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Remissvar: Miljömålsberedningens delbetänkande Havet och 
människan (SOU 2020:83) 
 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 22 februari 2021. 
 

Inledning 
Energigas Sverige har valt att fokusera vårt svar på de delar i remissen som berör biogas och 
biogödsel. Vi tar inte ställning till övriga förslag och uttalanden. 
 
Vi vill inledningsvis konstatera att biogasen är avgörande för att nå Sveriges högt satta miljö- och 
klimatmål. Våra matrester, avloppsvatten, gödsel och andra restprodukter blir till förnybar energi, 
samtidigt som vi löser ett avfallsproblem och producerar biogödsel till ekologisk mat. Landsbygd 
möter stad i ett kretslopp med unika samhällsnyttor och stor utvecklingspotential. Biogas är cirkulär 
ekonomi praktiken och det är en stor utmaning att beskriva alla de nyttor som användning av 
biogas medför. Detta görs dock på ett bra sätt i Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63).  
 
Exempel på miljönyttor som Biogasmarknadsutredningen lyfter fram i detta sammanhang är, utöver 
klimatnyttor, återcirkulering av växtnäringsämnen och minskad övergödning, förbättrad biodiversitet 
och markkvalitet samt minskad lukt från gödsel. Energigas Sverige anser att produktion av biogas 
och biogödsel samtidigt ger ökad försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling, fler arbetstillfällen, 
regional näringslivsutveckling och innovation samt nya exportmöjligheter. 
 
Energigas Sverige menar att den syn som Biogasmarknadsutredningen presenterade i utredningen 
- att biogas och biogödsel är att betrakta som resurser som förädlas och utvinns ur samhällets 
avfalls- och avloppshantering – är viktig och att den borde ligga till grund i samtliga beslut som 
regeringen fattar. Dessa resurser kan sedan användas i flera sektorer i form av energi och 
näringstillförsel.  
 
Gasbranschen står bakom förslagen och bedömningarna i Biogasmarknadsutredningen och 
hoppas att förslaget om stödpaket 1 finns med i höstens budgetproposition för år 2022. 
 

Synpunkter 
Biogasmarknadsutredningen innehåller många viktiga förslag och bedömningar som kan göra stor 
skillnad för gasbranschen om de genomförs. Ett exempel på det är förslaget om att införa ett mål 
för produktion av biogas tillsammans med en uppsättning av ekonomiska styrmedel för att 
stimulera ökad produktion och förädling av biogas (se sid 621). Det är extra viktigt att stödpaket 1 
kommer på plats så snart som möjligt. Det finns ett stort antal anläggningar som ligger i 
startgroparna för att byggas, men som är beroende av ett tydligt och långsiktigt stöd. Det är även 
viktigt att det finns initiativ som stödjer användningen av biogas så att helheten tas tillvara. 
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Ett annat bra förslag i Biogasmarknadsutredningen var att de bedömde att regeringen bör uppdra 
åt Jordbruksverket att föreslå ett mål för användningen av biogödsel i det svenska jordbruket. En 
uppfattning som framfördes i det sammanhanget var att ett sådant mål skulle kunna tydliggöra 
biogödselanvändningens betydelse i ett kretsloppsbaserat samhälle, vilket blir allt viktigare. 
 
Energigas Sverige stödjer utredningens förslag och i instämmer därför i Avfall Sveriges skrivningar 
kring beredningens bedömning att produktion av biogas och biogödsel kan bidra till minskad 
övergödning och tillstyrker föreslaget etappmål för återföring av näringsämnen till 
livsmedelsproduktionen, till 2030, under förutsättning att en omformulering av målet vidtas i 
enlighet med remissvar från Avfall Sverige. Både Energigas Sverige och Avfall Sverige anser att 
genomförande av Biogasmarknadsutredningens förslag (SOU 2019:63) är viktigt för att nå målet. 
 
Självklart ska mängden matavfall begränsas så mycket som möjligt, men det kommer alltid att 
finnas och då är det en fördel att, som Biogasmarknadsutredningen menar (sid 529), röta avfallet 
till biogas och därigenom bidra till måluppfyllelsen i den del som innebär att avfallets energiinnehåll 
tas tillvara. Om rötresten dessutom används som biogödsel bidrar detta till att växtnäring återförs 
till kretsloppet. Om ekonomisk ersättning kan erhålls för rötresten bidrar det till en bättre ekonomi 
för biogasproducenterna. 
 
Energigas Sverige instämmer i att innovation och teknikutveckling är nödvändig för effektiv 
återföring av näringsämnen till livsmedelsproduktion och stödjer delbetänkandets förslag (sid 651). 
Eftersom både biogas och biogödsel omfattar flera olika områden/departement så är det bra 
förslaget innebär att et tantal statliga myndigheter tillsammans med forskningsinstitut, företag, 
jordbrukets organisationer, VA-kollektivet, och biogasproducenter som gemensamt föreslås få i 
uppdrag att ta fram förslag på hur stallgödsel, avloppsvatten, avloppsslam samt matavfall kan 
utvecklas till en högvärdig resurs, bland annat i form av biogödsel eller återföring av näringsämnen 
till mineralgödsel, för att bidra till att nå etappmålet om återföring av näringsämnen. Energigas 
Sverige är positiva till ett sådant uppdrag men anser att det är av största vikt att det i uppdrags-
beskrivningen tydligt framgår att myndigheterna ska samverka även med berörda bransch-
organisationer. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 

 

 
 
Maria Malmkvist 
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