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Kapitel 1 

INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund till uppdraget 

Biogas uppkommer när organiskt material bryts ned i syrefri miljö. Det är en energikälla som, 
precis som naturgas, i huvudsak består av metan. Skillnaden mot naturgas är att biogas 
produceras av biologiskt förnyelsebart material. Biogas produceras exempelvis när matavfall 
från hushåll eller gödsel från lantbruket bryts ned av mikroorganismer, eller när slam i 
vattenreningsverk genomgår en rötningsprocess. Biogas kan också utvinnas ur deponier där 
organiskt material ansamlats, och kan användas som fordonsbränsle eller som bränsle i el- och 
värmeproduktion. Den kan även blandas med naturgas och utnyttjas i samma distributions-
system vilket är en fördel logistikmässigt. Biogas används dessutom ofta småskaligt i lokala 
anläggningar. 

År 2008 uppgick biogasproduktionen i Sverige, mätt som energiproduktion, till cirka 1,3 
TWh, vilket ska jämföras med den uppskattade potentialen på cirka 10 TWh (Tabell 1.1). I 
denna potential är dock inte restprodukter från skogsbruket medräknade. Räknas skogsbruket 
in uppgår potentialen till cirka 69 TWh. Även om dessa siffror ska tolkas med försiktighet på 
grund av stora osäkerheter, tyder de på att det idag finns en stor outnyttjad potential för ökad 
biogasproduktion från jordbruket, medan potentialen för ökad biogasproduktion från t.ex. 
reningsverk är förhållandevis liten.   

 
Tabell 1.1: Biogasproduktion samt potential i Sverige (GWh), 2008 

Biogasproduktion Biogaspotential 

Källa GWh Källa GWh 

Reningsverk 605 Reningsverk 700 

Deponier 369 Industrianläggningar 1062 

Samrötningsanläggningar 240 Lantbruk* 8099 

Industrianläggningar 130 Matavfall 759 

Lantbruk 15   

Summa 1359 Summa 10620 

Källor: www.biogasportalen.se samt Linné m.fl. (2008). 
 

Det finns idag ett stort intresse för nya transportbränslen, och staten subventioner miljöbilar 
bl.a. via förmånsbeskattning. Mot bakgrund av detta finns ett behov att närmare studera de 
samhällsekonomiska konsekvenserna av ökad biogastillförsel från inte minst jordbruket. Det 
projekt som ligger till grund för denna rapport ska i ljuset av detta försöka besvara följande 
frågor:  

http://www.biogasportalen.se/


 Vad är det samhällsekonomiska värdet av minskade metan- och lustgasutsläpp från 
t.ex. gödselhantering och deponi när gödsel och andra restprodukter i stället används 
för biogasproduktion (uttryckt per mängd biogas)? 

 Vad är det samhällsekonomiska värdet av minskad mängd partiklar från användandet 
av biogasfordon (uttryckt per mängd biogas)? 

 Vad är det samhällsekonomiska värdet av minskat kväveläckage från jordbruket som 
en följd av ökad produktion av biogas från jordbruket (uttryckt per mängd biogas)? 

 Vad är det samhällsekonomiska värdet av den bättre odlingsföljd som man får vid 
odling av grödor för biogas (uttryckt per mängd biogas)? 

Den sistnämnda frågan har visat sig svår att besvara,1 inget underlag har levererats från 
STEM och den täcks därför inte i denna rapport. Projektet ska också – så långt det anses 
möjligt – analysera det samhällsekonomiska värdet av det bidrag till målet om en levande 
landsbygd som produktion av biogas från jordbruket ger.  

Det bör noteras att denna rapport inte erbjuder en fullödig analys av biogasens samhällseko-
nomiska intäkter och kostnader utan den belyser snarare ett begränsat urval av miljöeffekter 
av utökad biogasproduktion och användning, och dessas samhällsekonomiska värden. Dessa 
effekter utgör en viktig input i olika samhällsekonomiska bedömningar av specifika biogas-
projekt eller relaterade policyåtgärder, men rapporten kan ensamt inte utgöra ett underlag för 
sådana bedömningar.  
 
1.2 Samhällsekonomisk värdering av miljöeffekter 

En monetär värdering av en s.k. extern effekt eller en kollektiv vara som inte är prissatt på 
någon existerande marknad innebär att vi måste kvantifiera två storheter; den externa 
effektens storlek i fysiska termer, och det ekonomiska värdet, exempelvis i kronor, per enhet 
av den fysiska effekten. De värderingssiffror vi presenterar i denna rapport är i princip 
framtagna utifrån skattningar av dessa två storheter. Med detta sagt torde det vara uppenbart 
att det värde som blir resultatet är förenat med osäkerhet. Dels finns en osäkerhet kring de 
fysikaliska och naturvetenskapliga sambanden, dels finns en osäkerhet kring hur människor 
faktiskt upplever, och därmed värderar, en förändring av exempelvis miljökvaliteten.  

De empiriska metoderna för att värdera olika icke-marknadsprissatta naturresurser eller 
emissioner kan generellt delas upp i två olika typer av angreppssätt; indirekta och direkta. De 
indirekta metoderna härleder värden indirekt genom att studera hur människor faktiskt beter 
sig på för studien relevanta marknader. Ett exempel på en indirekt metod är den s.k. 
fastighetsvärdesmetoden. Exempelvis kan man jämföra priset på likvärdiga fastigheter i 
områden med olika miljökvalitet. Skiljer sig fastigheternas priser åt, exempelvis att fastigheter 
i områden med hög vattenkvalitet har ett högre pris än fastigheter med låg vattenkvalitet, så 
reflekterar prisskillnaden, idealt sett, värderingen av vattenkvalitet. En annan typ av indirekt 
värdering är resekostnadsmetoden. Med denna metod kan vi ta reda på vad människor faktiskt 
betalar för att exempelvis ta sig till ett rekreationsområde, exempelvis en badstrand. 
Individernas resekostnader kan sedan utgöra basen för värdering av vattenkvalitet. En nackdel 
med indirekta värderingsmetoder är att de inte speglar naturresursers totala värde, de fångar 
enbart renodlade brukarvärden. Exempelvis fångar resekostnadsmetoden endast upp värdet av 

                                                 
1 Se dock Thyselius (1990) samt Hansson m.fl. (2007) för en diskussion om denna typ av effekt.  



de som faktiskt reser till platsen. En miljökvalitetsförbättring kan dock innebära att nya 
individer väljer att åka dit, vilket påverkar det totala värdet. 

Med direkta värderingsmetoder kan man emellertid uppskatta naturresursers totala värde, dvs. 
både värdet för det som använder resursen, värdet för de som kan tänkas använda den, och 
eventuella existensvärden2. Direkta metoder innebär att man via hypotetiska marknader 
försöker avslöja människors betalningsvilja för resursen. Den helt dominerande direkta 
metoden är den s.k. ”Scenariovärderingsmetoden” ”(Contingent Valuation method”, CVM).3 
Metoden innebär att man först, med hjälp av intervjuer eller enkäter, beskriver en förändring i 
tillgången på en naturresurs för ett slumpmässigt urval av individer. Sedan frågas efter 
individernas betalningsvilja för att förändringen faktiskt ska ske. En annan liknande indirekt 
metod är ”Stated Preferences” (SP-metoden).4 Den huvudsakliga skillnaden i förhållande till 
CV-metoden är att här låter man flera attribut som förknippas med naturresursen variera i 
olika kombinationer. CVM och SP är båda omdiskuterade metoder, inte minst på grund av 
deras hypotetiska karaktär. Dock har det skett en omfattande metodologisk forskning, vilket 
gjort metoden mer användbar och accepterad.5  

De värderingssiffror vi presenterar i denna rapport är i huvudsak framtagna med direkta 
metoder av CVM-typ; detta gäller främst de studier som värderat de ekonomiska effekterna av 
reducerat kväveläckage. Ett undantag är värdet av minskade utsläpp av växthusgaser. Den 
ekonomiska värderingen av växthusgaser är i de flesta fall gjorda utifrån en s.k. Integrated 
assessment Model (IAM) (se t.ex. Stern, 2007; Nordhaus, 2008; Tol, 2008). En IAM består 
normalt av ett flertal ”moduler” där fysikaliska effekter länkas ihop med ekonomiska effekter. 
Olika IAM’s skiljer sig åt framförallt beroende om man har en ”top-down” eller ett ”bottom-
up” ansats. Exempel på den förstnämnda typen är DICE (Nordhaus, 2008), och på den senare 
FUND (Tol, 2008). En mer ingående diskussion kring värderingen av växthusgaser ges i 
avsnitt 2.1, och resterande delar av kapitel 2 diskuterar de metodologiska och praktiska 
utmaningar som är kopplade till den ekonomiska värderingen av de övriga miljöeffekterna. 
Kapitlet syntetiserar också de resultat – dvs. de ”prislappar” på olika emissioner – som litte-
raturen redovisar.  
 
1.3 Viktiga utgångspunkter och några metodologiska vägval 

De beräkningar som redovisas i rapporten baseras på en s.k. marginalanalys, dvs. vi 
undersöker värdet av de emissioner som undviks då en extra energienhet biogas (uttryckt i 
MJ) utnyttjas. Man bör vara försiktig med att använda dessa siffror för att beräkna totala 
värden för t.ex. ett scenario där hälften av alla bensindrivna personbilar ersätts med biogas. 
Vid en sådan multiplicering antas implicit att värdet av de genomsnittliga miljöskadorna är 

                                                 
2 Existensvärde brukar definieras som ett värde som är oberoende av användning; man värderar en resurs för 
dess blotta existens (se exempelvis Brännlund & Kriström, 1998). 
3 Se t.ex. Hanemann (1994). En bra och lättillgänglig översikt av CVM och dess tillämpning finns i King och 
Mazotta (2000), som finns att tillgå på www.ecosystemvaluation.org/contingent_valuation.htm.  
4 Se exempelvis Ben-Akiva och Lerman. (1985), eller Carson m.fl. (1994). 
5 I kölvattnet av oljetankern Exxon-Valdez grundstötning i Alaska år 1989 följde en mycket grundlig genom-
lysning av CV-metoden (Arrow m.fl., 1993; Hanemann, 1994; Diamond och Hausmann, 1994). En genomgång 
av några av kontroverserna, och diskussion kring dessa, finns även i Carson m.fl. (2001). En genomgång av 
framförallt svenska värderingsstudier finns i Hökby och Söderquist (2003) och Kinell m.fl. (2009). 

http://www.ecosystemvaluation.org/contingent_valuation.htm


lika höga som de marginella, ett antagande som i vissa fall kan vara långtifrån realistiskt. Mer 
lämpligt kan vara att använda siffrorna för att analysera de samhällsekonomiska värden som 
uppstår vid t.ex. etablerandet av en ny (”normalstor”) biogasanläggning.  
I rapporten beskrivs de ekonomiska värdena för en rad nettoemissionsförändringar i termer av 
SEK per MJ biogas. Det är viktigt att notera att dessa beräkningar är starkt avhängiga de 
systemavgränsningar som gjorts, och såsom uppdraget är formulerat skiljer sig dessa 
avgränsningar åt beroende på vilken fråga som belyses. Av denna anledning kommer vi nedan 
att kommentera vilka systemgränser som gäller för respektive beräkning; i förekommande fall 
belyser vi också översiktligt effekterna av alternativa systemgränser.  
 
Eftersom det inte funnits utrymme inom för detta projekt att genomföra egna värderings-
studier bygger analysen på s.k. nyttotransferering (benefit transfer), dvs. vi utnyttjar värden 
som framkommit från tidigare värderingsstudier.6 Det finns en rad olika sätt på vilket detta 
kan göras men vi utnyttjar är i första hand s.k. enkel enhetstransferering, dvs. en mer eller 
mindre direkt transferering av betalningsviljor. För de lokala och regionala effekterna har vi 
dock endast använt studier som specifikt belyser svenska förhållanden, och vi belyser också 
de osäkerheter som finns genom att inkludera ett spann av värden snarare än ett enskilt mitt-
värde.  
 
1.4 Rapportens disposition 

I kapitel 2 beskrivs principiellt hur de ekonomiska skadekostnaderna för respektive typ av 
utsläpp har tagits fram i litteraturen. Vi belyser också några av de metodologiska problem som 
är behäftade med dessa ekonomiska bedömningar, och avslutar respektive avsnitt med att 
redovisa de ”prislappar” som antas för studiens fortsättning. I avsnitten 3-5 görs en analys av 
de nettoemissioner som uppstår för en rad olika scenarier (systemavgränsningar), som alla 
innebär en ökad produktion och användning av biogas, samt av de samhällsekonomiska 
värden som kan kopplas till dessa effekter. Analysen avgränsas enligt ovan till effekterna på 
metan och lustgas (kapitel 3), partiklar (kapitel 4), samt kväveläckage (kapitel 5). I kapitel 6 
diskuteras kort hur vi kan förhålla oss till de bidrag som biogasen kan ge till målet om en 
”levande landsbygd”.  
 

                                                 
6 Se t.ex. Forslund m.fl. (2007) för en lättillgänglig översikt och diskussion om olika nyttotransfereringsmetoder.  



Kapitel 2 

EKONOMISK VÄRDERING AV VALDA EMISSIONER 
 

I detta avsnitt diskuteras översiktligt hur den ekonomiska värderingen av valda miljöeffekter 
kan åstadkommas, de metodologiska problem som är behäftade med denna värdering, samt 
vilka antaganden som ligger till grund för biogasens samhällsekonomiska värdering i denna 
studie.  

2.1 Det samhällsekonomiska värdet av reducerade utsläpp av växthusgaser 

I detta avsnitt utreds och diskuteras de samhällsekonomiska värden som är kopplade till 
förändrade utsläpp av växthusgaser, och som inte är internaliserade via priser och/eller skatter 
och regleringar. Biogasproduktion från gödsel och andra restprodukter påverkar netto-
utsläppen av växthusgaser på åtminstone tre olika sätt; Det första, och kanske mest uppenbara, 
är att den biogas som produceras kan användas till att ersätta fossila bränslen, och därmed 
medverka till att minska utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Det 
andra är att rötningen i sig innebär att man ”fångar” metan och lustgas som annars på naturlig 
väg skulle läka ut i atmosfären. Det tredje är att den produkt som återstår efter rötning har 
bättre växtnäringsinnehåll än den som inte rötas för biogasproduktion, vilket innebär att det 
finns en potential att minska användningen av konstgödsel. Minskad produktion och 
användning av konstgödsel har i sin tur ett antal positiva miljöeffekter, bl.a. minskade utsläpp 
av växthusgaser. I denna studie riktas dock uppmärksamheten (enligt uppdraget) endast på de 
reducerade utsläpp av metan och lustgas som uppstår vid rötning och efterföljande spridning 
av rötrester (se vidare avsnitt 3).  
 
Frågan vi ställer oss här är vad det monetära värdet av en förändring i utsläppen av växthus-
gaser är. För att besvara den frågan skall vi först ge en översikt av möjliga sätt att värdera 
växthusgaser, för att slutligen landa i en metodik som kan anses rimlig. Vidare skall vi utifrån 
den vetenskapliga litteraturen på området redovisa empiriska skattningar av värdet av växt-
husgaser, vilket kommer att ligga till grund för vår slutliga analys.  

Värdet av utsläppsminskningar har rönt stort intresse de senaste åren. Man kan säga att det 
finns två starka skäl till detta intresse. Det första och uppenbara skälet är att någon form av 
värdering, explicit eller implicit, behövs för att bestämma ambitionsnivån i klimatpolitiken. 
Ett annat skäl som blivit minst lika viktigt är att det behövs en värdering för att användas i 
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Om vi exempelvis projekterar en biogasan-
läggning baserad på restprodukter från jordbruket kommer det att få effekter på utsläppen av 
växthusgaser. En företagsekonomisk kalkyl beaktar inte en sådan förändring eftersom den 
som producerar biogasen inte ersätts (får betalt) för den reduktion av växthusgaser som sker. 
Med andra ord, den företagsekonomiska kalkylen måste kompletteras med en värdering av 
klimatnyttan, detta för att spegla den samhällsekonomiska nyttan av projektet. 

Det teoretiskt korrekta sättet att värdera en marginell minskning av växthusgaser är naturligen 
en värdering av den marginella skada man undviker. Ansatsen brukar benämnas ”marginal 
cost approach” (Clarkson och Deyes, 2002) eller ”social cost of carbon approach” (SCC) 



(Pearce m.fl., 2003; Stern, 2007). På svenska brukar den kallas för ”skadekostnadsmetoden”. 
SCC innebär att man försöker beräkna skillnaden i framtida skada orsakad av en marginell 
förändring av en given referensbana för utsläppen. Säg att vi har tagit fram en trolig bana för 
utsläppen de närmaste 100 åren, vilket i sin tur innebär att vi kan beräkna koncentrations-
halten i atmosfären vid varje tidpunkt och den skada som följer av detta. Säg nu, exempelvis, 
att vi minskar utsläppen i en period. Det betyder att utsläppsbanan är densamma förutom i just 
den perioden. Dock kommer utsläppsminskningen i den perioden att påverka koncentrations-
halten under de närmaste 100 åren, och därmed skadan de närmaste 100 åren. Vi kan då skatta 
värdet av denna utsläppsminskning genom att i varje period beräkna skillnaden mellan den 
ursprungliga skadan och skadan efter reduktionen. Summerar vi över 100 år får vi det 
sammanlagda värdet av den marginella utsläppsminskningen. Det värde summeringen 
resulterar i är vad som brukar kallas ”social cost of carbon”. Uppenbart är att vi måste 
summera skadekostnader över tid, vilket ger upphov till ”diskonteringsproblematiken”, dvs. 
hur vi ska föra tillbaka framtida värden till nuvärden. Diskonteringsproblematiken är dock 
inte unik för denna metod eller för detta problem, utan existerar även för andra metoder i syfte 
att fastställa ett värde för utsläpp av växthusgaser, men även för alla andra problem där 
intäkter och/eller kostnader infaller i olika tidsperioder (exempelvis plantering av skog). Vid 
en beräkning av SCC är referensscenariot centralt. Ett referensscenario som innebär relativt 
stora framtida utsläpp implicerar ett högt värde på SCC och vice versa.  

Sett ur ett strikt välfärdsperspektiv är skadekostnadsprincipen (SCC) den principiellt riktiga 
värderingsprincipen. Ett alternativ, kan man tycka, är att använda det skuggpris, ”shadow 
price of carbon” (SPC) som korresponderar mot en ”optimal” utsläppsbana. Skillnaden mellan 
SPC och SCC är att SCC kan beräknas för en godtycklig utsläppsbana medan SPC 
korresponderar mot den optimala banan. Konkret betyder det att för att beräkna SPC räcker 
det inte att vi känner skadekostnaden, vi måste även känna reduktionskostnaden (Pearce m.fl. 
2003). Sammanfaller utsläppsbanan i SCC-beräkningen med den optimala utsläppsbanan är 
förstås SCC och SPC lika stora. Ett möjligt sätt att operationalisera SPC-ansatsen är att utifrån 
politiskt satta reduktionsmål beräkna det ”pris” på växthusgaser som gör att målet uppfylls. 
För Sveriges del skulle det exempelvis kunna innebära att den nuvarande koldioxidskatten 
ansätts som skuggpris (värde). Det är dock problem förenat med SPC, speciellt om syftet med 
värdet är att det skall användas i enskilda projektkalkyler i enskilda länder. Exempelvis kan vi 
i Sverige besluta om ett nationellt mål vad gäller utsläppen, och utifrån detta beräkna det pris 
på växthusgaser som krävs för att målet skall uppnås. Men detta pris speglar inte 
nödvändigtvis den faktiska skadan (eller skadereduktionen). Anledningen är att den från 
svensk sida satta utsläppsreduktionen kan avvika från den faktiska globala utsläppsbanan. 
Eftersom det är ett globalt problem är det ur skadesynpunkt inte den svenska utsläppsbanan 
som är intressant, utan den aggregerade, globala. Sammanfattningsvis kan man säga att man 
inte utan vidare kan ta den svenska koldioxidskatten (eller för den delen priset inom det 
europeiska handelssystemet) som ekonomiskt värde. 

I den ”handbok” för projektkalkyler inom infrastrukturområdet som Statens Institut för 
Kommunikationsanalys (SIKA) ger ut (SIKA, 2008) skriver man att: ”Ett kalkylvärde för 
emissioner bör visa den marginella skadekostnad som 1 kg ytterligare utsläpp beräknas 
åstadkomma,” (s. 135). Vidare skriver man: ”Detta [skadekostnaden] är den teoretiskt riktiga 
metoden – att beräkna koldioxidvärdet utifrån koldioxidens skadeverkningar,” (s. 139). Med 



andra ord tycks det stå klart att man förordar SCC-ansatsen. Dock säger man inget under 
vilket scenario man skall utvärdera SCC, vilket som diskuterats ovan kan vara av stor 
betydelse. I rapporten sägs vidare att även om SCC är den teoretiskt korrekta ansatsen så är 
den inte möjlig att tillämpa då man menar att det inte är möjligt att beräkna ett värde på 
skadekostnaden. Ett antal skäl till detta räknas upp. Exempelvis säger man att många av de 
nyttor som är förknippade med klimatförändringar inte är prissatta, och att beräkningarna 
kräver etiska ställningstaganden (t.ex. val av diskonteringsränta). Av bl.a. dessa skäl förordar 
SIKA i stället det värde som någorlunda tros korrespondera mot transportsektorns utsläpps-
mål, dvs. 1,50 kronor per kg CO2.  

Om vi använder den mer korrekta skadekostnadsansatsen innebär det förmodligen en betyd-
ligt lägre värdering av koldioxid i projektkalkylerna än det skuggpris som korresponderar mot 
måluppfyllelse i transportsektorn. Måluppfyllelse i transportsektorn implicerar ett skuggpris 
på åtminstone 1,50 kronor per kg CO2. Samtidigt har vi en generell koldioxidskatt på cirka 
1,00 kronor per kg CO2. Låt oss till att börja med anta att den generella koldioxidskatten är 
”optimal” i den meningen att den korresponderar mot den punkt där den marginella 
reduktionskostnaden är lika med den marginella skadekostnaden. Eftersom skuggpriset för 
transportmålet ligger högre kommer fler och dyrare åtgärder att vidtas, vilket i slutändan 
innebär att hela utsläppsbanan, och därmed skadebanan, förändras (minskar). Med andra ord 
innebär ett skuggpris enligt transportsektorsmålet att de framtida skadorna kommer att 
minska, vilket i sin tur innebär lägre skadekostnad på marginalen. Det betyder att om vi 
använder skadekostnaden i projektkalkyler så ska det vara lägre än 1,50 kronor, ja även lägre 
än 1 krona beroende på att det genomförs för mycket reduktionsåtgärder totalt sett. Ett 
skuggpris enligt transportmålet reflekterar med andra ord inte den marginella skadekostnaden, 
utan snarare marginalkostnaden för att uppnå det specifika målet i transportsektorn. Mer 
allmänt kan man säga att om vi använder skadekostnaden (SCC) som skuggpris och utgår från 
ett scenario där koncentrationsnivån stabiliseras på en låg nivå så blir SCC lågt. Att använda 
skadekostnaden som värderingsinstrument är alltså inte helt problemfritt eftersom det beror på 
vilken referensbana vi har.   

Klimatproblemets globala karaktär betyder att om den värdering som skall användas i 
samhällsekonomiska nytto-kostnadskalkyler skall baseras på marginell skadekostnad kan man 
inte per automatik använda det skuggpris som motsvarar måluppfyllelse i det egna landet eller 
i en specifik sektor. Endast i det fall där det nationella, eller sektoriella, målet överensstämmer 
med en global referensbana kan det korresponderande skuggpriset användas. Det betyder att 
värdet 1,50 kronor per kg CO2 är ett korrekt värde endast i det fall där den globala 
referensbanan är sådan att en marginell utsläppsökning i Sverige ger upphov till en skada på 
1,50 kronor.  

Det finns relativt många studier där man försökt uppskatta den marginella skadekostnaden, 
eller SCC. Uppskattningar av skadekostnader förknippade med global uppvärmning är 
naturligtvis förenade med stora osäkerheter, icke desto mindre kan man idag hitta mer än 50 
studier.7 Uppskattningarna av skadekostnaden vilar i de flesta fall på en så kallad ”integrated 
assessment model” (IAM), dvs. en typ av modell som beskriver effekterna på natur, miljö och 
livsbetingelser till följd av förändrade utsläpp av växthusgaser, och värdet av detta. En IAM 

                                                 
7 Se t.ex. Clarkson och Deyes (2002) samt Tol (2005, 2008) för översikter. 



bygger på tre centrala antaganden: (a) antagande om ett referensscenario som beskriver en 
viss framtida utveckling av utsläpp, tillväxt, m.m.; (b) antagande om kopplingen mellan eko-
nomi och ekologi, inklusive eventuella anpassningar till förändrat klimat; samt (c) antaganden 
om hur fysiska effekter skall värderas, inklusive hur vi ska beräkna framtida nyttor och 
onyttor (via en diskonteringsränta). En bra inblick i hur en IAM kan byggas upp och användas 
finns i Hope (2006) (PAGE-modellen som används i Sternrapporten), Nordhaus och Boyer 
(2000), Nordhaus (2008) (RICE och DICE-modellen).  

De olika modeller som har använts har olika egenskaper (se t.ex. Tol och Fankhauser (1998) 
för en jämförelse mellan olika typer av modeller). Modellerna skiljer sig åt bl.a. gällande 
kopplingarna till naturvetenskap, kopplingarna mellan ekologi och ekonomi, rumslig 
upplösning och sektoriell upplösning. Vidare skiljer de sig ofta åt vad gäller referensscenario 
och val av diskonteringsränta. En vanlig kritik mot de flesta av dessa modeller är att icke-
marknadsprissatta effekter till stor del negligeras, eller i vart fall underskattas kraftigt (Stern, 
2007; Sterner och Persson, 2008). En annan kritik som nyligen poängterats är att det i många 
av modellerna (bl.a. DICE) antas perfekt substitution mellan varor där naturen är en helt 
avgörande produktionsfaktor och andra varor i en ekonomi. Sterner och Persson (2008) 
hävdar exempelvis att ett varmare klimat kommer att innebära relativprisförändringar; 
jordbruksvaror kommer att bli relativt dyrare, vilket normalt inte beaktas i exempelvis DICE. 
Om det är så att ökad uppvärmning leder till relativprisförändringar måste det beaktas. I fallet 
med dyrare jordbruksprodukter blir slutsatsen att skadekostnaden ökar jämfört med det fall då 
det inte sker några relativ-prisförändringar, något som också illustreras i Sterner och Persson 
(2008).8    

Det finns ett antal sammanställningar och analyser av de beräkningar som gjorts av SCC 
(Clarkson och Deyes, 2002; Downing m.fl., 2005; Watkiss, 2005; Tol, 2005; Tol, 2008). Tol 
(2008) redovisar 211 olika beräkningar av SCC, baserade på 47 olika studier. I Figur 2.1 
redovisas medelvärde och spridning från 211 skattningar av SCC-studierna och här ingår 
samtliga studier, även de som inte är forskargranskade (peer reviewed).9 Som framgår av 
Figur 2.1 är fördelningen skev i så måtto att det finns ett fåtal beräkningar där värdet är 
mycket högt, relativt merparten av skattningarna. Dock kan man konstatera att det svenska 
värdet, 1,50 kronor, skulle utgöra ett extremvärde i detta sammanhang. Beaktar man endast 
”forskargranskade” studier kommer ingen av beräkningarna upp i den svenska värderingen på 
1,50 kronor per kg CO2. Medelvärde (och median) faller kraftigt; det högsta värdet blir nu 
relativt måttliga 1,13 kronor per kg CO2 medan medelvärdet motsvarar 0,20 kronor per kg 
CO2. Om endast vetenskapligt granskade studier tas med blir medelvärdet 0,14 kronor per kg 
CO2- 

Skattningarna av skadekostnaden är avhängig vilken diskonteringsfaktor som används. Den 
relativt höga skadekostnaden som rapporteras i Sternrapporten, jämfört med medelvärdet här, 
är till viss del en konsekvens av en låg nyttodiskonteringsfaktor i kombination med en låg 

                                                 
8 Något empiriskt stöd för att ett varmare klimat skulle göra jordbruksvaror relativt sett dyrare har man dock inte. 
Det är inte orimligt att tänka sig att ett varmare klimat ger motsatt resultat, dvs. relativt sett billigare 
jordbruksvaror. 
9 De värden som redovisas här utgår helt från det datamaterial och de referenser som finns redovisade i appendix 
(tabell A1) i Tol (2008). 



elasticitet för marginalnyttan. Anthoff m.fl. (2009) visar effektfullt att, beroende på vad man 
antar om båda dessa parametrar, kan skadekostnaden kan hamna var som helst mellan 0 och 
230 000 kronor per ton CO2. Vidare visar författarna att om man väljer värden på para-
metrarna som matchar observerat beteende blir den förväntade skadekostnaden 0,114 kronor 
per kg CO2. Korrigerar man dessutom för skillnader i inkomst mellan länder finner man en 
förväntad skadekostnad på cirka 0,38 kronor per kg CO2. Det senare betyder att skador som 
drabbar fattiga länder får en större vikt än skador som drabbar rika länder, och eftersom 
fattiga länder tenderar att drabbas mer av klimatförändringar så stiger skadekostnaden. Det 
har även argumenterats för att diskonteringsräntan bör falla över tiden, dvs. ju längre fram i 
tiden desto lägre diskonteringsränta (Weitzman, 1998, 2001). I Guo m.fl. (2005) genomförs 
en analys av effekten på SCC av olika antaganden gällande diskonteringsräntans tidsprofil. 
Som väntat finner man att skadekostnaden (SCC) ökar med fallande diskonteringsränta, men 
att kostnaden inte i något av scenarierna överstiger 0,30 kronor per kg CO2.     

 

 
Figur 2.1: Marginell skadekostnad. Frekvensdiagram konstruerat från 211 beräkningar. 

Källa: Egen konstruktion med data från Tol (2008). 

 

Sammanfattningsvis finner man, vid en genomgång av den litteratur som finns, att skade-
kostnadsansatsen i princip är den korrekta ansatsen för att bedöma de samhällsekonomiska 
effekterna av minskade utsläpp av växthusgaser. Som diskuterats är den dock förknippad med 
ett antal praktiska problem; inte minst frågan om referensscenario är viktig. Den andra 
huvudslutsatsen är att den värdering som rekommenderas i ASEK-rapporten (SIKA, 2008) är 
hög relativt de värden som finns i den vetenskapliga litteraturen. Även i en jämförelse med 
andra länders värdering är det svenska värdet högt. I Storbritannien, exempelvis, har 
myndigheterna fastställt att koldioxid skall värderas till 0,30 kronor per kg CO2 i anslutning 
till genomförandet av samhällsekonomiska kalkyler. 

I de beräkningar av metanens och lustgasens skadekostnader kommer vi att utgå från medel-
värdet av de skadekostnader som redovisas i litteraturöversikten ovan, dvs. 0,20 kronor per 



kg CO2. Som ett politiskt referensfall används dessutom värdet på den nuvarande svenska 
koldioxidskatten, 1,00 kronor per kg CO2. Det bör noteras att värdet 0,20 kronor är 
medelvärdet av samtliga studier där även ej forskargranskade studier ingår. Skulle vi ta bort 
de studier som inte forskargranskats faller värdet till 0,14 kronor per kg.  

2.2 Det samhällsekonomiska värdet av reducerade utsläpp av partiklar 

Partiklar uppmärksammas alltmer som ett allvarligt miljöproblem, inte minst på grund av 
allvarliga effekter på luftvägar och lungor. För att åskådliggöra vägen mellan partikelutsläpp 
och den monetära värderingen av dessa används normalt den s.k. effektkedjeansatsen (Impact 
Pathway Approach). Detta tillvägagångssätt går ut på att härleda utsläppens påverkan och 
sedan ge dessa effekter ett monetärt värde uttryckt i kronor och ören. Ansatsen utgår ifrån att i 
första hand värdera förändringar i människors hälsotillstånd snarare än förändringar i 
utsläppskvantiteter (Forslund m.fl., 2007). Första steget i effektkedjeansatsen är att kvantifiera 
de luftburna föroreningarna. För detta behövs s.k. emissionsfaktorer som mäter t.ex. hur 
många gram partiklar en utsläppskälla ger upphov (t.ex. per kilometer eller per MWh). Med 
kunskap om mängden utsläpp och en modell för spridningsberäkning kan koncentrationshalter 
för de aktuella föroreningarna i luften beräknas. Tillsammans med befolkningsdata kan sedan 
den exponering som människor utsätts för estimeras.  
 
Därefter genomförs en uppskattning av föroreningarnas påverkan på människors dödlighet 
(mortalitet) och sjuklighet (morbiditet) genom att tillämpa s.k. exponerings-responssamband 
(ER). Till sådana effekter hör bl.a.; antal astmaattacker, sjukhusinläggningar och effekter på 
dödlighet hos populationen, vilka kan beräknas med hjälp av antal förlorade levnadsår (Years 
of life years lost, YOLL). För att fastställa den externa kostnaden för en luftförorening 
multipliceras antalet fall (respons) med det monetära enhetsvärdet per fall. De monetära 
värdena är oftast uttryckta i termer av betalningsvilja för att undvika en viss effekt (Bickel 
m.fl., 1996; Nerhagen m.fl., 2005). Vi fokuserar i första hand på små partiklar (PM2.5) till 
följd av att de är den förorening som, enligt WHO, har störst påverkan på människors hälsa. 
Både primära emissioner av partiklar som sprids lokalt (inom några kilometer från utsläpps-
källan) och sekundära partiklar (sulfat och nitrat) vilka har en regional påverkan, hör till 
denna grupp av partiklar. Medan effekterna från primära partiklar fokuserar på hälsoeffekter, 
påverkar sekundära partiklar även ekosystemet (Nerhagen m.fl., 2005). Vi kommer att foku-
sera på luftföroreningarnas lokala effekter och därmed de hälsoeffekter som är förknippade 
med dessa. 
 
Det är viktigt att hålla isär olika sorters partiklar. Avgaspartiklar är små partiklar som är lätta 
att andas in (PM2.5). Grova partiklar (PM10), vilka till största del består av slitagepartiklar och 
som uppkommer vid användningen av vägar och från fordon, kan också inhaleras (SIKA, 
2009). Slitagepartiklar antas inte ha någon långtidseffekt på mortalitet; däremot finns stöd för 
åtminstone kortsiktig påverkan på både morbiditet och mortalitet, vilket innebär att det sker 
en underskattning av kostnaderna för luftföroreningar i de fall dessa inte tas med i 
värderingen (Nerhagen m.fl., 2005). I Tabell 2.1 visas de effekter på mortalitet och morbiditet 
till följd av utsläpp av avgaspartiklar som tagits fram i en studie av VTI och TFK i Sverige 
samarbete med IER i Stuttgart, den s.k. svenska ExternE (Bickel m.fl., 2002; Nerhagen och 
Johansson, 2003; Johansson och Ek, 2003).  
 



SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har genom sitt deltagande i ASEK (Arbets-
gruppen för samhällsekonomiska kalkylvärden)10 arbetat fram kalkylvärden för transport-
sektorns externa kostnader. Dessa inkluderar bl.a. kostnaden av lokala luftföroreningar. De 
hälsoeffekter till följd av luftföroreningar som uppstår vid förbränning av fossila bränslen och 
som tas med i ASEK:s beräkningar är förkortad livstid (mortalitet) och ökad morbiditet. 
Metoden som använts för att ekonomiskt värdera mortalitet går ut på att omvandla värdet på 
ett statistiskt liv (Value of a statistical life, VSL) till värdet för ett förlorat levnadsår (Value of 
a life year lost, VOLY). ASEK tillämpar det VSL-värde som används för trafikolyckor, vilket 
uppgår till 21 miljoner kronor (2006 års prisnivå). Det är här viktigt att notera att VSL 
hänvisar till värdet för ett statistiskt liv, inte livet eller individen i sig själv. Avsikten med det 
här måttet är att värdera nyttan av en åtgärd som ger upphov till ett mindre dödsfall, statistiskt 
sett. 
 

Tabell 2.1: Lokala hälsoeffekter till följd av partikelutsläpp* 

Påverkan Effekter 

Människors hälsa – mortalitet Minskning av förväntad livslängd till följd av akut och kronisk mortalitet  

Sjukhusinläggning till följd av sjukdom i andningsorganen 

Dagar med begränsad aktivitet 

Sjukhusinläggning till följd av cerebrovaskulära sjukdomar 

Hjärtsvikt 

Fall där bronchodilator används 

Fall av kronisk bronkit 

Fall av kronisk hosta hos barn 

Hosta hos astmatiker 

Människors hälsa – morbiditet  

Mildare symptom i andningsorganen 

* De partiklar som avses här är PM2.5 och PM10, och även sekundära partiklar (sulfat och nitrat) är inkluderade i 
mortalitetseffekterna. Beteckningarna 2.5 och 10 står för den maximala storleken på partiklarna uttryckt i 
mikrometer. 

Källa: Bickel m.fl. (2002). 

 

Värdet av morbiditetseffekter är inte framräknat på samma sätt som i ExternE. Detta har i 
stället räknats ut som en procentsats av värdet för mortalitet, vilket gör det svårt att urskilja de 
olika komponenterna som utgör det totala värdet (Nerhagen m.fl., 2005). För att räkna ut 
värdet av luftföroreningarnas lokala effekter i kronor per kg använder sig ASEK av en metod 
som går ut på två steg.  
 

                                                 
10 Detta är en grupp bestående av representanter för användarna av de samhällsekonomiska modellverktygen 
inom transportsektorn och några andra intressenter (Kinell m.fl., 2009). 



Först estimeras mängden exponeringsenheter per kg utsläpp på den specifika platsen med 
hjälp av följande ekvation: 
 

Exponering = 0.029 * Fv * B0.5    
   (1) 
 
där Fv är den s.k. ventilationsfaktorn för den berörda tätorten (exponeringen per person och kg 
utsläpp), och där B representerar befolkningsmängden i det berörda området (SIKA, 2009). I 
Figur 2.2 visas Sverige indelat i olika ventilationszoner, och för dessa zoner gäller att zon 1-2 
har en ventilationsfaktor på 1,0 (referensalternativ), medan zonerna 3,4 samt 5 har ventila-
tionsfaktorer på 1,1, 1,4 respektive 1,6.  
 
 

 
Figur 2.2: Ventilationszoner för Sverige 

Källa: SIKA (2009) 
 
 
För att beräkna värdet av utsläpp uttryckt i kronor kg för ett område multipliceras den 
specifika exponeringen för den berörda tätorten med värdet per exponeringsenhet för varje 
substans. Vid beräkning av lokala effekter från partiklar rekommenderar ASEK ett monetärt 
värde på 543 kr/exponeringsenhet.11 Observera att kostnaden för luftföroreningar på 
landsbygd är lika med kostnaden för regionala effekter medan motsvarande kostnad för tätort 
är lika med summan av kostnaden för regionala och lokala effekter (SIKA, 2009). Dock 
beräknas inte kostnaden för effekter till följd av partikelutsläpp på regional nivå av ASEK. 

                                                 
11 Omräknat till 2009 års prisnivå (från 1996 års prisnivå) med hjälp av SCB:s prisomräknare (SCB, 2010). 



Denna metod kan användas när man är säker på att en specifik åtgärd har en inverkan på ett 
specifikt område. När däremot effekten från en åtgärd är svår att tillskriva ett specifikt område 
kan en generell ventilationsfaktor och populationsstorlek användas. Vägverket tillämpar 
Landskrona, där populationen är 27 000 invånare och ventilationsfaktor är satt till 1.0, som 
referensort.  
 
I Tabell 2.2 presenteras ekonomiska värderingar av lokala effekter från avgaspartiklar för ett 
antal tätorter, allt framräknat av ASEK. De värden som rapporteras består till största del av 
hälsoeffekter, men även en del nedsmutsningseffekter är medräknade (SIKA, 2009). 
 

 
Tabell 2.2: Ekonomisk värdering av lokala effekter från partiklar (2009 års prisnivå) 

 
Tätort 

 
Population 

 
Ventilationsfaktor 

 
Värde (kronor per kg)  

 

Uppsala 120 000 1.0 5 453,52 

Falun 36 000 1.4 4 181,88 

Södertälje 57 000 1.0 3 757,99 

Laholm 5 600 1.0 1 178,85 

Källa: SIKA (2009) 

 

Dessa siffror ligger väl i linje med andra skandinaviska studier (se t.ex. Rosendahl, 1998), 
men litteraturen tyder också på att estimaten kan skilja sig åt väsentligt beroende på vilka 
antaganden som görs.12 Forslund m.fl. (2007) redovisar t.ex. resultat från en studie som 
estimerat värdet av reducerade partikelutsläpp i Stockholms innerstad, som tyder på ett värde 
motsvarande drygt 11 000 kronor per kg partiklar (se också Kinell m.fl., 2009). I Bickel m.fl. 
(2006) redovisas schablonvärden för svenska förhållanden och där anges att reducerade 
partikelutsläpp i tätort motsvarar ett samhällsekonomiskt värde på drygt 4000 kronor per kg 
medan motsvarande ekonomiska värde på landsbygden uppskattas till ca 400 kronor per kg.  

I den analys som följer i avsnitt 4 följer vi i stora drag de resultat som Bickel m.fl. (2006) 
redovisar, och som också rimmar väl med de värden som presenteras i Tabell 2.2. För att 
belysa de skillnader som finns mellan regioner samt de osäkerheter som existerarantar vi tre 
olika värden för undvikta partikelutsläpp: (a) 400 kronor per kg för landsbygd; (b) 2000 
kronor per kg för liten tätort; samt (c) 4000 kronor per kg för stort tätort.  

2.3 Det samhällsekonomiska värdet av minskat kväveläckage från jordbruket 

Förutom själva utvinningen av metangas i rötkammaren har biogasrötning även den effekten 
att växtnäringsnyttan ökar i restprodukten. Vid rötning av stallgödsel får rötresterna efter 
rötningen en större andel ammoniumkväve, jämfört med ickerötad stallgödsel. Eftersom 
kvävet då blir bättre växttillgängligt kan konventionella gårdar reducera sin användning av 

                                                 
12 Se t.ex. Nerhagen m.fl. (2005) för en grundlig genomgång av den ansats som nyttjas av ASEK samt ExternE.  



mineralgödselmedel (industriellt producerat konstgödningsmedel) med motsvarande mängd. 
En generell siffra på rötning av all typ av stallgödsel (en avvägd siffra baserad på flertalet 
forskningsresultat i Naturvårdsverkets rapport 5985 Sveriges åtagande i BSAP, förslag till 
nationell åtgärdsplan) är att andelen ammoniumkväve i stallgödseln ökar med 10 procent (se 
också avsnitt 5). Detta ger enligt samma källa en möjlig minskning av mineralgödsel med 0,3 
kg N-mineralgödsel per ton rötad stallgödsel. Det betyder att biogasrötning kan bidra till att 
minska övergödningen i Östersjön. I detta avsnitt syftar vi till att ta fram en ekonomisk 
värdering som kan representera denna minskning. 

Värderingen av minskade tillförsel av näringsämnen till havet skiljer sig från värderingen av 
växthusgaser och partiklar i åtminstone två aspekter. För det första är problemen med 
tillförsel av näringsämnen ett regionalt problem, i motsats till växthusgasproblemet som är ett 
globalt problem och partikelproblemet som är ett lokalt problem. Det betyder att skadan till 
följd av ökade utsläpp av växthusgaser är oberoende av var utsläppen sker, medan skadar från 
utsläpp av partiklar är helt avhängig utsläppskällans lokalisering. För tillförsel av närings-
ämnen är situationen annorlunda än båda dessa ytterligheter. Exempelvis är effekten på 
vattenkvalitén i Stockholms skärgård större om tillförseln sker nära Stockholm än om 
tillförseln är i Luleå, men ändå inte helt oberoende beroende på strömmar och vindar. För det 
andra beror tillförseln till havet på var utsläppskällan är lokaliserad. Det betyder konkret att 
effekten på tillförseln till havet av en reduktion av kväve med 1 kg beror på var reduktionen 
sker. Sammantaget innebär detta förstås att värderingen av reducerade utsläpp av kväve i 
lantbruket blir komplicerad eftersom vi måste skilja på tillförsel till havet (recipienten) och 
reduktion vid källan. Det betyder exempelvis att tillförseln till havet, och därmed skadan och 
värdet, av en reduktion med 0,3 kg N-mineralgödsel i lantbruket beror på var i landet 
biogasproduktionen sker. 

I de värderingsstudier som ligger till grund för de värden vi använder är det värdet per kg 
tillfört kväve till havet som fokuseras. Det betyder att för att värdera reduktionen av tillförsel 
till följd av minskad användning av konstgödsel måste vi vikta reduktionen vid källan med en 
tillförselkoefficient. I Tabell 2.3 redovisas tillförseln vid havet av 1 kg tillförsel av gödsel för 
källan i olika avrinningsområden. Läckagesiffrorna är hämtade från Brännlund och Gren 
(1999), och retentionssiffrorna är från Brandt och Ejhed (2002).  

 
Tabell 2.3: Tillförsel av kväve till hav som andel av 1 kg  

applicerad konstgödsel i jordbruket 

Avrinningsområde Läckage Kvar efter retention Tillförsel till hav 

Bottenviken 0.04 0.67 0.03 
Bottenhavet 0.06 0.69 0.04 
Östersjön 0.12 0.59 0.07 
Öresund 0.3 0.70 0.21 
Kattegatt 0.12 0.66 0.08 
Skagerack 0.24 0.70 0.17 
Genomsnitt 0.15 0.67 0.10 
Viktat genomsnitt*   0.09 

* De vikter som har använts är gödselvolymerna i respektive region (Brännlund och Gren, 
1999). 



Källor: Egen konstruktion med data från Brännlund och Gren (1999) samt Brandt och Ejhed (2002). 

Från tabell 2.3 framgår det att effekten av tillförseln av kväve till havet varierar kraftigt 
beroende på var källan till kväve finns. Exempelvis ser vi att en reduktion med 1 kg kväve i 
Skåne är 7 gånger mer värd, i termer av tillförsel till havet, än samma reduktion i Norrbotten. 
Det betyder i sin tur att en fullständig analys förutsätter var i landet biogas produceras. Ett 
rimligt antagande är att biogasproduktionen är starkt korrelerad med jordbruksproduktionen, 
vilken i sin tur är starkt korrelerad med användningen av gödsel. Givet detta antagande är det 
volymviktade genomsnittet som presenteras i Tabell 2.3 en rimlig skattning på nettotillförseln 
av kväve av ett 1 kg N. Från Tabell 2.3 ser vi att det viktade genomsnittet är nära det 
aritmetiska medelvärdet. Anledningen är att de största skillnaderna i läckage och retention är 
för de nordligaste avrinningsområdena, vilka svarar för en mycket liten volymandel.  
 
Givet att vi har en skattning på hur ett ton gödsel som används för biogasproduktion påverkar 
tillförseln av kväve till havet så kan vi nu använda oss av de värderingsstudier som finns på 
området. Det finns i grunden två typer av studier som kan användas för att värdera tillförsel av 
kväve. I den ena typen frågar man i princip om betalningsviljan för att minska tillförseln av 
näringsämnen (Frykblom, 1998; Sandström, 1996). I den andra typen får respondenter ta 
ställning till hur mycket man är villig att betala för förbättrat siktdjup (Soutukorva, 2001; 
Söderquist och Scharin, 2000). Som grund för den värdering som ges här är den första typen. 
 
I Söderquist (2009) ges en översikt och rekommenderade värden som bör användas i sam-
hällsekonomiska kalkyler. Naturligtvis är de siffror som presenteras, även intervallet, förknip-
pat med osäkerhet och vissa svagheter. En uppenbar svaghet är att de betalningsviljestudier 
som värdena baseras på avser tillförseln av näringsämnen i två väldigt specifika och avgrän-
sade områden; Stockholms skärgård och Laholmsbukten. Båda dessa områden är populära 
rekreationsområden, vilket kan innebära en viss överskattning när man tillämpar värdet i alla 
avrinningsområden. En allmän kritik mot betalningsviljestudier som brukar anföras är att de 
är behäftade med ”hypotetisk bias”. Med det menas att på grund av att studierna är 
hypotetiska, dvs. respondenterna behöver inte faktiskt betala den summa de anger, så tenderar 
man att överdriva betalningsviljan. I Söderquist (2009) görs en schablonmässig korrigering av 
sådan möjlig bias genom att dividera den erhållna betalningsviljan med 3. Schablonvärdet är 
taget från Svensson (2009) där betalningsviljan att undvika trafikolyckor studeras. Det är inte 
uppenbart att värdet 3 som Svensson kommer fram till gäller för en helt annan vara som 
exempelvis reduktion av kväve. Baserat på tidigare studier kan det samhällsekonomiska 
värdet av minskat kväveläckage uppskattas till 11-211 kronor per kg N med ett schablon-
värde på 74 kronor. Om vi använder Söderquists (2009) ansats för att korrigera för hypote-
tisk bias ligger värdet i intervallet 4-70 kronor per kg med ett schablonvärde på 31 
kronor.  



Kapitel 3 

UTSLÄPP AV METAN OCH LUSTGAS VID FÖRÄNDRAD 
GÖDSELHANTERING 

 

 

Ökad biogasproduktion innebär en förändrad hantering och lagring av substrat och rötrester, 
vilket i sin tur genererar förändrade utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas från 
jordbruket (Börjesson och Berglund, 2003). I detta fall beräknas endast nettoutsläppen av 
metan och lustgas utifrån vad som avgår från lagrad respektive rötad gödsel. De direkta 
effekterna av biogasproduktion (rötning) jämfört med fallet när man bara lämnar resterna 
(lagring) är i huvudsak minskade metanutsläpp, dvs. metanet ”fångas” i en rötningskammare 
och skulle annars ha emitterats till atmosfären. Utsläppen av lustgas påverkas då rötresterna 
sprids men ersätter t.ex. icke-rötad flytgödsel. Om t.ex. rötgasen ska användas (och uppgra-
deras) i en central anläggning för att producera drivmedel för personbilar och sedan ersätta 
t.ex. bensin i personbilar tillkommer positiva emissioner av metan men också reduktioner av 
inte minst koldioxidutsläppen (se t.ex. Börjesson och Berglund, 2003). Dessa systemeffekter 
analyseras dock inte i detta avsnitt.  
 
3.1 Reducerade utsläpp av metan då stallgödsel används för biogas  

Exemplet bygger på data som sammanställts av Jordbruksverket (Olof Enghag) och innebär 
en jämförelse av lagring respektive rötning av s.k. nötflytgödsel på en svensk gård i kallt 
klimat.13 Vid lagring av flytgödsel sker spontana utsläpp av metan från de nedbrytningspro-
cesser som sker. Genom att införa rötning reduceras dock de direkta utsläppen av metan, detta 
genom att metangasen kan nyttiggöras som bränsle. Avsevärt mindre utsläpp sker sedan vid 
lagring av rötresterna jämfört med lagring av orötad stallgödsel.  
 
Beräkningarna nedan bygger på att GWP (Global Warming Potential) värdet för metan numer 
är satt till 25*CO2 enligt IPCC-riktlinjerna. Följande effekter fås då vid konventionell lagring 
samt vid fallet då nötflytgödseln går direkt från stallet in i rötningsprocessen (dvs. inga 
metanutsläpp innan rötningen).  

 Varje ton lagrat nötflytgödsel ger upphov till utsläpp av metan motsvarande 13,76 kg 
CO2-ekvivalenter (Enghag (2009) baserat på Rodhe m.fl. (2008)).  

 Varje ton rötat nötflytgödsel ger upphov till utsläpp av metan motsvarande 2,59 kg 
CO2-ekvivalenter (Enghag (2009) baserat på Edström m.fl. (2008)).  

Detta ger en nettoreducering av metanavgången motsvarande 11,17 kg CO2-ekvivalenter 
per ton rötat nötflytgödsel. Metanproduktionen (och i slutändan biogaspotentialen) från 
olika typer av stallgödsel skiljer sig åt (beroende på bl.a. gödseltyp och lagringstid innan 
rötning), men en generell bedömning (se t.ex. Jordbruksverket, 2008) är att metanproduk-
tionen motsvarar 175 Nm3 metan per ton TS (torrsubstans) stallgödsel (Linné m.fl., 2008). 
Detta motsvarar i sin tur ca 23 Nm3 metan per ton stallgödsel (givet en TS-halt på 13 procent). 

                                                 
13 Enghag noterar att de resultat som redovisas för nötflytgödsel bör även vara en någorlunda god approximation 
för situationen på gårdar med svinflytgödsel.  



1 Nm3 metan har ett energiinnehåll på ca 10 kWh eller alternativt 35 MJ biogas (bränsle), men 
den biogas som kan utvinnas från nöt- och svinflytgödsel har i regel en metanhalt på 65-75 
procent (Persson, 2006). Detta innebär att energiinnehållet i ett ton stallgödsel är ca 560 MJ 
(23*0.7*35). Detta innebär sammantaget att ovanstående nettoreducering av metan motsvarar 
19,9 g CO2-ekvivalenter per MJ biogas. 
 
Det ska naturligtvis noteras att dessa siffror är behäftade med osäkerheter. De källor som vi 
förlitat oss på är dock av relativt sent datum (2008) och gäller för specifikt svenska förhållan-
den. Mer specifikt bygger ovanstående bedömningar på fältstudier på en typisk mellansvensk 
gård. Börjesson och Berglund (2003, Tabell 5.1) jämför också emissioner av metan vid 
konvenionell flytgödsellagring respektive vid rötning, och presenterar nettoemissions-
minskningar för metan som uppgår till 1,3 kg metan per ton rötat stallgödsel. Detta motsvarar 
ca 32,5 kg CO2-ekvivalenter per ton rötat nötflytgödsel (givet en GWP på 25). Detta resulterar 
efter konvertering i 58,0 CO2-ekvivalenter per MJ biogas, dvs. en effekt som är nästan tre 
gånger högre än den som presenteras ovan. Dessa siffror baseras på en dansk studie från 2001. 
Ovanstående skillnader studierna emellan kan bl.a. förklaras av att metanavgången från lagrad 
flytgödsel normalt sett är störst i södra Sverige och avtar ju längre norrut vi kommer på grund 
av det kallare klimatet (Lantz och Börjesson, 2010). Givet denna osäkerhet om den faktiska 
metanavgången presenterar vi nedan två alternativa samhällsekonomiska värden för de 
undvikta metanutsläpp som en ökad biogasproduktion i jordbruket innebär.  
 
Förutom själva utvinningen av metangas i rötkammaren kan biogasrötning ha andra effekter. 
Rötning innebär att växtnäringsnyttan ökar. Vid rötning av stallgödsel får rötresterna efter 
rötningen en större andel ammoniumkväve, jämfört med icke-rötad stallgödsel. Eftersom 
kvävet då blir bättre växttillgängligt kan konventionella gårdar reducera sin användning av 
mineralgödselmedel (industriellt producerat konstgödningsmedel) med motsvarande mängd 
(se också avsnitt 5). En generell siffra på rötning av all typ av stallgödsel (en avvägd siffra 
baserad på flertalet forskningsresultat som presenteras i Naturvårdsverket (2009)) är att 
andelen ammoniumkväve i stallgödseln ökar med 10 procent. Detta ger enligt samma källa en 
möjlig minskning av mineralgödsel med 0,3 kg N-mineralgödsel per ton rötad stallgödsel. 
Enligt Davis och Haglund (1999) kan ett ton stallgödsel som rötas ersätta 0,3 kg kväve-
mineralgödsel som annars skulle ge upphov till 2,02 kg CO2-ekvivalenter. Det bör noteras att 
denna effekt inkluderar alla undvikta utsläpp av växthusgaser (och inte endast metan). 
Börjesson och Berglund (2003, Tabell 5.4) undersöker också denna effekt och deras resultat 
tyder på att för metan isolerat är denna indirekta effekt närmast försumbar (och motsvarar en 
nettoreduktion av metan på 0,2 kg CO2-ekvivalenter per ton stallgödsel). 
 
3.2 Reducerade utsläpp av lustgas då stallgödsel används för biogas  

Vid spridning av flytgödsel och rötrester påverkas utsläppen av lustgas,14 men denna risk 
anses normalt vara något lägre för rötrest än för orötad flytgödsel men det är överlag mycket 
svårt att bedöma nettoeffekterna på dessa utsläpp. Lustgasutsläppen vid spridning av gödsel 

                                                 
14 För gårdar med fastgödselsystem (eller djupströbädd) sker det utsläpp av lustgas redan vid hanteringen och 
lagringen av stallgödslet, medan för flytgödselsystem sker nästan alla lustgasutsläpp vid spridningen av gödseln 
till åkermark. Det ska samtidigt noteras att flytgödselsystem är den dominerande gödselhanteringen för gårdar 
med mjölk- och slaktsvinsproduktion (Berglund m.fl., 2009), och dessa gårdar är i regel de bäst lämpade för 
biogasanläggningar på gårdsnivå.  



påverkas av en mängd faktorer såsom spridningsteknik, kväveupptag i grödans rötter samt 
kvävegödselgiva. I Sverige antas som regel att 0,8 procent av det tillförda kvävet i 
mineralgödselkväve samt motsvarande 2,5 procent för stallgödselkväve avgår som lustgas 
(Kasimir-Klemendtsson, 2001). Med den högre andelen växttillgängligt kväve bör rötresterna 
(liksom mineralgödseln) läcka mindre lustgas jämfört med den orötade stallgödseln eftersom 
grödan kan ta upp mer av kvävet. Samtidigt innebär en högre andel lättlösligt och växttill-
gängligt kväve större risker för läckage av lustgas vid icke-optimala spridningsförhållanden 
(t.ex. blöt mark med fluktuerande vattenstånd). Rätt utnyttjad under gynnsamma förhållanden 
ger med andra ord rötningen av stallgödsel mindre lustgasutsläpp.  
 
Det har varit svårt att hitta kvantifieringar av denna effekt för svenska förhållanden. Börjesson 
och Berglund (2003) redovisar dock siffror som i grunden bygger på danska förhållanden, och 
dessa indikerar en nettoreduktion av lustgasutsläppen motsvarande 29 mg N2O per MJ biogas 
då rötrester i stället för gödsel sprids.15 Tar vi hänsyn till lustgasens GWP (310 på 100 års 
sikt) får vi en nettominskning på 9,0 g CO2-ekvivalenter per MJ biogas. I fallet med lustgas 
har vi tyvärr inga alternativa beräkningar att jämföra med för att illustrera eventuella osäker-
heter. De samhällsekonomiska värden som presenteras nedan bygger på ovanstående skatt-
ning.  
 
3.3 En sammanställning av samhällsekonomiska effekter: metan och lustgas 

I avsnitt 2.1 diskuterades frågan om hur reduktionen av växthusgaser kan värderas i ekono-
miska termer. Tabell 3.1 sammanfattar de ekonomiska värden som de minskade utsläppen av 
metan respektive lustgas omfattar, här uttryckt per MJ producerad biogas. Det bör återigen 
noteras att de effekter vi uppmärksammar här är endast de som rör nettoutsläppen av metan 
och lustgas (och de eventuella reduktioner av andra växthusgaser såsom koldioxid som följer 
av den ändrade hanteringen rapporteras inte). För metan redovisas dessutom två alternativ, ett 
för mellersta Sverige och ett för Danmark. Dessa uppskattningar är dock inte nödvändigtvis 
representativa för de respektive regionerna; de baseras på enstaka fältstudier varför resultaten 
inte nödvändigtvis behöver vara överförbara till andra platser i samma region.  

 

Tabell 3.1: Ekonomiskt värde av reducerade växthusgasutsläpp, kronor per MJ biogas 

 Pris på CO2-ekvivalenter (per kg) 

Växthusgas 0,20 kr per kg CO2-ekv 1,00 kr per kg CO2-ekv 

Metan (CH4): Mellansverige 0,0040 0,0199 

Metan (CH4): Danmark 0,0117 0,0580 

Lustgas (N2O): Danmark 0,0018 0,0090 

 

                                                 
15 Vid spring av rötrest uppskattas lustgasutsläppen till 25 g per ton gödsel medan motsvarande utsläpp vid 
spridning av flytgödsel bedömas vara 41 g per ton. Detta ger en nettoreduktion på 16 g per ton vilket i 
energitermer motsvarar 0,029 g per MJ (16/560). Det kan också noteras att lustgasutsläppen från spridning av 
handelsgödsel är jämförbara med motsvarande utsläpp som fås vid spridning av rötrest (se t.ex. Petersen, 1999).  



Värdena är små eftersom MJ är en förhållandevis liten enhet i energitermer. För att sätta dessa 
siffror i ett mer begripligt sammanhang kan vi notera att under 2006 var produktionen av 
biogas från svenska gårdar (inklusive pilotanläggningar) ca 20 GWh per år (Persson, 2006). 
Givet att 10 kWh = 35 MJ biogas (se ovan), motsvarar detta 70 miljoner MJ. Med andra ord, 
om denna produktion fördubblas på grund av investeringar i nya gårdsanläggningar i 
Mellansverige skulle det samhällsekonomiska värdet av undvikta metanutsläpp uppgå till 
280 000 kronor eller 1 393 000 kronor (beroende på vilket koldioxidpris som antas). Om de 
danska siffrorna används får vi i stället betydligt högre effekter, dvs. 819 000 kronor vid det 
lägre koldioxidpriset samt 4 060 000 kronor vid det högre. Motsvarande siffror för lustgas är 
126 000 kronor (givet ett koldioxidpris på 0,20 kr per kg CO2-ekv) samt 630 000 kronor 
(givet ett koldioxidpris på 1,00 kr per kg CO2-ekv).  
 
Detta kan ställas i förhållande till den totala produktionskostnaden för rågas, som uppskattas 
till ca 0,35 kronor per kWh (dvs. 0.1 kr per MJ) (Edström m.fl., 2008), vilket således 
motsvarar ca 7 000 000 kronor i kostnader för en fördubbling av 2006 års gårdsbaserade 
produktion av rå biogas. Det bör dock noteras att i denna siffra ingår inte kostnaderna för 
slutanvändning (t.ex. en kraftvärmeanläggning), och ej heller för gasledning från den gårds-
baserade anläggningen till användaren av gasen.  
 
 



Kapitel 4 

UTSLÄPP AV PARTIKLAR I SAMBAND MED 
TRANSPORTARBETE 

 
 
I detta avsnitt beräknas det samhällsekonomiska värdet av minskade emissioner av partiklar 
från användandet av biogasfordon. Svaret på denna fråga kommer att vara avhängigt: (a) hur 
biogasen framställs (t.ex. rötning av gödsel eller organiskt hushållsavfall); (b) de systemav-
gränsningar som görs; samt (c) vilket referensfall som ersätts (t.ex. bensin i personbilar). 
Delavsnitten redovisar resultaten från ett antal ”scenarier”; alla möjliga alternativ analyseras 
inte men i förekommande fall kommenterar vi utfallen om alternativa antaganden görs. Vi 
fokuserar på två huvudfall: personbilar där biogas ersätter bensin samt tunga fordon (lastbilar) 
där biogasen ersätter diesel. För respektive huvudfall analyseras dessutom effekterna av att 
framställa biogasen från stallgödsel respektive organiskt avfall.  
 
4.1 Reducerade utsläpp av partiklar då biogas ersätter bensin i personbilar 

I detta avsnitt analyserar vi det fall där biogas från stallgödsel respektive organiskt avfall 
används för att ersätta bensin i personbilar. Å ena sidan ger biogassystemet upphov till 
partikelemissioner men dessa kompenseras (som vi ska se nedan) av än större reduktioner i 
den oljebaserade användningen. Vi utgår nedan från en jämförelse av de partikelemissioner 
som uppstår under hela biogaskedjan (råvarutransport, framställning, användning etc.) jämfört 
med motsvarande oljebaserade system (s.k. systemeffekter). Det första delavsnittet behandlar 
alternativet då biogasen framställs genom rötning av stallgödsel medan det andra delavsnittet 
analyserar motsvarande effekter då organiskt industri- och hushållsavfall rötas (i stället för att 
komposteras).  
 
Systemeffekter personbil: biogas från rötning av gödsel) 

Vi utgår i våra beräkningar från att rötning av stallgödsel (inklusive uppgradering) används 
för att ersätta den fossilbaserade bränslekedjan samt på så sätt också undvika lagring av 
gödsel. Underlaget för detta alternativ bygger i stor utsträckning på Börjesson och Berglund 
(2003). Vi antar att biogasen baseras på stallgödsel, och produceras i en central anläggning, 
och där även driften av anläggningen ger upphov till partikelemissioner. I beräkningen tas 
också hänsyn till att biogasen – för att användas för fordonsdrift – måste uppgraderas till 
naturgaskvalitet med 97 procents metaninnehåll, samt att substratet måste transporteras till 
den centrala biogasanläggningen (båda steg som också adderar något till de totala utsläppen 
av partiklar).  
 
De totala emissionerna av partiklar vid framställningen av biogas från gödsel (inklusive upp-
gradering) beräknas av Börjesson och Berglund (2003) till 2,3 mg partiklar mer MJ biogas. 
Vid användningen av biogas som drivmedel i personbilar tillkommer dessutom utsläpp mot-
svarande 1,7 mg partiklar per MJ.16 Detta ger totala utsläpp från biogascykeln motsvarande 
4,0 mg partiklar per MJ biogas. Motsvarande siffror för den oljebaserade bränslekedjan 

                                                 
16 Börjesson och Berglund (2003) rapporterar att vid slutanvändning av biogas i en personbil genereras 10 mg 
partiklar per MJ motoreffekt, något som vid en verkningsgrad på 0.17 motsvarar 1,7 mg per MJ bränsle.  



uppgår till 4,8 mg partiklar per MJ biogas (Blinge m.fl., 1997). Dessutom fås en indirekt  
miljövinst i form av ett minskat behov av handelsgödsel och därmed minskade emissioner av 
partiklar från denna tillverkning på grund av ett ökat utnyttjande av kväve och fosfor. Denna 
effekt motsvarar enligt Börjesson och Berglund (2003, Tabell 5.5) en ytterligare nettoredu-
cering på 0,3 mg per MJ biogas. Detta ger sammantaget en nettoreducering av partikelut-
släppen på ca 1,1 mg partiklar per MJ biogas (alternativt ca 5 mg partiklar per MJ 
motoreffekt givet en antagen verkningsgrad på 17 procent för personbilar).  
 
Systemeffekter personbil: biogas från industri- och hushållsavfall 

Reduktionerna i partikelutsläppen för personbilar bedöms bli ännu högre i motsvarande 
scenarier där ett biogassystem baserat på organiskt avfall från livsmedelsindustrin respektive 
hushållen ersätter storskalig kompostering samt en fossilbaserad bränslekedja för personbilar 
(Börjesson och Berglund, 2003). Resultaten är likartade för det industriella och hushålls-
baserade avfallet och visar på en nettoreduktion på ca 2,6 mg partiklar per MJ biogas (eller 
ca 15 mg partiklar per MJ motoreffekt). Denna mer omfattande nettoreduktion jämfört med 
gödselfallet förklaras framförallt av att framställningen av biogas baserat på avfall bedöms 
generera mindre partikelutsläpp. Vi antar även här att avfallet behandlas (och uppgraderas) i 
en central anläggning. För det avfall som kommer från livsmedelsindustrin får vi genom-
snittliga utsläpp vid framställningen motsvarande ca 1,5 mg partiklar per MJ biogas (att 
jämföra med 2,3 mg partiklar per MJ då biogasen baseras på stallgödsel). Vid användningen 
av biogas som drivmedel i personbilar tillkommer dessutom samma mängd utsläpp som i 
fallet med stallgödsel, dvs. 1,7 mg partiklar per MJ biogas. 
 
Börjesson och Berglund (2003, Tabell 5.4) räknar också i sin systemanalys med den indirekta 
miljövinst som uppstår i form av minskat behov av handelsgödsel och därmed minskade 
emissioner från denna tillverkning på grund av ett ökat utnyttjande av kväve och fosfor (se 
också ovan). I fallet med partikelutsläpp bedöms denna miljövinst väsentligt högre för ett 
biogassystem baserat på avfall jämfört med gödsel, och detta gäller inte minst för det avfall 
som kommer från hushållen. Den motsvarar enligt Börjesson och Berglund (2003, Tabell 5.5) 
en nettoreduktion på 1,0 mg partiklar per MJ.  
 
4.2 Reducerade utsläpp av partiklar då biogas ersätter diesel i tunga fordon 

I detta avsnitt belyser vi effekterna på partikelutsläppen då biogas från stallgödsel respektive 
organiskt industri- och hushållsavfall ersätter diesel i tunga lastbilar (alternativt stadsbussar 
som normalt antas ha ungefär lika stora partikelutsläpp mer kilometer). Analysen visar att 
reduktionen av partikelutsläpp per MJ motoreffekt är betydligt mer omfattande för lastbilar 
jämfört med personbilar (trots att motorverkningsgraden är väsentligt högre, 30-40 procent, 
för lastbilsmotorer). Den viktigaste anledningen till detta är högre partikelutsläpp från diesel 
jämfört med bensin. Energimyndigheten (2006) noterar t.ex. att utsläppen från biogasdrivna 
(tunga) lastbilar är ca 12-56 mg per kilometer, medan motsvarande utsläpp från diesellastbilar 
ofta kan vara ca 130 mg per kilometer (Vägverket och Naturvårdsverket, 2009).  
 
Även i detta fall analyserar vi dock de totala systemeffekterna då biogas ersätter diesel, och 
således inte endast effekterna på användarsidan. Det kan dock noteras att i analysen antas att 
utsläppen av partiklar från tunga biogasfordon är ca 32 mg per kilometer (se också Uppenberg 
m.fl., 2001).  



Systemeffekter lastbil: biogas från rötning av gödsel 

Nedanstående beräkningar bygger på samma grundantaganden om biogasens framställning 
från stallgödsel som användes ovan. De totala emissionerna av partiklar vid framställningen 
av biogas från gödsel blir därför lika stora som i fallet med biogas för personbilar, dvs. 2,3 mg 
partiklar mer MJ biogas. Vid användningen av biogas som drivmedel i lastbilar tillkommer 
dessutom utsläpp motsvarande 1,5 mg partiklar per MJ.17 Detta ger totala utsläpp från biogas-
cykeln motsvarande 3,8 mg partiklar per MJ biogas (Börjesson och Berglund, 2003). 
Motsvarande siffror för den oljebaserade bränslekedjan uppgår till 9,3 mg partiklar per MJ 
biogas (Blinge m.fl., 1997); det kan noteras att i detta fall sker de mest omfattande utsläppen 
(ca 8,4 mg partiklar per MJ) i samband med användningen. Till detta kommer också ovan 
nämnda indirekta miljöeffekt motsvarande 0,3 mg partiklar per MJ.  

Detta ger en nettoreducering av partikelutsläppen på ca 5,8 mg partiklar per MJ biogas 
(alternativt drygt 18 mg partiklar per MJ motoreffekt givet en antagen verkningsgrad på 30 
procent för lastbilar).  

Systemeffekter lastbil: biogas från industri- och hushållsavfall 

Precis som i fallet då biogas från industri- respektive hushållsavfall, i stället för att kompo-
steras, ersätter bensin i personbilar blir effekten på nettoreduktionen av partiklar mer omfat-
tande (än då biogasen framställs från stallgödsel). De viktigaste orsakerna till detta diskuteras 
ovan. Vi får i detta fall totala utsläpp från biogascykeln motsvarande 2,0 mg partiklar per MJ 
biogas (Börjesson och Berglund, 2003). Framställningen av biogasen ger – som påpekats 
ovan partikelutsläpp motsvarande 1,5 mg per MJ medan partikelutsläppen vid användningen 
också är 1,5 mg per MJ. Från detta måste vi dessutom subtrahera effekterna av ett minskat 
behov av handelskvävegödsel, en effekt som i detta fall motsvarar en nettoreduktion på 1,0 
mg per MJ.  
 
Eftersom den oljebaserade bränslekedjan ger upphov till utsläpp motsvarande 9,3 mg partiklar 
per MJ biogas får vi en nettoreduktion på 7,3 mg partiklar per MJ biogas (alternativt ca 25 
mg partiklar per MJ motoreffekt givet en antagen verkningsgrad på 30 procent för lastbilar). 
Även denna bedömning skiljer sig litet åt beroende på avfallet kommer från hushållen eller 
livsmedelindustrin.  
 
4.3 En sammanställning av samhällsekonomiska effekter: partiklar 

Tabell 4.1 sammanfattar ovanstående bedömningar av partikelutsläppen för olika biogas- och 
fossilbränslebaserade transportsystem. Det bör upprepas att för att komma fram till de 
nettoemissioner som redovisas ovan måste vi även ta hänsyn till de reducerade utsläpp av 
partiklar som uppstår i form av minskat behov av handelsgödsel och därmed minskade 
emissioner från denna tillverkning. Dessa indirekta miljövinster är mest framträdande då 
biogasen framställs från hushålls- och industriavfall och ersätter kompostering av avfallet, och 
i detta fall motsvarar de ca 1,0 mg partiklar per MJ biogas (Börjesson och Berglund, 2003, 
Tabell 5.5). Om t.ex. biogas från avfall ersätter bensin i personbilar får vi en nettoreduktion av 

                                                 
17 Börjesson och Berglund (2003) rapporterar att vid slutanvändning av biogas i en personbil genereras 5,0 mg 
partiklar per MJ motoreffekt, något som vid en verkningsgrad på 0.30 motsvarar 1,5 mg per MJ bränsle. Denna 
siffra är väl i linje med (men något lägre än) den som rapporteras i Uppenberg m.fl. (2001) (1,7 mg partiklar per 
MJ).  



partikelutsläppen på 1,6 mg per MJ (4,8-3,2), men från detta måste vi också subtrahera 
ovanstående indirekta effekt på 1,0 mg per MJ och den totala effekten blir 2,6 mg partiklar 
per MJ (se också ovan).  

En viktig observation från Tabell 4.1 är också att för referensfallen (bensin och diesel) sker de 
främsta utsläppen vid användningen av respektive bränsle medan utsläppen av partiklar för 
biogassystemen är mer jämnt fördelade över bränslets livscykel.  
 

Tabell 4.1: Emissioner av partiklar för olika bränslesystem (mg partiklar per MJ)* 

 Personbilar Tunga fordon (lastbilar) 

 Biogas Referens Biogas Referens 

 Stallgödsel Avfall Bensin Stallgödsel Avfall Diesel 

Produktion 2,3 1,5 1,2 2,3 1,5 0,9 

Användning 1,7 1,7 3,6 1,5 1,5 8,4 

Totalt 4,0 3,2 4,8 3,8 3,0 9,3 

* I denna analys bortses från att bränsleåtgången och därmed utsläppen per transporterad kilometer också skiljer 
sig åt mellan stad och landsbygd beroende på bl.a. trängseleffekter.  

 

I avsnitt 2.2 diskuterade vi hur tidigare studier tagit fram samhällsekonomiska värden (”pris-
lappar”) (uttryckt i kronor per kg) för partikelutsläpp. En viktig slutsats från denna analys är 
att det ekonomiska värdet av en given emissionsreduktion kommer att vara starkt beroende av 
var denna reduktion sker, inte minst om den sker i befolkningstäta områden (där exponeringen 
är hög) eller inte. De schablonvärden för Sverige som vi valt att basera analysen på är 400 
kronor per kg (landsbygd), 2000 kronor per kg (liten tätort), samt 4000 kronor per kg (stor 
tätort). Detta innebär också att de ekonomiska värden som är kopplade till reducerade parti-
kelutsläpp kommer att variera beroende på om utsläppen genereras vid framställningen eller 
vid användningen av biogasen.  

Diskussionen ovan visar att det samhällsekonomiska värdet av reducerade partikelutsläpp 
kommer att vara starkt avhängigt var utsläppen sker längs bränslekedjan. Tabell 4.2 visar ett 
antal möjliga utfall, som skiljer sig åt gällande vilka antaganden som gjorts angående den 
samhällsekonomiska värderingen vid tillförseln samt användningen av de olika bränslena. De 
scenarier som analyseras är följande:  

1. Biogasen ersätter endast bensin och diesel i stor tätort, dvs. på användarsidan räknar vi 
med en samhällsekonomisk prislapp på partikelutsläppen motsvarande 4000 kronor 
per kg. Produktionen och distributionen av alla bränslen (biogas, bensin och diesel) 
sker dock på landsbygden (där varje kg partiklar som släpps ut antas motsvara ett 
värde på 400 kr per kg). Det senare gäller också för de undvikta emissioner som sker 
vid produktionen av handelsgödsel.  

2. Biogasen ersätter endast bensin och diesel i stor tätort, dvs. på användarsidan räknar vi 
med en samhällsekonomisk prislapp på partikelutsläppen motsvarande 4000 kronor 



per kg. Produktionen och distributionen av alla bränslen (biogas, bensin och diesel) 
sker dock i liten tätort (där varje kg antas motsvara ett värde på 2000 kr per kg). Det 
senare gäller också för de undvikta emissioner, som sker vid produktionen av handels-
gödsel.  

3. Biogasen ersätter endast bensin och diesel i liten tätort, dvs. på användarsidan räknar 
vi med en samhällsekonomisk prislapp på partikelutsläppen motsvarande 2000 kronor 
per kg. Produktionen och distributionen av alla bränslen (biogas, bensin och diesel) 
sker dock på landsbygden (där varje kg antas motsvara ett värde på 400 kr per kg). Det 
senare gäller också för de undvikta emissioner som sker vid produktionen av handels-
gödsel.  

 
Tabell 4.2: Ekonomiska värden av reducerade partikelutsläpp, öre per MJ biogas 

 Personbilar Lastbilar (tung) 

Jämförelse Biogas från rötning 

av gödsel ersätter 

bensin och lagring 

av gödsel. 

Biogas från avfall 

(hushåll och 

industri) ersätter 

bensin samt 

kompostering. 

Biogas från rötning 

av gödsel ersätter 

diesel och lagring 

av gödsel. 

Biogas från avfall 

(hushåll och 

industri) ersätter 

diesel samt 

kompostering. 

Nettoemissioner 

(mg partiklar/MJ) 

1,1 mg 

[4,8-(2,3+1,7-0.3)] 

2,6 mg 

[4,8-(1,5+1,7-1,0)] 

5,8 mg 

[9,3-(2,3+1,5-0,3)] 

7,3 mg 

[9,3-(1,5+1,5-1,0)] 

Scenarier:       

1. All användning i 

stor tätort, tillförseln 

sker på landsbygd 

0,728 0,788 2,716 2,776 

2. All användning i 

stor tätort, tillförseln 

sker i liten tätort.  

0,600 0,900 2,540 2,840 

3. All användning i 

liten tätort, tillförsel 

sker på landsbygd 

0,348 0,408 1,336 1,396 

 

Dessa scenarier är långtifrån uttömmande men de illustrerar några viktiga slutsatser. En sådan 
är att användarsidan är väsentlig när det gäller effekterna av biogasanvändning på partikel-
utsläppen. De nettoutsläppsreduktioner (eller i vissa fall ökningar) som sker på tillförselsidan 
är i regel relativt marginella; antagandena om partikelexponeringen vid produktionen och 
distributionen av biogas samt bensin/diesel är inte oviktiga men i sammanhanget har de en 
ganska måttlig betydelse för det samhällsekonomiska utfallet. Den bränslesubstitution som 
sker vid användningen av olika fordon är av större betydelse, och här kommer antaganden om 
var fordonsanvändningen sker att spela en viktig roll för det samhällsekonomiska utfallet. 



Dessa effekter är också betydligt mer framträdande för tunga fordon än för personbilar och 
andra lätta fordon.  
 

Figur 4.1 nedan visar leveranserna av fordonsgas (naturgas och biogas) under perioden 1995-
2009. Av figuren framgår att den totala användningen av biogas under 2009 var drygt 40 
miljoner Nm3, och detta motsvarar ungefär en fördubbling sedan 2006 (Persson, 2006). Denna 
ökning, 20 miljoner Nm3, motsvarar 700 000 GJ. Beroende på hur biogasen framställts samt – 
inte minst – hur och var den använts (dvs. vad den ersatt och hur detta påverkat den lokala 
miljön), får vi ett samhällsekonomiskt värde på grund av undvikta partikelutsläpp. Storleken 
på detta värde kommer – som antyds ovan – att vara starkt avhängigt vilka fordon som använt 
biogasen, samt var dessa fordon främst används. Det är rimligt att anta att den största 
ökningen skett i storstäderna (t.ex. Göteborg) där exponeringen för partiklar också är hög. 
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Figur 4.1: Såld volym av fordonsgas i Sverige, 1995-2009 (miljoner Nm3) 

Källa: Gasföreningen.  

 

Figur 4.2 indikerar dessutom att det är främst personbilar drivna på biogas som ökat under 
den ovanstående perioden. Om vi antar ett enkelt scenario där den rapporterade ökningen på 
700 000 GJ till 80 procent skett i form av biogasdrivna personbilar som ersatt bensinbilar i 
storstäder (och där tillförseln av bensin samt biogas i huvudsak genererat partikelutsläpp på 
landsbygden) medan övriga 20 procent förklaras av ökad användning av biogas i tunga 
fordon, som också i första hand används i stora tätorter.18 Givet dessa förutsättningar får vi ett 
samhällsekonomiskt värde för undvikta partikelutsläpp som motsvarar ca 7 880 000 kronor 

                                                 
18 Det bör noteras att Figur 4.2 visar endast antalet fordon, och även om ökningen i antalet biogasdrivna tunga 
fordon är väsentligt mindre än motsvarande ökning i antalet personbilar är bränsleanvändningen per fordon 
högre i det förra fallet.  



över perioden utifall biogasen framställts genom rötning av stallgödsel. Motsvarande effekt då 
biogasen antas ha kommit från hushålls- och industriavfall är 8 300 000 kronor.  

Läsaren kan lätt laborera med andra scenarier för att undersöka utfallen i dessa. En viktig 
observation är dock att den reducerande effekten på partikelutsläppen blir extra stor då 
biogasen är producerad på avfall och ersätter tunga fordon i stadsmiljö. Det ska också noteras 
att de ekonomiska värden som används i analysen är tänkta att representera ett genomsnitt för 
Sverige (t.ex. för svenska större tätorter), men som påpekades i avsnitt 2.2 kan den faktiska 
exponeringen i ett specifikt fall vara såväl betydligt högre som lägre än de som antas här. Om 
analysen därför fokuserar på ökad biogasanvändningen i en väl definierad stad bör inte våra 
siffror användas per automatik, utan egna bedömningar av exponering och befolkningsmängd 
bör göras.  
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Figur 4.2: Antal gasfordon i Sverige, 1995-2009 

Källa: Gasföreningen.  

 
 
Det bör noteras att ovanstående beräkningar utgår från att alla nya fordon med biogas ersätter 
gamla med bensin/diesel, men så behöver inte alltid vara fallet. I praktiken kan en del av 
ökningen gått åt till att tillfredsställa en ökad total efterfrågan på transporttjänster. Denna 
observation är speciellt relevant för biogasen eftersom denna bränsleanvändning är subven-
tionerad (via t.ex. förmånsbeskattningen av miljöbilar). Det betyder att vi å ena sidan får en 
substitutionseffekt (biogas ersätter bensin eller diesel) men vi får också en s.k. outputeffekt. 
Den senare innebär att transporter blir billigare som sådana och detta stimulerar till ökad 
användning av olika fordon (inklusive biogasdrivna fordon), vilket ger en ökning av 
utsläppen. Medan substitutionseffekten således har en positiv effekt på miljön gäller det 
omvända för outputeffekten. Detta illustrerar till viss del att även om biogas har lägre utsläpp 
per energienhet än fossila bränslen skall inte biogas i första hand subventioneras, utan fossil-
bränslena skall beskattas. 



Kapitel 5 

MINSKAT KVÄVELÄCKAGE FRÅN JORDBRUKET 
 

 

I detta avsnitt beräknas det samhällsekonomiska värdet av minskat kväveläckage från jord-
bruket som en följd av förändrad gödselhantering i denna sektor. Anledningen till att denna 
effekt uppstår är att när flytgödsel rötas omvandlas en del av det organiskt bundna kvävet till 
ammoniumkväve (s.k. mineralisering). Jämfört med flytgödsel innehåller således rötrest en 
större andel mineralkväve. Den är dessutom mer lättflytande, vilket gör den lättare att sprida 
med precision samt att anpassa givan till grödans behov i såväl tid och rum. Ett högt 
växtnäringsutnyttjande som ger små mängder restkväve i marken efter skörd minskar risken 
för kväveutlakning påföljande höst och vinter (Naturvårdsverket, 2009).  
 
Naturvårdsverket (2009) gör bedömningen att rötning av flytgödsel ökar andelen ammonium-
kväve med ca 10 procent, vilket i sin tur motsvarar ca 0,4-0,5 kg kväve per ton gödsel som 
omvandlas från organiskt bunden till växttillgänglig form. En del av detta (ca 20 procent) kan 
dock antas mineraliseras under spridningsåret. Till detta ska läggas till att lantbrukarna inte 
alltid hanterar och sprider rötresten på ett optimalt sätt ur kväveläckagesynpunkt (Richert 
Stintzing, 2005). Detta ger enligt Naturvårdsverket (2009) en möjlig minskning av mineral-
gödsel motsvarande 0,3 kg N per ton rötad stallgödsel.19 Såsom diskuterades i avsnitt 2.3 
måste vi ta hänsyn till att allt av detta inte når havet. Givet de antaganden som Tabell 2.3 
bygger på får vi att 1 ton rötad gödsel, som ersätter 0,3 kg N, leder till en minskad tillförsel 
till havet motsvarande 0,3·0,09 = 0,027 kg N (som ett riksgenomsnitt).  
 
Kväveläckaget varierar dock stort mellan olika geografiska regioner utifrån skillnader i t.ex. 
jordart, nederbörd etc. Det bör också noteras att detta genomsnitt kan användas endast om vi 
antar att värdet av tillförsel till hav är oberoende till vilken ”havsbassäng” tillförseln sker 
(Bottenviken, Bottenhavet, etc.). Värderas tillförseln av 1 kg annorlunda i de olika havsbas-
sängerna, kanske beroende på att skadan skiljer sig åt, så kan vi inte använda det genomsnitt 
vi beräknat. Tabell 5.1 sammanfattar resultaten från den värdering som diskuterades i avsnitt 
2.3. Vi redovisar resultat som både tar hänsyn till samt bortser från den eventuella 
förekomsten av hypotetisk bias.  

 
Tabell 5.1: Värdering av tillförsel av kväve, samt per ton gödsel samt per MJ biogas. 

 Kr/kg tillförd N Kr/kg N vid källan Kr/ton gödsel Kr/MJ biogas 

Korrigerad 4-70 0,36 – 6,30 0,11 – 1,89 0,0001 – 0,002 

Ej korrigerad 12-211 1,08 – 18,99 0,32 – 5,70 0.0004 – 0,007 

 

                                                 
19 Denna siffra ligger väl i linje med den som redovisas i Börjesson och Berglund (2003), dvs. 0.25 kg N per ton 
rötad stallgödsel 



Om vi utgår från de två schablonvärden som presenterades (74 respektive 31 kronor per kg 
tillförd N får vi samhällsekonomiska värden som motsvarar 0,001 kronor per MJ biogas samt 
0,002 kronor per MJ biogas. För att sätta dessa siffror i ett mer begripligt sammanhang kan vi 
återanvända den enkla beräkning som vi nyttjade i fallet med metan och lustgas från jord-
bruket (avsnitt 3). Vi noterade där att 2006 var produktionen av biogas från svenska gårdar 
(inklusive pilotanläggningar) ca 20 GWh per år (Persson, 2006). Givet att 10 kWh = 35 MJ 
biogas motsvarar detta 70 miljoner MJ. Om denna produktion fördubblas på grund av investe-
ringar i nya gårdsanläggningar skulle det samhällsekonomiska värdet av reducerat kväveläck-
age således motsvara 70 000 kronor respektive 140 000 kronor om de schablonvärden som 
redovisas används. Överlag kommer således den miljöeffekt som rötningen per ton ger på 
kväveläckaget inte att komma upp i samma värden som motsvarande effekter på utsläppen av 
växthusgaser. Effekterna bör bedömas som små i sammanhanget.  
 

 



Kapitel 5 

BIOGAS OCH MÅLET OM EN LEVANDE LANDSBYGD 
 

I debatten kring biogasens framtid lyfts det ofta fram att en ökad biogasproduktion från bl.a. 
jordbruket på ett positivt sätt bidrar till en levande landsbygd. Inte minst trycks det i olika 
sammanhang på att en nationell satsning på produktion, distribution och användning av biogas 
skapar arbetstillfällen lokalt, såväl för fordonstillverkare, lantbrukare, ingenjörer och forskare 
(se t.ex. Västra Götalandsregionen, 2010). Biogasen kan utnyttjas lokalt och råvaror behöver 
således inte transporteras långa sträckor eller importeras (Svenska Biogasföreningen m.fl., 
2008). Det finns beräkningar som hävdar att fastbränslen, rapsoljor, biogas och andra 
biobränslen på enbart fyra år skulle kunna skapa 25 000 nya jobb på den svenska landsbygden 
om de gröna producenterna ”ges samma villkor” som andra framgångsrika näringar (SOU 
2006:106).20 
 
I detta avsnitt diskuteras kort den viktiga frågan om målet om en levande landsbygd, som i 
huvudsak bör betraktas som ett regionalpolitiskt mål, i sig ska utgöra ett motiv för att satsa på 
ökad biogasproduktion från t.ex. jordbruket. Ett frekvent använt argument för ett mer intensivt 
utnyttjande av olika biobränslen är att detta skulle bidra till en ökad sysselsättning (se t.ex. 
Charles m.fl., 2007; Domac m.fl., 2005). Stridsberg (1998) konstaterar t.ex. i sin analys att en 
tillväxt i biobränsleanvändningen med 70 TWh mellan 1993 och 2020 skulle öka 
sysselsättningen med omkring 30 000 årsarbeten. Det som är karakteristiskt för denna (och 
andra liknande) studier är dock att de i huvudsak fokuserar på de nya arbetstillfällen som 
skapas, men endast i begränsad omfattning behandlar effekterna på befintliga verksamheter. 
Stridsbergs studie tar visserligen hänsyn till att sysselsättningen minskar i fossilbränslesektorn 
genom bortfallande produktion och tillförsel av olja men han bortser å andra sidan helt från de 
effekter som drabbar t.ex. skogsindustrin och träskiveindustrin samt ekonomin i övrigt på 
grund av de relativprisförändringar som en sådan satsning skulle innebära. 
 
Frågan om sysselsättningseffekter är tvådelad; först måste vi klargöra huruvida det faktiskt 
blir några positiva nettoeffekter på sysselsättningen och sedan – om så är fallet – huruvida 
energipolitiska åtgärder (i jämförelse med andra åtgärder) är effektiva medel för att öka 
sysselsättningen. Svaret på den första frågan är ur ett nationellt perspektiv nekande. Att satsa 
resurser på en sektor i ekonomin innebär i förlängningen att resurser måste tas från andra 
sektorer. Det finns ett starkt stöd i den ekonomiska litteraturen att nettoeffekten på sikt är noll. 
Arbetslöshet och låg sysselsättning beror primärt inte på hur arbetskraften fördelas mellan 
sektorer utan snarare på arbetsmarknadens funktionssätt. De åtgärder som bör vidtas för att 
öka den nationella sysselsättningsgraden är främst av makroekonomisk natur (t.ex. via finans- 
och penningpolitiken), samt åtgärder kopplade till arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. 
På lång sikt anpassas priser och löner till en nivå där ”full” sysselsättning råder. 
 
I en given region/kommun kan naturligtvis sysselsättningen på kort sikt öka som en följd av 
investeringar i biogas (åtminstone om det finns ledig arbetskraft att tillgå), men investeringen 

                                                 
20 Dessa tankegångar går också i hög grad igen i den svenska regeringens landsbygdsprogram för åren 2007-
2013 (Svenska Regeringen, 2008).  



kan också leda till färre arbetstillfällen i andra sektorer i samma region (t.ex. turism) eller för 
den delen i andra glest befolkade områden (om t.ex. biogasen konkurrerar ut skogsbaserade 
biobränslen för el- och värmeproduktion). Med kort sikt menas här den tid det tar innan 
ekonomin anpassat exempelvis efterfrågan på olika produktionsfaktorer till de ändrade ekono-
miska förhållandena. För energi- och skogssektorerna kan detta handla om flera år eftersom 
efterfrågan på olika råvaror är starkt knuten till den existerande produktionskapaciteten och 
investeringar i nya anläggningar (samt nedläggning av existerande anläggningar) inte kan 
göras i en handvändning. Detta innebär att även om nettosysselsättningseffekterna av ökad 
bioenergikonsumtion på lång sikt är obefintliga, kan anpassningsperioden i vissa fall vara 
utdragen och medföra betydande – såväl positiva som negativa – regionala sysselsättnings-
effekter. 
 
I en sådan situation kan det uppfattas som politiskt önskvärt att kombinera energi- och 
regionalpolitiska mål. Risken med en sådan strategi är samtidigt att de energipolitiska 
styrmedlen kan vara ineffektiva som regionalpolitiska medel. Vilka specifika åtgärder som är 
mest effektiva för att hantera regionala sysselsättningsproblem bör bedömas från fall till fall. I 
regionalpolitiken ”konkurrerar” således biogasprojekt med en rad andra projekt, som 
potentiellt skulle kunna ha minst lika stora effekter på den lokala ekonomiska utvecklingen. 
De energipolitiska styrmedlen utgör (eller bör i varje fall utgöra) led i en långsiktig styrning 
av bränsleval, investeringar etc., och att då utnyttja dessa styrmedel för att lösa regionala 
strukturomvandlingsproblem kan lätt leda till suboptimeringar samt till framväxten av en 
mycket komplex styrmedelsflora på energiområdet. Det är med andra ord långt ifrån självklart 
att  
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Vårt mål – en smartare energianvändning 

Energimyndigheten är en statlig myndighet 
som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och 
effektivt energisystem. Genom internationellt 
samarbete och engagemang kan vi bidra till att nå 
klimatmålen.

Myndigheten finansierar forskning och utveckling 
av ny energiteknik. Vi går aktivt in med stöd till 
affärsidéer och innovationer som kan leda till nya 
företag.

Vi visar också svenska hushåll och företag vägen 
till en smartare energianvändning.
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