information visas med pilar. De gröna 
pilarna visar flödet av biogas och information om biogasens hållbarhetsegenskaper mellan produkt-
ionsstegen.  

I företagens kontrollsystem för hållbarhetskriterier anges hur data från verksamheterna samlas in och 
kvalitetssäkras. I kontrollsystemet anges också avgränsningar och definitioner av data som sedan an-
vänds i verktyget för beräkning av den levererade biogasens hållbarhetsegenskaper. Det betyder att 
uppgifter som används i beräkningsverktyget ska kunna verifieras genom rutiner och anvisningar i 
kontrollsystemet. 

Beroende på företagets verksamhet välj i startbilden vilket blad du vill börja med. Generellt gäller: 

• Gula celler – fyll i uppgift  
• Gröna celler – välj från lista  
• Blå celler är beräknade resultat eller länkade uppgifter från andra celler.  
• Alla andra celler än gula och gröna är låsta för redigering 
• Om nya data läggs till i vänstra kolumnen matas automatiskt ny rad fram. I bladet Produktion 

finns utrymme att lägga in uppgifter för 30 partier substrat. I bladet Uppgradering finns ut-
rymme för inköp av 30 partier rågas från annan leverantör och bladet Distribution finns ut-
rymme för inköp av 150 partier uppgraderad biogas 

• Genom att avmarkera rutan ”Dölj tomma rader” visas alla rader i bladet. Kan vara nödvändigt 
för kontroll att det inte finns data i rader som dolts vid borttagning av substrat/biogaspartier 

• Uppgifter som är nödvändiga för beräkningen av biogasens hållbarhetsegenskaper måste fyllas 
i, annars erhålls ett felmeddelande, t ex #SAKNAS! i celler med beräknade värden 

• Instruktioner finns för varje blad – klicka på knappen ”Instruktioner” 
• Hjälp/information finns för enskilda celler som har kommentarruta markerad  
• I bladen Uppgradering och Distribution kan fördefinierade anläggningar, som inte används, döl-

jas genom att klicka på knappen ”Dölj”. De kan åter visas genom att klicka på knappen ”Visa 
alla” 

• Det finns en funktion som spårar alla tillägg eller ändringar som görs i gul- eller grönmarkerade 
celler i verktyget (övriga celler kan inte ändras). Funktionen slås på genom att man klickar på 
knappen ”Spåra ändringar Av”. De ändringar som sedan görs i cellerna adderas till i kommen-
tarsrutan till cellen som ändrats. Notera att slås spårningsfunktionen på i ett blad gäller det för 
alla blad i verktyget.  Genom att klicka på knappen ”Spåra ändringar På” och välja ”Rensa tidi-
gare spårningar” raderas all information om gjorda ändringar i alla blad i verktyget. Funktionen 
kan vara värdefull om man är flera som arbetar med verktyget eller om man uppdaterar en spa-
rad version med föregående års siffror 

Efter att uppgifter fyllts i kan bladen skrivas ut för granskning och arkivering. Genom att spara arbets-
boken under nytt namn kan uppgifter föras över till nästa rapporteringsperiod. Notera att alternativet 
”Makroaktiverad Excel-arbetsbok” måste väljas för att den sparade versionen ska fungera. 

 

Systemkrav 
Verktyget kan användas på datorer med Excel 2007 och senare. För att det ska fungera måste makro 
vara aktiverade i Excel. Om verktyget sparas om under nytt namn, spara det som makroaktiverad ar-
betsbok. 
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Tabell 4. Blad i Excel-verktyget och deras funktion. 

Blad  Ändamål  

Förbehandling (sep) Används av den som förbehandlar substrat i en särskild förbehandlingsanläggning och 
som levererar förbehandlat substrat till en annan anläggning för produktion av biogas. I 
bladet beräknas hållbarhetsegenskaper för levererat substrat. Dessa data används se-
dan av mottagaren av substraten och lägger in dem som nya substrat i sitt verktyg 

Produktion Delar upp produktionen av biogas på partier och beräknar växthusgasutsläppen från re-
spektive parti 

Uppgradering Beräknar växthusgasutsläpp från uppgradering  

Distribution För sammanställning av biogas som sålts som fordonsbränsle vid tankstationer och för 
beräkning av växthusgasutsläpp från distribution av gasen  

Rapport HBL Sammanställning av data för rapportering till Energimyndigheten enligt Hållbarhetsla-
gen 

Rapport DML Sammanställning av data för rapportering till Energimyndigheten enligt Drivmedelslagen

Rapport ej slutkund Sammanställning av hållbarhetsdata för komprimerad biogas som sålts till ej slutkund, 
dvs till aktör som ska rapportera till Energimyndigheten 

Substrat Innehåller en lista över substratkategorier med teoretiskt gasutbyte och hållbarhetsdata 
för biogasproduktion  

Data Innehåller underlagsdata som används i beräkningarna  

Egna Data 1 Öppet blad för sammanställning av underlagsdata. Data kan sedan länkas till celler för 
inmatning av data i verktyget 

Egna Data 2 Ytterligare ett ”öppet blad” 

 

 

 

Figur 3. Verktygets uppdelning på blad med olika funktion. Gröna pilar visar flödet av information 
om biogasens hållbarhetsegenskaper i produktionskedjan. Svarta pilar visar information som hämtas 
automatiskt från underliggande data. 
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Bladet Substrat 
I bladet Substrat anges vanliga substrat som används för biogasproduktion och som delats in i ett antal 
fördefinierade kategorier. Dessa är uppdelade på typ av substrat som avfall, restprodukter och grödor. 
Bland dessa kategorier kan man välja vid inmatning av data för substrat som tagits emot till förbe-
handlings- och produktionsanläggning. I de fall mottagna substrat inte matchar någon av de angivna 
kategorierna kan data för dessa substrat läggas till i gulmarkerade rader i listan. Observera att i dessa 
fall måste teoretisk gasproduktion kunna styrkas till exempel genom rötningsförsök eller annan 
granskningsbar referens. För grödor och samprodukter måste uppströms växthusgasutsläpp anges och 
ska kunna styrkas genom beräkningar eller genom uppgifter från leverantör.  

I substratlistan har drav och drank inte specificerats till någon av substrattyperna, avfall, restprodukt 
eller samprodukt. I de fall en anläggning tar emot något av dessa substrat bestäms substrattypen i sam-
råd mellan leverantören och mottagaren och utifrån kriterier i Energimyndighetens Vägledning. Om 
substratet klassas som samprodukt ska växthusgasutsläpp anges.  

Observera att biogas som producerats från glykol (exempelvis från avisning av flygplan) inte är ett 
förnybart bränsle eftersom det har fossilt ursprung. Sådana partier biogas uppfyller således inte håll-
barhetskriterierna och ska inte rapporteras till Energimyndigheten. 

Gasproduktion. Teoretisk gasproduktion används i bladet Produktion för beräkning av biogaspro-
duktionen från respektive substrat. Se vidare under bladet Produktion för närmare beskrivning hur den 
teoretiska gasproduktionen används. Angivna värden är, om inte annat anges, baserade på data från 
”Substrathandbok för biogasproduktion” Avfall Sverige Rapport U2009:14. Rapporten har också getts 
ut av Svenskt Gastekniskt Center, Rapport 200.  

Växthusgasutsläpp från odling och från samprodukter. Växthusgasutsläpp, uttryckt som gram 
CO2ekvivalenter per ton torrsubstans, anges för grödor och samprodukter. Avfall och restprodukter har 
växthusgasutsläppen noll enligt föreskrift. För vanliga grödor anges typiska utsläpp från odling i olika 
regioner i Sverige. Värdena är hämtade, om inget annat anges, från rapport ”Greenhouse gas emissions 
from cultivation of agricultural crops for biofuels and production of biogas from manure”, Dnr SLU 
ua 12-4067/08. För gröda som inte finns i listan kan egna beräkningar göras för med exempelvis verk-
tyget Biograce (http://www.biograce.net). Observera att beräkningar av växthusgasutsläpp ska kunna 
verifieras av oberoende granskare med kompetens för dessa granskningsuppgifter. Teoretisk gaspro-
duktion ska också bestämmas, till exempel genom rötningsförsök. Exempel på hur sådana rötningsför-
sök kan genomföras visas i ”Handbok metanpotential” Rapport U2011:12 från Avfall Sverige. 

Normalvärde. Normalvärde anges för substrat som har fastställda värden. För närvarande finns nor-
malvärden för organiskt kommunalt avfall, slam från avloppsreningsverk, fast stallgödsel och flytgöd-
sel, se tabell 2. Används ett normalvärde, så utgör det växthusgasminskningen, och inga växthusgasut-
släpp beräknas då för dessa substrat. I verktyget sätts utsläppen till noll vid produktion, uppgradering, 
transporter och distribution. För substrat med normalvärden hämtas värdet automatiskt från bladet 
Substrat.  

Markkriterier. Krav på uppfyllande av markkriterier för substrat för biogasproduktion gäller för od-
lade grödor och för restprodukter från jordbruk, dock ej gödsel. Se vidare Energimyndighetens Väg-
ledning för mer information om definitionerna av avfall och restprodukter. För substrat som är upp-
tagna i listan i bladet är kravet på markkriteriet uppfyllt om grödan är odlad på mark som brukades 
som åkermark före 2008. Om så inte är fallet eller vid tillägg av nya grödor eller restprodukter från 
åkermark till substratlistan, se Energimyndighetens vägledning, kapitel 8 för information om markkri-
terier. Företagets kontrollsystem ska innehålla rutiner/anvisningar för hur verifiering av kravet på 
markkriterierna ska uppfyllas och huruvida ändrad markanvändning har skett. Om ändrad markan-
vändning har skett, och denna inte strider mot markkriterierna, ska utsläpp från kollagerförändringar 
beräknas enligt metod i föreskrift och tas med i utsläppsvärdet från odlingen. 
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Förbehandlat substrat. Om anläggningen tar emot substrat som förbehandlats i en separat anlägg-
ning, som är fysiskt skild från anläggningen där biogasproduktionen sker, läggs data för de mottagna 
partierna in i substratlistans rader för egna definitioner. Underlag för detta kan erhållas från leverantö-
ren av slurry. Gör så här: 

1. Skapa ett substratnamn som beskriver materialet, men som inte är identiskt med något av de 
fördefinierade substratnamnen. I underlagsdata som erhålls från leverantören ges förslag på 
substratnamn som kan användas 

2. Välj typ av substrat i fördefinierad lista i enligt uppgiften från leverantören (avfall, restpro-
dukt, samprodukt eller gröda) 

3. Skriv in teoretisk gasproduktion för partiet i Nm3 biogas per ton substrat (våtvikt) i kolumn C. 
Uppgift erhålls i underlagsdata från leverantören där gasproduktionen har beräknas med led-
ning av ursprungssubstratets torrsubstanshalt och teoretiska gasproduktion och slurryns torr-
substanshalt enligt följande: 
  ,   ( å )⁄ = . . ℎ  . ×   ℎ  

 

4. Skriv in växthusgasutsläpp, g CO2eq/ton torrsubstans (kolumn D) för substrat som inte har 
fastställda normalvärden. Uppgift om växthusgasutsläpp erhålls från leverantören där ut-
släppsvärdet har beräknat enligt följande: 

 ä ℎ ä   ⁄ = ä ä  å  ö    å⁄ ×100   ℎ , %  
 

5. Om något av partierna utgörs av substrat med fastställt normalvärde anges det i kolumn E. För 
kommunalt avfall (t ex källsorterat matavfall och avloppsslam) är det 23 gram CO2eq/MJ. 

 

Bladet Data 
Bladet data innehåller datauppgifter som används i de övriga bladen. På samma sätt som i bladet för 
substrat finns fördefinierade värden som inte kan ändras. Under varje rubrik finns gulmarkerade celler 
där det finns möjlighet att lägga in egna värden i de fall de fördefinierade värdena inte matchar de ak-
tuella förhållandena. Det är viktigt att värden som läggs in är i rätt enhet enligt rubriken. Notera också 
att egna värden måste kunna styrkas till exempel genom uppgifter från leverantör. 

 

Bladet Produktion 
I bladet beräknas växthusgasutsläppen från produktion av biogas uppdelat på partier. Den använda 
modellen kan användas både för biogas som produceras i biogasanläggningar (samrötningsanlägg-
ningar) som för biogas som produceras vid avloppsreningsverk. Figurerna 4 och 5 visar schematiskt 
exempel på de båda typerna av produktionsanläggningar.  

Kortfattat gör så här: 

1. Lägg in substrat som tagits mot i anläggningen genom att välja substrat i listan. För grödor 
måste region väljas 

2. Om biogasen (antingen rågas eller uppgraderad gas) ska levereras till annan aktör fyll i uppgift 
om partiet, till exempel med företagsnamn etc. Informationen länkas vidare i verktyget för att 
underlätta identifieringen av partierna 
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3. Ange ursprungsland och om substratet har normalvärde eller inte. Har substratet inte fastställt 
normalvärde utförs faktisk beräkning 

4. Skriv in mängden som tagits mot i kolumn I. Om substrat lagras under längre tid på anlägg-
ningen görs en lagerredovisning så att ingående lagermängd anges i kolumn H och utgående 
lagersaldo i J.   

5. Fyll i uppgifter om transporter av substrat till anläggningen. Skriv in mängd och transport-
avstånd (enkel väg), välj typ av fordon, bränsle och om fordonet har annan last tillbaka. OBS 
inga transporter behöver redovisas för partier med normalvärden 

6. Skriv in förbrukning av el, värme och insatsvaror 
7. Ange värde på metanförlust om mätning gjorts, välj annars defaultvärde 
8. Skriv in mängden biogas som producerats och som levererats till uppgradering eller förbru-

kare utanför anläggningen. Ange även mängd gas som använts internt i anläggningen och som 
facklats 

9. Ange vilken enhet (Nm3 eller kg) som gasen har mätts upp i 
10. Om biogasen uppgraderas i egen anläggning länkas resultaten vidare till bladet uppgradering 
11. Om biogasen levereras till annan aktör fyll i mängden i kolumn R i sammanställningen. Om 

detta sker regelmässigt, lägg in en formel i cellerna i kolumn R, exempelvis =P137 för första 
partiet, kopiera för resten av partierna. Skapa en rapport över hållbarhetsdata genom klicka på 
knappen ”Skapa rapport” och skicka rapporten till köparen av gasen 

Inkommande substrat delas upp på substrattyper och kategorier genom val från substratlista (grönmar-
kerade celler under rubriken Substrat till biogasproduktion). Biogas som producerats från substrat av 
samma typ (avfall, restprodukt, samprodukt eller gröda), kategori, ursprungsland och för samprodukt 
samma leverantör formar ett parti biogas. En gröda som odlats i olika regioner bildar olika partier. Om 
samma typ av substrat men av olika kategori tas emot redovisas de på flera rader. På detta sätt skapas 
partier av biogas som sedan behandlas åtskilda vid uppgradering, distribution och försäljning av bioga-
sen.  

Normalvärde anges med ”Ja” för substrat som har fastställda normalvärden. Det betyder att ingen be-
räkning av växthusgasutsläpp från produktion, uppgradering och distribution inklusive alla transporter 
sker, utan utsläppen från dessa ingår i normalvärdet. För övriga substrat välj ”Nej” så att en faktisk be-
räkning utförs. 

Mängden inkommande substrat till anläggningen anges i kolumn I. Om substrat lagras i stor mängd 
på anläggningen (till exempel vallgröda) anges ingående lagersaldo i kolumn H och utgående i kolumn 
J. Substratets torrsubstanshalt anges för grödor, samprodukter och för substrat som förbehandlats i en 
särskild anläggning. Uppgiften används för beräkning av växthusgasutsläpp för partiet. 

Gasproduktion beräknas av verktyget för respektive parti med utgångspunkt från angivna teoretiska 
värden för respektive substratkategori i bladet Substrat. Den samlade uppmätta gasproduktionen från 
anläggningen fördelas sedan på partierna med ledning av de angivna värdena för de valda substraten. 
Först beräknas den teoretiska gasproduktionen för partiet, kolumn N = L x M. Den uppmätta biogas-
produktionen från anläggningen, efter avdrag för fackling och eventuell intern användning för upp-
värmning och/eller för elproduktion, fördelas på partierna efter den beräknade teoretiska produktionen.   

Transporter av substrat till anläggningen anges under rubriken ”Transporter av substrat till anlägg-
ning eller till lager på anläggning”. Det som ska redovisas är transport av substrat till anläggningen 
räknat från den plats där det uppstår/hämtas eller i fråga om grödor där de odlas. Generellt gäller att 
transportavståndet ska anges som enkel väg. Om samma substrat transporteras från flera ställen anges 
ett medelavstånd. Observera att för substrat med normalvärden anges inga transporter eftersom de in-
går i normalvärdet. Välj fordonstyp och bränsle i lista. Om lastbilen tar annan last tillbaka till platsen 
(orten) där substratet hämtades - välj ”Ja”, annars ”Nej”. Om man väljer Ja belastas transporten av 
substratet endast med utsläpp från transporten till anläggningen. Vid Nej räknas utsläppen med full 
last till anläggningen och tom tillbaka till platsen där substratet hämtades.   
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El, värme och insatsvaror. Ange förbrukning av el och värme samt eventuella insatsvaror enligt an-
visningar i företagets kontrollsystem. För värmeförbrukning välj oljepanna om ingen information finns 
om växthusgasutsläpp från köpt värme. Insatsvaror, vars bidrag till växthusgasutsläppen är mindre än 
0,1 gram CO2 ekvivalenter per MJ, kan uteslutas från redovisningen, se beräkning i kolumn F raderna 
97 till 117.  Om de aktuella förhållandena inte matchar de som kan väljas i lista, kan egna värden läg-
gas in i bladet Data. Observera att egna värden som läggs till i listan ska kunna styrkas, till exempel 
genom uppgift från leverantör.  

Metanförlust från anläggningen ska redovisas. Om egen mätning har gjorts, fyll i uppmätt värde, välj 
annars defaultvärde. För beskrivning av mätmetoder för metanförluster hänvisas till Handbok metan-
mätningar, Rapport SGC 227. Det senast uppmätta värdet läggs in i bladet Data under rubriken Metan-
förlust i gulmarkerad cell för Uppmätt värde för produktionsanläggning, % av produktionen. 

Överskottsel. Om el produceras från biogas med hjälp av gasmotor eller gasturbin och all producerad 
el inte förbrukas i anläggningen utan säljs till elnätet, erhålls en utsläppsbonus för denna el. Den el 
som säljs till nätet anges på rad 123. 

Leverans av värme till förbrukare utanför anläggningen. I de fall värme produceras av biogas med 
gaspanna eller gasmotor och överskottsvärme levereras till förbrukare utanför anläggningen, till exem-
pel via ett fjärrvärmenät, ska biogasen som används för värmeproduktionen fördelas på de två förbru-
karna. Den del av biogasen som används för uppvärmning i anläggningen anges i bladet produktion på 
rad 130 och den del som hänför sig till produktion av värme till förbrukare utanför anläggningen på 
rad 132. 

Annan användning av biogasen än till fordonsbränsle. Om producerad biogas säljs till annan an-
vändning än till uppgradering till fordonsbränsle redovisas den sålda mängden på rad 132. Som stan-
dard görs i sammanställningen ett avdrag av gasmängden för respektive parti i förhållande till partiets 
gasmängd. Annan fördelning kan väljas i kolumn Q i sammanställningen. 

Sammanställning. Uppgifter för substrat och beräkning av växthusgasutsläppen görs nedtill på sidan. 
Uppgifterna länkas automatiskt vidare till bladet Uppgradering. Om producerad biogas säljs till annan 
aktör i produktionskedjan fyll i levererad mängd för respektive parti i kolumn R.  

Underlag för redovisning av hållbarhetsdata. Under denna rubrik sammanställs automatiskt data 
som ska redovisas till köparen av biogasen. Skapa en rapport genom att klicka på knappen ”Skapa rap-
port” och skicka Excel-filen till köparen av gasen. 

 



Version 3.2 – 2017-01-26 17 (27) 
 

 

 

Figur 4. Exempel på schema över anläggning för produktion av biogas i biogasanläggning.  

 

Figur 5. Exempel på schema över anläggning för produktion av biogas vid avloppsreningsverk.  
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Bladet Uppgradering 
I bladet Uppgradering redovisas uppgradering av rågas till biogas av fordonskvalitet. Det finns fyra 
uppgraderingsanläggningar inlagda. Tre av dessa är avsedda för uppgradering av rågas till gasformigt 
bränsle medan den fjärde är avsedd för uppgradering till flytande biogas, sk LBG. Se figur 6 för exem-
pel på en uppgraderingsanläggning. 

Kortfattat gör så här: 

1. Om rågas köpts in, fyll i uppgifter från leverantören 
2. Fördela partierna rågas på uppgraderingsanläggningarna (länka till inkommande rågas eller 

fördela med nyckeltal) 
3. Fyll i uppgifter om förbrukning av el och insatsvaror samt metanförlust för uppgraderings-

läggningen eller om det finns mer än en för respektive anläggning 
4. Fyll i uppgraderad mängd biogas från respektive anläggning  
5. Ange enhet som uppgraderad gas är i uppmätt i (Nm3 eller kg) 
6. Om uppgraderad biogas sålts till annan aktör, fyll i mängden i kolumn AI. Underlag för redo-

visningen finns i sammanställningen längst till höger i bladet. Skapa en rapport genom att 
klicka på knappen ”Skapa rapport” och skicka den till köparen av gasen 

7. Om biogas distribueras till egna tankstationer länkas resultaten vidare till bladet Distribution 

 

Inkommande rågas. Uppgifter om partier av rågas som producerats i egen anläggning länkas automa-
tiskt från bladet Produktion. Om rågas köps från annan aktör, fyll i hållbarhetsdata för inköpta partier 
under ”Inköpt rågas”. Detta sker enklast genom import av hållbarhetsdata från leverantören. Klicka på 
knappen ”Importera data” och välj fil i Excel-format. Vid manuell inmatning värden för partier med 
normalvärde, dubbelklicka i det gula fältet för substrat. En ruta kommer då upp med möjliga val. Ge-
nom att välja ett substrat fylls automatiskt Ja i kolumnen ”Anv av normalvärde, Ja/Nej”. Detta är vik-
tigt för att i beräkningen distributionsbladet ska kunna hämta normalvärdet från substratsbladet. För 
partier med normalvärden gör verktyget ingen beräkning av växthusgasutsläpp för uppgraderingen 
utan de samlade utsläppen anges i bladet Distribution. 

Fördela inkommande rågasmängder på respektive uppgraderingsanläggning (om det finns mer än en). 
Om det endast finns en uppgraderingsanläggning länka cellen inkommande gasmängd (kolumn K). 
Om det finns flera uppgraderingsanläggningar kan fördelningen mellan uppgraderingsanläggningarna 
göras genom att man använder nyckeltal.  Detta gäller dock inte om gaspartiet uppgraderas till fly-
tande gas. I detta fall kan inte ett gasparti fördelas på en anläggning som uppgraderar till gasformig 
biogas och på en anläggning som uppgraderar till flytande biogas. Partiet ska i så fall delas på två par-
tier ett för respektive form av uppgraderad biogas. Detta gäller även om mätningen av uppgraderad gas 
sker i olika enheter (Nm3 eller kg) på anläggningarna. 

Insatsvaror. Ange användningen av el, eventuell värme samt andra insatsvaror för respektive uppgra-
deringsanläggning. Välj typ av värmekälla och eventuell insatsvara i lista. Om värmekälla eller in-
satsvara som används i anläggningarna saknas i listan, kan egna värden läggas till i listan. Notera att 
dessa värden ska kunna styrkas. Insatsvaror, vars bidrag till växthusgasutsläppen är mindre än 0,1 
gram CO2 ekvivalenter per MJ, kan uteslutas från redovisningen, se beräkning i kolumn G för respek-
tive anläggning.   
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Metanförluster. Har mätningar av metanutsläpp gjorts använd värdet från den senaste mätningen eller 
om ingen mätning inte är gjord använd defaultvärde. Om anläggningen har utrustning för förbränning 
av metan i restgasen och den uppmätta metanförlusten är gjord med utrustningen i drift gör så här: 

1. Skriv in i bladet Data det uppmätta utsläppsvärdet för den aktuella anläggningen 
2. I bladet Uppgradering välj ”Uppmätt värde för anläggning 1” (eller den aktuella anlägg-

ningen) 
3. Välj ”Utrustning för reduktion av metanförlust, drifttid %” och fyll i hur lång tid som anlägg-

ningen har varit i drift 

Om utrustningen för reduktion av metanutsläppet från uppgraderingen inte är i drift hela tiden görs ett 
tillägg i programmet för den del av tiden som utrustningen inte varit i drift. Tillägget motsvarar de-
faultvärdet för uppgraderingsanläggningar vilket betyder, att om den metanreducerande anläggningen 
inte har varit drift alls, blir anläggningens metanutsläpp motsvarande defaultvärdet.  

Resultat. Resultaten från uppgraderingen av biogasen redovisas i sammanställningen längs till höger 
på sidan. Uppgifterna länkas automatiskt vidare till bladet Distribution. Om den uppgraderade bioga-
sen säljs till annan aktör i produktionskedjan fyll i den sålda mängden biogas i kolumn AP.  

Underlag för redovisning av hållbarhetsdata för gas som sålts med skatteuppskov. Under denna 
rubrik sammanställs underlag som ska redovisas till köparen av gasen. Notera att mängden flytande 
biogas anges i kg. Skapa rapport och skicka rapporten till köparen av gasen. 

 

 

Figur 6. Exempel på schema över anläggning för uppgradering av biogas till fordonsbränsle. 
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Bladet Distribution 
I bladet Distribution sammanställs försäljningen av biogas till fordon vid tankstationer. I bladet redovi-
sas också transporter av uppgraderad biogas till tankstationerna och el för driften av dessa. Figur 7 vi-
sar olika distributionssystem för uppgraderad biogas till tankstationer samt olika sätt för komplettering 
av leveranserna av biogas med naturgas. I bladet finns tio fördefinierade tankstationer. Hur dessa kan 
användas vid redovisningen framgår av tabell 5 nedan.  

Kortfattat gör så här: 

1. Fördela försäljningen av gas från tankstationerna som ingår i distributionssystemet på de olika 
partierna som tillförts distributionssystemet. Om försäljning skett till ej slutkund (med skatte-
uppskov), fyll i den mängden 

2. För respektive tankstation fyll i enhet som gasen sålts i (Nm3 eller kg). Under 2014 har en 
övergång skett från Nm3 till kg vid publik försäljning  

3. Fyll i för respektive tankstation förbrukningen av el samt underlag för beräkning av utsläpp 
från transport av gas till tankstationerna 

4. Om uppgraderad biogas köpts in, fyll i uppgifter från leverantören. Enklast sker detta genom 
av import av hållbarhetsdata i Excel-format som leverantören tillhandahåller  

5. Om naturgas (LNG) har distribuerats tillsammans med uppgraderad biogas fyll i mängden i 
Nm3. Om LNG använts som komplement till flytande biogas (LBG) till dual-fuelfordon, fyll i 
mängden i kg. Fyll också i gasens energiinnehåll samt för gas i gasform gasens densitet 

6. Om distributionssystemet har anläggning för fyllning av sk gasflak, fyll i mängden gas som 
levererats till egna tankstationer och mängden gas som sålts till annan aktör som säljer gasen 
till slutkund och är rapporteringsskyldig (dvs leverans av biogas med skatteuppskov). Fyll 
också i elförbrukningen i flakfyllningsanläggningen 

7. Hållbarhetsdata för biogas som sålts till andra aktörer (dvs leverans av biogas med skatteupp-
skov) överförs till ett bladet Rapport ej slutkund. Fyll i mängden gas som sålts till olika kun-
der och exportera data till en fil i Excel-format 

8. Försålda mängder biogas till slutkund länkas automatiskt till bladen Rapport HBL och Rap-
port DML 

 

 

Tabell 5. Beskrivning av olika typer av system för distribution av biogas till tankstationer. Se vidare 
figur 7 för schematisk beskrivning av distributionssystem.  

Typ Beskrivning Växthusgasutsläpp vid distribution och för-
säljning 

Fördefi-
nierad 
station, 
nr 

1 Stationer som via rörledning försörjs med 
biogas kompletterat med naturgas och/el-
ler förångad LNG 

Växthusgasutsläpp beräknas för biogasens andel 
av utsläppen från driften av stationerna. Inga be-
räkningar görs för rörledningstransporten då den 
ingår i förbrukningarna för uppgraderingsanlägg-
ningarna och tankstationerna 

1 - 8 

2 Stationer som försörjs med biogas kom-
pletterat med naturgas och/eller förångad 
LNG och som transporteras med lastbil 
och sk gasflak från egen flakfyllnings-
anläggning till tankstationen 

Växthusgasutsläpp beräknas för biogasens andel 
av utsläppen från fyllning av flak, transport och 
driften av tankstationerna 

1 - 8 
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3 Leverans av biogas samt eventuell natur-
gas och/eller förångad LNG till annan ak-
tör (ej till slutkund) via gasflak 

Växthusgasutsläpp från transporterna beaktas i 
köparens redovisning. Växthusgasutsläpp från 
produktion och uppgradering kompletteras med 
utsläpp från flakfyllningsanläggningen och redovi-
sas till köparen av gasen 

Flakfyll-
ning 

4 Tankstationer försörjs med biogas kom-
pletterat med naturgas och/eller förångad 
LNG som köps från annan aktör. Gasen 
transporteras med lastbil och gasflak till 
tankstationerna 

Växthusgasutsläpp beräknas för biogasens andel 
av utsläppen från transporter och driften av tank-
stationerna 

1 - 8 

5 Tankstationer försörjs med flytande bio-
gas (LBG) som förångas på stationen och 
tankas i fordon i gasform. LNG komplette-
rar LBG vid behov  

Växthusgasutsläpp beräknas för transport av LBG 
till tankstationerna samt för biogasens andel av 
utsläppen från driften av tankstationerna 

9 

6 Tankstationer som försörjs med flytande 
biogas för tankning av fordon av sk dual-
fueltyp med flytande gas. LNG komplette-
rar LBG vid behov 

Växthusgasutsläpp beräknas för transport av LBG 
till tankstationerna samt för biogasens andel av 
utsläppen från driften av tankstationerna 

10 

 

Uppgifter om hållbarhetsegenskaperna hos partier av biogas som uppgraderats i egen anläggning län-
kas från bladet Uppgradering. Under rubriken ”Inköpt uppgraderad biogas” importera hållbarhetsdata 
för partier som köps in. I annat fall ange hållbarhetsegenskaperna manuellt enligt underlag som erhålls 
från leverantören. Om inköpta partier har fastställda normalvärden finns detta värde i importerade håll-
barhetsdata eller i underlag från leverantören. 

Naturgas som används som komplement till biogas i distributionen till kunderna, ingår i beräkningarna 
på så sätt att växthusgasutsläppen från transporter och från driften av tankstationerna allokeras till bio-
gas och naturgas i förhållande till respektive mängder som distribueras. Under rubriken ”Naturgas” 
ange mängden naturgas eller förångad LNG som tillförts distributionssystemet. Växthusgasutsläppen 
från transport och från driften av tankstationerna fördelas på biogas och naturgas i förhållande till re-
spektive mängd. Dvs det redovisade växthusgasutsläppet för biogaspartiet är således oberoende av 
mängden naturgas som använts. 

Vid leverans av flytande gas (LNG/LBG) levereras i flytande form till fordon av dual-fuel typ eller till 
tankstation där flytande gas förångas och tankas i gasform ska transporterna av LBG redovisas. Elför-
brukningen fördelas däremot på den samlade mängden LNG och LBG som tillförts systemet. Växthus-
gasutsläppen från driften av tankstationen fördelas av verktyget på LNG och LBG så att det redovi-
sade utsläppsvärdet endast avser biogasens andel.  

Mängden gas som sålts från tankstationerna anges fördelat på försäljning till slutkund och på mängd 
som sålts till annan aktör som själv har att rapportera leverans av hållbara mängder biogas.  

Inkommande partier med flytande biogas (LBG) fördelas på tankstationer där gasen förångas och säljs 
i gasform (station nr 9) och på stationer där gasen säljs i flytande form (station nr 10). I rapportbladet 
delas partiet upp och rapporteras som två separat partier, ett med såld gas i gasform och ett med gas 
som sålts i flytande form.  

Kontroll av massbalansen över distributionssystemet sker genom att skillnaden mellan mängden gas 
som tillförts systemet och den sålda mängden beräknas av verktyget. Kolumnen BU i sammanställ-
ningen till höger om sammanställningen för tankstationerna visar eventuella skillnader. Om skillnaden 
är större än 5% markeras avvikelsen. Värdet 5% hämtas från bladet Data där gränsvärdet kan ändras. 

Om det i distributionssystemet ingår en egen anläggning för fyllning av sk gasflak för transport av gas 
till egna tankstationer anges mängden gas som distribuerats till dessa samt mängden gas som levere-
rats till annan aktör som själv har att rapportera leverans av hållbara mängder  biogas. 

Fyll i mängden el som förbrukats i flakfyllningsanläggningen och i respektive tankstation.   
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Om transporterna till tankstationen har skett med lastbil, välj typ av transportfordon i lista och använt 
bränsle. Fyll i avståndet (enkel väg). Om leveranserna till tankstationen har skett från flera ställen ska 
en särskild beräkning av transportavståndet göras utryckt som ett vägt medeltal. Dvs summera antal 
transporter från respektive produktionsställe gånger avståndet till tankstället. Divideras sedan summan 
med totala antalet transporter till tankstället.  Det finns också möjlighet att komplettera utsläppen från 
transporterna om den modell som är använd i verktyget inte är tillämplig. Om denna möjlighet an-
vänds ska bakomliggande beräkningar kunna redovisas vid exempelvis en revision. 

För förluster av metan i distributionssystemet som exempelvis vid tankning och från kompressorer har 
ett samlat värde på dessa utsläpp av metan satts till 0,1%. 

För partier med normalvärden görs ingen beräkning av växthusgasutsläpp för distributionen utan anges 
som ett samlat värde i sammanställningen över leveranser av gas till slutkund (kolumn BI och BN).  

Resultaten från bladet Distribution länkas vidare till bladet Rapport HBL och Rapport DML. Om växt-
husgasminskningen underskrider 35% markeras det genom att cellen får röd fyllning. Gränsvärdet 
hämtas från bladet Data och kan i framtiden ändras när kravet på växthusgasminskning ökat till 50%.  

Om biogas sålts till ej slutkund dvs till annan aktör som distribuerar (säljer) biogas (med skatteupp-
skov) överförs mängd och hållbarhetsdata till ett separat blad Rapport ej slutkund. 

 

 

 
Figur 7. Beskrivning av olika system för distribution av biogas till tankstationer för tankning av for-
don.  
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Bladet Rapport HBL 
I detta blad sammanställs resultaten från distributionsbladet i en form som är kompatibel med Energi-
myndighetens rapporteringsmall. I bladet sammanställs gas som sålts i enheten Nm3 och i kg. Överfö-
ring av data till Energimyndighetens rapportmall sker genom att ”klippa och klistra”. Partier av biogas 
som har en lägre växthusgasminskning än 35% markeras med rött i sammanställningen och är att be-
trakta som en stor avvikelse som ska rapporteras till Energimyndigheten.  

Observera att om biogas i flytande form har distribuerats både i gasform och flytande form (LBG) de-
las partier automatiskt upp redovisas som två partier i underlaget. Det samma sker om ett parti har 
sålts i enheten Nm3 och i kg. 

Bladet Rapport DML 
I detta blad sammanställs underlag för rapporteringen enligt drivmedelslagen sker i två delar. Den ena 
är i form av drivmedelskategorier och den andra är fossila komponenter i respektive drivmedelskate-
gori. Drivmedelskategorierna som skapas i bladet Rapport DML är: 

• Fordonsgas i gasform som säljs i Nm3 
• Fordonsgas i gasform som säljs i kg 
• Fordonsgas i flytande form (LNG/LBG) 

För respektive kategori redovisas fossila komponenten som fossil gas i gasform från naturgasnätet el-
ler förångad LNG eller LNG i flytande form. Detta redovisas också i bladet Rapport DML. 

Fordonsgasens energiinnehåll beräknas som ett vägt medeltal av energiinnehållet i biogas och fossil 
gas. För att denna beräkning ska bli rätt måste energiinnehållet anges för den gas som används dvs gas 
från naturgasnätet, förångad LNG och/eller LNG i flytande form. Detta görs i bladet Distribution i cel-
lerna i kolumn J raderna 239 och 240. För gas i gasform måste även gasens densitet anges rad 239 ko-
lumn K. i verktyget finns typvärden på energiinnehåll inlagda. Ersätt dessa värden de som aktuella för 
den gas som använts. 

Bladet Rapport ej slutkund 
I detta blad sammanställs mängder och hållbarhetsdata för gas som sålts till ej slutkund. Observera att 
om biogas i flytande form har sålts både i gasform och flytande form (LBG) delas partier automatiskt 
upp redovisas som två partier. Det samma gäller om gas från ett parti har levererats i både enheterna 
Nm3 och kg. De sålda gasmängderna kan fördelas på kunder i de gula cellerna. Rapport skapas sedan 
för varje kund separat.  

Bladet Förbehandling (Sep) 
Detta blad används av den som driver en anläggning som enbart förbehandlar substrat och sedan leve-
rerar detta till en produktionsanläggning för biogas, se figur 8 för en schematisk bild över en förbe-
handlingsanläggning. Bladet har i huvudsak samma funktion som bladet Produktion, men med den 
skillnaden att ingen gas produceras. Om flera substrat blandas i processen bildar varje substrat ett parti 
med sina hållbarhetsegenskaper på samma sätt som i en produktionsanläggning. Läs mer under Be-
greppet parti på sidan 7. Uppgifterna om partiernas egenskaper sammanställs i verktyget och utgör un-
derlag för mottagaren av substraten i dennes redovisning. Hur informationen om substratens hållbar-
hetsegenskaper hanteras se bladen Substrat och Produktion. 
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Figur 8. Schematisk bild över en anläggning som endast förbehandlar substrat vilket sedan transport-
eras till en produktionsanläggning. 
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Nytt i version 3.2 
Årets uppdatering av beräkningsverktyget omfattar sammanfattningsvis: 

 Uppdaterade utsläppsvärden för värme och bränslen  
 Fler fordonstyper för transport av substrat och gas till tankstationer 
 Substratlista kompletterad med fler substrat och justerade gasproduktionsvärden  
 Ny flik med resultatredovisning och diagram 
 Beräkning av förbrukning av el och värme i produktions- och uppgraderingsanläggningar samt 

elförbrukning i tankstationer 
 Jämförelsevärden för förbrukning av el och värme 
 Förbättrade listrutor för val av substrat, värme, fordon och bränslen i produktionsfliken 
 Smärre justeringar av hjälptexter mm 

Observera att inga ändringar har gjorts när det gäller själva beräkningarna av växthusgasutsläpp.  

Det övergripande syftet med uppdateringen av dataunderlaget i verktyget och i listan över substrat som 
tas in till biogasanläggningarna är att beräkningarna av minskningen av växthusgasutsläppen, relativt 
fossila alternativ, ska bli så rätt som möjligt samt att biogasen miljöprestanda inte missgynnas jämfört 
med andra förnybara bränslen. Därutöver är syftet att förbättra verktyget och göra det mer lättanvänt. 

Lunds Tekniska Högskola har svarat för uppdateringen av växthusgasutsläppen från produktion av 
värme som används i anläggningarna, utsläpp från transporter samt översynen av fordonstyper som 
används för transport av substrat och gas till tankstationer. Underlag för uppdatering av substratlistan 
har erhållits från biogasanläggningar och avloppsreningsverk. I en utsänd enkät har användare lämnat 
synpunkter på substratlistan. Enkäten har också gett underlag till förbättringar av verktyget och data-
underlag för jämförelsetal på el- och värmeförbrukning.  

 

Uppdatering av utsläppsvärden och transporter 
I verktygets dataflik finns grundläggande data som används i olika delar av beräkningarna. I datafliken 
har värden under nedanstående rubriker uppdaterats. Övriga data har inte ändrats.  

Växthusgasutsläpp för el är ett värde som är fastställt av Energimyndigheten i deras föreskrift om håll-
barhetskriterier. Myndigheten har meddelat att en översyn av emissionsvärde för el planeras under 
2017 så att ett nytt värde på växthusgasutsläppet för el finns framme för rapporteringen 2018. 

Värmekälla 
I listan över värmekällor har framförallt en tydligare uppdelning av olika typer av värmeanläggningar 
gjorts. Möjligheten att välja miljömärkt fjärrvärme har också lagts till. Emissioner av växthusgaser 
från fjärrvärme baseras på statistik från Svensk Fjärrvärme.  

Bränsle till fordon (maskiner) och transporter 
Listan över bränslen har anpassats till de typer som finns för transporter. Således har nya värden på 
diesel, biodiesel tagits fram. Dessutom har listan över bränslen kompletterats med HVO, olika bland-
ningar av biogas/naturgas, LBG, LNG och LBG för dual-fuel bilar. Emissionerna baseras i huvudsak 
på data från Energimyndighetens rapport om Drivmedel och Bränslen men också på data från en well-
to tank analys från JRC (Joint Research Centre) version 4a samt F3-rapporten Methane as vehicle fuel 
– a well to wheel analysis (MetDriv).   

Fordon för transport av substrat 
Listan över fordon har kompletterats med fler fordonstyper med högre lastkapaciteter samt fordon som 
använder gas som drivmedel (komprimerad gas och dual-fuel). Drivmedelsförbrukningen baseras fort-
satt på data från NTM.  

Transport av gas till tankstationer 
Listan över fordon har kompletterats med fordon som drivs med gas i dual-fuel utförande. 
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Beräkningar för andra typer av transporter 
I verktyget finns data för vanligt förekommande typer av bilar och bränslen som används för transport 
av substrat och gas. För andra typer av transporter kan beräkning ske med andra verktyg. Ett sådant är 
EcoTransIT (http://www.ecotransit.org/calculation.en.html). För information om hur resultaten från 
sådana beräkningar kan användas i HBK-Verktyget, kontakta Carl-Magnus Pettersson.  

 

Uppdatering av substratlista 
Svaren på frågor om substraten i enkäten till anläggningarna har lett till att nya substrat har lagts till, 
gasproduktionsvärdena och ts-halterna har justerats. Gjorda ändringar sammanfattas i tabell 6. Gaspro-
duktion och utsläppsvärden för grödor har inte uppdaterats.  

 

Tabell 6. Sammanfattning av ändringar i substratlista. 

Substrat Ändring 

Källsorterat matavfall (kvarnat och spätt) Delat i två substrat, ett med låg TS och ett med hög 
TS samt anpassat gasproduktion och TS-halt för re-
spektive substrat 

Slam från kommunalt avloppsreningsverk och enskilda 
avlopp 

Ökat gasproduktion från 12 till 15 Nm3/ton 
Minskat TS från 7,5 till 5% 

Fast avfall från livsmedelsindustri och handel 
 

Ökat gasproduktion från 140 till 170 Nm3/ton 
Minskat TS från 45 till 40% 

Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel 
 

Delat i två substrat, ett med låg TS och ett med hög 
TS samt anpassat gasproduktion och TS-halt för re-
spektive substrat 

Avfall från slakteri 
 

Delat i två substrat, ett med låg TS och ett med hög 
TS samt anpassat gasproduktion och TS-halt för re-
spektive substrat 

Fast stallgödsel 
 

Nytt substrat tillagt med gödsel från höns och kyck-
lingar 

Glycerol, oraffinerad 
 

Sänkt gasproduktion från 585 till 500 Nm3/ton 
Minskat TS från 100 till 85% 

Drank från etanoltillverkning Sänkt gasproduktion från 51 till 45 Nm3/ton 
Ökat TS från 7,5 till 10% 

 

 

Jämförelsevärden 
I verktyget har införts beräkningar av specifika förbrukningar av el och värme i produktion, i uppgra-
dering och för drift av kompressorer i tankstationer. För produktionsanläggningarna beräknas specifik 
förbrukning av el och värme dels per ton avfall dels per Nm3 producerad metan. Med hjälp av jämfö-
relsevärden kan beräknade värden kontrolleras för att upptäcka fel samt för att få en uppfattning om 
den egna förbrukningens storlek i förhållande till andra anläggningar. Underlag för jämförelsevärden 
har erhållits från anläggningarna som svarat på enkäten. Erhållna data har sammanställts separat för 
produktion, uppgradering och tankstationer. Produktionsanläggningarna har även delats på anlägg-
ningar som förbehandlar matavfall och anläggningar som endast rötar flytande substrat. Jämförelsevär-
den för avloppsreningsverk har inte tagits fram då för få värden har erhållits.  

För respektive anläggningstyp har medianvärdena av erhållna data beräknats. Det innebär att enstaka 
anläggningar med extremt höga eller låga förbrukningar inte påverkar medianvärdet på samma sätt 
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som ett medeltal skulle göra. Underlaget är dock för litet för att kvartilvärden ska kunna beräknas. Sär-
skilt för produktionsanläggningar ska värdena användas med försiktighet då stora variationer i anlägg-
ningarnas utformning påverkar förbrukningsvärdena. Torrsubstanshalterna hos inkommande substrat 
och specifik gasproduktion från substrat som rötas påverkar el- och värmeförbrukningen.  

Data i tillräcklig omfattning har erhållits för vattenskrubber- och aminskrubberanläggningar. För PSA 
och membrananläggningar har för få värden erhållits. Värt att notera är att variationerna i värmeför-
brukning är stora för aminskrubberanläggningar beroende på i vilken utsträckning som använd värme 
kan nyttiggöras i andra anläggningar. 

 

Tabell 7. El- och värmeförbrukning vid produktion av biogas i samrötningsanläggningar med och utan förbe-
handling av matavfall. 

 Förbrukning, kWh/ton avfall, medi-
anvärde 

Förbrukning, kWh/Nm3 produce-
rad metan, medianvärde 

 El Värme El Värme 

Samrötningsanläggningar med för-
behandling av matavfall 41 83 0,61 0,99 

Samrötningsanläggningar utan för-
behandling av matavfall 17 34 0,35 0,66 

 

Tabell 8. El- och värmeförbrukning vid uppgradering av biogas. 

 Förbrukning, kWh/Nm3 uppgrade-
rad gas, medianvärde 

Förbrukning, kWh/kg uppgraderad 
gas, medianvärde 

 El Värme El Värme 

Vattenskrubber 0,48 -- 0,64 -- 

Aminskrubber 0,35 0,99 0,47 1,33 

 

 Tabell 9. Elförbrukning hos kompressorer i flakfyllningsanläggningar och i tankstationer. 

 Förbrukning, kWh/Nm3, 
medianvärde 

Förbrukning, kWh/kg, 
medianvärde 

Ledningsansluten tankstation och flakfyllning, flerstegs 
kolvkompressor och hydrauldriven kompressor 0,39 0,52 

Flakmatad tankstation, hydrauldriven kompressor och 
flerstegs kolvkompressor 0,19 0,25 

 

 

För frågor och support kontakta Carl-Magnus Pettersson,  
tel 072-722 07 07, epost carl-magnus@tekniksupport.se 

 


