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Anmälan – enskild biogasrådgivning
För att få ta del av enskild rådgivning krävs ett avtal mellan dig och Jordbruksverket i
form av en underskriven anmälan. Fyll i dina uppgifter nedan om du vill ta del av enskild
biogasrådgivning. Läs mer om projektet i bilaga 1 till anmälan.
Personnummer: ___________________________________________________________
Namn: __________________________________________________________________
Adress: _________________________________________________________________
Postnummer: ______________ Postadress: _____________________________________
Telefon: __________________ E-postadress: ___________________________________

Jag önskar ta del av en eller flera enskilda biogasrådgivningar: Ja

Nej

Om ja, när önskar du få din första enskilda rådgivning modul 2 ”Är biogas något för mig?” (kryssa för)

inom närmaste 2 månaderna

inom 6 månader

inom 1 år

inom 2 -3 år

De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med rådgivningen används
av Jordbruksverket för att






framställa statistik på nationell nivå och utvärdera rådgivningen
vidarebefordra uppgifter till upphandlad rådgivare som ska göra enskild rådgivning hos dig
vidarebefordra frågor/eventuell beräkning till upphandlad rådgivningsexpert när rådgivaren ber om hjälp.
vidareutveckla rådgivningsunderlag som stöd i framtida biogasrådgivning (anonymt)
att komma i kontakt med dig, till exempel för utvärdering av rådgivning eller kring stöd till biogasproduktion.

Rådgivningsföretagen använder också dina uppgifter för administration och redovisning av rådgivning till
exempel vid fakturering. Uppgifter behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för
myndigheters arkivhantering. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på Jordbruksverkets
webbplats
Datum:___________________

Ort: _____________________________________

Underskrift:___________________________________________________________
Namnförtydligande (texta): _______________________________________________
Jag har varit i kontakt med rådgivare ja

nej

Om ja: vilken rådgivare: ________________________________________________

Skicka ifylld anmälan till:
Anna Hagerberg, Jordbruksverket, Elevenborgvägen 4, 230 53 Alnarp
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Bilaga 1. Enskild biogasrådgivning i EU:s landsbygdsprogram
Jordbruksverket erbjuder enskild rådgivning om biogasproduktion inom projektet
Jordbruksverket - Minskad klimatpåverkan och förnybar energi, rådgivning
(journalnummer 2015-778). Rådgivningen finansieras med medel från EU:s
landsbygdsprogram och Sverige. Rådgivningen är kostnadsfri och utförs av rådgivare
med god kunskap kring jordbruk och biogasproduktion.
Du kan ta del av följande enskilda rådgivning


Biogasmodul 2: Är biogas något för mig?



Biogasmodul 3a: Fördjupad beräkning inför investering i
biogasproduktionsanläggning – ekonomi, miljönytta och riskanalys



Biogasmodul 3b: Fördjupad biogasrådgivning – affärsmöjligheter, lagstiftning och
planering.

Vid den enskilda rådgivningen gör rådgivaren/rådgivarna beräkningar med data från ditt
företag/din gård. Efter den första rådgivningen, biogasmodul 2, kan du gå vidare med
fördjupad rådgivning. Den fördjupade rådgivningen går att göra gemensamt med
eventuella samarbetspartners.
Du kan kontakta Jordbruksverket för att få reda på vilka uppgifter projektet har lagrat om
dig. Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter som Jordbruksverket har.
Läs mer om rådgivningen på Jordbruksverkets webbplats.
Företag med ramavtal kring biogasrådgivning
Jordbruksverket har gjort en offentlig upphandling och därefter tecknat ramavtal med
rådgivningsförtagen nedan och för olika typer av biogasrådgivning i nio olika delområden
i hela Sverige. Avrop av rådgivning görs efter hand och konsulterna har olika
rangordning i olika delområden för olika typer av rådgivning. Jordbruksverket kan därför
ha avropat rådgivning från annan konsult än den du har varit i första kontakt med.
Kontakta gärna Jordbruksverket via mejl: biogas@jordbruksverket.se
eller Anna Hagerberg 036 15 31 31 för uppgifter om vilken rådgivare som har
rådgivningsuppdraget i ditt område. På nästa sida ser du vilka företag och rådgivare som
har i uppdrag att utföra rådgivningen.

Skicka ifylld anmälan till:
Anna Hagerberg, Jordbruksverket, Elevenborgvägen 4, 230 53 Alnarp
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forts. bilaga till Anmälan enskild biogasrådgivning
Företag som är upphandlade för att göra biogasrådgivning¨
HS Hushållningssällskapens Service AB
Max Jamieson, HIR Skåne, 010 476 22 91, max.jamieson@hushallningssallskapet.se
Sara Bergström-Nilsson HS Halland, , 035 465 09, sara.nilsson@hushallningssallskapet.se
Karin Ahlberg Eliasson HS Jämtland, 070 392 13 13, karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

Stefan Halldorf Konsult:
Stefan Halldorf, 0735 30 50 07 energi@halldorf.com
Lars-Erik Jansson (underkonsult), Energi- och Affärsutveckling
0702 47 50 79 lars-erik.jansson@e-au.se
Sara Bergström-Nilsson (underkonsult), HS Halland,
035 465 09 sara.nilsson@hushallningssallskapet.se
Gasefuels AB
Johan Benjaminsson, 0706 487 982, johan.benjaminsson@gasefuels.se
MMG Konsult AB
Mats Gustafsson, 070 22 67 533 mats@mmgkonsult.se

Skicka ifylld anmälan till:
Anna Hagerberg, Jordbruksverket, Elevenborgvägen 4, 230 53 Alnarp

