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Yttrande över ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 
2019:63)” 
 
Länsstyrelsen Stockholm välkomnar att utredningen har tagit ett samlat grepp om 
hur biogasens nytta kan tas till vara på bästa sätt. Den inhemska produktionen och 
användningen av biogas behöver öka för att Sverige ska kunna nå målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Utredningen lyfter potentialen som 
biogasen har för att kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål 
på ett kostnadseffektivt sätt. Den tar samtidigt upp värdet av de nyttor som 
produktion av biogas bidrar med för att nå andra samhällsmål. Länsstyrelsen vill i 
detta remissvar lyfta upp några utvecklingsmöjligheter för utredningen.  
 

Länsstyrelsen är positiva till skrivningarna om: 

Fossilfri fordonsflotta 

En ökad produktion och användning av biogas är viktigt för att kunna nå 
sektorsmålet om 70 procent minskning av växthusgasutsläpp från 
transportsektorn till 2030. Detta är särskilt viktigt i Stockholms län där 
hälften av växthusgasutsläppen kommer från transporter.  
 

Ökad försörjningstrygghet 
Biogasen bidrar positivt till att öka försörjningstryggheten då biogasen kan 
produceras och användas lokalt, i motsats till många andra drivmedel. 
Länsstyrelsen håller med om att konkurrenskraften för inhemsk produktion 
av biogas behöver förbättras genom ökat stöd. 

 
Cirkulär ekonomi 

Det är viktigt att ta tillvara på resurser som avfall, avlopp och gödsel för 
att skapa en cirkulär ekonomi. Det finns en stor potential i Stockholms län 
att öka insamlingen av länets matavfall. 2017 sorterades ungefär 25 
procent av matavfallet i länet ut för att bearbetas till biogas och biogödsel. 

 

Bättre samordning mellan biogasaktörer 

Vi stödjer förslaget om Länsstyrelserna ska se över vilka möjligheter vi 
har att stimulera en bättre samordning mellan olika aktörer för att 
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biogasens möjligheter att bidra till lokala eller regionala kretslopp ska 
kunna tas till vara på ett bättre sätt. 

 
Utvecklingsmöjligheter 
 
Utredningens målbild 
 

För att tillvarata synergieffekter och undvika målkonflikter är det bra om 
den föreslagna målbilden ändras till ”…de av riksdagen beslutade energi-, 
klimat- och miljömålen.” Det tydliggör att användning och/eller 
produktion av biogas kan bidra till förutsättningarna att uppnå ungefär 
hälften av de sexton miljökvalitetsmålen. 

 
 
Finansiering av stödpaket 1 
 

Vi är tveksamma till förslaget om att premierna i stödpaket 1 finansieras 
genom anslaget för klimatinvesteringar. Det skulle innebära att 
möjligheterna till investeringsstöd för biogasanläggningar och andra 
klimatinvesteringar försämras eftersom de konkurrerar med andra viktiga 
omställningsåtgärder.  
 

Bevara biologisk mångfald 
 

Vid ett ökat uttag av skogsbaserade råvaror är det viktigt att beakta 
påverkan och hindra en negativ inverkan på den biologiska mångfalden 
och att motverka försurning.  

 
 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Sven-Erik Österberg med Lovisa Larsson 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har samhällsbyggnadsdirektör 
Åsa Ryding, tillväxtdirektör Anna Conzen, landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg 
och miljödirektör Göran Åström, medverkat. 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.   

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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