Biogasmodul 3b: Enskild fördjupad biogasrådgivning – affärsmöjligheter,
lagstiftning och planering.
Modulens målgrupp
Beräknad tidsåtgång
Krav på kompetens

Önskvärd kompetens
Översiktlig
beskrivning

Mål med modulen

Underlag/grunddata
Innehåll och
omfattning

Företag som genomfört modul 3a.

8-10 timmar (varav ca 3-4 timmar på gård).
Utbildad biogasrådgivare med stor kunskap inom biogas, ekonomi och
jordbruk. Rådgivaren ska normalt ha utfört modul 3a på företaget.
Klimat, ekonomi, lagstiftning som berör biogasproduktion.
Vid rådgivningen diskuteras olika nyttor för företaget vid en eventuell
investering i biogasanläggning. Rådgivningen inkluderar även fortsatt
diskussion kring ekonomisk beräkning och riskanalys som tagits fram
i modul 3a. Rådgivningen ger vägledning kring företagets
förutsättningar att investera i biogasproduktion och förslag till
tidsplan. Rådgivningen ska också ge ett bra stöd inför en investering.
Rådgivningen ska visa på företagets förutsättning att affärsmässigt
producera biogas och mynna ut i en konkret tids- och aktivitetsplan
inför en investering i biogasanläggning.
Material från genomförd modul 3a.

Rådgivningens innehåll:
 Gå igenom kraven för att vara berättigad till
gödselgasstödet inklusive årliga åtaganden som det
medför.
 Gå igenom förutsättningarna för ekonomiskt stöd,
exempelvis investeringsstöd, energirådgivning och
annan relevant rådgivning med offentlig finansiering.
 Lagstiftning. Vilka lagar kommer företaget behöva
hantera?1
 Möjliga frågeställningar inför nästa steg (lagstiftning,
skatter).
 Förslag på tidsplan för eventuell fortsättning och förslag
på kontakt med rådgivare2.
 Vägledning kring företagets förutsättningar att investera
i biogasproduktion och förslag till tids- och
aktivitetsplan.

Rådgivningen ingår i Jordbruksverkets projekt ”SJV Minskad klimatpåverkan och
förnybar energi – Rådgivningstjänster journalnummer 2015-778 inom
landsbygdsprogrammets 2014-2020.
Kontakt: biogas@jordbruksverket.se eller anna.hagerberg@jordbruksverket.se

Var genomförs
modulen
Resultat och krav på
dokumentation

På gård, rådgivarens kontor eller via telefon/Skype.
 Lista över investeringar som kan behöva upphandlas och
som kan användas i ett offertunderlag till leverantörer.
 En beskrivning av vägen framåt med tids- och
aktivitetsplan.
 Beskrivning av möjliga hinder på vägen till en färdig
biogasanläggning på företaget.
 Ett rådgivningsbrev som sammanfattar frågeställningar,
resultat och slutsatser från rådgivningen skickas digitalt
till lantbrukaren. Om lantbrukaren önskar dokumenten
skriftligt skickas dessa med post.
 Rådgivningsbrev och beräkningsfil ska även skickas
digitalt till Jordbruksverket på det sätt som
Jordbruksverket anvisar.

Rådgivningen ingår i Jordbruksverkets projekt ”SJV Minskad klimatpåverkan och
förnybar energi – Rådgivningstjänster journalnummer 2015-778 inom
landsbygdsprogrammets 2014-2020.
Kontakt: biogas@jordbruksverket.se eller anna.hagerberg@jordbruksverket.se

