
Investeringsstöd till biogas  

 

Urvalskriterier  

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

 

Nationella urvalskriterer 

 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla specifika miljö- och 

klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller 

användningen av biogas 

 

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att 

minska möjliga metanläckage från anläggningen  

 

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att 

rötresten ska bearbetas för återföring till åker  

 

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till 

fordonsgas 

40 

2. Investeringen bidrar till 

införandet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver 

spridas mer 

 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de 

första inom branschen 

 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en 

testanläggning 

10 

3. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

genomförande-kapacitet för 

investeringen. 

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt 

kompetens för att genomföra investeringen 

 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

 

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

20 

4. Investeringen bidrar till att 

förbättra företagets 

konkurrenskraft. 

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är positivt. 30 

Summa nationell viktning  100 

 

Regionala urvalskriterier 

För investeringsstöd till biogas finns inte några regionala urvalskriterier. 

 

 

Hur poängen för din ansökan beräknas 

Poängen avgör hur en ansökan prioriteras. 

 

Poängsättning 

För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken framför 

poängsättningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra.  

Om det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls.  

Det totala antalet poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng  

över 5 inte räknas. 

 



Viktning 

När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. Detta leder till 

att urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på hur ansökan ska 

prioriteras. 
 

Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras 

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. För att en ansökan ska 

prioriteras krävs följande: 

• Summan av de viktade urvalskriterierna når upp i minst 200 poäng för att gå vidare i 

ansökningsprocessen. 

• Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.  

 

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i stödet. 

 

 

Bedömningsgrunder för investeringsstöd till biogas 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller användningen av biogas 

Poängen ges till biogasanläggningar som rötar gödsel men också andra investeringar 

som gynnar produktionen av biogas, exempelvis rötrestlager. Om en jordbrukare 

ansöker om investeringsstöd för rötrestlager för eget bruk hanteras ansökan i 4.1 5d, 

men om rötrestlagret ingår som en del av en större ansökan hanteras det inom detta 

fokusområde. Poängen ges också till investeringar som ökar användningen av biogas. 

Det kan exempelvis vara rörledningar, uppgraderingar till fordonsgas och tankstationer 

för biogas.  

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att minska möjliga 

metanläckage från anläggningen 

Poängen ges till investeringar där särskilda åtgärder vidtagits för att minska risken för 

läckage av metan. Det kan exempelvis handla om gastät rötrestlagring eller en 

efterrötkammare. Extrapoängen ges enbart till utrustning som inte krävs för 

miljötillstånd.  

 +2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att rötresten ska bearbetas 

för återföring till åker  

Poängen ges till investeringar där särskilda åtgärder vidtagits för att återföra mer av 

rötresten till jordbruket. Det kan exempelvis handla om förädling av rötresten för 

enklare transport till mindre djurtäta regioner.  

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till fordonsgas 

Poängen ges till biogasanläggningar som också uppgraderar biogasen till fordonsgas. 

Poängen ges också till investeringar som syftar till att uppgradera biogasen i befintliga 

biogasanläggningar.  

Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här 

kan bli högre.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 



Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram 

eller använda nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är 

en innovation. Det gäller bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och 

metoder. Exempel på ansökningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre 

miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya 

koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 

Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att 

införa nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Investeringar som visar på nya bra 

sätt att ta tillvara biogasen får poängen.  Ansökan bedöms utifrån aktuell kunskap inom 

området, utifrån hur investeringen förväntas bidra med positiva effekter och utifrån 

innovationens behov av att spridas.  

4 poäng: Investeringen är bland de första inom branschen.  

Fyra poäng ges till investeringar som är bland de första inom sin bransch.   

5 poäng: Pilotprojekt eller testanläggning 

Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller en testanläggning för en ny 

produkt, process, teknik eller metod. 

3. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet som krävs för att 

genomföra investeringen. 

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att 

genomföra investeringen 

Tre poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig 

kompetens för att kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att 

den som söker har kompetens, själv, via anställd eller inköpt kompetens.  

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 

Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli 

genomförd på ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter 

och drivkrafter har här stor betydelse.   

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

Tre poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller 

verkar organisationsöverskridande.  

Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här 

kan bli högre.  

4. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är positivt 

 


