Biogasmodul 2: Enskild rådgivning – Är biogas något för mig?
Modulens målgrupp

Beräknad tidsåtgång
Krav på kompetens

Biogasmodul 2 riktar sig till företag på landsbygden som är
intresserade av att bygga en ny biogasanläggning eller
bygga ut befintlig biogasproduktion.
8-12 timmar (varav på gård ca 3 timmar)
Utbildad biogasrådgivare som behärskar biogasverktyget
med stor erfarenhet av biogasproduktion & lantbruk.

Översiktlig beskrivning

Enskild rådgivning som visar det enskilda företagets (eller
gruppen av företags) förutsättningar att producera biogas.
Vid rådgivningen diskuteras användning och möjlig lokal
marknad för biogasproduktion. Rådgivningen ska inspirera
företag som kan ha goda förutsättningar att producera
biogas att gå vidare till fördjupad biogasrådgivning (modul
3a).

Mål med modulen

Att undersöka företagets förutsättningar för produktion och
användning av biogas.

Underlag/grunddata

Innehåll och omfattning

Ifylld indatablankett alternativt en beräkning i publikt
biogasverktyg.
 Rådgivningens innehåll:
 Företagets potential att producera biogas räknas fram
med beräkningsverktyg.
 Möjliga substrat och för/nackdelar med dessa.
 Möjlig användning av biogasen på företaget och/eller
försäljning av energi diskuteras.
 Särskilda förutsättningar lokalt och regionalt för
avsättning av energi, till exempel samarbeten med
företag i närområdet.
 Rådgivningen ska svara på under vilka förutsättningar
som biogasproduktion är lönsamt för den aktuella
gården.
Se vidare nästa sida

Rådgivningen ingår i Jordbruksverkets projekt ”SJV Minskad klimatpåverkan och
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forts. Innehåll och
omfattning

Var genomförs modulen
Resultat och krav på
dokumentation

 Positiva sidoeffekter som förbättrat gödselvärde,
minskad lukt, klimatnytta, gödselgasstöd mm
diskuteras.
 Genomgång av vilka tekniska enheter och diskussion
om möjlig arrondering för en biogasetablering.
 Drift- & underhållsbehov för en framtida anläggning
diskuteras.
 Vägledning kring vilka steg som behövs för att nå
fram till byggnation av en biogasanläggning. Till
exempel vilka ekonomiska stöd som finns att söka och
vilka olika tillstånd behövs med mera.
 Information om möjligheter till fördjupande
biogasrådgivning och vilka rådgivare som kan erbjuda
denna.
Rådgivningsbesök på förtaget.
 Resultat från beräkning samt rådgivningsbrev som
sammanfattar frågeställningar, resultat och slutsatser
från rådgivningen.
 Rådgivningsbrevet skickas digitalt till lantbrukaren.
Om lantbrukaren önskar dokumenten skriftligt skickas
dessa även med post.
 Rådgivningsbrevet och beräkningsfilen ska skickas
digitalt till Jordbruksverket på det sätt som
Jordbruksverket anvisar.
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