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Sammanfattning
Inom projektet Biogas från Tornedalen har Övertorneå kommun i samarbete med Ylitornio
kommun analyserat de lokala förutsättningarna för att driva en kommunal respektive en
gårdsbaserad biogasanläggning. För att få lönsamhet i en biogasanläggning behövs avsättning
för all biogas som produceras. Lönsamheten har till viss del med storleken att göra, men andra
viktiga faktorer som påverkar kostnadsbilden och intäkterna är behandlingsavgifter på
avfallet, vad rötresten och biogasen ska används till, samt stöd till investeringar och
produktion.
Projektet har utrett både torr- och våtrötningstekniken. Lönsamheten i en kommunal
våtrötningsanläggning baserad på den lilla mängd substrat som finns tillgängligt i Övertorneå
och Ylitornio kommuner är dålig, men med framtida ökade kostnader för alternativ hantering
av avloppsslam får man den ekonomiska kalkylen att gå ihop med en tidsperiod på 10 år och
ränta på 2 %. Våtrötning av källsorterat matavfall rekommenderas inte. Däremot är det
möjligt att torröta källsorterat matavfall utan att först göra en ”slurry” av den. Som exempel
på småskalig torrötning har projektet tittat på MobiGas-tekniken, vilken bygger på satsvis
rötning i mobila jäskammare. En MobiGas-anläggning baserad på 1400 ton har en
återbetalningstid på 8 år med en devalveringstid 10 år och ränta på 2 %. I den här typen av
anläggning kan även andra stapelbara substrat, som till exempel trädgårdsavfall och
hästgödsel, rötas. Då torrötning i jäskammare uppfattas av projektgruppen som enklare med
mindre driftstörningar jämfört med traditionell våtrötning rekommenderar projektet att
Övertorneå kommun fortsätter att utreda en småskalig biogasanläggning med satsvis
torrötning av både slam och källsorterat matavfall.
Som exempel på en gårdsbaserad biogasanläggning har projektet använt Polcirkelns lantgård
med 10 000-12 000 m3 flytgödsel. Eftersom Polcirkelns lantgård i dagsläget inte har
avsättning för överskottsvärmen, krävs en större mängd flytgödsel för att anläggningen ska bli
lönsam. Ett lantbruk med avsättning för överskottsvärmen kan få en bra lönsamhet vid
betydligt mindre mängder flytgödsel. Rötad gödsel har högre näringsinnehåll och luktar
mindre än icke rötad gödsel, vilket utöver klimatnyttan ger en stor miljövinst för lantbruket.
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Bakgrund
I Övertorneå kommun källsorteras årligen ca 180 ton komposterbart hushållsavfall som i
dagsläget körs till Överkalix kommun där det komposteras till matjord. Överkalix kommun
har en mottagningsavgift på 500 kr/ton, och därutöver finns en kostnad för transporten till
Överkalix.
I Övertorneå kommun produceras årligen ca 750 ton avvattnat avloppsslam från Övertorneå
reningsverk och utöver detta ca 1300 m3 avloppsslam som inte avvattnas på Övertorneå
reningsverk. Det avvattnade avloppsslammet används som täckningsmassor på den gamla
deponin i Orjasjärvi. Den dag tillståndet för användning av slam som täckmassa upphör
kommer det att uppstå en större kostnad för omhändertagande av slammet.
Kommunen har en "slamgrop" i Husavaara dit slammet som inte är avvattnat körs från
reningsverk och pumpstationer i Aapua, Rantajärvi, Svanstein, Juoksengi, Pello,
Neistenkangas, Soukolojärvi, Armasjärvi, Hedenäset och Risudden. Detta slam lämpar sig
inte att köra till Övertorneå reningsverk och i slamgropen avvattnas slammet på naturlig väg.
Det naturligt avvattnade slammet transporteras till Orjasjärvi där det används som täckmassa.
Metangasen från kommunens organiska avfall tas alltså inte tillvara. Det finns inte heller
någon biogasanläggning som rötar avfall från andra verksamheter, till exempel från lantbruk, i
kommunen. Genom att röta det organiska avfallet i en biogasanläggning och ta tillvara
energin i gasen skulle man minska utsläppen av metan och producera förnybar energi som
främjar energiomställningen, vilket bidrar till en mer lokal biobaserad ekonomi. En
biogasanläggning i Övertorneå kommun skulle också kunna ta emot avfall från Ylitornio
kommun och andra närliggande kommuner. Metangasen från anläggningen kan ändvändas till
produktion av värme eller kraftvärme, alternativt kan gasen uppgraderas till fordonsgas.

Projektet Biogas i Tornedalen
Inom projektet Biogas från Tornedalen har Övertorneå kommun i samarbete med Ylitornio
kommun utrett förutsättningarna för en lokal biogasanläggning. Projektet har finansierats av
Interreg Nord, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Ylitornio kommun och Övertorneå kommun
under 2016-01-01—2017-04-30. Projektets syfte var att öka kunskapen kring biogas genom
studiebesök och nätverkande samt att utföra tekniska och ekonomiska analyser på
biogasanläggningar.
En arbetsgrupp, bestående av tjänstemän på tekniska enheterna och tillväxtenheterna på
Övertorneå och Ylitornio kommuner, har deltagit i projektets aktiviteter samt bidragit med
erfarenheter och information under projekttiden. För att öka kunskapen och nätverka har
arbetsgruppen besökt både kommunala biogasanläggningar (Uddebo reningsverk, Boden
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biogas och Bottenvikens reningsverk) och gårdsbaserade anläggningar (Tervola
Lantbruksskola, Alviksgården och Frigiva gård). Alla dessa anläggningar använder sig av
våtrötning, vilket är den vanligaste metoden i Sverige. För småskalig rötning av stapelbara
substrat kan torrötning vara ett bättre alternativ. Torrötning är vanlig i Tyskland och
Österrike. Projektet har därför också besökt en småskalig torrötningsanläggning i Braunau i
Österrike.
De ekonomiska förutsättningarna för att driva en kommunal respektive en gårdsbaserad
biogasanläggning har analyseras av Emil Brännström inom hans examensarbete för
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik. Resultaten finns beskrivna i Emils
projektrapport från Umeå universitet.

Framställning av biogas
Biogas framställs genom rötning av organiska material i en syrefri miljö. Rötning sker i en
rötkammare där substrat matas in. Gasen består i huvudsak av metangas och koldioxid, samt
lite föroreningar som kväveoxider och fosfater.

Substrat
Många typer av organiska material lämpar sig som substrat för rötning, till exempel slam från
avloppsreningsverk, matavfall från hushåll, restauranger och butiker, gödsel, olika
växtmaterial och processvatten från livsmedelsindustrin. Samrötning av olika material ger ofta
ett högre metanutbyte, det vill säga den producerade mängden metan per inmatad mängd
organiskt material ökar jämfört med om varje råvara rötas var för sig. Substrategenskaper som
torrsubstanshalt (TS) och näringssammansättning är viktiga parametrar för högt metanutbyte.
Vissa substrat kräver förbehandling för att mottagningssystem, pumpning, omrörning och
nedbrytning ska fungera optimalt. Vid rötning av källsorterat matavfall från hushåll och
butiker behöver det organiska materialet avskiljas från både förpackningar och felsorterat
avfall. Tekniker som kan användas är till exempel malning och sönderdelning med hjälp av
kvarnar och skärande skruvar. I vissa fall måste substratet hygieniseras (70°C i en timme) före
eller efter processen, oftast gäller det avloppsslam och slaktavfall som det finns mycket
bakterier i.

Rötning
Rötningsprocessen kan indelas i tre huvudsteg, där det första steget, hydrolysen, innebär att
mikroorganismer med hjälp av enzymer sönderdelar de komplexa föreningarna till enklare
föreningar som till exempel socker och aminosyror. I nästa steg sker en jäsning (fermentation)
varvid ett antal mellanprodukter, bland annat alkoholer, fettsyror och vätgas bildas. I det sista
steget sker själva metanbildningen med hjälp av en unik grupp mikroorganismer som har
mycket specifika krav på sin omgivande miljö. Temperaturerna som brukar användas i
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biogasprocesser är cirka 37ºC (mesofil rötning) respektive cirka 55ºC (termofil rötning)
beroende på vilka substrat som rötas.
I Sverige använder sig de flesta biogasanläggningarna av våtprocess, dvs. rötning av flytande
och pumpbara substrat med en TS halt på 2-10 %. Men rötning kan också ske i en torr
process, så kallad torrötning, med stapelbara (d.v.s. ej pumpbara) substrat som har en högre
andel torrsubstans. Tekniken lämpar sig bra för behandling av substrat som i en konventionell
våtrötningsprocess skulle behöva blandas med vatten för att bli hanterbara vad gäller transport
och omröring. Genom att avstå vatteninblandning minskas volymen som måste rötas och
restflöden (biogödsel) blir mindre. Torrötning är vanlig i Tyskland och Österrike.

Kraftvärme
Gasen från rötkammaren kan användas till produktion av el och värme. El och värme
produceras med hjälp av en gasförbrännare som till exempel en ottomotor eller en stirling
motor. En tredjedel av energi blir el och två tredjedelar blir värme. Hälften av värmen brukar
gå åt till att värma rötkammaren.

Fordonsgas
Rågas som produceras på en biogasanläggning innehåller 50-65 % metan (CH4). För att kunna
utnyttja biogas som fordonsbränsle måste energiinnehållet först höjas genom att koldioxid
avskiljs, så kallad uppgradering. Även vatten och föroreningar som till exempel svavelväte
och partiklar behöver avlägsnas. Ett luktämne tillsätts så att eventuella gasläckor lätt kan
upptäckas. Slutligen krävs att gasen komprimeras, det vill säga trycksätts, till cirka 200 bar
innan användning. Uppgraderad biogas har en metanhalt på minst 95 % och kan därmed
användas på samma sätt som naturgas.
Den vanligaste tekniken för uppgradering av biogas är vattenskrubber som bygger på att
koldioxid löser sig lättare i vatten än vad metan gör. En annan vanlig teknik för uppgradering
är pressure swing adsorption (PSA). Denna så kallade membranteknik bygger på att koldioxid
och metan adsorberas olika starkt på zeoliter eller aktivt kol.

Bild 1. Biogasframställning. Källa: Swedish Biogas international
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Biogödsel
Den rötrest som bildas vid biogasproduktion kan utnyttjas som gödningsmedel men då får den
inte innehålla föroreningar som till exempel tungmetaller, sjukdomsalstrande
mikroorganismer, rester av läkemedel och bekämpningsmedel. Beroende på ursprung brukar
man ge rötresten olika benämningar, biogödsel eller rötslam. Generellt kan sägas att ett
förorenat råmaterial ger en förorenad slutprodukt. Noggrann källsortering är därför mycket
viktig för ett lyckat slutresultat.
Att röta gödsel och sprida rötresten på åkrarna istället för att använda gödseln direkt ger flera
fördelar. När gödsel rötas omvandlas en stor del av det organiskt bundna kvävet till
ammoniumkväve som växterna då lättare kan ta upp. Att röta gödsel medför alltså att
urlakningen av kväve från jordbruksmarken blir mindre, vilket minskar övergödningen av
vattendragen. Vid rötningen minskar andelen illaluktande komponenter i gödseln. Man får
alltså ett gödselmedel som luktar mindre illa. Rötningen kan också minska mängden ogräsfrö
och smittspridande mikroorganismer i gödseln.

Stöd och styrmedel
Det finns olika stöd man kan söka för både byggande av en biogasanläggning och för
produktion av biogas. Här listas några exempel.

Inversteringsstöd
Investeringsstöd på upp till 40 % av investeringskostnaden kan sökas från Jordbruksverket.
För lokala klimatinvesteringar genomförda senast 31 juli 2018 finns också pengar att söka
från Klimatklivet via Naturvårdsverket.

Gödselgasstöd
Via jordbruksverket kan den som driver en biogasanläggning och rötar gödsel ansöka om stöd
för gödselgas, även kallat metanreduceringsstödet. Syftet med stödet är att bidra till ökad
produktion av gödselbaserad biogas och därmed uppnå dubbel miljö- och klimatnytta genom
minskade metangasutsläpp från gödsel samt ersättning av fossila energikällor. Stödet är högst
40 öre per kWh, under 2015 var det högst 20 öre per kWh.

Koldioxidskatt
Enligt Lagen om skatt på energi är biogas som drivmedel belagd med skatt, men skatten är
tills vidare avdragsgill i den skattskyldige upplagshavarens deklaration. Kravet för att få dra
av skatten i deklarationen är att biogasen uppfyller Energimyndighetens
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hållbarhetskriterier. Biogas som används för värmeproduktion är däremot befriad från
energibeskattning.

Elcertifikat
I maj 2003 infördes ett stödsystem för el från förnybara källor, bland annat biogas, som
baseras på elcertifikat. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el tilldelas
producenten ett certifikat. Certifikatet kan säljas och genererar då en inkomst utöver den
producenten får från försäljningen av den producerade elen. Köpare av elcertifikaten är
elhandelsbolag som måste köpa elcertifikat. År 2016 fick elhandelsbolagen sälja 14 MWh el
för varje elceritifikat de köpt. Systemet med elcertifikat är förlängt till och med år 2030. Nya
anläggningar får elcertifikat i 15 år. Priset på elcertifikaten har varierat kraftigt under den tid
systemet funnits. Exempelvis låg priset på 350 kr/MWh i maj 2008 men sjönk sedan till 150
kr/MWh fyra år senare, i maj 2012.

Hantering av organiskt avfall i närliggande kommuner
Bland närliggande kommuner är det i dagsläget bara matavfall och avloppsslam från
Haparanda kommun som rötas. Övriga kommuner komposterar matavfallet eller har ingen
källsortering för organiskt avfall. Kommunernas avloppsslam komposteras, deponeras eller
används som täckmassa. Se tabell nedan.
Tabell 1. Hantering av kommunalt matavfall och avloppsslam i närliggande kommuner.
Kommun
Matavfall
Avloppsslam
Boden Biogas
Rötning på Bottenvikens
Haparanda
reningsverk AB (BRAB)
Kompostering
Egen kompostering
Kalix
Norrlandsjord, Luleå
Ingen källsortering
Täckmassa/Deponi
Pajala
Ingen källsortering
Täckmassa/Deponi
Ylitornio
Egen kompostering
Egen kompostering
Överkalix
Kompostering i Överkalix
Täckmassa/Deponi i Orjasjärvi
Övertorneå
Deponi av slam är egentligen inte tillåtet men många kommuner, liksom Övertorneå kommun,
har idag tillstånd att använda avvattnat slam som täckmassa. Den dagen dessa tillstånd upphör
kommer man att bli tvungen att hitta andra sätta att ta hand om sitt organiska avfall.

Biogasanläggningar i Norrbotten
I Norrbotten finns biogasanläggningar knutna till reningsverk i Luleå, Boden, Piteå och
Haparanda, varav anläggningarna i Luleå och Boden uppgraderar till fordonsgas. Privata
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gårdsbaserade biogasanläggningar finns på Frigiva gård och Alviksgården. I Piteå planerar 14
lantbruk att starta en gemensam biogasanläggning med uppgradering till fordonsgas.

Reningsverk
Boden kommun var år 2007 först i norra Sverige med uppgradering till fordonsgas. Boden
biogas producerar fordonsgas till 13 bussar samt ca 400 kommunala och privata bilar.
Uppgraderingen sker med vattenskrubber. Flytande naturgas (LNG) köps in som backup.
Anläggningen samrötar termofilt (55°C) avloppsslam och matavfall och producerar 180-200
m3 rågas per timme. Matfallet innehåller mycket skräp som har orsakat driftstopp i
rötningsprocessen och därför har Boden biogas under 2016 installerat en ”slurry”-maskin som
separerar ut plast och skräp från de organiska avfallet.

Bild 2. Källsorterat matavfall före separering (vänster bild) och utsorterat skräp efter
separering med slurry-maskin (höger bild) på Boden biogas.

Luleå kommuns biogasanläggning på Uddebo reningsverk har sedan 2015 uppgraderat biogas
till fordonsgas. Uppgraderingen sker med membrantekniken. Idag produceras fordonsgas till 8
bussar och 120 kommunala bilar. Backup med flytande naturgas finns avtalat med Boden
biogas. Anläggningen rötar mesofilt (37°C) avloppsslam samt mjölkrester/fett från
Norrmejerier. Organsikt hushållsavfall rötas inte. Investeringen har kostat 53 miljoner kr och
man har beslutat att bygga en ny rötkammare för 65 miljoner kronor.
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På Bottenvikens reningsverk AB i Haparanda har man sedan 90-talet rötat avloppsslam från
Haparanda och Tornio kommuner. 2006 byggdes en separat rötkammare med en ledning från
bryggeriet Lapin kulta, men denna rötkammare är inte längre i drift. Av gasen produceras
värme till rötkammare och byggnad. Anläggningen har under många år inte fungerat optimalt,
men man jobbar med att förbättra processen. En liknande anläggning med produktion av
värme och el finns på reningsverket i Piteå (PRIEVA).

Gårdsanläggningar
Frigiva gård drivs av Herbert och Anna-Britta Nyman i Altersbruk, några mil norr om Piteå.
Deras biogasanläggning – Norrbottens första småskaliga gårdsbaserade anläggning – har varit
i drift med produktion av el och värme sedan 2013. Frigiva gård bedriver mjölkproduktion
och växtodling. Biogasanläggningen rötar hittills bara de egna djurens gödsel, men det finns
tankar på att ta in annat substrat. Gården producerar mellan 6 000 och 7 000 kubikmeter
gödsel. Årsproduktionen av biogas är 110 000 normalkubikmeter (Nm3), vilket motsvarar ca
650 MWh/år. Lite förenklat blir det en tredjedel elström, en tredjedel används för att hålla en
37-gradig temperatur i rötkammaren och en tredjedel går till uppvärmning av byggnader och
varmvatten. Investeringen i biogasanläggningen gick på ca 5 miljoner kr varav
energiinvesteringsstödet var ca 1,5 miljoner kr (30 %). Herbert är nöjd med anläggningen och
tycker att den fungerar bra, fastän det var lite krångligt i början.

Bild 3. Herbert Nyman på Frigiva gård demonstrerar motorn och generatorn som producerar
elektrisk ström av metangasen från gårdens gödsel.
Alviksgården utanför Luleå föder upp ca 15 000 slaktsvin som slaktas på plats.
Biogasanläggningen består av två rötkammare med den totala volymen 2 300 m3. I dessa rötas
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ca 18 000 ton per år (50 ton/dag) svingödsel och ca 2000 ton per år (5 ton/dag) slakteriavfall
som kommer dels från den egna gården, dels från slakterierna i Skellefteå och Ullånger.
Gödseln från stallarna pumpas direkt in i rötkammaren, medan slaktprodukterna först mals i
en kvarn och hygieniseras innan de blandas med gödseln i rötkammaren. Processen sker
termofilt vid omkring 52°C. Anläggningen genererar runt 9 600 MWh biogas per år som
används till produktion av värme och el. En 60 m3 ackumulatortank förser hela gården med
varmvatten. Via en 16-cylindrig 35-liters gasmotor produceras 4 300 MWh elström varje år.
Alviksgården var den första storskaliga gårdsanläggningen i Sverige och därför var det
mycket problem i början. Den stora ekonomiska fördelen med biogasanläggningen för
Alviksgårdens är att gården blir av med slaktavfall som annars är mycket kostsamt att bli av
med. Jämfört med biogasanläggningen på Frigiva gård är Alviksgårdens anläggning större
och mer komplicerad. Att röta slaktavfall är ett känsligare system än att bara röta gödsel och
därför krävs mer tillsyn och underhåll.

Våtrötningsanläggningar i Sverige
På www.biogasportalen.se finns information om produktionsanläggningar i Sverige. Det finns
många större samrötningsanläggningar med uppgradering till fordonsgas där man blandar till
exempel gödsel, vallgrödor och matavfall. Vårgårda-Herrljunga Biogas, More Biogas
(FAMAX, Kalmar), VAFAB (Enköping) och Kristianstad Biogas AB är några goda exempel.
På grund av att matavfall innehåller stora mängder ”skräp” som förorsakar driftstörningar så
rekommenderar många biogasexperter inte rötning av källsorterat matavfall. Ska man våtröta
källsorterat matavfall bör man ha en bra maskin som separerar och bearbetar matavfallet till
en ”slurry”. Boden Biogas installerade en slurry-maskin 2016. Swedish Biogas International
(SBI), som driver ett antal större biogasanläggningar med uppgradering till fordonsgas,
planerar att ta emot ”slurry” från kommuner på sina biogasanläggningar i Katrineholm,
Västerås och Örebro.
På den regionala plattformen www.biogasjamtland.se finns information om nio småskaliga
gårdsbaserade biogasanläggningar i Jämtland som producerar värme och el.

Torrötningsanläggningar
Det finns ett fåtal biogasanläggningar i Sverige som använder sig av torrötning. Härnösand
Miljö & Energi ABs (HEMAB) biogasanläggning är den minsta anläggningen i Sverige för
torrötning samt den enda som samrötar matavfall och avvattnat slam. HEMAB är kanske
också den minsta anläggningen i Sverige som rötar utsorterat hushållsavfall (matavfall).
Anläggningen togs i drift hösten 2016 och ska torröta 1 900 ton matavfall och 3 000 ton slam
per år. Den beräknas producera 3 GWh biogas som ska uppgraderas till fordonsgas.
Investering beräknas till ca 33 miljoner kr.
11
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HEMABs anläggning använder sig av en liggande pluggflödesreaktor med en långsamt
roterande längsgående blandningsaxel. Inmatningsutrustningen utformas som en
inmatningsficka varifrån substraten matas in i rötkammaren via ett system av
transportskruvar. Rötkammaren är utformad som en liggande ståltrumma med en volym på ca
400 m3, där bafflar på blandningsaxeln ser till att substratet hålls homogent och långsamt rör
sig framåt i den takt som nytt substrat matas in. En del av det utrötade materialet återförs till
främre delen av kammaren, några meter från inmatningen, för att ympa rötmassa med
metanbakterier och på det viset få igång metanproduktionen. Således fungerar främre delen av
reaktorn som förhydrolys.
Ett alternativ till pluggflödestekniken är satsvis rötning i jäskammare i containerform. En
mobil biogasanläggning med jäskammare (MobiGas) har utvecklats av det Österrikiska
företaget Pöttinger. MobiGas-anläggningen kan beroende på storlek och material bearbeta upp
till 4000 ton/år. Installationen är expanderbart från 3 till 5 jäskammare eller från 5 till 10
jäskammare. En anläggning med 3 jäskammare och en processtid på 3-6 veckor har en
kapacitet på 700-1000 ton per år.

Bild 4. MobiGas anläggningen i Braunau (Österrike), som består av 3 jäskammare och en
teknikcontainer, rötar trädgårdsavfall samt källsorterat matavfall. Foto: Pöttinger.
I MobiGas-anläggningen fylls och töms jäskammare (containers) genom att använda en
frontlastare, med batch-förfarande med ett intervall på mellan 3 och 6 veckor. Substratet
blandas med ca 20 % rötrest från föregående jäsning. Inne i jäskammaren börjar hydrolysen
och materialet värms upp av sig själv. Gasproduktionen börjar automatiskt inom de första
timmarna. Under processtiden används inga mekaniska blandningar eller rörelser. Den
producerade biogasen lagras tillfälligt i medföljande gastank. När gastanken är full startar
automatiskt gasturbingeneratorn och värmeväxlar enheten (CHP) och producerar elkraft och
värme. Gastanken och CHP samt annan teknisk utrustning är placerade i en separat teknik12
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container. Efter 3-6 veckors produktion, luftas och töms jäskammaren och är nu redo för en
ny påfyllning. Förutom fyllning och tömning sköter anläggningen sig själv.
Projektet har besökt en MobiGas-anläggning i Braunau (Österrike) som ägs av ett företag med
växthusodling. Företaget rötar eget organsikt avfall samt tar emot kommunalt källsorterat
matavfall. Företaget använder elen och värmen som produceras i den egna verksamheten
(växthus och byggnader) och får intäkter från mottagningsavgifter och försäljning av
kompost.

Förutsättningar för biogasanläggningar i Övertorneå
De ekonomiska förutsättningarna för att driva en kommunal respektive en gårdsbaserad
biogasanläggning med våtrötning har analyseras av Emil Brännström inom hans
examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik. Här presenteras en
summering av resultaten från examensarbetet. Analyserna finns mer utförligt beskrivna i
Emils projektrapport från Umeå universitet. Både den kommunala anläggningen och den
gårdsbaserade anläggningen i examensarbetet avser våtrötning med produktion av kraftvärme
med en förbränningsmotor (Ottomotor). För den kommunala anläggningen har kraftvärme
jämförts med produktion av fjärrvärme. Livslängden på rötkammaren uppskattas till 30 år
medans livslängden på förbränningsmotor, fläktar och pumpar antas vara betydligt kortare.
Eftersom det kommunala organiska avfallet (avvattnat slam och källsorterat organsikt
hushållsavfall) är stapelbart med hög TS halt har projektet som alternativ till den traditionella
våtrötningstekniken analyserat möjligheten använda torrötning i en kommunal anläggning.
Projektet har här valt att jämföra med torrötning i containerform (MobiGas-tekniken)
eftersom den är väl anpassad för småskalig produktion. För en gårdsbaserade anläggning som
ska röta flytgödsel är våtrötning att föredra.

Kommunal våtrötningsanläggning
Projektet har analyserat de ekonomiska förutsättningarna för en kommunal biogasanläggning
baserad på avvattnat slam från Övertorneå och Ylitornio kommuner. Att våtröta organiskt
hushållsavfall (kompost) i så små mängder som Övertorneå kommun har ses inte som ett
alternativ. Problemet är att det finns mycket felsorterat skräp i komposten som försvårar
rötningsprocessen och skapar driftstörningar. Alla studiebesök och tips från experter har klart
avrått från att röta komposterbart hushållsavfall. Att investera i en separator (slurrymaskin) är
inte ekonomiskt möjligt med kommunens relativt små mängder komposterbart avfall.
Källsorterat matavfall har därför exkluderats från analyserna.
Anläggningen placeras lämpligast i anslutning till det befintliga reningsverket i Övertorneå.
För transporter av avfall till Sverige från Finland och tvärtom gäller specifika regler och lagar.
Tillstånd för dessa gränsöverskridandetransporter söker man hos Naturvårdsverket.
13
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Det avloppsslam (ca 1300 m3) som inte avvattnas på Övertorneå reningsverk är inte
medräknat i denna rapport. Analyserna i rapporten är baserade på avvattnat slam från
Övertorneå reningsverk samt avvattnat slam från Ylitornio kommun. Övertorneå kommun har
759 ton avvattnat slam med TS-halt på 35 % och Ylitornio kommun har 520 ton avvattnat
slam med TS-halt på 30 %. Den totala massan har en torrsubstansmängd på 422 ton. Av den
torrsubstansen står Övertorneå för 266 ton och Ylitornio för 156 ton. För rötning av denna
mängd substrat skulle volymen på rötkammaren vara 302 m3. Gas- och energimängden
beräknas till 115 551 m3 gas vilket motsvarar 1 117 MWh (tabell 2).
Tabell 2. Mängd substrat, biogas och energi i den kommunala anläggningen.
Substrat
Mängd [ton] TS [ton] Biogas [Nm3] Energi [kWh]
Avvattnat slam Övertorneå
759
266
72 800
703 973
Avvattnat slam Ylitornio
520
156
42 751
413 400
Totalt
1279
422
115 551
1 117 373

Intäkterna från energin varierar beroende på om gasen används till produktion av fjärrvärme
eller kraftvärme. Fjärrvärme beräknas ge en intäkt på 168 000 kr/år medans kraftvärme ger en
intäkt på 335 000 kr/år.
Utöver intäkter från fjärr- respektive kraftvärme kommer en mottagningsavgift tas ut för
omhändertagande av avvattnat slam från Ylitornio kommun. Mottagningsavgiften är beräknad
på 400kr/ton, vilket motsvara dagens deponiavgifter för Ylitornio kommun. För 520 ton blir
intäkterna från mottagningsavgiften 208 000 kr per år.
I dagsläget har Övertorneå kommun tillstånd att använda avvattnat slam till täckmassa i
Orjasjärvi. I de ekonomiska beräkningarna har också framtida kostnader för alternativt
omhändertagande av kommunens slam inkluderats. I analysen har antagits att slammet
transporteras till Boden Biogas, vilket beräknas kosta kommunen 608 000 kr per år, varav
304 000 kr är mottagningsavgift och resten är transportkostnad. Eftersom rötat avloppsslam är
undantaget från förbudet att deponeras så har inga kostnader för att bli av med rötresten
inkluderats.
Investeringen går på ca 4 miljoner kr för anläggningen (källa MMG konsult). Länsstyrelsens
investeringsbidrag ligger på 40 % av investeringskostnaden, vilket motsvarar 1,6 miljoner kr.
Övertorneå kommun måste själv bekosta anläggningen med 2,4 miljoner kr. Med en
avbetalningsplan på 10 år och ränta på 2 % blir amortering 240 000 kr och räntan 48 000 kr
per år.
Personalkostnaden för anläggningen är beräknad till 55 000 kr per år (45 minuter/dag; 200
kr/timme). Drift och underhåll (DoU) för pumpar, fläktar och omrörare uppskattas kosta 35
000 kr per år. DoU av generator uppskattas kosta 50 000 kr per år (0,15kr per producerad
kWh el).
14
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De ekonomiska resultaten för en kommunal biogasanläggning med fjärrvärme respektive
kraftvärme redovisas i tabell 3 nedan. Kraftvärme är mer lönsamt att producera än
fjärrvärme. Med intäkter från mottagningsavgift och besparningar blir resultatet för
produktion av fjärrvärme 606 000 kr/år och för kraftvärme 724 000 kr/år.
Utan intäkter från mottagningsavgift och besparningar blir resultatet negativt, dvs.
biogasanläggning skulle kosta kommunen 210 000 kr vid produktion av fjärrvärme och
92 000 kr vid produktion av kraftvärme.

Tabell 3. Årliga intäkter och utgifter för en kommunal biogasanläggning med produktion av
fjärr- respektive kraftvärme.
Intäkter
Fjärrvärme (kr)
Kraftvärme (kr)
El
0
168 000
Värme
168 000
168 000
Mottagningsavgift
208 000
208 000
Besparning (avgift och transport av slam till
annan kommun)
608 000
608 000
Summa intäkter:
984 000
1 152 000
Utgifter
Ränta 2 %
Amortering, 10 år
DoU Pumpar och fläktar
DoU Generator
Personalkostnad
Summa utgifter:
Resultat inkl. mottagningsavgift och
besparning
Resultat exkl. mottagningsavgift och
besparning

48 000
240 000
35 000
0
55 000
378 000

48 000
240 000
35 000
50 000
55 000
428 000

606 000

724 000

-210 000

-92 000

Gårdsbaserad biogasanläggning
Projektet har analyserat förutsättningarna för en gårdsbaserad biogasanläggning. Som
exempel har projektet använt Polcirkelns lantgård som ligger ca 2 mil norr om centrala
Övertorneå. Lantbruket har i dagsläget 210 kor och 230 ungdjur (totalt 440 djur). Gården har
en elförbrukning på 450 000 kWh/år, varav ca 10 % (45 000 kWh/år) är värme.
Mellan 10 000 ton och 12 000 ton flytgödsel per år med en TS halt på 8 % finns tillängligt för
rötning på Polcirkelns lantgård. Dessutom producerar gården ca 110 ton ensilage (TS halt 40
15
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%) som inte används till djurfoder och som därmed skulle kunna användas i rötningen.
Torrsubstansen för flytgödsel är 800 till 960 ton och för ensilage 44 ton.
Beroende på mängden substrat behövs en rötkammarvolym på 822-996 m3. Rötkammaren bör
placeras vid befintlig gödselbrunn och flytgödsel transporteras med hjälp av pumpar eller
självavrinning in i rötkammaren. Biogasanläggningen resulterar därmed inte i några extra
transportkostnader. Substratet behöver inte hygieniseras och rötresterna används som
gödningsmedel på åkrar. Rötad flytgödsel har högre näringsinnehåll och luktar mindre än icke
rötad gödsel.
Gas- och energimängden för flytgödslet ligger på 136 230 m3 gas och 1 318 MWh energi, för
ensilaget är mängden gas 11 880 m3 och energin på 115 MWh (Tabell 4).
Tabell 4, Mängd substrat, biogas och energi i den gårdsbaserade anläggningen.
Substrat
Mängd [ton]
TS [ton] Biogas [Nm3]
Energi [MWh]
Flytgödsel
10 000
800
136 320
1 318
Ensilage
110
44
11 880
115

Biogasanläggning på Polcirkelns lantgård blir aningen större än den kommunala, men med
liknande process och komponenter. Dock är man ute efter elen och inte värmen eftersom
lantbruket använder direktverkande el till uppvärmning av byggnaderna. Överskottsvärmen
kan användas till ett växthus, som då skulle ge en bra intäkt varje år.
Intäkter är beräknade på kraftvärme. Vid produktion av kraftvärme blir ca en tredjedel el och
två tredjedelar värme. Hälften av värmen går till att värma rötkammaren. Intäkter är beroende
av mängden flytgödsel. I tabell 5 redovisas intäkter per år för en anläggning baserad på
rötning av 110 ton ensilage samt 10 000 ton respektive 12 000 ton flytgödsel. Vid rötning av
12 000 ton flytgödsel får lantbruket en besparing på elräkningen på ca 225 000 kr när man kan
använda egenproducerad el i verksamheten. Dessutom kan lantbruket sälja el för ca 30 000 kr.
Vid rötning av10 000 ton flytgödsel är lantbruket inte självförsörjande på el men gör en
besparning på 215 000 kr med egenproducerad el.
Metanreduceringsstödet ger en intäkt på 264 000-316 000 kr per år (20 öre per kWh).
Med bara intäkter från elproduktion och metanreduceringsstödet blir totala intäkterna 571 000
kr för rötning av 12 000 ton och 479 000 kr för 10 000 ton.
Biogasanläggningen producerar mer värme än lantbruket behöver. Om överskottsvärmen
(464 MWh) kan användas/säljas till ett växthus skulle det ge en årlig intäkt på 116 000-136
000 kr.
Eftersom rötresterna har högre näringshalt och kväve som är mer tillgängligt än icke-rötad
flytgödsel kan lantbruket göra en besparing på att inte behöva köpa in lika mycket
16
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konstgödsel. Lantbrukets kostnader för gödsel beräknas därför minska med 264 000 kr vid
användning av rötrester. Användning av rötrester kan också minska transportkostnaderna och
markpackningen vid gödselspridning, men denna besparning är inte inräknade här.
Med alla besparningar blir den totala intäkten 971 000 kr vid rötning av ensilage och 12 000
ton flytgödsel. Vid rötning av 10 000 ton flytgödsel blir intäkterna något lägre, totalt 859 000
kr (tabell 5).
Tabell 5. Årliga intäkter och utgifter för en gårdsbaserad biogasanläggning baserad på 110
ton ensilage och 10 000 ton respektive 12 000 ton flytgödsel.
Intäkter
10 000 ton (kr) 12 000 ton (kr)
Besparning el
215 000
225 000
Försäljning el
0
30 000
Metanreduceringsstödet
264 000
316 000
Besparning konstgödsel
264 000
264 000
Växthus (överskottsvärme)
116 000
136 000
Summa intäkter:
859 000
971 000
Utgifter
Ränta 5 %
Amortering, 10 år
DoU Pumpar och fläktar
DoU Generator
Personalkostnad
Summa utgifter:
Resultat inkl. växthus och konstgödsel
Resultat exkl. växthus och konstgödsel

150 000
300 000
35 000
59 000
55 000
599 000

150 000
300 000
35 000
71 000
55 000
611 000

260 000
-120 000

360 000
-40 000

Totala investeringen för en gårdsanläggning ligger på ca 5 miljoner kr och
investeringsbidraget från Länsstyrelsen ligger på 40 % (2 miljoner kr). Gården måste själv
bekosta anläggningen med ca 3 miljoner kr. Med en avbetalningsplan på 10 år och ränta på 5
% blir amorteringen 300 000 kr/år och räntan 150 000 kr/år.
Personalkostnaden uppskattas till 55 000 kr/år (45 minuter/dag; 200 kr/timme).
För en anläggning baserad på 12 000 ton flytgödsel beräknas drift och underhåll (DoU) av
pumpar, fläktar och omrörare kosta 35 000 kr/år och DoU av generator kosta 71 000 kr/år
(0,15 kr per producerad kWh el).
Totalt blir de årliga utgifterna 611 000 kr för en rötningsanläggning baserad på ensilage och
12 000 ton flytgödsel. För en mindre anläggning baserad på ensilage och 10 000 ton
flytgödsel beräknas den årliga kostnaden uppgå till 600 000 kr.
17
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De ekonomiska resultaten för den gårdsbaserade biogasanläggningen med kraftvärme
redovisas i tabell 5 ovan. Anläggningen blir lönsammare med en större mängd flytgödsel
(12 000 ton). Med intäkter från växthus (överskottsvärme) och besparningar på konstgödsel
blir resultatet för 110 ton ensilage och 12 000 ton flytgödsel 360 000 kr/år och för 110 ton
ensilage och 10 000 ton flytgödsel 260 000 kr/år. Utan intäkter från växthus
(överskottsvärme) och besparningar blir dock resultatet negativt, dvs. en biogasanläggning
baserad på 12 000 ton flytgödsel skulle med en tidsperiod på 10 år och ränta på 5 % årligen
kosta lantbruket 40 000 kr och en anläggning baserad på 10 000 ton flytgödsel 120 000 kr.
Mängden flytgödsel på Polcirkelns lantgård varierar mellan 10 000 ton till 12 000 ton per år,
vilket ger en osäker kalkyl på ekonomin som är beroende av mängden substrat. I figur 1 visas
break-even i ekonomin för den gårdsbaserade anläggningen utan intäkter från
överskottsvärmen och besparningar i konstgödsel. Vid 13 000 ton flytgödsel och 110 ton
ensilage blir anläggningen lönsam på enbart intäkter från el och metanreduceringsstödet.

Flytgödsel + Ensilage

Resultat, ekonomi - Polcirkelgården
FG 13 000 ton

E 110 ton

FG 12 500 ton

E 110 ton

FG 12 000 ton

E 110 ton

FG 11 500 ton

E 110 ton

FG 11 000 ton

E 110 ton

FG 10 500 ton

E 110 ton

FG 10 000 ton

E 110 ton
-140000

0
-20000
-40000
-60000
-80000
-100000
-120000
-120000

-100000

-80000

-60000

-40000

-20000

0

SEK
Resultat - Ekonomi

Figur 1. Ekonomi för Polcirkelns lantgård med varierande mängd substrat och intäkter
enbart från el och metanreduceringsstödet. FG=flytgödsel. E=ensilage.

Torrötningsanläggning
Eftersom det kommunala organiska avfallet (avvattnat slam och källsorterat organsikt
hushållsavfall) är stapelbart (hög TS halt) har projektet, som alternativ till den traditionella
våtrötningstekniken, analyserat möjligheten röta kommunal organiskt avfall i en
torrötningsanläggning. Som exempel på torrötning har projektet valt att titta på MobiGastekniken eftersom den är enkel, mobil och väl anpassad för småskalig produktion.
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Med MobiGas-tekniken, som bygger på flera separata jäskammare, kan källsorterat matavfall
inkluderas samtidigt som det hålls separat från avvattnat slam. För hantering av Övertorneå
och Ylitornio kommuners avvattnade slam (1300 ton) samt Övertorneå kommuns
hushållsavfall (180 ton) krävs 3 jäskammare. Investeringskostnaden för själva MobiGasanläggning bestående av en teknikcontainer och tre jäskammare är 680 000 € plus transport
(32 000 €). På grund av vårt kalla klimat måste man antagligen bygga en hall för hantering
och förvaring av substratet. Investeringskostnaden för hallen beräknas till ca 200 000 €.
Utöver detta måste anläggningen hyra eller köpa in en minitraktor (loading truck, ca 20 000 €)
och sikt (sorteringsskopa ca 30 000 €). Innan substratet lastas in i jäsk ammaren måste det
sönderdelas, matavfallspåsar brytas upp och blandas med 20 % rötrest. Till detta används med
fördel en blandningsmaskin (ca 30 000 €), men kan även utföras med en traktor.
Med investeringsstödet på 40 % blir investering 579 000 € för hela anläggningen inklusive
maskiner. Möjligheten att vara pilotanläggning bör undersökas, vilket skulle kunna reducera
priset på själva MobiGas-anläggningen. Det kan också vara möjligt att få ett statligt stöd för
en pilotanläggning. Om investeringen sker senast 31 juli 2018 kan man söka stöd från
Klimatklivet via Naturvårdsverket för denna typ av klimatinvesteringar, men det är osäkert
om man kan få stöd från både Klimatklivet och Jordbruksverket till samma investering. I
kalkylen inkluderas inte eventuella reduktioner och stöd utöver investeringsstödet från
Jordbruksverket.
Driftkostnaderna uppskattas till 11 000 € vilket inkluderar kostnader för personal (3 tim/vecka
per jäskammare; 25 € /tim ), försäkringar och underhåll.
En substratmängd på ca 1400 ton beräknas resultera i 138 000 m3 biogas med en metanhalt på
61 %, vilket motsvarar ca 844 MWh varav ca 31 % blir el och 52 % blir värme.
Verkningsgraden är 82 % och anläggningens elanvändning är 15 MWh. Av värmen går 30 %
till att värma anläggningen. Energiproduktionen beräknas generera en årlig intäkt på 36 000 €.
Avgiften för mottagande av slam och källsorterat matavfall beräknas ligga på 400 kr/ton,
vilket ger en årlig intäkt på 55 000 €. I kalkylen inkluderas inte eventuella intäkter från
försäljning av kompost (rötrester). Eftersom rötat avloppsslam är undantaget från förbudet att
deponeras så har inte heller kostnader för att bli av med rötresten inkluderats.
Med en devalveringstid på 10 år och ränta på 2 % blir resultatet 16 500 € per år och
återbetalningstiden 7,8 år (bilaga 1). Det ekonomiska resultatet kan förbättras om eventuella
reduktioner och stöd utöver investeringsstödet från Jordbruksverket blir möjligt.

Uppgradering till fordonsgas
I projektet har de ekonomiska förutsättningarna för produktion av kraft- eller fjärrvärme
analyserats. Förädling av biogasen till fordonsgas skulle ge en betydligt bättre inkomst, men
med de relativt små mängderna biogas samt att det i dagsläget inte finns någon marknad för
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fordonsgas i Övertorneå gör det svårt att räkna hem investeringen. Dessutom saknas tillgång
till LNG backup.
Uppgraderingsanläggningar är fortfarande mycket dyra och anpassade för större mängder
biogas. Småskaliga uppgraderingsanläggningar förväntas dyka upp på marknaden och därför
bör en kommunal biogasanläggning i Övertorneå planeras så att man i framtiden kan
komplettera med uppgradering till fordonsgas. Även för ett lantbruk med en gårdsbaserad
biogasanläggning finns möjlighet att driva till exempel sina traktorer på fordonsgas.

Diskussion
För att få lönsamhet i en biogasanläggning behövs avsättning för all biogas som produceras.
Lönsamheten har till viss del med storleken att göra, men andra viktiga faktorer som påverkar
kostnadsbilden och intäkterna är:
 Behandlingsavgifter på substratet/avfallet
 Vad rötresten/biogödseln används till
 Vad biogasen används till
 Bidrag/stöd till investeringar och produktion

Kommunal anläggning
För en kommunal biogasanläggning är en besparing på framtida avgifter och
transporterkostnader för att bli av med slammet avgörande för att anläggningen ska gå med
vinst. Den ekonomiska kalkylen bygger på att kommunens tillstånd för användning av slam
som täckmassa i Orjasjärvi kommer att upphöra och att avgifter och transporterkostnader
därmed kommer att uppstå inom en snar framtid för hantering av slammet. Kalkylen bygger
också på att anläggningen kan ta ut en avgift för mottagande av organiskt avfall. Rötat
avloppsslam är undantaget från förbudet att deponeras och därför uppstår ingen kostnad av
betydelse för hantering av rötrester. Med dessa intäkter och besparningar finns det
förutsättningar för en kommunal biogasanläggning som rötar avloppsslam från Övertorneå
och Ylitornio kommuner.
Alla studiebesök och tips från experter har klart avrått från att våtröta komposterbart
hushållsavfall. Att investera i en separator (slurrymaskin) är inte ekonomiskt möjligt med
kommunens relativt små mängder komposterbart avfall. Däremot är det möjligt att torröta
källsorterat matavfall i jäskammare. Kalkylen visar att en MobiGas-anläggning med tre
jäskammare har en återbetalningstid på 8 år. I dagsläget finns det ingen biogasanläggning
baserad på MobiGas-tekniken i Sverige eller Finland eller i riktigt kallt klimat. Därför skulle
en MobiGas-anläggning i Övertorneå kunna fungera som pilotanläggning för Skandinavien
och kallt klimat, vilket ökar möjligheten att förhandla ner priset med leverantören. En
pilotanläggning bör också kunna söka stöd från Energimyndigheten.
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Vid rötning av stapelbara substrat med hög TS-halt finns det flera fördelar med torrötning, till
exempel:
 Eventuella störande ämnen såsom jord, sand, sten, glas, plast m.m. påverkar inte
processen som vid våtrötning.
 Rötning av stapelbara substrat kräver omsorgsfull sönderdelning och blandning om de
ska våtrötas, vilket är energikrävande och kräver kostsamt underhåll av utrustning.
 Vid våtrötning av stapelbara substrat krävs utspädning vilket ger låg TS-halt på
utgående gödsel.
Se Bilaga 2 för fler faktorer som skiljer sig mellan torr- och våtrötning.
Idag har kommunen höga kostnader för transport av icke avvattnade slam till Husavaara. En
biogasanläggning vid Övertorneå reningsverk skulle kunna röta även detta slam. Kommunen
skulle kunna investera (gärna tillsammans med en närliggande kommun) i en slambil som
separerar slammet från vattnet för att undvika transport av vatten. Slammet kan sedan torreller våtrötas. En biogasanläggning i Övertorneå skulle också kunna ta emot slam från fler
kommuner, till exempel från Överkalix kommun som har liknande utmaningar kring
avfallshantering.
Att producera kraftvärme ger bättre lönsamhet än att bara producera fjärrvärme. Småskaliga
uppgraderingsanläggningar förväntas dyka upp på marknaden och därför bör en kommunal
biogasanläggning i Övertorneå byggas så att man i framtiden kan komplettera med
uppgradering till fordonsgas. Biogasanläggningen, vare sig det är torr- eller våtrötning,
placeras lämpligast invid Övertorneå reningsverk.

Gårdsbaserad anläggning
För den gårdsbaserad biogasanläggning har projektet använt sig av Polcirkelns lantgård som
exempel. Eftersom lantbruket huvudsakligen är ute efter el är biogasanläggningens lönsamhet
beroende av om man kan sälja överskottsvärmen som bildas, vilket är 30 % av den totala
producerade mängden energi. Det skulle vara en stor ekonomisk fördel om till exempel ett
växthus nyttjade värmen som annars skulle gå förlorad.
Analysen visar att gårdsanläggningen är beroende av att röta 13 000 ton flytgödsel med 110
ton ensilage för att biogasanläggningen ska vara lönsam utan intäkter från överskottsvärmen
och besparningar på konstgödsel. Ett lantbruk, som till exempel Frigiva gård, med avsättning
för överskottsvärmen i den egna verksamheten kan få en lönsamhet vid mindre mängder
substrat. Frigiva gård som producerar mindre flytgödsel (6 000 - 7 000 m3) än Polcirkelns
lantgård (10 000 - 12 000 m3) har en återbetalningstid på 10 år.
Lantbruk som satsar på biogasanläggning uppnår dubbel miljö- och klimatnytta genom
minskade metangasutsläpp från gödsel samt ersättning av fossila energikällor. En stor
miljönytta är dessutom att rötad gödsel har högre näringsinnehåll och luktar mindre än icke
rötad gödsel.
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Att röta kommunalt slam i en gårdsbaserad våtrötningsanläggning rekommenderas inte av de
experter projektet pratat med. Det finns restriktioner kring spridning av rötat slam på
åkermark och därför skulle slammet behöva rötas i en separat rötkammare. Dessutom
rekommenderas separat infart och hantering av slammat för att undvika att slam bladas med
lantbruksavfallet.

Slutsatser
Projektets slutsatser är följande:


Lönsamheten i en kommunal våtrötningsanläggning baserad på den lilla mängd
substrat som finns tillgängligt i Övertorneå och Ylitornio kommuner är dålig, men
med framtida kostnader för hantering av avloppsslam får man den ekonomiska
kalkylen att gå ihop med en tidsperiod på 10 år och ränta på 2 %.



Våtrötning av källsorterat matavfall rekommenderas inte. Däremot är det möjligt att
torröta källsorterat matavfall i jäskammare. En MobiGas-anläggning baserad på 1400
ton har en återbetalningstid på 8 år med en devalveringstid 10 år och ränta på 2 %. I
den här typen av anläggning kan även andra stapelbara substrat, som till exempel
trädgårdsavfall och hästgödsel, rötas.



Då torrötning i jäskammare uppfattas som enklare med mindre driftstörningar jämfört
med traditionell våtrötning rekommenderar projektet att Övertorneå kommun fortsätter
att utreda en småskalig biogasanläggning med satsvis torrötning av både slam och
källsorterat matavfall.



Det finns lönsamhet i en gårdsbaserad biogasanläggning på Polcirkelns lantgård om
mängden flytgödsel ökar till 13 000 ton per år. Efter 10 år är de stora kostnaderna som
amortering och ränta avbetalad och eftersom anläggningen har en längre livslängd än
10 år blir lönsamheten bättre därefter.

 Ett lantbruk med avsättning för överskottsvärmen kan få en bra lönsamhet vid mindre
mängder flytgödsel, till exempel har Frigiva gård en återbetalningstid på 10 år för sin
biogasanläggning som är baserad på 6 000 - 7 000 m3 flytgödsel. Dessutom har rötad
gödsel högre näringsinnehåll och luktar mindre än icke rötad gödsel, vilket utöver
klimatnyttan ger en stor miljövinst för lantbruket.
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Bilaga 1. Preliminär kalkyl för en MobiGas-anläggning baserad på 3
jäskammare
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Bilaga 2. Jämförelse torr- och våtrötning
Faktorer som skiljer sig mellan torr- och våtrötning. Källa: JTI – Institutionen för jordbruksoch miljöteknik (SP-koncernen)
Substrat








Eventuella störande ämnen såsom jord, sand, sten, glas, plast mm påverkar inte
processen vid torrötning som vid våtrötning.
Rötning av stapelbara substrat kräver omsorgsfull sönderdelning och blandning om de
ska våtrötas vilket är energikrävande och kräver kostsamt underhåll av utrustning.
Vid våtrötning av stapelbara substrat krävs utspädning vilket ger låg TS-halt på
utgående gödsel.
Fiberrika material ger hög viskositet vid våtrötning vilket ställer speciella krav på
pumpar och omrörare.
Substrat för torrötning kan lagras i direkt anslutning till anläggningen och friställda
lagringsutrymmen kan nyttjas för lagring av rötrest.
Transportekonomiskt är torrötning att föredra framför våtrötning (mindre vatten,
lättare substrat, högre näring).
Torrötning kräver inblandning av ymp vid inläggning av nytt substrat i anläggningen.
Vid stora mängder ymp nyttjas därför inte rötkammarvolymen lika effektivt. Ympning
kan även ske vid cirkulation av perkolatorvätska.

Övrigt








Relativt små mängder vätska cirkuleras vid torrötning vilket ger mindre dimensioner
på rör och pumpar.
Torrötning har lägre elförbrukning då våtrötning har omrörare, större pumpar, m.m.
Vid våtrötning kan upp till 20-30% av energin gå åt till att värma upp vatten. Del av
denna energi kan dock tas tillvara med värmeväxlare.
En störning i en satsvis torrötningsanläggning får mindre konsekvenser än i en
våtrötningsanläggning.
Slutlagring av biogödsel från torrötning kan göras mindre än för våtrötning.
Vid torrötning erhålls två fraktioner som kan spridas på odlingsmark – biogödsel och
en liten del perkolatorvatten. Våtrötning kräver fasseparering.
Försök visar att biogasproduktionen kan bli lika stor vid torrötning som vid våtrötning.
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