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Remissvar Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomi (SOU 
2021:24) 

 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerat förslag till nya föreskrifter. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger 
härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 16 juni 2021. 
 
Det är oerhört viktigt att det inte införs regler som försämrar möjligheterna att genomföra eller 
bibehålla satsningar på biogasproduktion eller biogasanvändning inom kommunerna. Energigas 
Sverige anser att förslaget om frival är otillräckligt analyserat avseende förslagets konsekvenser för 
produktion och användning av biogas. En komplettande konsekvensanalys behöver därför göras i 
dessa delar innan förslaget införs. I den mån en sådan kompletterande analys visar att biogasen 
påverkas negativt avstyrker Energigas Sverige förslaget om frival.  
 
Energigas Sverige understryker även att det är viktigt, oavsett vilket väg framåt som regeringen 
väljer i dessa delar, att förslagen analyseras så att efterlevnad av avfallshierarkin säkerställs samt 
att risken för illegal dumpning av avfall minimeras.  
 
Energigas Sverige vill även passa på att framföra ett par mindre detaljsynpunkter. I avsnitt 3.3.2 
Biologisk behandling genom rötning eller kompostering anges att ”Cirka 35 procent 
av biogastillverkningen sker vid ett 20-tal avloppsreningsverk.” Den korrekta siffran ska vara att 135 
avloppsreningsverk. I texten framgår att det rötas pumpbart avfall som hämtats genom 
slamsugning från exempelvis större restauranger i dessa anläggningar. Det stämmer, men det 
rötas naturligtvis även avloppsslam vilket inte framgår i texten. Det stämmer heller inte att en stor 
del av det totala antalet på 280 rötningsanläggningar är gårdsanläggningar i anslutning till ett 
jordbruksföretag. Dessa är tyvärr än så länge bara ett 50-tal, se nedanstående diagram (siffrorna 
avser 2019). 
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Ovanstående diagram och mer statistik om biogas kan ni hitta på vår hemsida 
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/statistik-om-biogas/. Och när ni ändå är inne på 
hemsidan, passa gärna på att läsa om biogasens miljönytta och andra samhällsnyttor på 
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljon/ 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 

  

   
 
Maria Malmkvist   Anna Wallentin 
Vd Avdelningschef Marknad och 
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