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Remissvar av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till 
författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter 
som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa 
verksamheter som hanterar avfall” 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerade skrivelser. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 20 mars 2020. 
 
Avgränsning för Energigas Sveriges remissvar 
Energigas Sverige väljer att enbart kommentera Naturvårdsverkets förslag att inte låta rötning vid 
gårdsbaserade rötningsanläggningar omfattas av allmänna regler. Naturvårdsverkets förslag 
innebär att dessa verksamheter även fortsättningsvis är anmälningspliktiga. 
 
Gödselgasen och alla samhällsnyttorna 
Biogasmarknadsutredningen beskriver i sitt betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 
2019:63) att ”det finns en betydande samhällsekonomisk nettonytta som realiseras vid produktion 
av biogas från gödsel. […] Denna nettonytta skapas eftersom läckage av metan och lustgas 
undviks om gödsel används för biogasproduktion, i stället för att lämnas obearbetat.” 
 
Utredningen fortsätter: 
 
”Därtill bör kvalitativa nyttor beaktas. […] Biogas bidrar till en mer cirkulär ekonomi, och inhemskt 
producerad biogas kan bidra till regional tillväxt och förstärka de ekonomiska förutsättningarna för 
gröna näringar. Produktionen av biogas och biogödsel kan även bidra till landsbygdsutveckling 
genom att skapa alternativa eller kompletterande inkomstströmmar till jordbruket. Exempelvis kan 
biogödsel bidra till ökad produktion av ekologiska varor. Svenska jordbruksprodukters 
konkurrenskraft kan därmed öka om efterfrågan på och betalningsviljan för ekologiska produkter 
ökar. Därtill kan produktionen av biogödsel minska importberoendet av mineralgödsel och därmed 
bidra till en mer cirkulär ekonomi och ökad försörjningstrygghet.” 
 
Utredningen beskriver vidare hur gödselgas bidrar till följande svenska mål: 

- Målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp 

- Miljökvalitetsmålet om minskad övergödning 

- Målet om att elproduktionen ska vara helt förnybar 2040 
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Viktigt att förenkla för utbyggnaden av gödselgas 
Mot bakgrund av den betydande samhällsnytta som realiseras vid produktion av biogas från gödsel 
anser Energigas Sverige att regeringen bör göra sitt yttersta för att förenkla för dem verksamheter 
som bidrar till ökad gödselgasproduktion – givetvis utan att riskera brister i hanteringen av 
relevanta miljö- och hälsoaspekter. 
 
Att inte tillämpa allmänna regler för gårdsbaserade biogasanläggningar måste motiveras väl 
Att omfattas av allmänna regler, istället för anmälningsplikt, kan medföra kostnadsbesparingar och 
administrativ lättnad för verksamhetsutövare som startar en ny gårdsbaserad biogasanläggning. 
Energigas Sverige anser därför att regeringen behöver ha starka skäl om gårdsbaserade 
rötningsanläggningar även fortsättningsvis ska vara anmälningspliktiga och således inte omfattas 
av allmänna regler. 
 
Naturvårdsverkets motivering är otillräcklig 
Naturvårdsverket bedömer att det kan vara möjligt att utarbeta ändamålsenliga allmänna regler då 
det är fråga om ett homogent avfall som gödsel, men att verksamhetens karaktär vid dessa 
rötningsanläggningar ställer höga krav på reglernas utformning för att hantera alla relevanta miljö- 
och hälsorisker. Det finns dock inget resonemang i Naturvårdsverkets skrivelse om huruvida dessa 
krav är möjliga eller inte möjliga att möta. Istället menar Naturvårdsverket att det är så få 
verksamhetsutövare som skulle tillämpa allmänna regler för gårdsbaserade rötningsanläggningar, 
och att allmänna regler därför inte bör utarbetas för dessa. Den motiveringen är inte tillräcklig 
menar Energigas Sverige. 
 
Energigas Sverige vill i sammanhanget betona att införandet av mer långsiktiga styrmedel för 
biogas, enligt förslagen från Biogasmarknadsutredningen, kan bidra till att antalet 
gårdsanläggningar ökar i snabbare takt framöver. Kortsiktigheten i styrmedlen och den politiska 
viljan är idag ett stort hinder för utbyggnad. 
 
Ett annat betydande hinder är just den stora administrativa arbetsbörda som flera av 
anläggningsägarna upplever som en följd av alla myndighetskrav och den lagstiftning som finns. 
Det hindret skulle åtminstone delvis kunna undanröjas om gårdsbaserade rötningsanläggningar 
omfattas av allmänna regler. 
 
Att, som Naturvårdsverket gör, peka på det ringa antalet verksamhetsutövare som ett skäl till att 
inte förenkla regelverket blir kontraproduktivt, när det är just en förenkling av regelverket som är 
nyckeln till att öka antalet verksamhetsutövare och bygga ut biogasproduktionen. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 

    
Maria Malmkvist   Ellenor Grundfelt 
Vd    Strategichef och ansvarig styrmedel 
 


