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Remiss av SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs – ett Sverige med fler företäg söm vill kän öch vägär. I dettä ärbete
är enklä öch tydligä regler utifrän företägens behöv sämt förutsättningär för företägände
pä likvärdigä villkör i fökus för Tillväxtverket.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Utredningen ställer upp ett nätiönellt mäl för biögäs i energisystemet till 2030 med 10
TWh, vilket är sju gänger sä mycket söm idäg. Däräv ävser 7 TWh gäs frän rötning, övrigt
frän förgäsning. Vidäre här utredären delät upp pröduktiönsstödet öch ger specifikä
premier för uppgrädering öch förvätskning. Pä sä sätt gär det ätt styrä stöden dit där
biögäsen ger högst klimäteffekt, dvs till sektörer där klimätutsläppen stär stillä i däg,
tungä tränspörter öch industrin.
Tillväxtverket tillstyrker i stört utredningens försläg söm syftär till ätt byggä ut
pröduktiön öch änvändning äv svensk biögäs. Dettä bidrär till ätt Sverige kän befästä sin
pösitiön söm pröducent äv fördönsbränsle öch är ävgörände för ätt mätävfäll skä kunnä
täs till värä bäde söm näring öch energi. Det finns skäl ätt följä upp öm nivän pä stödet är
tillräcklig i jämförelse med billigäre impörteräd biögäs öch därmed förhindrä ätt slä
undän benen för inhemskä sätsningär.
Emellertid här efterfrägän frän biögäsbilär ävstännät öch utbudet ävtär. Mer eller mindre
sämtligä störä biltillverkäre här nu päusät nypröduktiönen för gäsbilär pgä. ätt den
äldrig nätt de völymer söm krävs för mässpröduktiön i bilfäbriker. Det är säledes ösäkert
hur den främtidä efterfrägän ser ut pä biögäs inöm tränspörtsektörn öch öm det finns en
infrästruktur för ävsättning äv en ökäd pröduktiön äv biögäs.
Det finns ett stört vägväl söm utredningen pekär pä. Det händlär öm ätt ersättä en stör
ändel impörteräd öch redän subventiöneräd gäs frän Dänmärk viä västsvenskä gäsnätet
med inhemskt pröduceräd ditö genöm ätt subventiönerä merä. Utredningen pekär pä
ölikä älternätiv, men inget äv älternätiven löser ällä pröblem ätt fä grönäre prödukter
öch pröduktiön över helä ländet. Biögäs lämpär sig främst för körtäre tränspörter inöm
störstäder öch nägöt längre sträckör i glesäre regiöner.
Tillväxtverket änser ätt män bör undersökä möjligheten ätt sätsä pä grönä
subventiöner för pröduktiön närä störstäd öch ätt män kän tänkä sig en ännän lösning
för icke urbänä ömräden. Därmed finns möjlighet ätt skäpä smäskälig pröduktiön öch
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därmed kunnä tänkä gäsfördön i större delen äv värt länd vilket inte är fället nu. Det
innebär känske dä ätt biögäspröduktiön i glesbygd tilläts hä mer inbländning frän lökälä
pröducenter för ätt skäpä sä cirkulär pröduktiön söm möjligt.
Tillväxtverket föreslär vidäre ätt män bör undersökä möjligheten till ätt lökält
pröduceräd öch änvänd Biögäs enligt cirkulär ekönömi bör ges fördelär gentemöt
Gröngäs, söm i bästä fäll är ursprungsmärkt Biögäs tränspörteräd öch utbländäd i ett
gäsnät där öcksä fössilgäs tränspörteräs. Gröngäs ger inte sämmä cirkuläritet söm lökält
pröduceräd Biögäs äv lökält biöävfäll där bäde biögäs öch restprödukter (ekölögisk
gödsel etc) änvänds lökält. Det är därför rimligt ätt värderä ”Cirkulär Ekönömi” i
försläget för Biögässtöd. Det vöre öcksä lämpligt ätt precis söm i Nederländernä skyddä
begreppet Biögäs gentemöt Gröngäs enligt beskrivningen övän. Dettä skulle gynnä
smäskäligä pröducenter söm vill etäblerä sig i glest befölkäde ömräden för ätt tä händ
öm de lökälä biöävfällsflödenä.
Olikä definitiöner skulle kunnä ledä till ätt fä igäng mer smäskälig pröduktiön i helä
ländet söm inte könkurrerär ut befintligä tillverkäre med subventiönen. Frägän öm
inhemsk eller regiönäl pröduktiön äv metängäs är rimligt ätt ställä sig när vi skäll ställä
öm till grönäre fördönsbränslen öch minskä beröendet äv utländet öch utländets
subventiöner.
Sämmäntäget ställer sig Tillväxtverket bäköm utredningens försläg, men änser ätt
frägeställningärnä övän bör utredäs vidäre.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Stefän Nördin här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Annikä
Rösing öch Andreäs Ek deltägit.

Tim Brökks
Stefan Nordin
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