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Förord 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to evaluate a system used for farm-scale co-production of biogas and 
biodiesel from an economic and environmental perspective. This was done by performing a case study 
where the agriculture company, Lindhs Djur & Natur AB was chosen as a possible investor.     
 
The starting-point was the concept for farm-scale co-production of biogas and biodiesel developed  by 
Ageratec AB. The concept originated from the idea that glycerol obtained from biodiesel production 
could be used as a valuable substrate in the process of producing biogas. Scandinavian Biogas AB was 
therefore assigned by Ageratec AB to develop a process that optimizes the production of biogas when 
glycerol and manure are used as main substrates. 
 
By analyzing the effects from the investment through different perspectives, the basis of the decision 
will be more thorough. The economic analysis consists of an investment calculation. An economic 
sensitivity analysis will thereafter be performed to pinpoint the factors that most strongly affect the 
result of the investment calculation. To perform the investment calculation and sensitivity analysis a 
program was developed together with Bo Persson, Xice AB which uses the Monte Carlo method 
implemented by Visual basic in MS Excel. 
 
To study the environmental effects of the investment, both a quantitative and qualitative analysis will 
be performed. The quantitative analysis will calculate the environmental effects in terms of carbon 
dioxide equivalents. The qualitative analysis highlights the environmental effects from a more general 
aspect. 
 
The result of the thesis shows that the most suitable plant for combined production of biogas and 
biodiesel for Lindhs Djur & Natur AB consist of a biodiesel processor capable of producing 600 m3 

biodiesel per year and a biogas system that will deliver 1000 MWh electricity and 1650 MWh heat per 
year. The evaluation of the investment shows that there is an opportunity for revenue but the outcome 
is very sensitive in price fluctuation of biodiesel, rapeseed and used cooking oil. The environmental 
benefits of an investment are considerable if the right action is taken when implementing the 
production system on the farm.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att göra en investeringsbedömning av en anläggning för kombinerad 
produktion av biogas och biodiesel åt lantbruksföretaget Lindhs Djur & Natur AB. Utgångspunkt är det 
koncept för kombinerad produktion av biogas och biodiesel på gårdsnivå som Ageratec AB utvecklat. 
Konceptet utgår från att glycerolfasen som bildas vid biodieselproduktion är ett värdefullt substrat vid 
biogasproduktion. Scandinavian Biogas Fuel AB har därför på uppdrag från Ageratec AB utvecklat och 
optimerat en biogasprocess för samrötning av glycerol och gödsel. 
 
För att kunna göra en relevant investeringsbedömning så granskas investeringen både ur ett ekonomisk 
och miljömässigt perspektiv. Den ekonomiska analysen består av en investeringskalkyl för två olika 
amorteringstider där teorier för nuvärdesanalys tillämpas. Den ekonomiska analysen kompletteras även 
med en känslighetsanalys där sannolika utfall av det ackumulerade nuvärdesnettot simuleras enligt 
principen för Monte Carlo metoden. För att göra en investeringskalkyl samt en ekonomisk 
känslighetsanalys skapades med hjälp av Bo Persson, Xice AB ett program i Visual Basic/MS Excel. I 
programmet kan valda ingångsvariabler tilldelas sannolikhetsfördelningar för att sedan simulera utfallet 
av det ackumulerade nuvärdesnettot. Miljöanalysen består av en kvantitativ och en kvalitativ del där de 
tillsammans utgör ett utförligt beslutsunderlag av investeringens miljöpåverkan. Den kvantitativa delen 
kommer att behandla investeringens påverkan av utsläpp av växthusgaser där den funktionella enheten 
är kg koldioxidekvivalenter per år. Den kvalitativa miljöanalysen behandlar investeringens övriga 
miljökonsekvenser jämfört med ett nollalternativ då ingen investering genomförs.  
 
Den anläggning som anses vara det lämpligaste investeringsalternativet består av en biodieselprocessor 
med kapacitet att producera 600 m3 liter biodiesel per år samt ett biogassystem som producerar ca 1000 
MWh elektricitet respektive ca 1650 MWh värme per år. De största materialflöderna genom 
produktionssystemet är rapsfrö och återvunnen matolja som sedan omförestras till biodiesel. 
Glycerolfas samrötas med nötflytgödsel där den bildade biogasen förbränns i ett kraftvärmeverk.    
 
Investeringsbedömningen visar att en investering i kombinerad produktion av biogas och biodiesel har 
möjlighet att ge avkastning och miljömässiga vinster. Investeringen är i detta fall speciellt känslig för 
prisvariationer vad gäller biodiesel, rapsfrö och återvunnen matolja. Investeringen har också en stor 
kostnad för grundinvestering.    
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till varför kombinerad produktion av biogas och biodiesel är ett 
intressant och aktuellt ämne. Även syftet med rapporten samt vilka metoder som använts för att besvara 
syftet presenteras. 
 

1.1 Bakgrund 
Sveriges riksdag har under åren 2003 till och med 2008 avsatt knappt 2 miljarder kronor för stöd till 
klimatinvesteringar som minskar växthuseffekten, s.k. KLIMP pengar. Naturvårdsverket sa i ett 
pressmeddelande 9 maj 2006 att de prioriterar biogas i fördelningen av 2006 års 
klimatinvesteringsstöd. Av 317 miljoner kronor vill de att 40% ska gå till biogasrelaterade 
investeringar (Naturvårdsverket(a), Internet). Trots det avsatta KLIMP bidraget fanns det i Sverige 
2006 endast 9 stycken gårdsanläggningar som producerade biogas vilket jämfört med Tysklands 3500 
stycken gårdsanläggningar kan tyckas obetydligt (Gustafsson, 2006). Dock är intresset för biogas stort 
i Sverige och det planeras i dagsläget för ett flertal nya anläggningar runt om i landet. 

30 maj 2008 föreslår statens jordbruksverk till regeringen att 600 miljoner kronor skall avsättas för ett 
särskilt investeringsstöd för småskalig biogasproduktion under åren 2009 till och med 2013. Detta stöd 
skall kunna täcka 30% (dock maximalt 200 000 euro) av den totala investeringen vid en nybyggnation, 
förutsatt att minst 50% av det rötade materialet består av stallgödsel. Jordbruksverket hoppas att detta 
stöd skall förbättra lönsamheten för gödselbaserad biogasproduktion och därigenom skapa incitament 
för lantbruk att göra en klimatnyttig investering (Statens jordbruksverk, Internet). 

Att producera biodiesel från raps är också ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser och beroendet 
av fossila bränslen. De nationella målen för användningen av biodrivmedel är att minst 5,75% av all 
bensin och diesel för transportändamål ska utgöras av biodrivmedel. Sverige har därför infört 
skattelättnader för biodrivmedel som ska underlätta att detta mål uppfylls (Johansson och Lagerkvist, 
(2006). Det finns idag ett antal småskaliga anläggningar för biodieselproduktion där den vanligaste 
råvaran är rapsolja. Ett exempel är PROSBIO (producenter av svensk biodiesel) som är en 
sammanslutning av sex småskaliga producenter av biodiesel (PROSBIO, Internet). 

Någonting som ännu inte finns i Sverige är anläggningar som kombinerar produktion av biogas och 
biodiesel på gårdsnivå. Ett koncept för en sådan anläggning har tagits fram av företagen Agaretec AB 
och Scandinavian Biogas Fuels AB. Förhoppningen är att med en sådan anläggning finna synergier 
mellan produktionssystemen för biogas och biodiesel och på så sätt öka utbytet och lönsamheten 
(Jonsson, muntligt). 

Detta examensarbete görs efter en förfrågan från Lindhs Djur & Natur AB där den första kontakten 
upprättades under våren 2008. Lindhs Djur & Natur AB är ett lantbruksföretag beläget i Högsby 
kommun i Kalmar län. Det drivs idag av bröderna Mikael och Milton Lindh samt kusinen Joakim 
Lindh. Lantbruket består idag av 5 mindre gårdar varav den största, Hanåsa gård består av ca 290 
mjölkkor och på vintrarna ytterligare 100 dräktiga kvigor. Lindhs Djur & Natur har förhoppningar om 
att kunna utveckla sin näringslivsverksamhet genom att investera i en anläggning för kombinerad 
produktion av biogas och biodiesel. De vill således undersöka de möjligheter och förutsättningar som 
finns idag varför ett examensarbete inom detta område är aktuellt. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att göra en investeringsbedömning av en anläggning för kombinerad 
produktion av biogas och biodiesel åt lantbruksföretaget Lindhs Djur & Natur AB. 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer att utgå från det koncept för kombinerad produktion av biogas och biodiesel på 
gårdsnivå som Ageratec AB tillsammans med Scandinavian Biogas AB har utvecklat. Hänsyn kommer 
att tas till att en eventuell investering skall vara realistiskt genomförbar utifrån de förutsättningar som 
råder samt de krav som Lindhs Djur & Natur AB ställt på anläggningen. Den producerade biogasen 
kommer att användas för produktion av el och värme vilket ger att möjligheten att utvinna fordonsgas 
från biogas inte utreds. Fokus kommer att ligga på småskaliga lösningar där ett eventuellt överskott av 
producerad värme kan säljas ut på Högsby kommuns fjärrvärmenät. 

1.4 Metod 
För att kunna göra en relevant investeringsbedömning måste förutsättningarna utredas. Detta sker 
genom en utförlig litteraturstudie med fokus på småskalig biogas och biodieselproduktion. För att 
utreda förutsättningarna vid Lindhs Djur & Natur AB kommer ett flertal möten och besök göras på 
lantbruket. Intervjuer av personer med expertkunskaper inom vissa områden samt studiebesök vid 
anläggningar i södra och mellersta Sverige görs för att kunna dra nytta av den befintliga kunskapen 
vad gäller småskalig biogas och biodieselproduktion som finns idag. Ett samarbete med Ageratec och 
Scandinavian biogas kommer att etableras där företagen kan erbjuda hjälp med specifika uppgifter om 
konceptet, anläggningen och implementering av det nya produktionssystemet. Kontakt med Högsby 
kommun kommer även att upprättas för att kunna bedöma hur kommunens intresse skulle kunna 
påverkar investeringen. 

Som beslutsunderlag till en investeringsbedömning kommer en investeringskalkyl samt en miljöanalys 
att utarbetas. Miljöanalysen innefattar en kvantitativ samt en kvalitativ bedömning av investeringen. 
För investeringskalkylen kommer nuvarande priser samt förväntade framtida prisutvecklingar på 
resurser och produkter att undersökas. Då det är vanskligt att göra bedömningar om framtida 
betalningskonsekvenser görs en ekonomisk känslighetsanalys som belyser de viktigaste faktorerna och 
deras inverkan på investeringskalkylen. I kapitlet som behandlar metoder för investeringsbedömning 
(se kap 4) så kommer de specifika metoderna utförligare att beskrivas. 
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2 Aktörer 
 
 
Detta avsnitt ger en kortfattad presentation av de aktörer som främst berörs vid en byggnation av en 
anläggning för kombinerad produktion av biogas och biodiesel vid Hanåsa gård. 
 

2.1 Lindhs Djur & Natur AB 
Lindhs Djur & Natur AB är ett lantbruk som består av en mjölk- och köttdjursbesättning samt 500 
hektar växtodling. Lantbruket är beläget i Högsby kommun och ägs och drivs idag av bröderna Mikael 
och Milton Lindh samt kusinen Joakim Lindh. Lindhs Djur & Natur har idag 9 anställda och omsatte 
2007 ca 18 miljoner kr där mjölkproduktion är den huvudsakliga näringslivsverksamheten. Företaget 
består idag av fem mindre gårdar var av den största, Hanåsa gård ligger ca 2,5 km norr om centrala 
Högsby. På Hanåsa gård finns idag två separata ladugårdsbyggnader med totalt 290 mjölkkor för 
mjölkproduktion samt två stycken bostadshus. Lindhs Djur & Natur totala djurbesättning uppgår till ca 
1000 djur där rekrytering till mjölkkorna utgör den största delen. Dessa djur finns vid en annan gård 
som ligger vid Forsaryd ca 1 mil från Hanåsa. Informationen om Lindhs Djur & Natur kommer från 
muntlig kommunikation och kontaktpersoner har varit Mikael, Milton och Joakim Lindh. 

2.2 Högsby kommun 
Högsby kommun ligger i Kalmar län, och har ca 5900 invånare varav ca 2500 bor inom centralorten. 
Kommunen har en uttalad miljöpolicy och ett utdrag ur kommunens vision (version 0511) lyder ”Vi 
ska bli den gröna kommunen som satsar på miljödriven teknik och förnyelsebara teknikslag.” (Högsby 
Kommun, 2005). Ett steg i denna riktning är att installera fjärrvärme i centralorten. Kommunen bildade 
våren 2008 ett energibolag bl.a. för detta ändamål, och utbyggnationen av fjärrvärmenätet kommer att 
ske etappvis. Efter att ha kopplat ihop nuvarande värmestationer skall en ny fjärrvärmecentral byggas 
nordost om centralorten, ca 1 km ifrån Hanåsa gård (Engdal, Silak, muntligt). Under arbetes gång har 
kontakten med Högsby kommun skett främst genom Ewa Engdal, kommunstyrelsens ordförande samt 
Peter Silak, teknisk chef.    

2.3 Ageratec AB 
På Ageratecs hemsida har följande information hämtas. Företaget Ageratec AB bildades i Norrköping 
1996 av David Frykerås och Gert Frykerås. Affärsidén var att konstruera en automatiserad och flexibel 
biodieselprocessor som samtidigt var enkel att sköta. Den första prototypen var färdig 1998 men det 
dröjde till 2004 innan den första biodieselprocessorn levererades till kund. Företaget har idag ca 35 
anställda och hade i oktober 2007 levererat 65 enheter. Ageratec har sina största marknader i Sverige, 
Australien och Polen, men har levererat biodieselprocessorer till samtliga kontinenter. Processorerna 
konstrueras i Norrköping och levereras färdigbyggda till kund. I affärskonceptet ingår enheter för att 
processa från 2 000 upp till 340 000 liter olja per dag där Ageratec kan leverera all den utrustning som 
behövs för att processa biodiesel från råmaterial till färdig produkt. Kontakten med Ageratec har skett 
genom Kennert Jonsson som idag är ansvarig för säljstöd. 

2.4 Scandinavian Biogas Fuels AB 
Följande information har hämtats från Scandinavian Biogas hemsida. Scandinavian Biogas Fuels AB 
bildades i november 2005 av Erik Danielsson i samarbete med Jörgen Ejlertsson och Ola Ödmark. 
Företaget har idag ca 30 anställda och har sitt huvudkontor i Uppsala. Forskning och utveckling sker i 
Linköping där ett laboratorium har byggts upp. Här studeras olika substrat, förbehandlingsmetoder och 
processparametrar för att maximera biogasutbytet. 2006 byggde Scandinavian Biogas en 30 m3 stor 
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pilotanläggning för att studera effekterna vid uppskalning av laboratorieförsök. Scandinavian Biogas är 
idag ett företag specialiserat på nybyggnation eller förbättring av storskaliga industriella 
biogasanläggningar. De har utvecklat metoder för att öka biogasutbytet som t.ex. ultraljuds behandling 
som finfördelar och ökar nedbrytningsgraden hos substratet. Företaget erbjuder idag två affärsmodeller 
där de antingen går in och helt eller delvis äger biogasanläggningen. Den modellen ger Scandinavian 
Biogas möjligheter att optimera och utveckla processen över en längre tidsperiod. Det andra 
alternativet är att kunden själv blir eller fortsätter vara ensam ägare av sin anläggning medan 
Scandinavian Biogas erbjuder teknologin och expertkunskaperna för optimering av processen. 
Kontaktperson för Scandinavian Biogas har varit Mathias Bohman som arbetar som processingenjör i 
Linköping. 
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3 Småskalig produktion av biogas och biodiesel 
 
 
I detta kapitel kommer först en översiktlig introduktion till småskalig produktion av biogas och 
biodiesel innan Ageratecs koncept för kombinerad produktion av biogas och biodiesel på gårdsnivå 
presenteras. 
 

3.1 Biogas 
Biogas består till största delen av metangas vars energiinnehåll kan utnyttjas genom flera olika 
tekniker. Om biogasen inte ska säljas som rågas eller uppgraderas till fordonsgas så är det aktuellt att 
titta på olika tekniker för att omvandla biogasen till elektricitet och värme. 

3.1.1 Biogas för el- och värmeproduktion 
Biogas består av metan (50-70 volymprocent), koldioxid (25-40 volymprocent) samt små mängder 
svavelväte, vätgas, kvävgas och syrgas (Edström och Nordberg, 2004). Enheten för gasers volym vid 
normaltillstånd betecknas normalkubikmeter (Nm3) där normaltillstånd innebär en temperatur på 0 oC1 
och ett tryck på 1 atmosfär1. Energiegenskaperna hos biogas kan då beskrivas genom dess värmevärde 
vid normaltillstånd (kWh/Nm3)1. En normalkubikmeter metangas har värmevärdet 9,97 kWh/Nm3 
vilket ungefär motsvarar energiinnehållet i en liter olja (Lantz, 2004). Förutsatt att metan är den enda 
brännbara komponenten i biogas kan värmevärdet för olika biogassammansättningar beräknas vilket 
visas i tabell 3:1.  
 
Tabell 3:1 Värmevärdet för olika biogassammansättningar 

Andel metan 
[%] 

Värmevärde 

[kWh/Nm3] 
100 9,971 

65 6,481 

55 5,481 

1 Värmevärdet = 9,97 x andel metan i biogasen 
 
Det enklaste alternativet för anvädning av biogas är att installera en gaspanna där brännaren är 
anpassad för förbränning. Denna teknik är billig, enkel och driftsäker och används på motsvarande sätt 
som dagens villapannor (Nilsson, 2000b: 35). Den mängd biogas som produceras i en 
biogasanläggning är relativt lika över hela året medan en gårds värmebehov ofta minskar kraftigt under 
sommarhalvåret. Energiinnehållet i den biogas som produceras på gården är också ofta mer än 
tillräckligt för att täcka gårdens interna värmebehov. Därför kan det vara av intresse att även producera 
elektricitet för eget behov och där överskottet lättare kan säljas till externa kunder (Edström och 
Nordberg, 2004). Ett alternativ är då kraftvärme d.v.s. de processer där elektricitet och värme samtidigt 
produceras. Detta möjliggörs genom att ta tillvara på den värme som bildas vid el-generering genom att 
värma vatten eller vattenånga. Denna teknik gör att totalverkningsgraden blir högre än om endast 
elektricitet eller värme skulle produceras separat (Olsson och Persson 2002). Elgenerering på gårdsnivå 
sker idag ofta med gasmotorer som är utformade enligt otto- eller dieselprincipen. Marknaden erbjuder 
idag även alternativ som t.ex. stirlingmotorer och mindre turbiner så kallade microturbiner (Edström 
och Nordberg, 2004). En teknik som länge ansetts intressant men ännu inte har slagit igenom är 
stationära bränsleceller. Nackdelarna med höga material och tillverkningskostnader tillsammans med 

                                                   
1 SI enheter. 1 oC = 273,15 K, 1 atmosfär = 1,01325 * 105 Pa, 1 kWh = 3,600 * 103 kJ 



 6 

låg effekttäthet har tyvärr inte uppvägts av dess fördelar (Olsson och Persson, 2002). Bränsleceller 
kommer därför inte att diskuteras mer i detta arbete.  

3.1.2 Biogasprocessen 
Biogas bildas då organiskt material bryts ner av mikroorganismer under anaeroba förhållanden. Denna 
mekanism brukar i dagligt tal kallas för rötning eller metanjäsning. Det är en process som sker naturligt 
i vår miljö t.ex. i myrar, sumpmarker och i matsmältningssystemet hos idisslande djur (Lantz 2004: 
11). Den anaeroba nedbrytningsprocessen kan översiktligt beskrivas i fyra olika steg vilket visas i figur 
3:1.  

 
Figur 3:1 Schematisk beskrivning för anaerob nedbrytning av organiskt material (Gustafsson, 2006) 

Det första steget är hydrolys då komplexa organiska molekyler som kolhydrater, fetter och proteiner 
omvandlas till enklare sockerarter, aminosyror och längre fettsyror. Hydrolys av polymerer till 
monomerer utförs av extracellulära enzymer som utsöndras av hydrolytiska bakterier (Nilsson, 2000b: 
10). Nästa steg är att de monomerer som bildas under hydrolysen fermenteras av bland annat de 
hydrolytiska bakterierna till flyktiga syror som ättiksyra, smörsyra, propionsyra, etc. Dessa syror 
betecknas ofta VFA, volatile fatty acids. Vid fermentering bildas även koldioxid och vätgas. Det är 
endast ättiksyra eller vätgas + koldioxid som direkt kan omvandlas till metangas. De intermediära 
produkterna genomgår en så kallad ättiksyraombildning där de aktiva bakterierna, ättiksyrabildarna, 
omvandlar fettsyror till ättiksyra och vätgas. Sista steget i den anaeroba nedbrytningen är bildningen av 
metan och koldioxid vilket utförs av två olika typer metanbildande mikroorganismer så kallade 
metanogener (Svensk biogas, Internet). Metanogenerna är känsliga och hämmas bl.a. av för höga halter 
av ammoniak, kalium, fosfor, tungmetaller, vissa fettsyror och svavel (Nilsson, 2000: 10). 
 



 7 

Det finns tre olika temperaturintervall då rötning kan ske, psykrofil, mesofil och termofil vilka 
redovisas i tabell 3:2. Mängden biogas som produceras vid de olika temperaturintervallen skiljer sig 
inte nämnvärt åt förutom då temperaturen sjunker under 30 grader. Det som påverkas är som vid de 
flesta kemiska och biologiska reaktioner hastigheten i processen vilken ökar med en stigande 
temperatur (Edström och Nordberg, 2004). 
 
Tabell 3:2 Olika temperaturintervall för biogasprocessen (Edström och Nordberg, 2004) 

Temperaturintervall Temperatur 
[oC] 

Psykrofil 4 - 25 
Mesofil 25 - 40 
Termofil 50 - 60 
 
För att beräkna det teoretiska biogasutbytet eller andelen metan som bildas vid total anaerob 
nedbrytning används uppgifter om substratets kemiska sammansättning. Dock måste hänsyn tas till att 
nedbrytningsgraden hos substratet varierar beroende på kemisk sammansättning och anläggningens 
olika driftparametrar såsom uppehållstid och rötkammarbelastning2 (Berglund och Börjesson, 2003a). 
Vattenhalten och andelen organiskt material varierar också mellan olika substrat. För att beteckna 
vattenhalten i ett substrat används beteckningen torrhalt3 (TS) medan glödförlust4 (VS) är ett mått på 
halten organiskt material. Ju högre TS-halt och VS-halt ett substrat har desto högre blir biogasutbytet 
(Edström och Nordberg, 2004). I tabell 3:3 visas ett teoretiskt biogasutbytet för olika typer av substrat. 
Det finns dock möjligheter få ett något högre biogasutbyte vid en optimerad process vilket visats vid 
laboratorieförsök (Bohman, muntligt). 
 
Tabell 3:3 Gasutbyte för olika typer av substrat (Berglund, Börjesson 2003a) 

Substrat TS-halt 
[%] 

Gasutbyte 
[Nm3 CH3/ton TS] 

Nötgödsel 8 175 
Svingödsel 8 200 
Vall 23 300 

3.1.3 Biogasanläggning 
På gårdsnivå i Sverige är biogasanläggningen oftast uppbyggd som en totalomblandad enstegsprocess 
med slamformigt substrat (Gustavsson, 2006). Hjärtat i produktionsanläggningen är rötkammaren där 
substratet blandas och rötas så att biogas bildas. Rötkammaren skall vara lufttät och försedd med ett 
system för uppvärmning och omblandning av det substrat som skall rötas (Edström och Nordberg, 
2004). 
 
Biogasanläggningen måste även bestå av behållare för blandning och eventuell sönderdelning av fast 
substratet. Storleken på dessa behållare brukar anpassas så att möjlighet finns att lagra substratet några 
dagar innan rötning för att förhindra översvämning vid ett eventuellt driftsstopp (Edström och 
Nordberg, 2004). 
 
Substrat som kan innehålla sjukdomsalstrande bakterier (t.ex. slaktavfall eller hushållsavfall) måste 
hygieniseras.   Det sker genom uppvärmning till 70 oC i en timme. Detta steg brukar även kallas för 
pastörisering (Edström och Nordberg, 2004). Om nötflytgödsel sammrötas med material som kan anses 
fritt från sjukdomsalstrande bakterier är hygienisering dock inte nödvändigt (Bohman, muntligt).   
 
                                                   
2 Anges ofta i kg VS per m3 rötkammarvolym och dygn 
3 Mängden substrat som finns kvar då all vätska torkas bort 
4 Torrhalten minus askan som finns kvar efter förbränning 
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Producerad biogas bör lagras i en gasklocka innan användning. Detta för att jämna ut gastillgången och 
på så sätt underlätta driften av t.ex. en gasmotor (Bohman, muntligt). Rörsystem för att tappa av 
kondensvatten från biogasen som är mättad av vattenånga krävs. Det görs för att minska risken för 
isbildning vintertid. Skall biogasen förbrännas i ett kraftvärmeverk måste även rening av biogasen där 
man minskar mängden svavelväte utföras. Detta för att minska slitaget (korrosion) av 
kraftvärmeanläggningen (Edström och Nordberg, 2004). 

Det som återstår av substratet efter rötning kallas rötrest och är ”…ett utmärkt gödselmedel som 
innehåller växtnäring och organiskt material.” (Bakey, 2006). Ofta brukar gårdens befintliga 
flytgödselbrunn användas som rötrestlager och här lagras rötresterna innan gödselspridning (Edström 
och Nordberg, 2004). Vid tillräckligt höga temperaturer fortgår metanbildningen och om rötrestlagret 
täcks kan ytterligare biogas tillvaratas (Bohman, muntligt). 

3.2 Biodiesel 
Enligt Mittelbach och Remschmidt (2006) används termen biodiesel som benämning på produkter 
framställda genom omförestring av triglycerider i vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Vanligt 
förekommande beteckningar på biodiesel är FAME (fatty acid metyl esthers) och RME 
(rapsmetylester).  

3.2.1 Biodiesel som drivmedel 
Biodiesel är en genomskinnlig gulaktig vätska med kemiska egenskaper liknande fossil diesel och 
består till största delen av fettsyror bundna till en alkohol genom en esterbindning (Mittelbach och 
Remschmidt, 2006). Då olika alkoholer kan användas för biodieselframställning och fettsyrornas 
kolkedjor kan variera i längd har biodiesel vanligen en kemisk formel i området C15-25H28-48O2 
(Demirbas, 2008). Vid låga temperaturer sker på grund av biodiesels kemiska egenskaper 
kristallbildning, vilket resulterar i att biodiesel får en fastare form (Smith et al, 2009). 
 
Biodiesel kan användas som drivmedel för dieselmotorer, antingen ren eller inblandad i fossil diesel 
och medför då en rad fördelar. Eftersom biodiesel främst framställs genom omförestring av 
vegetabiliska oljor betraktas den som en förnyelsebar resurs (Mittelbach, Remschmidt, 2006). Biodiesel 
är dessutom biologiskt nedbrytbar (Demirbas, 2008).Om biodiesel ersätter fossil diesel leder det till ett 
minskat utsläpp av växthusgaser, svavel samt aromatiska kolväten (Demirbas, 2008). Biodiesel har 
både som ren och inblandad i fossil diesel en smörjande effekt vilket minskar slitaget i motorer 
(Mittelbach och Remschmidt, 2006). Emellertid har biodiesel även vissa egenskaper som försämrar 
dess lämplighet som drivmedel för dieselmotorer. Biodiesel är bland annat ett utmärkt lösningsmedel 
vilket leder till korrosion på gummislangar och andra viktiga komponenter i dieselmotorn och 
bränslesystemet (Mittelbach och Remschmidt, 2006). Därför kan det i vissa fall krävas mindre 
modifieringar av motorerna för att kunna använda biodiesel. Eftersom ren biodiesel börjar kristalliseras 
vid låga temperaturer kan det leda till svårigheter att starta motorn (Smith et al. 2009). Genom att 
tillsätta additiv som förbättrar köldegenskaperna kan biodiesel användas i kallt klimat (Jonsson, 
muntligt). 
  
Mittelbach och Remschmidt (2006) beskriver den kvalitetsstandard  för biodieselbränslen, EN1421, 
som har upprättats inom EU. Standarden innehåller gränsvärden för exempelvis svavelhalt, 
esterinnehåll och vattenhalt. Kvalitetsstandarden gör det möjligt för flera stora bil- och 
lastbilstillverkare att numera lämna garantier för sina nytillverkade fordon även om de körs på 
biodiesel.  

3.2.2 Biodieselprocessen 
Det som möjliggör användandet av vegetabilisk olja som drivmedel är en kemisk reaktion kallad 
omförestring. Vid reaktionen sänks viskositeten hos vegetabiliska oljor (Demirbas, 2008), vilka till 
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största delen består av triglycerider (Mittelbach och Remschmidt, 2006). En rad metoder för 
omförestring har utvecklats såsom, syra-katalyserad, enzym- katalyserad och alkali-katalyserad 
omförestring (Demirbas, 2008). Den senare är en kemisk reaktion som ger ett högt utbyte samtidigt 
som det sker med hög hastighet (Suehara et al. 2005). 
 
Enligt Mittelbach och Remschmidt (2006) sker alkali-katalyserad omförestring genom att en alkohol 
reagerar med en triglycerid i närvaro av en katalysator. Alkoholen är vanligen metanol eller etanol och 
som katalysator används ofta natriumhydroxid eller kaliumhydroxid. Reaktionen sker i tre reversibla 
steg där glycerolen i triglyceriden byts ut mot tre alkoholmolekyler varpå fri glycerol samt tre 
alkylestrar bildas vilket visas i figur 3:2.  
 

 
Figur 3:2 Kemisk formel för alkali-katalyserad omförestering (Mittelbach och Remschmidt, 2006) 

Omförestringen sker under omrörning och efterföljs av att blandningen separerar i två faser, den tyngre 
glycerolfasen och den lättare alkylesterfasen.  
 
Efter fasseparering renas båda faserna från överskottsalkohol, exempelvis genom vakuumindunstning 
eller destillering (Bernesson, 2007). Den förångade överskottsalkoholen avskiljs för att sedan 
kondenseras vilket möjliggör återanvändning (Ageratec AB, 2008a). 
 
Beroende av kvaliteten på substratet och eventuell kontamination under processen kan alkylesterfasen 
innehålla spår av joner såsom kalium, natrium, magnesium och kalcium (Ageratec AB, 2008a). Dessa 
överskottsjoner avskiljs tillsammans med katalysator, glycerolrester samt övriga orenheter (Zhang et.al 
2003). En vanligt förekommande metod för detta steg är att upprepade gånger tvätta alkylesterfasen 
med vatten (Stephenson et al, 2008) (Mittelbach och Remschmidt, 2006). En alternativ lösning är att 
alkylesterfasen tvättas med en komplexbildare och separeras från partiklar genom centrifugering 
(Jonsson, muntligt). 
 
Även glycerolfasen innehåller föroreningar men vid småskalig produktion är det sällan ekonomiskt 
lönsamt med ytterligare reningssteg för att rena glycerolfasen (Bernesson, 2007). Vidare rening av 
glycerolfasen kommer därför inte behandlas i denna rapport. 
 
De två viktigaste parametrarna vid biodieselproduktionen är alkoholhalt och temperatur. Alkoholen 
tillsätts i överskott för att förskjuta jämviktspunkten och på så sätt driva reaktionen mot 
produktbildning (Mittelbach och Remschmidt, 2006). Även en hög processtemperatur leder till ökad 
produktbildning (Demirbas, 2008). Vid alkalisk katalyserad omförestring är en processtemperatur på 
65-80°C lämplig (Suehara et al, 2005). De optimala förhållanderna på alkoholhalt och temperatur 
varierar dock från process till process och bestäms därför empiriskt (Demirbas, 2008).  
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Substrat med hög halt av vatten och/eller fria fettsyror har negativ effekt på omförestringen eftersom 
dessa två egenskaper leder till högre förbrukning av katalysator samt tvålbildning (Demirbas, 2008). 
Alkali-katalyserad omförestring kan ske optimalt bara då substratet har en halt av fria fettsyror som är 
mindre än 0,5% (Wang et al. 2006) Om substrat med högre halt skall processas till biodiesel måste de 
först genomgå ett förbehandlingssteg, s.k. förestring (Jonsson, muntligt). Vid förestring reagerar 
fettsyror med alkohol i närvaro av en katalysator vilken vanligtvis är svavelsyra (Zhang et al. 2003). 
Substratet upphettas till reaktionstemperatur varvid alkohol och katalysator tillsätts under omrörning. 
Reaktionen leder till att den största andelen fria fettsyror i substratet bildar monoalkylestrar samtidigt 
som en inkomplett omförestring sker (Jonsson, muntligt). Blandningen separerar i två faser där en 
glycerolfas bildas och renas enligt 3.5.2. Den förestrade och till viss grad omförestrade substratfasen 
kan nu genomgå omförestring vilket tidigare beskrivits i avsnitt 3.5.1. 

3.2.3 Biodieselanläggning 
För att beskriva de viktigaste komponenterna hos en biodieselanläggning har Ageratecs PE2000 
använts som modell där information är hämtad från Ageratec (2008a). 
 
Själva omförestringen sker i en reaktionstank som skall vara tätförsluten och försedd med system för 
uppvärmning samt kraftig omrörning. På grund av egenskaper hos vegetabilisk olja samt biodiesel bör 
tanken vara konstruerad av ett inert material, såsom rostfritt stål (Mittelbach och Remschmidt, 2006). I 
de fall då det är nödvändigt t.ex vid förbehandling (förestring), avskiljs vatten ifrån substratet genom 
vakuumindunstning. Substratet värms sedan till reaktionstemperatur varpå inblandning av 
processkemikalier sker under kraftig omrörning och omförestring sker. Då substratet kräver förestring 
kan även detta ske i reaktionstanken. Processen sker då i två separata steg där processkemikalierna 
tillsätts vid två skilda tillfällen. 
 
Alkylesterfasen pumpas till en reningstank och blandas med en komplexbildare. Samtidigt med 
reningen sker vakuumindunstning av överskottsvatten. Blandningen pumpas till en centrifug från 
vilken den renade biodieseln pumpas tillbaka till reningstanken. Här kan den färdiga produkten även 
slutbehandlas för att få bland annat förbättrade köldegenskaper. Den färdiga biodieseln pumpas genom 
ett polerande filter till en lagringstank.  
 
Glycerolfaserna både från omförestringen och från en eventuell förbehandling pumpas till en 
glyceroltank. Överskottsalkohol kan avskiljas genom vakuumindunstning varför även denna tank skall 
vara tätförsluten. Den avskiljda alkoholen kondenseras och pumpas till en uppsamlingstank från vilken 
den kan recirkuleras till reaktionstanken. I de fall där överskottsalkohol renas från glycerolfasen med 
destillering behövs ett system för uppvärmning i denna tank. Efter rening pumpas glycerolfasen till en 
extern lagringstank. 

3.2.4 Vegetabilisk olja för biodieselproduktion 
Användning av vegetabiliska oljor som drivmedel har länge varit föremål för forskning. Rudolf Diesel 
(skaparen av dieselmotorn) utförde redan under tidigt 1900-tal försök inom detta område (Mittelbach 
och Remschmidt, 2006). Det är möjligt att använda rena vegetabiliska oljor som bränsle i vanliga 
förbränningsmotorer, vilket dock leder till en rad komplikationer. De flesta problemen beror på att 
vegetabiliska oljor har 10-20 ggr högre viskositet än fossil diesel vilket bl.a. leder till försämrad 
bränsleinsprutning (Demirbas, 2008). En rad metoder för att sänka viskositeten hos vegetabiliska oljor 
har utvecklats där den ideala lösningen har visats vara att omförestra de triglycerider som är 
huvudkomponent i vegetabilisk olja (Mittelbach och Remschmidt, 2006). 
 
De fyra vanligaste råvarorna för framställning av biodiesel är rapsolja, solrosolja, palmolja och 
sojabönsolja (Mittelbach och Remschmidt, 2006). I Europa används huvudsakligen rapsolja eftersom 
raps är en oljeväxt väl lämpad för odling i tempererat och kallt klimat (Stephenson et al, 2008).  
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Biodiesel framställd från rapsolja kallas RME (rapsmetylester) då omesterfieringen sker med metanol, 
sker reaktionen med etanol  kallas produkten REE (rapsetylester) (Mittelbach och Remschmidt, 2006).  
 
Ett sätt att öka lönsamheten i produktionen är att istället utgå ifrån återvunnen matolja (exempelvis 
förbrukad frityrolja) som har ett lägre pris än ren vegetabilisk olja (Zhang et al, 2003). Återvunnen 
matolja har på grund av uppvärmning och övrig hantering ett högt innehåll av vatten och fria fettsyror 
och måste därför förbehandlas innan omförestring (Phan och Phan, 2008). 
 

3.2.5 Raps 
Raps är en ca 1,5 meter hög gröda som efter mognad ger en skörd av svarta frön (Mittelbach och 
Remschmidt, 2006). Rapsfrö har ett högt fett- och proteininnehåll då 40 – 50% av torrsubstansen (TS) 
består av olja och 20-25% av protein (Mittelbach och Remschmidt, 2006). De oljeväxter som främst 
odlas i Sverige är raps och rybs (SCB, 2008). Raps är en ettårig växt och finns i två varianter, höstraps 
(sådd under hösten)och vårraps (sådd under våren) (Svensk raps, internet). Höstrapsen ger störst 
avkastning per hektar av de två och är den sort som odlas på störst arealer (SCB, 2008). Odling av raps 
och rybs (se tabell 3:4) har ökat de senare åren efter en nedgång i rapsareal vid Sveriges inträde i EU 
(SJV, 2008d). 2008 års totalskörd för oljeväxter i Sverige beräknas stiga med 22% jämfört med 
genomsnittet för de fem senaste åren och det är höstraps som står för ökningen (SJV, 2008a). År 2007 
var 60,4% av den raps som odlades i Sverige höstraps (SCB, 2008).  
 
Tabell 3:4 Historisk utveckling av antal odlade 1000 hektar raps och rybs i Sverige (Statens offentliga utredningar, 2007) 
(SCB, 2008). 

År 1990 1995 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2007 
Areal 168 105 55 76 48 84 82 90 88 
 
För att skördar från år till år skall kunna jämföras används begreppet normskörd vilket anger den skörd 
man kan räkna med då normala väderbetingelser råder (SJV, 2008c). Detta nyckeltal beräknas som ett 
medeltal av faktiska hektarskördar de senaste 15 åren före det aktuella skördeåret plus en 
skördeförändring som beräknas ifrån femtonårsperiodens mitt till aktuellt skördeår (SJV, 2008c). 
Normskörden för höstraps i Kalmar län år 2008 presenteras i tabell 3:5. 
 
Tabell 3:5 Normskörd för Kalmar län 2008 (SJV, 2008c) 

Sort Mängd 
[kg/ha] 

Höstraps 3128 
Vårraps 1995 
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3.2.6 Småskalig rapspressning 
Bernesson  (2007) beskriver utförligt småskalig produktion av rapsolja och följande stycke bygger på 
hans teorier. Vid denna produktionsprocess tillämpas kallpressning av rapsfrö, där oljan pressas ur fröet 
mekaniskt med en så kallad skruvpress. En schematisk figur över rapsfröpressning visas i figur 3:3. 

 
Figur 3:3 Schematiskt beskrivning av rapsfröpressning (Bernesson, 2007) 

Skruvpressarna är mycket driftssäkra och kan i stort sett arbeta dygnet runt. Genom kallpressning kan 
ett utbyte av rapsolja på 33% av TS rapsfrö erhållas, vilket motsvarar 71% av den totala oljemängden 
hos rapsfrön med 45% oljehalt. Direkt efter pressningen håller oljan vanligen en temperatur mellan 35-
50 grader. Oljan innehåller en rad fasta föroreningar, såsom frörester, som bör avskiljas innan vidare 
användning. Rening sker genom att oljan efter pressningen rinner genom en eller flera 
sedimenteringstankar där fasta partiklar sedimenterar till bottnen. Den relativt höga temperaturen på 
oljan gör att reningsprocessen fungerar bättre. Oljan pumpas efter sedimentering vidare genom ett filter 
till en lagringstank. 
 
Ren rapsolja består huvudsakligen av triglycerider5. Det traditionella användningsområdet är livsmedel 
men rapsolja kan också användas för produktion av RME (SJV, 2008d). Vid kallpressning kallas 
återstoden av rapsfröet efter pressning (ca 2/3 av TS rapsfrö) för rapskaka eller rapsexpeller. Denna 
biprodukt är av stor ekonomisk betydelse och kan motsvara upp till 40% av det totala ekonomiska 
värdet vid rapspressning. Rapsexpeller har högt proteininnehåll och en fettsyrasammansättning som gör 
att den passar bra som foder bl.a. för idisslare. Användning av rapsexpeller som fodermedel har visats 
vara dess mest lönsamma avsättningsform6   
 

                                                   
5 Enligt Mittlebach och Remschmidt (2006) består rapsolja av 95% triglycerider 
6 En rad övriga tänkbara avsättningsmöjligheter finns för rapsexpeller. Den kan exempelvis eldas för bioenergi, användas 
som näring till jordbruksmark eller rötas till biogas  
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I tabell 3:6 visas exempel på beståndsdelar uttryckt i procent av TS hos rapsfrö samt rapsexpeller. I 
termen övrigt ingår exempelvis kolhydrater samt växttråd från fröskalet.  
 
Tabell 3:6 Beståndsdelar hos rapsfrö och kallpressad rapsexpeller i procent av TS (Bernesson, 2007) 

 
Beståndsdel 
 

Rapsfrö 
[%] 

Rapsexpeller 
70% olja urpressad 

[%] 

Rapsexpeller 
75% olja urpressad 

[%] 
Råfett 45 19,7 17,0 
Råprotein 23 33,6 34,7 
Övrigt 32 46,7 48,3 
 
Studier har visat att hela proteinbehovet kan täckas upp av rapsexpeller som till viss del kan ersätta 
sojamjöl eller kraftfoder. Dock begränsas nyttjandet av rapsexpeller hos mjölkkor av dess höga 
fettinnehåll vilket ses tabell 3:6. Ett för högt intag av rapsfett kan leda till förändringar av fett-och 
proteinhalt i mjölken. En foderstat endast innehållande rapsexpeller som proteinkälla kan sänka protein 
och fettsammansättning i mjölken och då speciellt hos äldre kor (Johansson och Nadeau, 2006). Försök 
har visat att ett dagligt intag av rapsexpeller hos mjölkkor under höglaktation av maximalt 500 g 
rapsfett om dagen inte leder till några negatitva konsekvenser, varför ett intag på 2,5 kg rapsexpeller 
per ko och dag antas vara lämpligt (Bernesson, 2007). 

3.3  Ageratecs koncept  
Ageratec har genom samarbete med Scandinavian Biogas utarbetat ett koncept för kombinerad 
produktion av biogas och biodiesel. Småskaliga producenter av biodiesel säljer idag glycerolfasen till 
biogasanläggningar eller hanterar den som avfall (Lagerfelt, muntligt). Ageratecs konceptet utgår från 
att glycerolfasen som bildas vid biodieselproduktion är ett värdefullt substrat till biogasprocessen. 
Scandinavian Biogas har därför på uppdrag av Ageratec utvecklat och optimerat en biogasprocess för 
samrötning av glycerol och gödsel (Bohman, Jonsson, muntligt). 
 
Utifrån idén att kombinera produktion av biogas och biodiesel har företagen utvecklat ett affärskoncept. 
Tanken med konceptet är att kombinera de olika produktionsprocesserna för att på ett effektivt sätt 
utnyttja produkter och restprodukter till produktion av förnyelsebar energi (Ageratec, 2008b). 
Företagen har standardstorlekar på biodieselprocessorer respektive rötkammare som kombineras så att 
mängden bildad glycerolfas är tillräckligt för en optimal samrötning med gödsel i biogasprocessen. 
Exempelvis producerar Ageratecs PE2000 tillräckligt med glycerolfas för en rötkammarvolym på 100 
m3 och en PE8000 kan förse en rötkammare på 400 m3 med glycerolfas (Bohman, Jonsson, muntligt).  
 
Då gödsel behövs för samrötning med glycerol i biogasprocessen riktas konceptet främst mot gårdar 
med stora gris- och/eller nötdjursbesättningar (Bohman, Jonsson, muntligt). Enligt konceptet blir 
gården självförsörjande på el, värme och drivmedel och kan sälja eventuellt överskott. Gården kommer 
även att effektivisera sin resursanvändning med mindre miljöpåverkan som följd (Ageratec, 2008b). 
 
Genom att kombinera biogas, biodiesel och mjölkproduktion med rapspressning kan en rad 
fördelaktiga synergier uppnås. Rapsexpeller som bildas vid rapspressningen kan användas som 
fodermedel och exempelvis ersätta importerad proteinkälla (Bernesson, 2007). Djurhållningen 
genererar i sin tur gödsel som tillsammans med glycerolfasen kan samrötas i biogasprocessen. En 
optimal inblandning av glycerolfas i gödsel på 6% ger tack vare glycerolfasens gaspotential en 
fördubblad biogasproduktion jämfört med om bara gödsel rötas (Bohman, muntligt). 
 
När gödsel och glycerol samrötas inträffar ingen ökad mineralisering (omvandling av organiskt bundet 
kväve till dess ammoniumform) av rötresten. Detta eftersom en del kväve åtgår vid bildning av ny 
biomassa som krävs för nedbrytning av glycerolfasen (Bohman, muntligt). Rötresten blir dock efter 
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rötning betydligt mer lätthanterlig då den används för gödsling av åkermark samt att lukten minskar 
jämfört med konventionell gödsel (Bohman, Jönsson och Linné, 2005).  
 
Drivmedel som produceras kan antingen användas inom gården eller säljas på marknaden. Den 
producerade elen och värmen kan användas inom jordbruket och exempelvis förse biodieselprocessen 
med energi (Ageratec, 2008b). 
 
I figur 3:4 visas en förenklad schematisk bild för kombinerad biodiesel och biogasproduktion på en 
mjölkgård utarbetad efter det ovan beskrivna konceptet. Gården ses som ett slutet system som är 
självförsörjande på foder, raps, drivmedel, el och värme. Eventuellt överskott kan säljas ut på 
marknaden, vilket dock inte framgår av figuren.  
 

 
Figur 3:4 Koncept för kombinerad produktion av biodiesel och biogas på en mjölkgård. 
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4 Metod och teori för investeringsbedömning  
 
 
Detta kapitel kommer att behandla relevanta metoder och teorier som används för att göra en 
investeringsbedömning. Metoderna beskriver hur en anläggning väljs ut för att sedan analyseras ur ett 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Teori för metoderna presenteras även för  varje avnsitt. 
   

4.1 Investeringsbedömning 
En investering innebär enligt Aniander et al (1998: 171) ”…en kapitalsatsning som ger 
betalningskonsekvenser under en längre tid.”.  Då ett företag värderar om en investering skall 
genomföras eller inte utförs ofta en investeringsbedömning. En investeringsbedömning innebär enligt 
Andersson (2001: 270) ”…den samlade värderingen av allt beslutsunderlag.”. 
Investeringsbedömningen skall innefatta en investeringskalkyl men denna kalkyl bör bara svara för en 
del av det totala beslutsunderlaget (Andersson, 2001). Förutom investeringskalkylen är det viktigt att 
analysera konsekvenser som inte kan värderas i kronor och ören, exempelvis investeringens 
miljöpåverkan (Andersson, 2001). 

4.2 Utvärdering av investeringsalternativ 
Genom samtal och möten tillsammans med Lindhs Djur & Natur, Ageratec, Scandinavian biogas och 
Högsby kommun ska utgångspunkter och ett investeringsalternativ för småskalig kombinerad 
produktion av biogas och biodiesel tas fram. Genom dessa utgångspunkter kommer flera olika 
anläggningar vägas mot varandra för att sedan avgöra vilken som bäst passar Lindhs Djur & Natur. 
Beräkningar för det valda investeringsalternativet kommer sedan att göras för att kunna presentera 
flödesvolymer genom produktionssystemet samt kostnader för grundinvestering, drift och underhåll.  

4.3 Investeringskalkyl 
I denna rapport kommer en investeringskalkyl som bedömer Ageratecs koncept vid implementering på 
Linds Djur och Natur att utarbetas. Investeringen kommer sedan att bedömas utifrån dess ackumulerade 
nuvärdesnetto samt den tidpunkt då investeringen genererar vinst (break even). För att göra en så bra 
bedömning som möjligt undersöks nuvarande prisnivåer samt förväntade framtida prisutvecklingar för 
att vara en del av kalkylen. Kalkylen skall även klara av att beräkna ett resultat för olika typer av 
finansieringsformer till exempel genom eget kapital eller belåning. Teorier och resonemang bakom 
investeringskalkylen är hämtade från Andersson (2001) om inget annat anges.  
 
Investeringskalkylen är en viktig del för investeringsbedömningen, där målet är att ge en uppfattning 
om lönsamheten hos den aktuella investeringen. I kalkylen beräknas vilka framtida betalningsströmmar 
investeringen medför för företaget. Om flera olika investeringsalternativ jämförs skall 
investeringskalkylen kunna rangordna dessa och även bedöma vilka av alternativen som är lönsamma.  

4.3.1 Betalningsströmmar 
En investering ger upphov till framtida inbetalningar (I) och utbetalningar (U) där I - U kallas för 
betalningsströmmar (a). Inbetalningar anger den skillnad i inkomster en investering genererar och kan 
motsvaras av den summa ett företag får vid försäljning av en vara. I en investeringskalkyl innefattar 
även en inbetalning de besparingar företaget gör om investeringen genomförs. Utbetalningar motsvaras 
av de extra utgifter en investering belastar företaget med, exempelvis ökade driftskostnader och 
kapitalkostnader. De priser som anges för beräkning av betalningsströmmar kan vara nominella eller 
reella. Med ett nominellt pris avses ett pris beräknat med hänsyn till inflation samt förväntade 
prisutvecklingar.    
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4.3.2 Kalkylränta 
Kalkylräntan används då framtida betalningsströmmar räknas bakåt i tiden genom diskontering. En 
reell kalkylränta (r) används för att ta hänsyn till det avkastningskrav företaget har på en investering. 
Avkastningskravet bör vara större eller lika stort som alternativkostnaden då pengar investeras på något 
annat sätt. Den reella kalkylräntan kan användas då framtida betalningsströmmar är angivna i ett fast 
pris och har samma prisutveckling. Om framtida inbetalningar och utbetalningar istället beräknas ifrån 
löpande priser ersätts den reella kalkylräntan av en nominell kalkylränta (rq). Storleken på rq bestäms 
utifrån den reella räntan och inflationen (q) och kan överslagsmässigt uttryckas enligt ekvation 4:1. 
 
Ekvation 4:1 Formel för beräkning av kalkylränta (Andersson, 2001) 

 

4.3.3 Inflation 
Inflation är en term som används för att beskriva den generella prisökning som sker inom ekonomin 
(Bryan, 1997). Inflationen beräknas efter förändring av ett visst index, exempelvis KPI,  
konsumentprisindex (Sveriges riksbank, Internet). Sveriges riksbank har ett satt upp ett inflationsmål på 
en maximal årlig ökning av KPI på 2% (Sveriges riksbank, internet).  

4.3.4 Ekonomisk och teknisk livslängd 
Med teknisk livslängd avses den tid ett investeringsobjekt kan användas utifrån dess tekniska och 
fysiska egenskaper. Den ekonomiska livslängden hos en investering anger den tidpunkt då en 
investering har nått sin största lönsamhet. Vid denna tidpunkt skall det vara mer lönsamt att göra en 
nyinvestering eller reinvestering7 än att fortsätta driva sin grundinvestering. Den tekniska livslängden 
är alltid längre eller lika lång som den ekonomiska livslängden. 

4.3.5 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden är en ränteräkningsmetod där en kalkylränta (r) används för att diskontera en 
investerings totala betalningsströmmar till deras värde det år grundinvesteringen sker. Året för 
grundinvesteringen sätts i investeringskalkyler till år 0.  Med hjälp av kalkylräntan diskonteras samtliga 
framtida betalningsströmmar (år för år) tillbaka till den aktuella tidpunkten, början av år 1. 
Betalningsströmmarna för en investering väntas löpa under n antal år och storleken bestäms utifrån 
dess ekonomiska livslängd. Ekvation 4:2 visar ackumulerade betalningsströmmar uttryckta i nuvärde 
(ackumulerat nuvärdesnetto). 
 
Ekvation 4:2 Formel för beräkning av ackumulerat nuvärdesnetto (Andersson, 2001) 

 
 
Vid slutet av en investerings ekonomiska livslängd beräknas även ett restvärde (R) enligt ekvation 4:3. 
Restvärdet motsvarar investeringens ekonomiska värde vid slutet av den ekonomiska livslängden. Även 
restvärdet diskonteras med en nuvärdesfaktor till ett nuvärde.  
 
Ekvation 4:3 Formel för beräkning av restvärde (Andersson, 2001) 

 
                                                   
7 Befintliga resurser byts ut samtidigt som kapaciteten är densamma (Andersson, 2001) 
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4.4 Ekonomisk känslighetsanalys 
Den ekonomiska känslighetsanalysen ska belysa viktiga faktorer (ingångsvariabler) som har stor 
inverkan på investeringskalkylen. Detta möjliggörs genom att konstruera ett program som kan simulera 
sannolikhetsfördelningen av det ackumulerade nuvärdesnettot (utgångsvariabel). Programmet används 
sedan för att avgöra vilka faktorer som kraftigast påverkar utfallet. Bo Persson som driver företaget 
Xice AB har hjälpt till med utvecklingen av både programmet och metoden för känslighetsanalys.  

4.4.1 Programvara för Monte Carlo-simulering 
Utvecklingen av programmet sker med hjälp av Visual Basic/Excel där den investeringskalkyl som 
tidigare gjorts används som utgångspunkt. Denna kalkyl beräknar det ackumulerade nuvärdesnettot för 
varje år 15 år fram i tiden där resultatet beror på en rad olika faktorer så som produktionsvolymer, 
råvarupriser, grundinvestering, inflation etc.  
 
Första steget är att vidareutveckla investeringskalkylen så att dessa faktorer kan variera efter en 
individuell förutbestämd sannolikhetsfördelning. Detta gör att utfallet av det ackumulerade 
nuvärdesnettot i sin tur kommer att variera. Genom att sedan använda en metod för Monte Carlo-
simulering kan det ackumulerade nuvärdesnettots sannolikhetsfördelning beräknas. Monte Carlo-
metoden är en generell metod som lämpar sig väl för simulering av komplexa modeller med många 
frihetsgrader vilket gör analytiska metoder allt för komplicerade. Metoden utnyttjar slumptal för att 
simulera sannolika utfall av systemet som skall studeras. Det ackumulerade nuvärdesnettot för varje år 
väljs nu som utgångsvariabel för simulering eftersom det är resultatet av denna variabel som ska sparas 
och studeras. Vilka faktorer som väljs som ingångsvariabler och därigenom tilldelas en 
sannolikhetsfördelning kan användaren själv välja innan varje simulering. Varje iteration i 
simuleringen följer sedan nedanstående schema: 
 

1. Slumpa ett värde på varje ingångsvariabel ur dess sannolikhetsfördelning 
2. Beräkna utgångsvariabeln efter dessa slumpade data 
3. Spara resultatet av utgångsvariabeln 

 
Antal iterationer som ska göras för varje simulering kan varieras efter användarens behov8. I denna 
rapport kommer 20 000 iterationer att användas för varje simulering vilket enligt Persson (muntligt) 
ansågs lämpligt. En skattning av utgångsvariabelns sannolikhetsfördelning kan sedan utifrån resultatet 
från simuleringen göras. I denna rapport kommer det ske genom att plotta medelvärdet samt valda 
percentiler9 för varje års ackumulerade nuvärdesnetto vilket ger en grafisk illustration av resultatet. 
 
Det finns några tydliga begränsningar i programmet för Monte Carlo-simulering som användaren bör 
vara medveten om. Varje ingångsvariabel kan endast tilldelas en normalfördelad 
sannolikhetsfördelning där användaren kan bestämma medelvärdet och standardavvikelse. Det är bara 
2009 års priser som kan väljas av användaren. Framtidens priser beror sedan endast på inflation och 
eventuell procentuell prisutveckling. Det finns inget samband eller korrelation mellan olika 
ingångsvariabler. Vilket betyder att modellen vid en iteration slumpar ett värde ur ingångsvariablens 
sannolikhetsfördelning utan hänsyn till någonting annat. 

4.4.2 Rangordning av olika faktorers betydelse för investeringen 
Genom att endast låta en ingångsvariabel i taget variera och sedan studera det ackumulerade 
nuvärdesnettots sannolikhetsfördelning vid en viss tidpunkt kan en rangordning av faktorer som 
                                                   
8 Det är väldigt svårt att uppskatta hur många iterationer som krävs innan simuleringen konvergerar och i praktiken används 
ofta tiotusentals iterationer (Jensen, 2007) 
9 Percentiler delar upp en fördelning i 100 lika stora delar där de sedan kan användas för att beskriva spridningen i en 
fördelning.  
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påverkar investeringen göras. Denna metod för känslighetsanalys kommer endast att omfatta 
prisvariationer. Ingen hänsyn har tagits till störningar eller variationer i produktions- eller 
försäljningsvolymer. 
 
För att rättvist kunna rangordna de olika ingångsvariablerna kommer den variabel som studeras att 
tilldelas en normalfördelad sannolikhetsfördelning. Detta sker genom att använda det medelvärde som 
används i investeringskalkylen och sedan tilldela variabeln en standardavvikelse på 10% av detta 
medelvärde. Metoden kommer att ha följande arbetsgång: 
 

 Endast en ingångsvariabel tilldelas en normalfördelad sannolikhetsfördelning där 
standardavvikelsen är 10% av medelvärdet. Alla andra ingångsvariabler tillåts ej variera. 

 Simulera 20 000 iterationer enligt metoden för Monte Carlo-simulering. 
 Beräkna skillnaden för året då det ackumulerade nuvärdesnettot är noll (året för ”break even”) 

för 20% resp 80% percentilen. 
 Beräkna skillnaden i kronor för det ackumulerat nuvärdesnetto mellan 20% resp 80% 

percentilerna för tidpunkterna 2018 och 2023 
 

En tabell kan sedan skapas där ingångsvariablerna rangordnas efter hur mycket de påverkar 
spridningen av det ackumulerade nuvärdesnettot. De tre faktorerna som påverkar mest undersöks 
närmare genom att göra en jämförelse mellan dessa och övriga ingångsvariablers inverkan. 

4.5 Miljöanalys av investering 
Genom att göra en miljöanalys av investeringen jämfört med ett nollalternativ (ingen investering) som 
motsvarar nuläget kan investeringsbedömningen förbättras. Enligt Edström och Nordberg (2004)  så är 
ett steg när en lantbrukare vill undersöka förutsättningarna för att producera biogas att titta på vilka 
miljökonsekvenser ett biogassystem kan ge. Berglund & Börjesson (2003b) skriver att eftersom 
biogassystem är komplexa och utseendet varierar mycket beroende på lokala förhållanden så bör 
långtgående generaliseringar undvikas. Miljöanalysen delas därför upp i en kvantitativ och kvalitativ 
del för att tillsammans både ge en överblick av investeringens miljökonsekvenser samt visa på resultat 
som är specifika för just denna investering.  

4.5.1 Kvantitativ miljöanalys 
Den kvantitativa delen ska behandla de förändrade utsläppen av växthusgaser där den funktionella 
enheten är kg CO2 ekvivalenter per år. Det svenska jordbruket utsläpp av växthusgaser var 2004 ca 
10% av sveriges totala utsläpp (SCB et al, 2007). En stor del av dessa växthusgaser kommer från 
lustgas och metan (SCB et al, 2007). Utsläpp av växthusgaser har valts att analyseras kvantitativt därför 
att det sedan tidigare generellt är väl utrett och det finns god tillgång på relevant data både för 
småskalig biogas och biodieselproduktion. De olika miljökonsekvenser som har valts ut för att studeras 
presenteras nedan.  
 

 Minskade metanemissioner från flytgödselhantering 
 Utsläpp i samband med förbränning av biogas i mindre kraftvärmeverk 
 Elektricitet som ersätts av intern producerad elektricitet   
 Värme som ersätts av intern producerad värme 
 Utsläpp i samband med odling av rapsfrö  
 Fossil diesel som ersätts av intern producerad biodiesel 
 Utsläpp vid förbränning av biodiesel 
 Utsläpp vid produktion av biodiesel 
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4.5.2 Kvalitativ miljöanalys 
Genom att i en tabell lista de miljökonsekvenser en investering ger jämfört med nollalternativet (i detta 
fall ingen investering) och sedan avgöra om de är positiva, negativa eller neutrala kan en naiv bild av 
investeringens totala miljöpåverkan ges. Den kvalitativa delen ska peka på tydliga miljökonsekvenser 
som en investering medför för att på ett enkelt sätt överblicka investeringens totala miljöpåverkan. För 
att kunna analysera de miljökonsekvenser en investering skulle ge så har fem olika faktorer som 
påverkar miljön undersökts.  
 
Investeringens påverkan vad gäller utsläpp av växthusgaser kommer att behandlas kvantitativt varför en 
kvalitativ analys enkelt kan göras utifrån dessa resultat. Försurningen i Sverige har minskat men 
fortfarande bedöms mer än en femtedel av vår natur vara försurad. De främsta orsakerna till försurning 
är utsläpp från transporter, energianläggningar, industri och jordbruk (Miljomål(a), Internet). Enligt 
SCB et al. (2007) är kväve tillsamans med fosfor det ämne som bidrar mest till problemet med 
övergödning. Rapporten visar även att jordbruket står för ungefär hälften av det kväveläckage till 
vatten som är kopplat till mänsklig verksamhet. Kväveoxid är också ett ämne som bidrar både till 
övergödning och försurning (Miljomål(a), Internet) och utsläpp av dessa sker vid speciellt vid 
användning av dieselmotorer (SCB et al, 2007). Vid en kvalitativ miljöanalys av investeringens 
miljökonsekvenser så är det därför relevant attt även undersöka utsläppet av ämnen som bidrar till 
försurning och övergödning. Någonting som även undersökts är om en investering kommer att ge 
konsekvenser vad gäller lukt eller buller i närområdet.  Denna miljöpåverkan undersöks därför att de 
påverkar miljökvalitetsmålen Frisk luft och God bebyggelse som har satts upp av riskdagen.  Målet 
med Frisk luft är att ”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas”(Miljömål(c), Internet). God bebyggelse har som bland annat som mål att ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö…” (Miljömål(d), Internet)  

4.5.3 Växthusgaser 
I detta avsnitt presenteras de förändrade utsläpp av växthusgasser en investering medför. För utförliga 
beräkningar se bilaga D. 
 
En indirekt miljövinst kommer att göras då rötning av flytgödsel sker. Den förlust av metangas som 
sker vid traditionell flytgödselhantering kan kraftigt reduceras vid installation av en biogasreaktor för 
rötning av flytgödsel. Det är beräknat att en minskning med 85,05 kg CO2 per ton rötad nötflytgödsel 
kan ske vid en övergång från traditionell flytgödselhantering till ett modernt system för rötning 
(Berglund, 2003b). Ett viktigt antagande är dock att all efterlagring av rötrester sker i täckta behållare 
där eventuell efterproducerad metangas kan samlas in. Vid förbränning av biogas sker det emissioner 
av växthusgaser. Hur stora mängder beror på vilken typ av kraftvärmeverk som avses. En gasturbin < 
100 kW el ger ett utsläpp på 0,00126 kg CO2 per producerad kWh el + värme (Berglund, 2003b). 
Utsläpp av växthusgaser skiljer mycket åt beroende på vilken typ av elproduktion som avses därför 
presenteras utsläppen för både tysk och svensk elproduktion i tabell 4:1. 
 
Tabell 4:1 Utsläpp av växthusgaser för olika typer av elproduktion (Bernesson, 2004) 

Typ av elproduktion CO2–ekv 
[kg/kWh] 

Svensk elektricitet exkl. överföringsförluster 0,0331 

Svensk elektricitet inkl. överföringsförluster (7,5%) 0,036 
Tysk elektricitet inkl. överföringsförluster 0,7672 

1Svensk produktion av el. Vattenkraft + Kärnkraft står för 92,4% av produktionen 
2Tysk produktion av el. Kärnkraft 34%, Kol 26%, Brunkol 30%, Naturgas 5%, Vattenkraft 4%, Olja 1% 
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Vid förbränning av drivmedel i en motor så sker det utsläpp av växthusgaser. Data för MK1 diesel och 
RME presenteras i tabell 4:2 där siffran för utsläpp av växthusgaser motsvarar både produktion, 
distribution och förbränning av bränslet i en motor.  
 
Tabell 4:2 Energiinehåll och utsläpp av växthusgaser vid förbränning i motor för olika typer av drivmedel. 

Typ av drivmedel Energiinnehåll 
[kWh/liter] 

CO2–ekv 
[kg/liter] 

RME 101 0,1442 

Diesel MK1 9,81 2,702 

1(Naturvårdsverket(b), Internet ) 
2(Bernesson, 2004) 
 
Vid produktion av biodiesel krävs processkemikalier i form av metanol och katalysatorer och det är vid 
produktion av dessa kemikalier som det sker det ett utsläpp av växthusgaser. Dessa utsläpp beräknas 
vara 0,165 kg CO2-ekv per producerad liter biodiesel i Ageratecs PE2000 (Bernesson, 2004). Även vid 
odling av rapsfrö sker det utsläpp av växthusgaser. Det är främst användningen av kostgödsel som står 
för utsläppen men även användning av traktorer och maskiner för sådd, skörd, torkning samt transport 
ger utsläpp av växthusgaser. Utsläppen som sker vid odling av höstraps beräknas vara 0,767 kg CO2-
ekv per odlad kg rapsfrö där beräkningarna tar hänsyn till alla utsläpp som sker (Bernesson, 2004).  

4.5.4 Försurning 
All data är uttryckt i SO2 ekvivalenter. För utförliga beräkningar se bilaga D. Utsläpp av försurande 
ämnen minskar så gott som alltid när biogassystem införs. Storleken av minskade ammoniakemissioner 
och nitratläckage kan dock variera betydligt utifrån lokala förutsättningar. Det är beräknat att vid 
införandet av biogassystem med kraftvärmeverk (microgasturbin) sker en minskning med ca 1 g SO2-
ekv per producerad MJ el + värme (Berglund, 2003b). Vad gäller RME produktion så kommer en 
ökning av utsläpp av ämnen som bidrar till försurning att ske. Vid en jämförelse mellan småskalig 
producerad RME och MK1 diesel så sker det en ökning med 78% vad gäller utsläpp av SO2-ekv. 
(Bernesson, 2004).  

4.5.5 Övergödning 
All data är uttryckt i PO4 ekvivalenter. För utförliga beräkningar se bilaga D. Ämnen som bidrar till 
övergödning är beräknat att minska vid införandet av ett biogassystem med kraftvärmeverk 
(microgasturbin) med 0,19 g PO4-ekv per producerad MJ el + värme (Berglund, 2003b). Vid en 
jämförelse mellan småskalig producerad RME och miljöklass 1 diesel så sker det en ökning med 81% 
vad gäller utsläpp av PO4-ekv (Bernesson, 2004).  

4.5.6 Lukt 
Rötrester luktar i allmänhet mindre än konventionell gödsel på grund av att svavel och kväveföreningar 
ombildas under rötningsprocessen. Det medför att de eventuella bekymmer med lukt som uppkommer 
vid spridning av rötrester kommer att minska vilket kan upplevas som positiv för grannar i närområdet 
(Jönsson et al, 2005). 

4.5.7 Buller 
Det buller som uppkommer vid en installation av ett kraftvärmeverk varierar beroende på lokal och typ 
av kraftvärmeverk. Eftersom kraftvärmeverket måste vara i drift dygnet runt så kan en dålig placering 
påverka närmiljön negativt. Oljud från luftintag, avgaskanaler samt de rörliga komponenterna i 
anläggningen fortplantar sig via motorupphängning och fästen och ett lågfrekvent buller uppkommer. 
Dessa problem kan minskas genom att använda sig utav vibrationsdämpande fästen och ljuddämpare. 
Kraftvärmeverk kan även placeras i en avskärmad ljudisolerad lokal. Normalt avger en 
vibrationsdämpad och ljuddämpad anläggning 65-70 dB där bullret minskar till 30 dB på 60 meters 



 21

avstånd om den är placerad i en avskärmad lokal (Nilsson, 2000b). Biodieselprocessorn bidrar också 
till att höja ljudnivån på gården. Ljudnivån för Ageratecs minsta biodieselprocessor PE2000 är uppmätt 
till 71 dB direkt vid processorn (Ageratec AB, 2008a). 
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5 Utredning av förutsättningar 
 
 
I följande kapitel presenteras utredningen av de relevanta förutsättningar som påverkar 
investeringsbedömningen. I slutet av kapitlet visas även en sammanställning av dessa förutsättningar. 
 

5.1 Lindhs Djur & Natur 
Det som främst avgör situationen på Hanåsa gård är storleken på djurbesättningen. En större 
djurbesättning kommer att påverka allt ifrån elkonsumtion till mängd inköpt kraftfoder. Därför kommer 
först dagens förutsättningar att undersökas för att i nästa avsnitt redovisa förändringen vid en utökning 
av mjölkdjursbesättningen. All information i detta avsnitt är grundad på kommunikation med Joakim, 
Mikael och Milton Lindh. 

5.1.1 Dagens förutsättningar  
Alla mjölkkor står inomhus i ladugården året runt där mjölkning och utfodring sker. Korna står på 
betonggolv över vilket man sprider spån. Gödsel från korna spolas med hjälp av vatten automatiskt ner 
i gödselrännor och vidare ut till flytgödselbrunnen. Idag finns det i anslutning till ladugården en stor 
flytgödselbrunn på 2500 m3 samt en liten breddningsbrunn på 300 m3 där flytgödsel lagras innan 
spridning på åkrarna. 
     
Mjölkkorna utfodras genom en automatisk fodergivare där lantbrukaren kan reglera och följa varje 
mjölkkos individuella foderkonsumtion. Det foder Lindhs Djur & Natur använder idag är eget odlat 
grovfoder samt två stycken olika typer av kraftfoder, Solid 320 (basfoder) samt för högmjölkare Unik 
Prestig (toppfoder). Detaljerade uppgifter om kraftfodret återfinns i bilaga C.  
 
Lindhs Djur & Natur bedriver växtodling där den största delen av skörden används som grovfoder till 
djurbesättningen. En viss del av åkerarealen används även som betesmark under sommarhalvåret. Idag 
odlar Lindhs Djur & Natur 40 ha höstraps per år för försäljning och de uppskattar att de skulle kunna 
utöka sin rapsodling till maximalt 50 ha per år. 
 
Lindhs Djur & Naturs energiförbrukning består idag förutom diesel endast av elektricitet. Gården har 
tidigare installerat varmluftsväxlare i ladugården för att tillgodose bostadshusens värmebehov. De drivs 
av elektricitet och fläktar varm stalluft genom långa plaströr där en värmeväxling sker. Dessa 
varmluftsväxlare har idag ersatt de gamla oljepannor som tidigare förbrukade ca 10 m3 villaolja vilket 
motsvarar ca 100 000 kWh värme. Lindhs Djur & Natur har idag 9 anställda och de räknar med en 
personalkostnad på 250 kr per timme.  
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Det finns idag planer på en utbyggnad av mjölkproduktionen innan 2010. Vid denna utbyggnad har 
Lindhs Djur & Natur förhoppningar om att utöka antalet mjölkkor till 400 stycken. I tabell 5:1 har de 
förutsättningar som utretts vad gäller Lindhs Djur & Natur sammanfattats.  
 
Tabell 5:1 Sammanställning av förutsättningar vid Lindhs Djur & Natur.  

Mjölkkor [antal] 290 
Rekrytering + köttdjur [antal] 700 
Flytgödsel [m3/år] 6000 
Varmluftväxlare Hanåsa [kWh] 40 000 
Övrig elförbrukning Hanåsa [kWh] 320 000 
Elförbrukning övriga gårdar [kWh] 40 000 
Odlad hektar raps [ha] 40 

5.1.2 Förändringar vid en utökad mjölkdjursbesättning 
Lindhs Djur & Natur har förklarat att en investering endast är aktuell i samband med en utbyggnad av 
den befintliga mjölkproduktionen. Därför så kommer de interna förutsättningarna att extrapoleras för 
att motsvara en utökning till 400 mjölkdjur. Lindhs Djur & Natur beräknar att deras elbehov efter en 
utbyggnad kommer att vara ca 500 000 kWh. Vid en investering kommer Lindhs Djur & Natur inte 
längre ha behov utav en varmluftsväxlare eftersom kraftvärmeverket kommer att producera tillräckligt 
med värme för gårdens interna värmebehov. Resultatet presenteras i tabell 5:2. 
 
Tabell 5:2 Förändring av förutsättningar Lindhs djur & natur efter en utbyggnad  

 Idag Efter utbyggnad 
Mjölkkor [antal] 290 400 
Rekrytering + köttdjur [antal] 700 700 

Flytgödsel [m3/år] 6000 9000 

Elförbrukning [kWh] 400 000 460 0001 

Värmebehov [kWh] 0 100 0001 

Rapsodling [ha] 40 50 

1Vid en investering är det ej nödvändigt att använda sig av varmluftsväxlare som idag förbrukar 40 000 kWh el för att 
producera 100 000 kWh värme. 

5.2 Elmarknaden 
Den svenska elmarknaden omreglerades 1 januari 1996 då produktion och handel av el 
konkurrensutsattes. Dock är nätverksamheten som innefattar underhåll av ledningsnät och överföring 
av nät ett naturligt monopol som svenska myndigheter ska reglera och övervaka (Regeringskansliet(a), 
2008). November 1999 avskaffades kravet på timvis mätning och först då öppnades möjligheten för 
alla elkunder att fritt välja elhandelsföretag. Elkunden är dock låst till elnätföretaget som äger det 
lokala nätet eftersom eldistribution är en del av det naturliga monopolet (Svensk energi(a), Internet). 
 
Den första tiden efter omregleringen lades stora resurser på att utveckla en gemensam nordisk 
elmarknad och idag är alla nordiska länder förutom Island en del av den gemensamma nordiska 
elmarknaden (Regeringskansliet, Internet). Den gemensamma handelsplatsen för el är Nord Pool som 
ägs till lika stora delar av systemoperatörerna i Norge (Statnett) och Sverige (Svenska kraftnät). Nord 
Pool organiserar en fysisk marknad och en finansiell marknad för handel med el. Den fysiska 
marknaden består av bl.a. av elspot för kortsiktig handel med fysiska el-kontrakt. På elspot fastställs ett 
systempris ett dygn i förväg. Systempriset beror på ett jämviktspris som är baserat på de samlade köp 
och säljbuden. Det är viktigt att skapa en balans mellan den producerade och förbrukade elkraften 
eftersom den inte går att lagra och en obalans i systemet skapar stora förluster (Svensk energi(a), 
Internet). Den största delen av den nordiska handeln med el sker numera via Nord Pool (2007 uppgick 
handeln till 69% av den totala nordiska elkonsumtionen) vilket är viktigt för den nordiska elbörsens 
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trovärdighet (Nord pool(a), Internet). Det förekommer dock fortfarande handel genom bilaterala 
kontrakt direkt emellan elproducenter och elhandelsföretag (Svensk energi(a), Internet). 
 
De senaste åren har präglats av en fortsatt utveckling av den nordiska elmarknaden samt arbete mot en 
gemensam europeisk elmarknad. Utvecklingen drivs på inom ramen för EU där EU arbetar aktivt för 
att skapa en inre marknad för el inom Europa (Regeringskansliet(a), Internet). 

5.3 Elpriset  
Nedan kommer de olika delarna i elpriset som berör elanvändare och elproducenter att behandlas. För 
en elanvändare består konsumentpriset för el av tre olika delar. Priset varierar beroende på 
kundkategori och region där prisskillnaden främst beror på skiftande distributionskostnader och 
skattesatser. För en elanvändare består det slutgiltiga elpriset av elhandelspris inklusive kostnader för 
elcertifikat, elnätsavgift samt energiskatt (Svensk energi(b), Internet).  
 
För elproducenten beror intäkten av den el som produceras och säljs till elhandelföretagen av flera 
olika faktorer så som typ och storlek av anläggning. En elproducent med kraftvärmeverk drivet av 
biogas med en installerad effekt < 1500 kW el består intäkterna av elhandelspris, elcertifikat samt 
ersättning för nätnytta (CVI, 2005; Konsumenternas elrådgivningsbyrå(a); Internet, 
Energimyndigheten, Internet). 
 
Det tillkommer även vissa kostnader för att sälja den el som produceras. För en elproducent med 
kraftvärmeverk drivet av biogas med en installerad effekt < 1500 kW el består kostnaderna av en avgift 
för ett inmatningsabonnemang samt en anslutningsavgift (Lantz, 2004; Fortum, 2008).  

5.3.1 Elhandelspris  
Elhandelspriset är det som elanvändaren betalar till elhandelsföretaget per förbrukad kWh. Det är alltså 
elhandelspriset som är utsatt för konkurrens och det upp till varje elanvändare att fritt välja 
elhandelsföretag att köpa sin el ifrån. Handel med el sker dygnet runt på Nord Pool varför priset på el 
varierar över dygnets alla timmar (Konsumenternas elrådgivningsbyrå(a), Internet). Det finns dock 
möjlighet för elanvändaren att låsa sig till längre avtal för att på så sätt säkra sitt elhandelspris över en 
längre tidsperiod (Konsumenternas elrådgivningsbyrå(b), Internet).  



 26

Det elhandelspris elanvändare i genomsnitt har betalat för förbrukad el de senaste åren presenteras i 
figur 5:1 nedan. Någonting som bör observeras är att sedan 1 januari 2007 ingår kostnaden för 
elcertifikat i elhandelspriset som varje elanvändare betalar per förbrukad kWh (SCB(a), Internet). 
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Figur 5:1 Historisk data för elhandelspris vad gäller jord- skogsbruk (SCB(a), Internet) samt egen bearbetning  

Det pris för försåld elektricitet elproducenten kan förvänta sig är en förhandlingsfråga mellan 
elproducenten och elhandelsföretaget. Ofta säljs elen till spotpriset vilket bestäms på den nordiska 
elbörsen. Prisutvecklingen på spotpriset både för den svenska marknaden samt systempriset (vilket 
motsvarar hela den nordiska marknaden) presenteras i figur 5:2 (Nord pool(b), Internet). 
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Figur 5:2 Historisk data för spotpriset på el (Nordpool(b), Internet) samt egen bearbetning 

MARKAL-NORDIC är en modell som omfattar de stationära energisystemen i norden samt Tyskland och 
Polen. Modellberäkningar som har utförs av Profu AB på uppdrag av energimyndigheterna har använts som 
underlag för att ge en prognos om den framtida prisutvecklingen vad gäller elpris samt elcertifikat. Genom 
att variera priset på utsläppsrätter kan modellen skapa olika scenarion över framtida prisutvecklingar 
(Profu AB, 2007). 
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De beräkningar som gjort med MARKAL-NORDIC beräknar det svenska elpriset till 0,35 kr per 
kWh10. Beräkningarna visar också att det svenska elpriset inte kommer att öka nämnvärt fram till 2023. 
Denna prognos motiveras genom att elcertifikatsystemet har en viss prisdämpande effekt då det tvingar 
in en andel ny elkraftsproduktion på marknaden. Denna ”nya” elkraft kommer då i sin tur kompensera 
för de prisutjämningar som sker vid en fortsatt utbyggnad av en gemensam europeisk elmarknad (Profu 
AB, 2007). 

5.3.2 Elnätsavgift 
För att få vara ansluten till nätägarens nät måste elanvändaren betala en nätavgift till nätägaren för 
överföring av el och anslutning till nätet. Nätägaren är ansvarig för att elen distribueras från 
elproducenten till elanvändaren via stamnät, regionnät och lokalnät där varje typ av nät definieras av 
sin spänningsnivå (Svenska kraftnät, Internet). Elnätsavgiften består huvudsakligen av två delar en fast 
samt en rörlig del. Den fasta avgiften avgörs av elanvändarens säkringsnivå medan den rörliga delen 
beror på antal förbrukade kWh. Det ingår även ytterligare tre delar i nätavgiften 
(nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift). Eftersom dessa avgifter endast 
uppgår till sammanlagt 60 kr per år inklusive moms (Konsumenternas elrådgivningsbyrå(c), Internet) 
så kommer de inte behandlas mer i denna rapport). Den fasta delen beror på elanvändarens 
säkringsnivå som vid en investering inte behöver ändras (Lantz, 2004) därför kommer endast den 
rörliga nätavgiften redovisas. Grafen nedan (Figur 5:3) visar den rörliga nätavgiftens prisutveckling de 
senaste åren. 
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Figur 5:3 Historisk data för nätavgift vad gäller jord- skogsbruk (SCB(b), Internet) samt egen bearbetning). 

En elproducent med en installerad effekt på maximalt 1500 kW el ska endast betala en årlig avgift till 
nätägaren där avgiften ska täcka kostnader för mätning, beräkning och rapportering. Denna avgift 
kallas ofta för ett inmatningsabonnemang och kostnaden beror på vilket nätägare som avses. Fortum 
har sedan 2008-01-01 och framåt en fast avgift på 6500 kr per år (Fortum, 2008). 

5.3.3 Elcertifikat 
Enligt Energimyndigheten (internet) infördes elcertifikat i Sverige 1 maj 2003 och är ett 
marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka produktionen av förnyelsebar el på ett kostnadseffektivt 
sätt. Det är Energimyndigheten tillsammans med Svenska Kraftnät som är ansvariga för att driva 
systemet. Varje berättigad elproducent av förnyelsebar el erhåller av staten elcertifikat för varje 
producerad MWh el. Elhandelsföretagen är sedan skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande en viss 

                                                   
10 Priset på en utsläppsrätt 2010 och 2015 är 20 euro per ton CO2 för att 2025 sjunka till 15 euro (Profu AB, 2007) 
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andel el som de säljer till sina elanvändare, en s.k. kvotplikt. Hur stor kvotplikt ett elhandelsföretag har 
avgörs av en kvotnivå fastställd enligt svensk lag. Kostnaden för elcertifikat betalas sedan av 
elanvändaren som en del av sitt elhandelspris. Elcertifikatens priser avgörs genom utbud och 
efterfrågan men för att stabilisera marknaden direkt efter införandet av elcertifikat systemet införde 
staten garanterade ersättningsnivåer fram till 30 juni 2008. Ersättningsnivåerna garanterade 
producenterna ett pris som minskade varje år för att tillslut tas bort.  
 
Handel med elcertifikat sker genom att varje elproducent och kvotpliktig (elhandelsföretag) blir 
tilldelade ett konto på Ceasar som är Svenska Kraftnäts system för kontoöverföring av elcertifikat. Där 
kan sedan handel med elcertifikat sedan ske (Ceasar(a), Internet). Medelpriset för elcertifikat för 
perioden 2007-12-01 till 2008-12-01 är 240,60 kr vilket är 0,24 kr per producerad kWh el (Ceasar(b), 
Internet). 
 
I en rapport av Profu AB (2007) återfinns en prognos för prisutvecklingen vad gäller elcertifikat har 
gjort genom modellberäkningar med MARKAL-NORDIC. Där förväntas priserna stiga fram till och 
med 2016 för att sedan sjunka. Prisutvecklingen vad gäller elcertifikat beror till stor del på stigande 
kvotplikter som innebär att investeringar kommer att göras i dyrare tekniker för elproduktion. Efter 
2016 kommer elcertifikatpriserna att sjunka. Detta på grund av att kvotmålen för förnyelsebar elkraft 
då är nått och när väl investeringar för förnyelsebar elkraft är gjorda kommer de fortsatta att producera 
utan stöd från elcertifikatsystemet. Detta kommer att leda till att efterfrågan av elcertifikat sjunker och 
därmed även priserna.  

5.3.4 Energiskatt 
Storleken på den energiskatt elanvändaren betalar beror dels på vart i landet elanvändaren befinner sig 
och dels på vilken typ av elanvändare som menas. Den geografiska skillnaden beror på att vissa 
norrlandskommuner har reducerad skattesats jämfört med övriga landet. Jordbruksverksamhet har 
sedan 1 juli 2004 rätt till återbetalning av skattebeloppet ned till den fastställda skattesatsen (0,5 
öre/kWh) för jordbruk (Skatteverket(a), Internet).  

5.3.5 Ersättning för nätnytta  
Nätägaren är skyldig att betala en avgift till den elproducent som är ansluten till nätet. Detta för att 
täcka de förluster som är kopplade till transport av el mellan elproducent och elanvändare. Nätägarens 
minskade kostnader för att ha sitt nät anslutet till ett närliggande nät i och med elproducentens 
inmatade effekt ska också vägas in i ersättningen. Hur stor ersättning som utgår beror på vilka lokala 
förutsättningar som råder och varierar således mellan olika elnätföretag. Ersättning för nättnytta sätts 
här schablonmässigt till 2 öre/kWh för el som levereras ut på nätet (CVI, 2005). 

5.3.6 Anslutningsavgift 
Vid anslutning till elnätet ska elproducenten betala en anslutningsavgift som ska vara skälig. Kostnaden 
för anslutning varierar mycket eftersom den till stor utsträckning beror på lokala förhållanden (Lantz, 
2004). I detta fall uppskattas den till 20 000 kr plus moms. 
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5.3.7 Sammanfattning elpriset 
 

 En jordbrukare med ett rörligt elpris betalade 2008 i genomsnitt 0,8 kr per kWh el. I denna 
siffra ingår 0,5 kr per kWh för ett rörligt elhandelspris inklusive kostnad för elcertifikat 
(Statistiska centralbyrån, 2008a), 0,25 kr per kWh i elnätsavgift (Statistiska centralbyrån, 
2008b) samt 0,05 kr per kWh i skatt (Skatteverket, 2008a).  

 
 En elproducent (<1500 kW el) ska betala 20 000 kr i anslutningsavgift (engångskostnad) 

(Lantz, 2004) samt 6500 kr per år för ett inmatningsabonnemang (Fortum, 2008).  
 

 En elproducent kan räkna med att få 0,35 kr per försåld kWh el (Profu AB, 2007) samt 0,02 kr 
per försåld kWh i ersättning för nätnytta (CVI, 2005).   

5.4 Värmemarknaden – Högsby kommun 
I detta avsnitt kommer förutsättningarna och möjligheterna för Lindhs Djur & Natur att sälja eventuell 
överskottsvärme som bildas vid biogasproduktion till Högsby Kommun . All information i detta avsnitt 
kommer från muntlig kommunikation med Engdahl (muntligt) och Silak (muntligt).  
 
Idag finns det i Högsby kommun inte något fjärrvärmenät. Det finns tre stycken gamla värmeverk som 
ägs av kommunen men driften har sedan länge skötts av Eon. Dessa tre värmeverk producerar idag 
värme till närliggande större byggnader genom små lokala fjärrvärmenät. De flesta hushållens i Högsby 
har idag en egen värmepanna för att kunna täcka sitt eget värmebehov. Högsby kommun har idag en 
uttalad miljöpolicy om att bli en ”grön kommun” och ett viktigt steg i denna riktning är en 
utbyggnation av ett fjärrvärmenät där värmen är producerad utan fossila bränslen. Fjärrvärmenätet ska 
byggas i etapper där den första etappen är bildandet av ett kommunalt energibolag vilket skedde våren 
2008. Nästa steg är att bygga ihop de tre lokala fjärrvärmenäten till ett stort som ska nå majoriteten av 
hushållen inom centralorten. Det sista steget är att avveckla de tre gamla värmeverken och bygga ett 
nytt modernt fjärrvärmeverk. Det nya fjärrvärmeverket ska lokaliseras ca 1 km från Hanåsa gård 
nordost om centralorten och värmen ska produceras genom förbränning av GROT-flis. 

5.4.1 Möjlighet till avsättning för överskottsvärme 
Eftersom det nya fjärrvärmeverket kommer att lokaliseras nära Hanåsa gård och Lindhs Djur & Natur 
har diskussioner förts med kommunen om möjligheterna att bygga en fjärrvärmekulvert mellan Hanåsa 
gård och det nya fjärrvärmeverket. Tanken är att värmen som produceras i kraftvärmeverket på Hanåsa 
gård kan användas som baslast på fjärrvärmenätet. Detta skulle vara speciellt användbart under 
sommaren eftersom produktionen av biogas och värme är lika stor över årets alla dagar medan 
hushållens värmebehov är betydligt lägre under sommarhalvåret.  
 
Den affärsmöjlighet som kommer att användas som underlag för investeringen innebär att kommunen 
blir ägare av fjärrvärmekulverten. Det betyder att kommunen kommer att stå för alla kostnader för 
transport av värmen och betalar Lindhs Djur & Natur ett i förväg bestämt pris för varje kWh levererad 
värme ut på fjärrvärmenätet. Detta pris kommer då att vara en förhandlingsfråga mellan kommunen och 
Lindhs Djur & Natur. Peter Silak har föreslagit 0,07 kr/kWh som ett lämpligt pris vilket även kommer 
att användas vid beräkning av investeringskalkylen. 

5.5 Biodieselmarknaden 
Enligt Johansson och Lagerkvist (2007) är ökad användning av biobränslen är ett sätt för EU att leva 
upp till Kyotoavtalet om minskade klimat och miljöförändringar. Det är också ett viktigt steg för att 
inom EU minska sitt beroende av fossila bränslen. Johansson och Lagerkvist (2007) skriver även att för 
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att främja produktion och användningen av biobränslen har EU tagit fram flera förordningar, direktiv 
och handlingsplaner. Varje medlemsland har sedan fått hantera och rätta sig efter dessa beslut. Två av 
de viktigaste direktiven som EU har tagit fram är biodrivmedelsdirektivet och energiskattedirektivet. I 
dessa direktiv uppmanar EU sina medlemsländer om att öka sin användning av biodrivmedel till 2% 
2005 och 5,75% 2010 samt ger medlemsländerna möjlighet att införa skattebefrielser vad gäller 
energiskatt på biodrivmedel. Sverige har följt dessa direktiv och de nationella målen och reglerna är 
idag följande. 
 

 Senast 31 december 2010 skall 5,75% av all bensin och diesel för transportändamål utgöras av 
biodrivmedel (Johansson och Lagerkvist, 2007). 

 Total energiskattebefrielse för biobränslen (Johansson och Lagerkvist, 2007). 
 

Energimyndigheten (2008b) visar på en ökning i Sverige vad gäller biodrivmedel för transportändamål. 
2007 stod vägtrafiken för 93% av den totala energianvändningen inom transportsektorn. Andel 
biodrivmedel inom vägtrafiken var 2007 ca 4% och i en europeisk jämförelse ligger Sverige i topp vad 
gäller andel biodrivmedel.  Dieselanvändningen i Sverige har ökat sedan millenniumskiftet och en av 
orsakerna är en ökad fordonspark som använder diesel som drivmedel. Det är främst andelen 
personbilar och lätta lastbilar som har ökat. Från och med 1 augusti 2006 är låginblandning av 5% 
FAME i dieseln tillåten i Sverige. Detta har lett till en markant ökning vad gäller användningen av 
FAME i Sverige vilket kan ses i tabell 5:3. I juli 2007 innehöll 85% av all levererad diesel 5% 
låginblandning av FAME.  
 
Tabell 5:3 Historisk data för användningen av FAME  i Sverige (Energimyndigheten, 2008b) 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Låginblandad FAME [1000 m3/år] 4 5 9 9 56 124 
Övrig FAME [1000 m3/år] 1 1 1 2 9 5 
Totalt [1000 m3/år] 5 6 10 11 65 129 
 
Idag står låginblandad FAME för 32% av den totala användningen av biodrivmedel inom vägtrafiken i 
Sverige 2007 medan övriga FAME produkter står för ca 1% (Energimyndigheten, 2008b). FAME kan 
även användas direkt som ett högoktanigt bränsle och det finns idag både tunga och lätta dieselfordon 
som klarar att köras på 100% FAME. De flesta bensinbolagen erbjuder idag rena FAME produkter och 
det finns även småskaliga producenter som säljer direkt till slutkund (Statoil, Internet; Lagerfelt, 
muntligt). 
 
En anledning till varför produktion av FAME har ökat i Sverige är den skattebefrielse som första 
gånger beviljades 1995 (Johansson och Lagerkvist, 2007). Regeringens skattestrategi innebär att 
biodrivmedel kan befrias från både koldioxidskatt och energiskatt (Newsdesk, Internet). 2006 
godkände EU skattestrategin fram till och med 2008 men regeringen har förklarat i ett pressmedelande 
den 14 juni 2006 som finns att läsa på Newsdesk (Internet) att biodrivmedel ska få fortsatta 
konkurrenskraftiga skattevillkor fram till och med 2013. Tills vidare beslutar regeringen om 
skattebefrielse genom individuella beslut.  
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5.6 Biodieselpriset 
Det pris en småskalig FAME producent kan förvänta sig vid försäljning beror på de aktuella 
dieselpriserna. Utvecklingen av dieselpriset sedan oktober 2006 presenteras i figur 5:4.  
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Figur 5:4 Historisk data för dieselpriset (SPI(a), Internet) samt egen bearbetning 

Dieselpriset exkl moms låg i oktober 2008 på ca 10 kr/l (SPI(a), Internet) vilket är det pris som en 
biodieselproducent kan förvänta sig få betalt per liter biodiesel. Det dieselpriset som en användare 
betalar består idag av följande delar: 
  

 Produktionskostnad och bruttomarginal  
 Energiskatt och koldioxidskatt 
 Moms 

 
Idag kan jordbruk få tillbaka 79% av koldioxidskatten på diesel som används av arbetsfordon och 
maskiner inom verksamheten vilket motsvarar ca 2 kr per liter diesel (Skatteverket(b), Internet). På 
grund av denna skattelättnad och det faktum att biodiesel är befriat från koldioxidskatt så lönar det sig 
inte att använda egen producerad biodiesel internt utan det är bättre att sälja den till externa kunder.  
 
Enligt regeringskansliet(b) (Internet) är OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling) en internationell organisation mellan industriella länder. OECD analyserar alla områden 
som påverkar den ekonomiska utvecklingen och har hållbar utveckling som sitt övergripande mål. 
OECD ger ut en ”agicultural outlook” för att analysera de övergripande ekonomiska trender som råder. 
Data från OECD:s ”agricultural outlook” använts för att undersöka det förväntade biodieselpriset. I 
tabell 5:4 visas de förväntade biodieselpriset i US dollar per 100 liter. 
 
Tabell 5:4 OECD:s förväntade prisutveckling för biodiesel inom EU (OECD-FAO, 2008). 

År 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Biodieselpriset 
[US $ /100 liter] 98,6 105,2 105,8 103,4 104,2 104,8 105,3 106,3 106,3 105,5 



 32

5.7 Glycerol 
I Sverige finns idag en marknad för glycerolfasen som bildas vid småskalig biodieselproduktion och 
det är främst biogasproducenter som köper glycerolfasen för att använda det som substrat i sin 
biogasprocess (Bernesson, 2007). Det är främst stora biogasproducenter såsom Svensk Biogas AB som 
idag köper upp glycerolfas (Lagerfelt, muntligt). Marknadspriset för 1 kg glycerolfas inklusive 
transport är idag omkring 1 kr (Lagerfelt, Jonsson, Andersson, muntligt). 

5.8 Återvunnen matolja 
I Sverige är det möjligt att införskaffa återvunnen matolja genom att vända sig antingen till företag 
specialiserade på återvinning eller direkt till restauranger. På Tolefors gård utanför Linköping används 
återvunnen matolja som råvara vid produktion av biodiesel. Axel Lagerfelt som äger och driver gården 
har berättat att han köper en del återvunnen matolja från Sveprol Bio Production som är ett företag som 
säljer återvunnen matolja. Han betalar 7 kr/l för återvunnen matolja köpt från Sveprol Bio Production 
och då ingår transport samt en viss garanti vad gäller kvaliteten av oljan (Lagerfelt, muntligt). Om 
inköp istället sker direkt från en restaurang är det möjligt att erhålla ett betydligt lägre inköpspris. 
Biodieselproducenten måste då själv sköta kontakten med restaurangen samt transporter och det finns 
inga garantier vad gäller oljans kvalitet (Lagerfelt, Jonsson, muntligt). 

5.9 Rapsmarknaden 
Inom EU tillämpas frihandel för oljeväxter samt för mjöl som framställs ifrån dessa (däribland raps- 
och sojamjöl) (SJV, 2008d). Priset på raps i Sverige följer därmed prisutvecklingen för raps på börser 
inom EU, exempelvis MATIF (Parisbörsen) (Agronomics, internet).  Rapspriset inom EU påverkas 
bl.a. av världsmarknadspriser på andra oljeväxter som majs och soja (SJV, 2008d).  
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5.10  Rapspriset 
I figur 5:5 presenteras prisutvecklingen för terminspriset på svensk raps mellan oktober 2005 till och 
med 19 november 2008. Ett terminspris innebär ett pris för leverans i en bestämd framtida tidsperiod 
(Svensk Raps, internet). Rapspriset kan även bestämmas genom ett spotpris som innebär att leverans 
sker inom de två närmsta månaderna.(Svensk Raps, internet) De svenska rapspriserna illustreras nedan 
i form av lantmännens terminpris fritt till RME fabriken i Karlshamn. Priset på raps ökade kraftigt 
under 2007 för att sin hittills högsta nivå i början av år 2008. Medelpriset från Lantmännen till RME 
fabriken i Karlshamn mellan juli 2008 och oktober 2008 var 3171 kr/ton rapsfrö (Agronomics, 
internet). Under 2008 fick Linds Djur och Natur 3 kr per kg raps såld till Kalmar lantmän (Lindh, 
muntligt).  
 

 
Figur 5:5 Historisk data för terminspriset på rapsfrö (Agronomics, Internet) 

Enligt OECD-FAO (2008) kommer priset på oljeväxter sjunka något för att sedan stabiliseras på en 
nivå strax under dagens prisläge, se tabell 5:5.  Rapporten förklarar att de prisuppgångar som inleddes 
under år 2007 till stor del på tillfälliga faktorer så som ofördelaktiga väderförhållanden etc. Vissa 
faktorer anses dock vara bestående och leda till ett högre prisläge jämfört med genomsnittet för den 
senaste tioårsperioden. 
 
Tabell 5:5 OECD:s förväntade prisutveckling för oljeväxter (OECD-FAO, 2008) 

År 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Oljefrö [US $/ton] 481,9 470,6 468,3 464,2 455,8 452,4 453,2 455,6 457,6 457,2 

5.11  Foder 
Foderpriserna i Sverige har under de senare åren ökat kraftigt vilket bland annat beror på ökade priser 
på sojamjöl och spannmål (Agronomics, Internet; Linds, muntligt). Enligt Pettersson (muntligt) 
förväntas dagens höga priser sjunka något inom den närmaste framtiden. Marknadspriset för 
rapsexpeller uppskattas i nuläget vara 1,7 kr/kg. En foderstat är optimerad efter den individuella 
gårdens förutsättningar (näringsinnehåll i vallgröda, kraftfoder etc). Kan rapsexpeller produceras 
internt och ersätta en viss andel inköpt proteinkälla (kraftfoder) uppskattas besparingen för Lindhs Djur 
och Natur ligga på 2 kr per kg utfodrad rapsexpeller.  
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5.12  Sammanställning av förutsättningar 
De förutsättningar som har utretts sammanfattas i tabell 5:6 samt i 5:7. 
 
Tabell 5:6 Sammanfattning av prisnivåer 2009 

El försåld [kr/kWh] 0,35 
El intern användning [kr/kWh] 0,80 
Elcertifikat [kr/kWh] 0,24 
Nätnytta [kr/kWh] 0,02 
Värme intern användning [kr/kWh] 0,80 
Värme försåld [kr/kWh] 0,07 
Odlad raps [kr/kg] 3,0 
Inköpt raps [kr/kg] 3,2 
Rapsexpeller intern användning [kr/kg] 2,0 
Rapsexpeller försåld [kr/kg] 1,7 
Glycerol intern användning [kr/kg] 0 
Glycerol inköpt [kr/kg] 1,0 
Återanvänd matolja [kr/kg] 7,0 
Biodiesel [kr/liter] 10,0 
Personalkostnad [kr/h] 250 
 
Tabell 5:7 Sammanfattning av övriga förutsättningar 

Mjölkkor [antal] 400 
Rekrytering + köttdjur [antal] 700 
Flytgödsel [m3/år] 9 000 
Inmatningsabonnemang [kr/år] 6 500 
Anslutningsavgift [kr] 20 000 
Rapsodling [ha/år] 50 
Normskörd [kg/ha*år] 3 128 
Elbehov internt [kWh/år] 460 000 
Värmebehov internt [kWh/år] 100 000 
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6 Utvärdering av investeringsalternativ 
 
 
I detta kapitel kommer ett investeringsalternativ som bäst uppfyller de krav och förutsättningar som 
tidigare redogjorts att väljas ut . En beskrivning av implementering av anläggningen, flöden genom 
produktionssystemet samt ekonomisk data för detta alternativ presenteras. 
 

6.1 Dimensionering av anläggning 
De kriterier och utgångspunkter som användes vid dimensionering och val av en lämplig anläggning 
kan sammanfattas i följande punkter: 
 

 Investeringen ska vara ekonomisk realistisk 
 Investeringen ska vara praktisk genomförbar 
 Lindhs Djur & Natur ska efter investering bli självförsörjande vad gäller el och värme 
 Investeringen sker i samband med utbyggnad av mjölkproduktion 
 Endast Ageratecs biodieselproccessor undersöks  
 Endast Scandinavian Biogas biogassystem undersöks 

 
Alternativet som först undersöktes var att kombinera Ageratecs minsta biodieselprocessorer PE2000 
med ett biogassystem från Scandinavian Biogas (rötkammarvolym 100 m3) så att mängden glycerolfas 
som produceras skulle vara precis tillräckligt för optimal samrötning med nötflytgödsel. En snabb 
överslagsräkning visade att mängden elektricitet som kunde produceras i denna anläggning inte var 
tillräckligt för att tillgodose Lindhs Djur & Naturs interna behov. 
  
Nästa anläggning som undersöktes utgick från ett större biogassystem från Scandinavian Biogas 
(rötkammarvolym 400 m3) som vid optimal samrötning mellan glycerolfas och nötflytgödsel 
producerar tillräckligt med elektricitet för Lindhs Djur & Naturs interna behov. För att producera 
tillräckligt med glycerolfas så valdes Ageratecs näst minsta biodieselprocessor PE8000. Denna större 
anläggning skulle producera tillräckligt med elektricitet men eftersom Lindhs Djur & Natur ansåg det 
orimligt att kunna tillgodose PE8000 behov av vegetabiliska oljor så förkastades även detta förslag.   
   
Ett tredje alternativ tog därefter form genom att kombinera den större rötkammarvolymen (400 m3) 
med den mindre biodieselprocessorn (PE2000). Detta ansågs som ett ekonomiskt och praktiskt rimligt 
alternativ vilket även uppfyller Lindhs Djur & Naturs krav på att bli självförsörjande vad gäller el och 
värme tas fram. En rötkammarvolym på 400 m3 har även fördelen att det är en av Scandinavian Biogas 
standardvolymer för rötkammare. Detta gör att priset blir lägre än för en rötkammare som måste 
specialanpassas för kundens behov. För biodieselproduktion används Ageratecs minsta 
biodieselprocessor PE2000 som även klarar av förestring av återvunnen matolja samt en mindre 
fröpress som också köps in via Ageratec. Behovet av glycerolfas för rötning kommer endast delvis 
täckas av internt producerad glycerolfas. Således behöver resterande mängd glycerolfas köpas in 
utifrån gården.   

6.2 Ageratecs koncept implementerat på Lindhs Djur & Natur 
Nedan följer en beskrivning av hur anläggningen (PE2000 + 400 m3) realiseras på Hanåsa gård samt 
vilka råvaror som ska användas i processerna. Informationen om anläggningen är hämtad från möten 
tillsamans med Jonsson (muntligt), Ageratec och Bohman (muntligt), Scandinavian Biogas. 
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6.2.1 400 m3 biogassystem 
Scandinavian Biogas bygger biogassystemet efter principen för en enstegs totalomblandad process 
anpassad för slamformiga material med en processtemperatur inom det mesofila temperaturintervallet. 
Uppehållstiden för processen ska vara 20 dygn vilket anses tillräckligt för ett optimalt biogasutbyte. 
Det enda substrat som kommer att rötas är nötflytgödsel samt glycerolfas från biodieselproduktion. 
Eftersom den mängd glycerolfas som produceras vid biodieselproduktion med PE2000 inte är 
tillräcklig för en optimal rötningsprocess (6% glycerolfas av totala mängden substrat) så antas att en 
viss mängd glycerolfas kan köpas in utifrån. Scandinavian biogas använder sig utav en rötkammare 
med fast tak. Hela rötkammaren är gjord i rostfri plåt med glasfiberbeklädd insida och ska stå på en 
isolerad gjuten bottenplatta. Gjutning av bottenplatta ingår inte i det biogassystem som levereras utan 
det är någonting som Lindhs Djur & Natur själva måste ansvara för. Rötkammaren levereras som en 
byggsats som monteras på plats. Uppvärmning och omrörning sker genom ett system där substratet tas 
ut ur rötkammaren för värmeväxling och sedan återförs till rötkammaren genom ett flertal dysor, vilket 
visas i figur 6:1. 

 
Figur 6:1 Schematisk beskrivning av Scandinavian Biogas lösning för uppvärmning och omrörning i rötkammare, (Bohman, 
muntligt) samt egen bearbetning 

Detta system har inga rörliga delar eller värmeslingor inuti rötkammaren, vilket minskar 
underhållskostnaden på anläggningen. Omrörningsprocessen och temperaturen i rötkammaren kan 
genom detta system även kontrolleras och styras för att optimera biogasutbytet. Innan substratet 
transporteras in i rötkammaren passerar det en blandningsbehållare som ska vara dimensionerad för 
några dagars produktion. Eftersom Lindhs Djur & Natur redan har en mindre bräddningsbrunn 
installerad innan flytgödselbrunnen så utnyttjas den för detta ändamål. Som rötrestlager utnyttjas 
Lindhs Djur & Natur befintliga flytgödselbrunn. Det är rekommenderat att det täcks för att samla upp 
efterproducerad biogas och minimera utsläpp av potentiella växthusgaser. Täckning av rötrestlager 
ingår inte i den anläggning som Scandinavian Biogas levererar utan det är någonting Lindhs Djur & 
Natur att själv måste ta hand om.   
 
En gasklocka används för att samla upp biogasen samt utjämna gastillgången och trycket i 
biogassystemet. En fackla är kopplad till gasklockan så att biogas kan facklas vid behov. En container 
som innehåller ett system för rening av biogas innan förbränning ingår i anläggningen. Denna container 
ska placeras på ett fast underlag t.ex. en grusplan. Kraftvärmeverket som levereras med biogassystemet 
består av en gasmotor placerad i en container i anslutning till rötkammaren. Det är gasmotorn som ska 
producera den elektricitet och värme som behövs både för drift av anläggningen och till Lindhs Djur & 
Naturs interna behov. Eventuellt överskott kan sedan säljas ut på elnätet och det lokala fjärrvärmenätet.   
 
Transport av substrat och rötrest sker med pumpar. Alla pumpar som används inom biogassystemet är 
av typen excenterskruvpumpar där pumptider kan kontrolleras och styras efter behov. Hela 
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biogassystemet kontrolleras genom en programvara där användargränssnittet består av en ”touch-
screen” från vilken användaren kan styra och övervaka processen.  

6.2.2 Fröpress från Ageratec 
För att tillgodose det behov av rapsolja som behövs i biodieselproduktionen ingår det i anläggningen ett 
system för pressning av rapsfrö. Rapsfrö som ska pressas lagras i en behållare som automatiskt matar 
fröpressen. Själva fröpressen förses även med ett automatiskt larm som varnar operatören vid eventuellt 
driftsstopp. Rapsolja som bildas ska renas i sedimenteringstankar medan rapsexpeller tas om hand för 
att sedan användas som djurfoder. Sedimenteringstankarna bör stå inomhus då reningsprocessen 
underlättas om den höga temperaturen oljan får efter pressning behålls så länge som möjligt. Efter 
rening pumpas oljan till en lagringstank. Denna bör stå i lokalen avsedd för biodieselprocessorn 
eftersom oljan då håller rätt temperatur och lätt kan pumpas vidare till reaktionstanken. Fröpressen 
beräknas vara i drift 95% av året.  

6.2.3 PE2000 biodieselprocessor 
Ageratecs biodieselprocessor är konstruerad för batchvis produktion av biodiesel och beräknas vara i 
full drift 300 dagar per år. För biodieselproduktion beräknas olja från egenpressat rapsfrö stå för 
ungefär halva produktionsvolymen medan återanvänd matolja står för resterande del. Eftersom Lindhs 
Djur & Natur inte har möjlighet att odla hela behovet av rapsfrö själv så kommer resterande mängd 
rapsfrö köpas in utifrån.  
 
Processorn är av typen PE2000 vilken visas i figur 6:2 och kan utföra omförestring med eller utan 
förestring (se 3.2.2). Därmed kan både rapsolja och återvunna matoljor processas till biodiesel. Innan 
leverans konstrueras och testas processorn vid Ageratecs anläggning i Norrköping.  
    

 
Figur 6:2 PE2000 testas hos Ageratec innan leverans (ageratec, 2008a ) 

För omförestringsprocessen används metanol och kaliumhydroxid vilket leder till formation av en 
metylesterfas och en glycerolfas. De bildade produkterna är alltså RME (rapsolja är substrat) eller 
FAME (återanvänd matolja eller andra vegetabiliska oljor används). 
 
Efter att råvara har pumpats in från en substrattank (kan vara samma tank som för lagring av rapsolja) 
och omförestring har skett separerar blandningen genom att glycerolfasen sedimenterar. Glycerolfasen 
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tappas ur genom bottnen och pumpas ut till en extern lagringstank. Överskottsmetanol kan avskiljas 
från glycerolfasen genom vakuumindunstning och återstående glycerolfas kan sedan användas i 
biogasprocessen. Förutom glycerol (70-80%) innehåller denna fas rester av metanol, katalysator, vatten 
samt föroreningar från substratet. 
 
Efter att glycerolfasen har avskilts renas även metylesterfasen från överskottsmetanol genom 
vakuumindunstning och pumpas sedan vidare till en reningstank. Kvarvarande föroreningar avskiljs i 
nästa steg genom att en komplexbildare tillsätts och överskottsvatten förångas och avskiljs genom 
vakuumindunstning. Metylesterfasen genomgår även ett mekaniskt reningssteg i form av 
centrifugering. Antioxidanter och bränsleadditiv för förbättrade köldegenskaper kan tillsättas innan den 
slutliga filtreringen sker då biodiesel pumpas till en lagringstank genom ett fint filter. Den metanol som 
avskiljs genom vakuumindunstning vid rening av glycerolfas och metylesterfas kondenseras och 
återanvänds i processen. 
 
Biodieselprocessorn måste stå i en brandklassad lokal på 50- 150 m2 som håller en temperatur över 
10 oC. Ett slätt betonggolv är att föredra eftersom förflyttning av tankar för substrat på så sätt förenklas. 
Denna lokal bör ha utrymme för lagring av processkemikalier.  Lagringstanken för produkten kan 
behöva värmehållas. Det kan ske genom att avsätta utrymme inomhus i anslutning till 
biodieselprocessorn. 
 
Eftersom framställningen sker batchvis är det relativt enkelt att ställa om mellan olika råvaror i 
produktionen vilket gör att Lindhs Djur & Natur har möjlighet att producera efter den aktuella 
tillgången på råvaror utan att behöva ta hänsyn till långa omställningstider. Biodieselproduktionen styrs 
genom på samma sätt som vid biogassystemet genom en ”touch-screen”. 

6.3 Flödesvolymer 
I detta kapitel kommer alla flöden och volymer för investeringen att presenteras. Data för 
biogassystemet, fröpressen och biodieselprocessorn kommer från Ageratec och Scandinavian biogas 
och återfinns i bilaga A. Alla siffror presenteras utan avrundning vilket leder till många siffror kan 
upplevas överdrivet exakta. Läsaren ombeds ha överseende med detta och ha förståelse för att siffrorna 
endast är teoretiskt beräknade.  

6.3.1 Biogassystem 400 m3 
Det är endast flytgödsel och glycerolfas som ska rötas och därför är det viktigt att beräkna både 
volymen samt hur stor andel som är glycerolfas resp. flytgödsel. Genom att dividera 
rötkammarvolymen (400 m3) med uppehållstiden (20 dygn) så kan volym substrat per dygn beräknas 
vilket sedan omvandlas till volym substrat per år. För optimal rötning av glycerolfas krävs en 
inblandning av 6 volymprocent glycerolfas vilket ger andelen flytgödsel respektive glycerolfas. För 
beräkning av vikten glycerolfas så används densiteten för glycerol11 som enligt tabell är 1261 kg/m3. 
Resultatet visas i tabell 6:1. 
 
Tabell 6:1 Beräkning av volymen substrat för biogassystem 

Total volym substrat per år [m3/år] 7300 

Flytgödsel [m3/år] 6 862 

Glycerolfas [m3/år] 438 
Glycerolfas [kg/år] 552 318 

                                                   
11I verkligheten är dock densiteten för glycerolfas från en biodieselanläggning ofta lägre än ren glycerol p.g.a orenheter som 
tillkommer från biodieselprocessen (Bohman, muntligt) 
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Uppgifter om mängden producerad energi är direkt från Scandinavian Biogas vilket tillsammans med 
flöden för biogassystemet sammanfattas i tabell 6:2. 
 
Tabell 6:2 Beräkning av flödesvolymer för biogassytemet 

Flytgödsel [m3/år] 6 862 
Glycerolfas [kg/år] 552 318 
Producerad el [kWh/år] 1 109 000 
Producerad värme [kWh] 1 774 000 

6.3.2 Biodieselprocessor PE2000 
Biodieselprocessorn är beräknad att vara i drift 300 dagar per år och producerar varje dag 2000 liter 
biodiesel. Vid normalt utbyte beräknas PE2000 ha följande kapacitet och prestanda, se tabell 6:3. 
 
Tabell 6:3 Beräkning av flödesvolymer för PE2000 

Producerad biodiesel [l/år] 600 000 
Vegetabilisk olja [kg/år] 600 000 
Glycerolfas [kg/år) 120 000 

6.3.3 Fröpress 
Eftersom egenpressad rapsolja endast ska stå för en viss del av biodieselproduktionen används en 
mindre fröpress för kallpressning av rapsfrö. Fröpressen är beräknad att vara i drift 95% av årets alla 
dagar. Uppgifter om fröpressens kapacitet presenteras i tabell 6:4. 
 
Tabell 6:4 Berälkning av flödesvolymer för fröpressning. 

Rapsfrö [kg/år) 832 200 
Rapsolja [kg/år) 277 400 
Rapsexpeller [kg/år) 554 800 

6.3.4 Processenergi 
En viss del av den el och värme som produceras går åt till att driva processerna [processenergi). En 
tabell över de olika processernas energibehov visas i tabell 6:5 och 6:7. Genom att subtrahera 
processens energibehov från den totala mängden producerad energi kan mängden tillgänglig energi 
beräknas vilket kan ses i tabell 6:6 och 6:8.  
 
Tabell 6:5 Hela aläggningens behov av processelektrictet 

Fröpress [kWh/år] 18 000 
Biodiesel [kWh/år] 13 870 
Biogas [kWh/år] 60 995 
Summa [kWh/år] 92 865 
 
Tabell 6:6 Beräkning av mängden tillgänglig elektricitet 

Total producerad elektricitet [kWh/år] 1 109 000 
Processenergi elektricitet [kWh/år] 92 865 
Summa elektricitet [kWh/år] 1 016 135 
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Tabell 6:7 Hela anläggningens behov av processvärme 

Fröpress [kWh/år] 0 
Biodiesel [kWh/år] 36 000 
Biogas [kWh/år] 88 700 
Summa [kWh/år] 124 700 
 
Tabell 6:8 Beräkning av mängden tillgänglig värme 

Total producerad värme [kWh/år] 1 774 000 
Processenergi värme [kWh/år] 124 700 
Summa värme [kWh/år] 1 649 300     

6.3.5 Externa och interna flöden 
Eftersom en det är viktigt att skilja på vilka resurser och produkter som är interna respektive externa så 
krävs det kompletterande beräkningar. Den mängd rapsfrö som behövs för att tillgodose fröpressen är 
större än det som Lindhs själva odlar vilket gör att resterande mängd rapsfrö köps in utifrån. Den 
mängd som Lindhs Djur & Natur själv kan odla beräknas genom att multiplicera normskörden med 
antal odlade hektar. I tabell 6:9 visas hur mycket rapsfrö som odlas av Lindhs Djur & Natur respektive 
köps in utifrån. 
 
Tabell 6:9 Beräkning av mängden odlad respektive inköpt rapsfrö 

Egen odlad [kg/år] 156 400 
Inköpt [kg/år] 675 800 
Summa [kg/år] 832 200 
 
Efter pressning av rapsfrö bildas både rapsolja och rapsexpeller. Den rapsexpeller som produceras ska i 
första hand ersätta gårdens egna behov medan överskottet säljs på marknaden. Vid ett antagande att en 
idisslare kan konsumera 2,5 kg rapsexpeller per dygn över hela året så kan den mängd rapsexpeller som 
Lindhs Djur & Natur själv har behov av per år beräknas genom att multiplicera antal idisslare (1100 
stycken) med deras konsumtion av rapsexpeller. Beräkningar visar att Lindhs Djur & Naturs interna 
behov av rapsexpeller inte kan tillgodoses varför inget överskott av rapsexpeller kommer att behövas 
säljas på marknaden.  
   
Biodieselproduktionens behov av vegetabiliska oljor kan inte tillgodoses av endast egenpressad 
rapsolja varför återvunnen matolja köps in utifrån, se tabell 6:10. Det som begränsar hur mycket 
rapsolja som kan produceras internt är kapaciteten hos rapsfröpressen.  
 
Tabell 6:10 Beräkning av mängden intern producerad respektive inköpt vegetabilisk olja 

Egenpressad rapsolja [kg/år] 277 400 
Återvunna matoljor [kg/år] 322 600 
Summa [kg/år] 600 000 
 
PE2000 producerar endast en viss del av den glycerolfas som behövs till biogassystemet. Resterande 
mängd glycerolfas köps därför in utifrån där mängden beräknas i tabell 6:11.  
 
Tabell 6:11 Beräkning av mängden intern producerad respektive inköpt glycerolfas 

Glycerolfas PE2000 [kg/år] 120 000 
Glycerolfas Inköpt [kg/år] 432 318 
Summa [kg/år] 552 318 
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Den mängd energi som finns tillgänglig kommer i första hand ersätta Lindhs Djur & Naturs interna 
energibehov vartefter eventuellt överskott kan säljas. Hur stor del som av den energi som används 
internt respektive externt visas i tabell 6:12 och 6:13. 
 
Tabell 6:12 Beräkning av mängden intern använd respektive försåld elektricitet 

Internt använd elektricitet [kWh/år] 460 000 
Försåld elektricitet [kWh/år] 556 135 
Summa elektricitet [kWh/år] 1 016 135 
 
Tabell 6:13 Beräkning av mängden intern respektive försåld värme 

Internt använd värme[kWh/år] 100 000 
Försåld värme [kWh/år] 1 549 300 
Summa värme [kWh/år] 1 649 300     

6.3.6 Sammanfattning av flöden  
I tabell 6:14 så sammanfattas alla flöden och deras volymer för att sedan användas i den ekonomiska 
och miljömässiga analysen av investeringen. För att ge en bättre överblick av anläggningen så har 
flödena delats upp i resurser och produkter. 
 
Tabell 6:14 Sammanfattning av flödesvolymer för hela anläggningen 

Resurser 
Flytgödsel [m3/år] 6 862 
Glycerolfas PE2000 [kg/år] 120 000 
Glycerolfas Inköpt [kg/år] 432 318 
Odlat rapsfrö [kg/år] 156 400 
Inköpt rapsfrö [kg/år] 675 800 
Återanvänd matolja [kg/år] 322 600 

Produkter 
Intern använd rapsexpeller [kg/år] 554 800 
Internt använd elektricitet [kWh/år] 460 000 
Försåld elektricitet [kWh/år] 556 135 
Internt använd värme[kWh/år] 100 000 
Försåld värme [kWh/år] 1 549 300 
Biodiesel [liter/år] 600 000 
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För att tydligare illustrera hur flöderna kommer att se ut då anläggningen implementeras hos Lindhs 
Djur & Natur presenteras en schematisk figur över flöderna genom produktionssystemet vid 
implementering (se 6:3). Denna figur kan med fördel jämföras med den figur som beskriver konceptet 
(se 3:4) för att se hur mycket implementeringen av anläggningen har frångått det ursprungliga 
konceptet.   
 

 
Figur 6:3 Schematisk beskrivning av flöderna vid implementering av anläggningen hos Lindhs Djur & Natur 

  

6.4 Grundinvestering 
Grundinvesteringen är en engångskostnad som uppkommer vid tillfället för investering och består av 
ett flertal poster vilka visas i tabell 6:16. Den största posten i grundinvesteringen är 
investeringskostnaden vilken beskriver kostnaden för själva anläggningen. Utförlig beräkning av 
investeringskostnaden ses i tabell 6:15. 
 
Tabell 6:15 Beräkning av anläggningens investeringskostnad 

 Investeringskostnad  
[kr] 

Biogas 12 000 000 
Biodiesel 2 000 000 
Fröpress 250 000 
Totalt 14 250 000 
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I posten för markarbete ingår de kostnader som är förknippat med gjutning av en isolerad bottenplatta 
där rötkammaren skall placeras. Denna kostnad uppskattas efter samtal med Linds (muntligt) till 
400 000 kr. Anpassning av byggnader är kostnaden för byggnation av en uppvärmd lokal där 
biodieselprocessorn kan inrymmas. Sedimenteringstankar för behandling av egenpressad rapsolja är 
också en del av grundinvesteringen.  
 
Posten övrigt är satt till 600 000 kr totalt och innefattar en kostnad för täckning av rötrestlager, 
anslutningsavgift samt kostnader som uppstår vid uppstart av anläggningen.  Kostnader som 
uppkommer vid uppstart kan vara driftsstörningar som leder till att maximal produktion ej uppnås. Det 
är även sannolikt att personalkostnaderna ökar första året innan kunskapen om hur driften av 
anläggningen kan skötas på ett effektivt sätt. 
 
Tabell 6:16 Beräkning av den totala kostnaden för grundinvestering 

Grundinvestering 
 Investeringskostnad  14 250 000 
 Markarbete  400 000 
 Anpassning av byggnader  250 000 
 Sedimenteringstankar  160 000 
 Övrigt  600 000 
 Summa  15 660 000 

6.5 Driftskostnad 
Driftskostnader är kostnader som uppstår varje år för att kunna driva anläggningen (utförligare data se 
bilaga A). En post i driftskostnader är underhåll vilket inkluderar alla kostnader förutom 
personalkostnader som krävs för service och reparation. I tabell 6:17 visas de kostnader som ingår i 
posten för underhåll. 
 
Tabell 6:17 Beräkning av underhållskostnad 

 Underhåll  
(kr/år) 

Biogas 43 1251 

Gasmotor 99 810 
Biodiesel 60 000 
Fröpress 7 500 
Totalt 210 435 
1Det ingår 1,5 h/dygn personalkostnad i underhållskostnaden på 1,5% av investeringskostnaden varför denna 
personalkostnad tas ut och inkluderas istället i personalkostnader.  
 
Personal krävs för att driva anläggningen och sköta det dagliga underhållet. Den beräknade 
personalkostnaden ska även täcka den tid det tar för eventuell reparation och service av anläggningen. 
Lindhs Djur & Natur räknar med en personalkostnad på 250 kr/h och som tillsammans med tabell 6:18 
visar hur personalkostnaden beräknats.  
 
Tabell 6:18 Beräkning av personalkostnad 

 Personaltid 
[h/dygn] 

Antal 
[dygn/år] 

Personal 
[h/år] 

Biogas 21 365 730 
Biodiesel 2  300 600 
Fröpress - - - 
Totalt   1 330 

1Personaltid för hela biogassystemet är 0,5 h drift + 1,5 h underhåll per dygn. 
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Posten för ett årligt inmatningsabonnemang är beräknad till 6 500 kr per år. Det uppstår även en 
kostnad för processkemikalier till biodieselprocessen vilket visas under posten processkemikalier. I 
tabell 6:19 visas alla de poster som ingår i driftskostnaden. 
 
Tabell 6:19 Beräkning av totala driftskostnaden 

Driftskostnad 
 Underhåll  210 435 
 Inmatningsabonnemang 6 500 
 Personal  332 500 
 Processkemikalier + övrigt  840 000 
 Summa  1 382 935 
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7 Investeringskalkyl 
 
 
I följande avsnitt presenteras en investeringskalkyl beräknad med nominella priser. Därför beräknas 
inkomster och utgifter med hänsyn till inflation samt förväntade prisutvecklingar i de fall prognoser 
finns att tillgå. 
  

7.1 Antaganden för investeringskalkyl 
För att kunna göra en investeringskalkyl enligt nuvärdesmetoden så måste vissa antagande göras 
angående anförskaffning av kaptial, ekonomisk livslängd etc. Antaganden som kommer att påverka 
kapitalkostnader har gjorts efter samrådan med Johansson (muntligt).  
  

 Finansiering med för investeringen sker med full belåning.  
 Amorteringen sker linjärt, d.v.s. lånet betalas av med ett lika stort belopp varje år. 
 Låneräntan antas vara 6%  
 Den ekonomiska livslängden sätts till 15 år 
 Restvärdet är 0 kr 
 Investeringskalkylen tar inte hänsyn skatt 
 Grundinvesteringen görs år 2008 (år 1 sätts till 2009) 
 Full produktion väntas ske från och med 1 januari 2009 
 Inga begränsningar vad gäller möjligheten till inköp av råvara 
 Allt producerat överskott kan säljas 

7.2 Beräkningar 
I följande avsnitt beräknas förväntade prisutvecklingar samt den kalkylränta som används i 
investeringskalkylen. 

7.2.1 Prisutvecklingar 
Genom att utgå från medelpriset (0,24 kr/kWh) från senaste året (2007-12-01 till 2008-12-01) 
(Ceasar(b), Internet) och de modellberäkningar som gjorts med MARKAL-NORDIC (Profu AB, 2007) 
har en prisutveckling för elcertifikat antagits vilket redovisas i tabell 7:1. 
 
Tabell 7:1 Förväntad prisutveckling för elcertifikat 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Elcertifikat 
[kr/kWh] 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,37 0,36 

År 2019 2020 2021 2022 2023      
Elcertifikat 
[kr/kWh] 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31      

 
För OECD:s förväntande prisutvecklingar för raps och biodiesel (tabell 5:4 och 5:5) antas priset 
2008/2009 motsvara 2009 års pris, 2009/2010 motsvara 2010 års pris o.s.v. Eftersom OECD:s 
prognoser endast sträcker sig fram till och med 2018 antas ingen prisförändring för biodiesel och 
oljeväxter ske mellan 2018 och 2023.  
 
Genom att dividera varje framtida års förväntade pris med priset för 2009 beräknas en procentuell 
prisutveckling jämfört med år 2009 för elcertifikat, biodiesel och oljeväxter vilket visas i tabell 7:2. 
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Den procentuella prisutvecklingen används sedan i investeringskalkylen där varje års betalningsström 
beräknas.   
 
Tabell 7:2 Procentuell prisutveckling för elcertifikat, biodiesel och oljeväxter 

År Elcertifikat 
[%] 

Biodiesel 
[%] 

Oljeväxter 
[%] 

2009 100,0 100,0 100,0 
2010 108,3 106,7 97,6 
2011 116,7 107,3 97,2 
2012 125,0 104,9 96,3 
2013 133,3 105,7 94,6 
2014 141,7 106,3 93,9 
2015 150,0 106,9 94,0 
2016 158,3 107,9 94,5 
2017 154,2 107,9 95,0 
2018 150,0 107,0 94,9 
2019 145,8 107,0 94,9 
2020 141,7 107,0 94,9 
2021 137,5 107,0 94,9 
2022 133,3 107,0 94,9 
2023 129,2 107,0 94,9 
 
Prisutvecklingen för oljeväxter kommer även att användas för beräkning av priser för inköpt samt 
egenproducerad raps. Då kraftfoder innehåller stora mängder oljeväxtextrakt vilket kan ses i bilaga C 
antas även priset på rapsexpeller följa denna prisutveckling.  

7.2.2 Kalkylränta 
Då finansiering kommer ske genom full belåning och bara ett investeringsalternativ analyseras sätts 
avkastningskravet till 0. Inflationen antas följa Sveriges riksbanks inflationsmål och sätts därför till 2%. 
Detta ger enligt ekvation 4:1 en kalkylränta på 2%.  

7.3 Betalningsströmmar 
Här presenteras de inbetalningar och utbetalningar det beskrivna investeringsalternativet för med sig. 
Dessa inbetalningar och utbetalningar ger upphov till betalningsströmmar som sedan används i 
investeringskalkylen. 

7.3.1 Inbetalningar  
Besparingen för internt förbrukad el, rapsexpeller och värme är högre än intäkten vid försäljning av 
resp. enhet vilket kan ses i tabell 5:6. Baserat på detta görs antagandet att så mycket som möjligt av det 
interna behovet först täcks upp av dessa produkter vartefter eventuellt överskott säljs. Då det är 
billigare för Lindhs Djur & Natur att köpa in diesel utifrån än att använda egenproducerat drivmedel 
antas all producerad biodiesel gå till försäljning. Förutom dessa intäkter så tillkommer intäkter för 
elcertifikat samt nätnytta.  
 
Alla priser har sedan beräknats efter inflation. Priserna för elcertifikat, biodiesel, rapsfrö och 
rapsexpeller väntas dessutom följa de individuella prisutvecklingarna i tabell 7.2. Samtliga flöden och 
priser som ligger till grund för beräkning av inbetalningar presenteras i tabell B:1 och B:2 under bilaga 
B.    
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7.3.2 Utbetalningar 
En stor del av utbetalningarna består av råvarukostnader. För inköpt rapsfrö, glycerol och återvunnen 
matolja beräknas utgifter utifrån flöden beskrivna i tabell 6:14 samt priser från tabell 5:6. Då 
egenproducerad raps används för rapspressning uppstår en alternativkostnad (i form av ett 
intäktsbortfall) på 3 kr/kg vilket är det pris som Lindhs Djur & Natur idag får betalt per försålt kg 
rapsfrö.  
 
Driftskostnader vilka tidigare har beräknas (se tabell 6:19) är en årlig utbetalning som 
investeringskalkylen tar hänsyn till. Råvarukostnader och driftskostnader beräknas sedan efter inflation. 
Priser för egenproducerad samt inköpt rapsfrö antas dessutom följa prisutvecklingen för oljeväxter 
presenterad i tabell 7:2. Tabeller för utbetalningar som härstammar från råvarukostnader och 
driftskostnader visas i tabell B:3 och B:4 under bilaga B. 
 
Övriga utbetalningar är räntekostnad och amortering. Amorteringsutbetalningen beräknas efter 
grundinvesteringen vilket ger en årlig utbetalning av 1 044 000 med 15 års amorteringstid och 1 566 
000 med 10 års amorteringstid. Räntekostnaden beräknas med en låneränta på 6% utefter kvarvarande 
lån. 

7.4 Investeringskalkyl 
I detta avsnitt kommer investeringen betalningsströmmar och ackumulerat nuvärdesnetto för varje år 15 
år framåt att presenteras. För att ge en bättre överblick av investeringskalkylen presenteras dessa endast 
grafiskt.  

7.4.1 10 års amorteringstid 
Det ackumulerade nuvärdesnettot beräknas utifrån en amorteringstid på 10 år och visas i figur 7:1a. I 
figur 7:1b presenteras även betalningsströmmar år för år diskonterade till ett nuvärde (årligt 
nuvärdesnetto) enligt ekvation 4:2.  

 
(a)               (b) 
Figur 7:112 Illustration av resultatet från investeringskalkylen beräknad med 10 års amorteringstid (a) Ackumulerat 
nuvärdesnetto (b) Diskonterade betalningsströmmar. 

Investeringen medför ett negativt resultat de första 5 åren och börjar genera positiva 
betalningsströmmar fr.o.m. år 6 vilket även kan ses då lutningen av det plottade ackumulerade 
nuvärdesnettot blir positiv. År 5 är det ackumulerade nuvärdesnettot ca – 2,5 miljoner kr vartefter det 

                                                   
12 Det ackumulerade nuvärdesnettot efter år 2023 är bara extrapolerat och ej relevant för resultatet. 
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stadigt ökar. Efter 15 år har investeringen gett ett totalt betalningsöverskott på ca 9,1 miljoner kr. Det 
ackumulerade nuvärdesnettot blir positivt år 2019 vilket är samma år som lånet har återbetalats.  

7.4.2 15 års amorteringstid 
Det ackumulerade nuvärdesnettot beräknas utifrån en amorteringstid på 15 år och visas i figur 7:2a. I 
figur 7:2b presenteras även betalningsströmmar år för år diskonterade till ett nuvärde enligt ekvation 
4:2. 
 

 
(a)               (b) 
Figur 7:213 Illustration av resultatet från investeringskalkylen beräknad med 15 års amorteringstid (a) Ackumulerat 
nuvärdesnetto (b) Diskonterade betalningsströmmar. 

Det första 2 åren inbringar investeringen ett betalningsunderskott. Från och med år 3 beräknas 
investeringen generera positiva betalningsströmmar. Det ackumulerade nuvärdesnettot blir positivt år 6 
och efter 15 år har ett totalt betalningsöverskott på ca 7,8 miljoner kr gjorts samt att lånet är fullständigt 
återbetalt. 

                                                   
13 Det ackumulerade nuvärdesnettot efter år 2023 är bara extrapolerat och ej relevant för resultatet. 

Acc nuvärdesnetto 

-10 000 000 

-5 000 000 

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

Kr 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 År 

Årligt nuvärdesnetto 

-1 250 000 
-1 000 000 

-750 000 
-500 000 
-250 000 

0 
250 000 
500 000 
750 000 

1 000 000 
1 250 000 
1 500 000 
1 750 000 

Kr 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 



 49

8 Känslighetsanalys av investeringskalkyl 
 
 
För att utvärdera investeringskalkylen kommer en känslighetsanalys att göras. Känslighetsanalysen 
ska visa på vilka faktorer som kraftigast påverkar utfallet av investeringskalkylen genom att studera 
spridningen av det ackumulerade nuvärdesnettot vid Monte Carlo-simulering. 
   

8.1 Parametrar för simulering 
Alla produktionsvolymer antas vara konstanta vilket ger att det endast är enhetspriser, inflation samt 
låneränta som väljs som ingångsvariabler. I tabell 8:1 presenteras de ingångsvariabler som innefattas i 
känslighetsanalysen. Investeringskalkyler är beräknade för 10 och 15 års amorteringstid men eftersom 
de båda kalkylerna är beräknade på samma sätt så kommer endast kalkylen för 15 års amorteringstid att 
studeras ur känslighetssynpunkt. Resultatet kan sedan appliceras på investeringskalkylen med 10 års 
amorteringstid. Kalkylräntan kommer på grund av att avkastningskravet är 0% vara detsamma som 
inflationen varför endast inflationen används som en ingångsvariabel.  
 
Tabell 8:1 Ingångsvariablernas förväntade medelvärde 

Ingångsvariabler Enhet Förväntat medelvärde 
Rapsfrö kr/kg 3,20 
Glycerol kr/kg 1,00 
Återvunnen matolja kr/kg 7,00 
Personal kr/h 250,00 
Låneränta % 6,00 
Försåld elektricitet kr/kWh 0,35 
Försåld värme kr/kWh 0,07 
Försåld rapsexpeller kr/kg 1,70 
Biodiesel kr/l 10,00 
Intern använd elektricitet kr/kWh 0,80 
Intern använd värme kr/kWh 0,80 
Intern använd rapsexpeller kr/kg 2,00 
Nätnytta kr/kWh 0,02 
Elcertifikat kr/kWh 0,24 
Inflation % 2,00 
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Varje ingångsvariabel tilldelas en sannolikhetsfördelning (normalfördelning) med en standardavvikelse 
som är 10% av medelvärdet.  Genom att simulera med 20 000 iterationer kan figur 8:1 som illustrerar 
spridningen av ackumulerat nuvärdesnetto med hjälp av valda percentiler plottas.  
 

 
Figur 8:114 Illustration av resultat från simulering av det ackumulerade nuvärdesnettos spridning där alla ingångsvariabler är 
normalfördelade. 

8.2 Rangordning av ingångsvariabler 
Genom att använda den metod för känslighetsanalys som tidigare beskrivits i metodavsnittet kan en 
rangordning av de viktigaste faktorerna göras och på så sätt avgöra vilka ingångsvariabler som 
påverkar det ackumulerade nuvärdesnettot mest. Det första sättet att rangordna ingångsvariablerna är 
att undersöka skillnaden för året då det ackumulerade nuvärdesnettot är noll för 20% percentilen (gul) 
och för 80% percentilen (ljusblå). Sedan rangordnas ingångsvariablerna efter skillnaden i ackumulerat 
nuvärdesnetto för två olika år. Att det görs för två olika år är för att undersöka utifall spridningen 
påverkas mer av vissa ingångsvariabler i ett senare skede av investeringen. Resultatet presenteras i 
tabell 8:2. 
 

                                                   
14 Det ackumulerade nuvärdesnettot efter år 2023 är bara extrapolerat och ej relevant för resultatet. 
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Tabell 8:2 Rangordning av ingångsvariabler efter hur mycket de påverkar spridningen av ackumulerat nuvärdesnetto. 

Ingångsvariabel 
Skillnad 

break-even 
[år] 

 Ingångsvariabel 
Skillnad 

acc nn 2018 
[kr] 

 Ingångsvariabel 
Skillnad 

acc nn 2023 
[kr] 

Biodiesel 13,0  Biodiesel 10 615 154  Biodiesel 15 941 485 
Rapsfrö 5,5  Rapsfrö 4 313 578  Rapsfrö 6 489 122 
Återvunnen matolja 5,0  Återvunnen matolja 3 825 956  Återvunnen matolja 5 738 935 
Intern rapsexpeller 2,3  Intern rapsexpeller 1 800 450  Intern rapsexpeller 2 700 675 
Låneränta 1,5  Låneränta 1 050 263  Låneränta 1 162 791 
Glycerol 1,0  Glycerol 750 188  Glycerol 1 125 281 
Personal 0,9  Intern el 600 150  Intern el 937 734 
Intern el 0,8  Personal 562 641  Personal 862 716 
Elcertifikat 0,7  Elcertifikat 562 641  Elcertifikat 825 206 
Försåld el 0,4  Försåld el 337 584  Försåld el 487 622 
Försåld värme 0,2  Inflation 225 056  Inflation 412 603 
Inflation 0,2  Försåld värme 187 547  Försåld värme 262 566 
Intern värme 0,1  Intern värme 37 509  Intern värme 75 019 
Nätnytta 0,1  Nätnytta 15 051  Nätnytta 37 509 
Försåld rapsexpeller -  Försåld rapsexpeller -  Försåld rapsexpeller - 
 
Genom att studera tabellen så konstateras att de tre ingångsvariabler som har störst inverkan på 
spridningen av det ackumulerade nuvärdesnettot är följande: 
 

1. Biodiesel 
2. Rapsfrö 
3. Återvunnen matolja 
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8.2.1 De tre viktigaste ingångsvariablerna 
Figur 8:2 illustrerar hur mycket de tre ingångsvariablerna påverkar spridningen av det ackumulerade 
nuvärdesnettot. 

 
(a)                 (b) 

 
(c)  
 
Figur 8:215 Illustration av de tre viktigaste ingångsvariablernas inverkan på spridningen av ackumulerat nuvärdesnetto (a) 
alla ingångsvariabler är normalfördelade med en stdav = 10% medelvärdet (b) stdav för biodiesel, rapsfrö och återvunnen 
matolja är lika med 0 medan alla andra ingångsvariabler har en stdav som är 10% av sitt medelvärde (c) Biodiesel, rapsfrö 
och återvunnen matolja har stdav = 10% av medelvärdet medan alla andra ingångsvariablers stdav= 0 

Figur 8:2a jämförs med figur 8:2c vilket visar hur stor del av spridningen som priset för biodiesel, 
rapsfrö och återvunnen matolja står för. Figur 8:2a jämförs figur 8:2b för att visa hur spridningen 
minskar om priset för biodiesel, rapsfrö och återvunnen matolja inte inverkar. Dessa jämförelser visar 
att dessa tre faktorer står för den absolut största delen av spridingen av det ackumulerade 
nuvärdesnettot  
 

                                                   
15 Det ackumulerade nuvärdesnettot efter år 2023 är bara extrapolerat och ej relevant för resultatet. 
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För att studera hur priset på biodiesel ensamt påverkar spridningen av det ackumulerade nuvärdesnettot 
plottas två grafer vilket visas i figur 8:3.  
 

 
(a)                                (b) 
Figur 8:316 Illustration av biodieselprisets inverkan på spridningen av det ackumulerade nuvärdesnettot (a) biodiesel har 
tilldelats en stdav = 10% av medelvärdet medan alla andra ingångsvariablers stdav = 0 (b) biodiesel har en stdav = 0 medan 
alla andra ingångsvariablers stdav = 10% av medelvärdet. 

Vid jämförelse av figur 8:3a med figur 8:2a så syns det tydligt att priset på biodiesel ensamt står för en 
stor del av spridningen. Figur 8:3b kan också jämföras med figur 8:2a vilket visar hur spridningen 
minskar om priset på biodiesel inte inverkar. 

                                                   
16 Det ackumulerade nuvärdesnettot efter år 2023 är bara extrapolerat och ej relevant för resultatet. 
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9 Miljöanalys 
 
 
Genom att analysera det specifika investeringsalternativet ur miljösynpunkt kan 
investeringsbedömningen kompletteras. En kvantitativ samt en kvalitativ analys görs för att på så sätt 
ge en så bra helhetsbild av den miljöpåverkan en investering innebär. 
 

9.1 Antaganden för miljöanalys 
 

 Vid beräkningar av minskad metanemission så används endast den volym nötflytgödsel som 
faktiskt rötas. 

  
 Utsläppet av växthusgaser som sker vid kraftvärmeproduktion antas vara likvärdig förbränning 

av biogas i en mindre gasturbin, < 100 kW el. 
  
 Den elektricitet som Lindhs Djur & Natur kan ersätta internt värderas högre ur 

utsläppssynpunkt eftersom denna elektricitet inte kommer att utsättas för några 
överföringsförluster i elnätet. Detta gäller dock endast vid jämförelse med svensk elproduktion 
eftersom inga uppgifter om överföringsförluster vid tysk elproduktion har hittats. 

 
 Den elektricitet som Lindhs Djur & Natur säljer ut på elnätet kommer att värderas som den el 

som produceras direkt vid producenten vid jämförelse med svensk elproduktion. 
  
 De utsläpp som idag är relaterat till Lindhs Djur & Naturs interna värmebehov kommer från 

varmluftsväxlarens elförbrukning. Vid en investering kommer den värme som inte används för 
drift av anläggningen främst att ersätta det interna värmebehovet medan överskottet 
transporteras ut på fjärrvärmenätet. 

 
 Den värme som transporteras ut på fjärrvärmenätet kommer att ersätta värme producerad av 

Högsbys kommunala energibolag genom förbränning av GROT-flis i ett centralt värmeverk. 
  
 Utsläppen av förbränning av GROT-flis anses i detta fall vara likvärdigt förbränning av RT-flis. 
  
 Utsläppet av växthusgaser vid förbränning av RT-flis beräknas vara 0,0129 kg CO2-ekv per 

producerad kWh (Uppenberg, 2001). 
 
 Vid en investering kommer en stor mängd rapsfrö odlas för produktion av RME och vid 

beräkning av utsläpp av växthusgaser görs ingen skillnad mellan internt producerad eller inköpt 
rapsfrö. 

  
 All den biodiesel som produceras antas ha samma egenskaper som RME och kan ersätta fossil 

diesel. Den diesel som ersätts antas vara miljöklass 1 (MK1) diesel. 
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9.2 Kvantitativ analys 
Genom att sammanställa de förändrade utsläppen av växthusgaser som investeringen förväntas ge kan 
en kvantitativ bedömning av miljökonsekvenserna göras. Resultatet presenteras i tabeller 9:1 och 9:2. 
 
Tabell 9:1 Beräkning av investeringens påverkan på utsläppen av växthusgaser, svensk elproduktion.   

Svensk elproduktion 

  
Volym 

[enhet/år] 
CO2-ekv 

[kg/enhet] 
CO2-ekv 
[kg/år] 

Minskade metanemissioner 6 862 -85,05 -583 613 
Utsläpp vid förbränning av biogas 2 883 000 0,00126 3 633 
Minskad elproduktion    

exkl överföringsförluster 556 135 -0,033 -18 352 
inkl överföringsförluster [7,5%] 460 000 -0,036 -16 560 

Minskad värmeproduktion    
Intern värme 40 000 -0,036 -1 440 
Fjärrvärme 1 549 300 -0,0129 -19 986 

Utsläpp vid odling av rapsfrö 876 000 0,767 671 892 
Minskad användning av diesel 612 245 -2,7 -1 653 062 
Utsläpp vid förbränning av biodiesel 600 000 0,144 86 400 
Utsläpp vid produktion av biodiesel 600 000 0,165 99 000 
Summa   -1 432 088 

 
Tabell 9:2 Beräkning av investeringens påverkan på utsläppen av växthusgaser, tysk elproduktion.   

Tysk elproduktion 

  
Volym 

[enhet/år] 
CO2-ekv 

[kg/enhet] 
CO2-ekv 
[kg/år] 

Minskade metanemissioner 6 862 -85,05 -583 613 
Utsläpp vid förbränning av biogas 2 883 000 0,00126 3 633 
Minskad elproduktion 1 016 135 -0,767 -779 376 
Minskad värmeproduktion    

Intern värme 40 000 -0,767 -30 680 
Fjärrvärme 1 549 300 -0,0129 -19 986 

Utsläpp vid odling av rapsfrö 876 000 0,767 671 892 
Minskad användning av diesel 612 245 -2,7 -1 653 062 
Utsläpp vid förbränning av biodiesel 600 000 0,144 86 400 
Utsläpp vid produktion av biodiesel 600 000 0,165 99 000 
Summa   -2 205 792 
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9.2.1 Jämförelse av minskade utsläpp av växthusgaser 
För att ge en bättre förståelse av hur stor miljöpåverkan som en investering innebär görs en jämförelse 
mellan utsläpp av växthusgaser från några vanliga utsläppskällor. 
 

 Minskningen i utsläpp av växthusgaser motsvarar utsläppen från ca 360 respektive 550 svenska 
personbilar. 

 
 Minskningen i utsläpp av växthusgaser motsvarar ca 240 respektive 370 svenskars årliga 

koldioxidutsläpp  
 
Detta bygger på antagandet att en personbil i snitt släpper ut 0,181 kg CO2-ekv. per km och har en 
genomsnittlig körsträcka på 22 000 km per år (Naturvårdsverket(a), Internet) samt att en svensk 
medborgare släpper ut 6000 kg CO2-ekv per capita (Svensk energi(c), Internet). 

9.3  Kvalitativ analys 
En översiktlig bild av de miljökonsekvenser införandet av 400 m3 + P2000 anläggningen kommer att ge 
jämfört med nollalternativet presenteras i tabell 9:3. 
 
Tabell 9:3 Investeringens totala miljöpåverkan jämfört med nollalternativet 

Växthuseffekt Positiv 
Försurning Neutral 
Övergödning Neutral 
Lukt Positiv 
Buller Negativ 
 
Utsläpp av växthusgaser kommer att minska vilket även visas i beräkningen av koldioxidekvivalenter. 
Utsläpp av ämnen som bidrar till försurning och övergödning anses i detta fall vara opåverkat jämfört 
med nollalternativet. Detta eftersom ett minskat utsläpp i och med införandet av biogassystemet vägs 
upp av ett ökat utsläpp från biodieselproduktion. Minskad lukt vid spridning av rötrester anses här vara 
en positiv miljöpåverkan. I och med installation av ett kraftvärmeverk och biodieselprocessor så 
kommer bullernivån på gården att öka vilket är en negativ miljöpåverkan. 
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10  Diskussion 
 
 
En diskussion kring de resultat som presenterats i den ekonomiska och miljömässiga analysen görs i 
detta kapitel. För att förenkla för läsaren har kapitlet dessutom delats upp i mindre avsnitt. 
 

10.1  Investeringskalkyl  
Investeringen ger med båda amorteringstiderna ett betalningsunderskott de första åren vilket visas i 
figur 7:1 och 7:2. Den främsta anledningen till varför betalningsströmmarna vänder och blir positiva är 
att priset på biodiesel förväntas stiga samtidigt som rapsfröpriserna sjunker något. Redan 2010 är det 
beräknat att priset på biodiesel har ökat med 6,7% medan rapsfröpriset sjunker med 2,4% (tabell 7:2).  

Inköp av rapsfrö samt inköp av återvunnen matolja är bortsett från räntekostnad och kostnad för 
amortering de två största utgifterna som investeringen medför. Tillsammans står dessa råvarukostnader 
för ungefär hälften av de årliga utgifterna.  

Den största intäkten kommer från försäljning av biodiesel vars pris till stor del styrs av 
världsmarknadspriset på fossil diesel. Intäkten från biodiesel står för ungefär 75% av intäkterna 2009. 
Näst störst är intäkten intern använd rapsexpeller som 2009 står för 14% av de totala intäkterna. Efter 
det kommer intäkten för försåld och intern el som tillsammans står för ungefär 7% av intäkterna 2009. 

I känslighetsanalysen har de faktorer som mest påverkar det ackumulerade nuvärdesnettot identifierats. 
Det är priset på försåld biodiesel, priset för inköpt rapsfrö och priset på återvunnen matolja. En 
osäkerhet i någon av dessa faktorer kommer att ge en stor osäkerhet i hur det ackumulerade 
nuvärdesnettot utfaller för investeringen. Anledningen till varför just dessa tre hamnar i topp beror på 
att det rör sig om stora volymer och att varje volymenhet har ett högt förväntat värde.   
 
Figur 8:2b i känslighetsanalysen visar det scenario där osäkerheten på biodiesel, rapsfrö och återvunnen 
matolja har eliminerats. Denna figur visar att om Lindhs Djur & Natur kan minska osäkerheten i dessa 
faktorer så minskar även osäkerheten i investeringskalkylen väldigt mycket. Till exempel visar figur 
8:2b att sannolikheten att Lindhs Djur & Natur kommer att ha ett negativt ackumulerat nuvärdesnetto 
2023 nästan är eliminerat jämfört med figur 8:2a där denna sannolikhet är större än 20%. Priset på 
biodiesel är det som kraftigast påverkar spridningen av ackumulerat nuvärdesnetto. Figur 8:3b där 
endast osäkerheter vad gäller priset på biodiesel eliminerats visar att sannolikheten för ett negativt 
ackumulerat nuvärdesnetto år 2023 sjunker drastiskt om biodieselpriset inte inverkar. 
 
För att minska eller eliminera osäkerheten som är förknippad med de tre viktigaste faktorerna så bör 
långa kontrakt kunna slutas mellan både leverantörer av rapsfrö och återvunnen matolja samt kunder 
som köper biodiesel. Lindhs Djur & Natur borde ha goda möjligheter att säkra sina inköp av råvaror 
och leveranser av produkter. Dock styrs priserna för biodiesel och inköpt rapsfrö i stor utsträckning av 
globala marknader vilket gör att osäkerheter i framtida prisutvecklingar inte är någonting som Lindhs 
Djur & Natur själv kan påverka. Priset på återvunnen matolja och är däremot någonting som Lindhs 
Djur & Natur AB kan styra över genom att själva börja samla in återvunnen matolja. Genom att samla 
in återvunnen matolja lokalt i stället för att köpa genom ett återvinningsföretag kan kostnaden för 
denna råvara sänkas, vilket skulle leda till bättre lönsamhet. Lindhs Djur & Natur har därmed en 
möjlighet att själv styra över priset vilket kan minska osäkerheten i kalkylen. Det är dock osäkert hur 
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stor tidsåtgången för insamlandet skulle vara och om det är möjligt att finna tillräckligt stora volymer i 
närområdet. 
 
På grund av den stora kostnaden för grundinvesteringen kommer kapitalkostnaden vara en stor årlig 
utgift som varierar beroende på vilken amorteringstid som avses. Då det vid båda amorteringstiderna 
blir ett negativt resultat de första åren måste den övriga verksamheten kunna täcka upp denna 
inledande förlust. Ett annat sätt att lösa detta är att försöka finna en investerare som kan täcka upp 
denna förlust mot att få avkastning då investeringen börjar ge vinst. Med tanke på de stora 
osäkerheterna i kalkylen kräver förmodligen en investerare stor avkastning vid eventuell framtida 
vinst. Detta kan leda till att den eventuella vinsten för Lindhs Djur & Natur kraftigt reduceras. En 
tänkbar investerare är Högsby kommun som kanske finner att de miljömässiga incitamenten är 
tillräckliga för en investering. Ett annat tänkbart scenario är att Högsby kommun erbjuder ett högre 
pris för värmen. För att förlusten helt skulle täckas upp skulle dock Lindhs Djur och Natur behöva få 
ett orimligt högt pris för den försålda värmen.  

Den stora grundinvesteringen medför även en väldigt hög belåning för ett företag av Linds Djur och 
Natur Ab:s storlek. Detta kan medföra negativa konsekvenser såsom svårigheter att få ytterligare lån 
för andra investeringar.  

I tabell 8:2 under känslighetsanalysen har alla ingångsvariabler listas efter hur mycket de påverkar det 
ackumulerade nuvärdesnettot. Intressant att notera är att faktorer som härrör från biogassystemet ligger 
långt ner i listan. Osäkerhet på priset för intern förbrukad el eller försåld el kommer inte att avspeglas 
så mycket i det ackumulerade nuvärdesnettot. Eftersom elmarknaden idag är svår att förutspå och 
osäkerheten på elhandelspriserna således anses vara relativt stor är det positivt att veta att detta inte är 
någonting som kraftigt påverkar investeringskalkylen. Samtidigt ger det en tydlig indikator på att 
intäkterna relaterat till biogassystemet inte är så stora sett till investeringen i sin helhet.  

10.2  Miljö 
Det finns stora miljömässiga vinster att göra vid en investering vilket visas i miljöanalysen. Tabell 9:2 
visar att en investering skulle kunna ge ett minskat utsläpp av växthusgaser som motsvarar upp till 550 
personbilars eller 370 svenskars årliga utsläpp.  
 
Vid jämförelse med svensk elproduktion uppkommer den största miljömässiga vinsten om Lindhs Djur 
& Natur börjar röta flytgödsel istället för att använda sig utav konventionell gödselhantering. Detta 
gäller dock endast om täckning av rötrestlager sker. Om täckning inte utförs, kommer utsläppen av 
växthusgaser inte att minska i samma utsträckning vilket skulle kunna påverka resultatet mycket. Om 
elektricitet däremot antas komma från tysk elproduktion så står posten ”minskad elproduktion” för den 
största delen av de minskade utsläppen av växthusgaser. Det betyder att den största miljömässiga 
vinsten (antaget att all ersatt el kommer från Tyskland) kan göras om Lindhs Djur & Natur börjar 
producera elektricitet av den biogas som framställs.  
 
Intressant att notera är att ett stort utsläpp av växthusgaser sker vid odling av rapsfrö. Utsläppet 
minskas dock eftersom halva behovet av vegetabilisk olja ska täckas av återvunnen matolja som i detta 
fall inte anses bidra med några utsläpp av växthusgaser. Detta motiveras genom att återvunnen matolja 
anses vara ett avfall där utsläppet av växthusgaser istället belastas den primära användningen 
(matlagning). I detta fall har dock inget utsläpp för insamling och transport inkluderats i beräkningarna 
vilket ger något förbättrad bild av verkligheten. 
 
Den kvalitativa analysen visar att en investering inte ger några större negativa miljökonsekvenser 
förutom att ljudnivån på gården skulle kunna öka något. Detta borde i realiteten inte vara något 
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bekymmer då de finns goda möjligheter att ljudisolera lokalen för kraftvärmeverket och 
biodieselprocessorn samt att se till att personalen använder sig av lämpligt hörselskydd vid tillsyn och 
underhåll.  
 
Känslighetsanalysen belyste vikten av att knyta till sig kunder genom långa kontrakt. Detta är 
någonting som kommer att underlättas om Lindhs Djur & Natur kan visa att de säljer en produkt som 
har en positiv miljöpåverkan. En önskvärd affärsuppgörelse vore om Lindhs Djur & Natur kunde finna 
en stor biodieselkund t.ex. ett åkeri, taxibolag eller bussbolag som kunde garantera Lindhs Djur & 
Natur ett pris som följer rapsfröprisets utveckling istället för det globala oljepriset. Då skulle Lindhs 
Djur & Natur kunna förhandla om ett pris som ger en garanterad avkastning per producerad liter 
biodiesel. 

10.3  Övriga faktorer som påverkar beslutsunderlaget 
En viktig faktor som inte har behandlats särskilt utförligt i rapporten är hur Lindhs Djur & Naturs 
personliga inställning påverkar investeringsbeslutet. Det finns flera incitament till varför en investering 
kan motiveras fastän de ekonomiska kalkylerna pekar på stor osäkerhet vad gäller möjlighet till 
avkastning. Många lantbrukare har en nära relation till naturen och är genom sin sysselsättning mer 
eller mindre beroende av klimatet. Över hälften av de svenska lantbrukarna känner sig ganska eller 
mycket oroade över klimatförändringarna (LRF, 2008). Investeringsbeslutet borde då rimligtvis 
påverkas av att det är en möjlighet för lantbruket att på ett miljövänligt sätt bli energimässigt 
självförsörjande.  

10.4  Brister i metoder samt förslag för vidare forskning  
Den ekonomiska kalkylen kunde ha utformats för att vara mer exakt, exempelvis genom att ta hänsyn 
till skatt och nogrannare utreda kapitalkostnader. Den höga åtgången av råvaror borde leda till kraftigt 
ökade varulager vilket ger ett stort uppbundet kapital. Den uppskattade ekonomiska livslängden är 
också relativt lång vilket kan diskuteras. Det är svårt att förutse om viktiga delar såsom gasmotorn i 
biogasanläggningen behöver bytas ut. Detta skulle leda till en reinvestering och därmed sänka den 
tekniska livslängden (vilket medför en sänkt ekonomisk livslängd). Dessa kostnader är inte en del av 
investeringskalkylen vilket därmed kan leda till en mer osäker kalkyl.  

I denna investeringsbedömning har framtida pristutvecklingar utretts. Det har varit svårt att finna 
relevanta referenser inom detta område som tillsamans med den globala ekonomins svängningar gör 
prognoserna för priser i denna rapport för svårbedömda. Ett exempel är de globala råoljepriserna där 
dessa sjönk med ca 2/3 delar mellan juli 2008 och december 2008 (SPI(b), Internet).   

Värt att notera är även att det föreslagna investeringsalternativet leder till att en stor mängd glycerolfas 
måste köpas in. Om denna glycerolfas ej kan anförskaffas kommer biogasutbytet att drastiskt att 
sjunka. Därför måste Linds Djur och Natur konkurrera med stora biogasproducenter för att fåt tag på 
tillräckligt stora volymer. Eftersom det blir mer och mer attraktivt att producerar biogas kommer 
konkurrensen om glycerolfasen troligtvis att öka. Att undersöka ett alternativ där mängden inköpt 
glycerolfas kan minskas är därför önskvärt. 
 
Ageratecs koncept för kombinerad produktion av biogas och biodiesel är väldigt intressant genom det 
sätt det ger lantbruket en möjlighet att bli mera självförsörjande vad gäller energi, drivmedel och foder. 
I detta specifika fall är det svårt att uppfylla denna vision på grund av en rad olika anledningar:  
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 Det beräknades att glycerol och rapsfrö bör köpas in utifrån för att klara av att tillgodose 
produktionssystemets behov av resurser.  

 
 Det är idag mer lönsamt att sälja det producerade biodrivmedlet än att använda det internt inom 

gården.  
 

 Ingen minskning av konstgödselanvändningen har i detta fall kunnat förväntas. 
 

 Rapsexpeller beräknades ej fullt ut kunna ersätta kraftfoderanvändningen      
 
Någonting som inte har utretts är möjligheten för Lindhs Djur & Natur att ansöka om 
investeringsbidrag samt övriga bidrag för att öka lönsamheten. De befintliga beräkningar som använts i 
denna rapport skulle vid intresse kunna modifieras för att undersöka resultatet av eventuella bidrag. 
 
Det skulle också vara intressant att undersöka möjligheterna för Ageratecs konceptet då biogassystemet 
består av en enklare och billigare anläggning än de som Scandinavian Biogas erbjuder. Dessa 
biogassystem är anpassade för rötning av stallgödsel och klarar därför kanske inte av att ge ett lika högt 
biogasutbyte som det undersökta biogassystemet. Det är heller inte utrett hur väl de klarar av att röta 
glycerolfas eller om stora problem med överladdning etc skulle kunna uppstå om glycerolfas används 
som substrat. Eftersom denna rapport ej har undersökt andra biogassystem än Scandinavian Biogas så 
kan heller ingenting sägas om dessa biogassystems driftsäkerhet eller livslängd. Frågan är om det  
möjligtvis ändå kan vara motiverat att använda sig av dessa biogassystem på grund av den lägre 
investeringskostnaden.  
 
Ett produktionssystem på gårdsnivå måste kanske också vara mer flexibel vad gäller olika typer av 
substrat för rötning. Det biogassystem som undersökts i denna rapport kan modifieras och kompletteras 
för rötning de flesta typer av organiskt substrat men i denna rapport så avgränsades substratet till att 
endast bestå av flytgödsel med 6% inblandning av glycerolfas. Detta ledde till att stora mängder 
glycerolfas behövdes köpas in vilket gav kostnader som knappt kunde motiveras av ett större 
biogasutbyte.  
 
Mängden eget odlat rapsfrö var i detta fall för litet för att tillgodose biodieselprocessens behov av 
rapsolja. Ett lantbruk där odling av rapsfrö sker i större skala och en befintlig produktionsanläggning 
för rapsfröpressning redan existerar ger troligtvis mer gynnsamma förutsättningar. 
  
Den kvalitativa analysen antyder även att de positiva miljökonsekvenser vad gäller övergödning och 
försurning som införandet av ett biogassystem medför vägs upp av negativa miljökonsekvenser från 
produktion av biodiesel. Eftersom detta är någonting som bara har utretts översiktligt i denna rapport så 
skulle det vara intressant försöka utreda dessa miljökonsekvenser utförligare. Även den kvantitativa 
miljöanalysen går att förfina genom att göra antaganden som bättre beskriver verkligheten och därefter 
nogrannare undersöka varje utsläppskälla.   
 
Den största avgränsningen i denna rapport är att Ageratecs koncept endast har undersökts och 
modifierats för att fungera vid ett specifikt lantbruk. Det skulle vara väldigt intressant att göra tvärtom, 
d.v.s. utgå från konceptet och utifrån det undersöka vilka förutsättningar som krävs för att det ska vara 
ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. Därefter kan potentiella lantbruk där förutsättningarna för detta 
koncept är så pass gynnsamma att det leder till investering kartläggas. 
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11  Slutsats 
 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som görs utifrån investeringsbedömningen av den undersökta 
investeringen. 
 
 
Huruvida en investering i en kombinerad biogas och biodieselanläggning skall göras eller inte är ett 
stort beslut för Lindhs Djur & Natur AB. Syftet med denna rapport är att göra en 
investeringsbedömning utifrån beslutsunderlag som belyser ekonomi och miljö. Förutsättningarna har 
utretts och ett investeringsalternativ har presenterats. De slutsatser som kan göras utifrån det 
presenterade underlaget är att möjligheterna till avkastning samt miljömässiga vinster finns. Dock är 
investeringen känslig för prisvariationer, främst vad gäller biodiesel, rapsfrö och återvunnen matolja. 
Sannolikheten för att det uppkommer negativa betalningsströmmar beror till stor del av höga 
kapitalkostnader som härstammar från en stor grundinvestering. 
 
Detta alternativ har analyserats ekonomiskt och miljömässigt och det är nu upp till beslutsfattarna att 
avgöra hur de vill gå vidare utifrån denna rapport. 
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Bilaga A - Data för anläggning 
 
Tabell A:1 Data för biogassystem med en rötkammarvolym på 400 m3 (Bohman, muntligt) 

Prestanda 
Volym substrat [m3/år] 7 300 
Biogas [Nm3/år] 496 579 
Metangas [Nm3/år] 317 811 
Elecktricitet [kWh/år] 1 109 000 
Värme [kWh/år] 1 774 000 

Grundinvestering 
Investeringskostnad [kr] 12 000 000 

Driftskostnad 
Underhåll gasmotor 0,09 kr/kWh el 
Underhåll övrigt1 1,5% av investerings kostnaden 
Personalkostnad 0,5 h/dag exkl tid för underhåll 

Processenergi 
Elektricitet [kWh/år] 5,5% av producerad el 
Värme [kWh/år] 5% av producerad värme 
1 Övrigt underhåll är inklusive personalkostnader vilket beräknas vara 1,5 h/dygn 
 
Tabell A:2 Data för fröpress från Ageratec (Jonsson, muntligt) 

Prestanda 
Rapsfrö [kg/dygn 2 400 
Rapsolja [kg/dygn] 800 
Rapsexpeller [kg/dygn] 1 600 

Grundinvestering 
Investeringskostnad [kr] 250 000 
Sedimenteringstankar [kr] 160 000 

Driftskostnad 
Underhåll 3% av investerings kostnaden 

Processenergi 
Elektricitet [kWh/år] 50 kWh/m3 olja 
 



 72

Tabell A:3 Data för biodieselprocessor PE2000 (Jonsson, muntligt ), (Ageratec(a), 2008) 

Prestanda 
Biodiesel [kg/dygn] 1940 
Vegetabilisk olja [kg/dygn] 2000 
Glycerolfas [kg/dygn] 400 

Grundinvestering 
Investeringskostnad 2 000 000 kr 
Anpassning av byggnader 250 000 kr 
Övrigt 200 000 kr 

Driftskostnader 
Underhållskostnad 3% av inv. kostn. 
Personalkostnad 2 h/dygn 
Processkemikalier + övrigt 1,4 kr/l biodiesel 

Processenergi 
Elektricitet 30 kWh/m3 biodiesel 
Värme 60 kWh/m3 biodiesel 

Övrigt 
Det går åt 15% metanol och 2% katalysator vid produktion av biodiesel 
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Bilaga B – Betalningsströmmar 
 
Tabell B:1 Inbetalningar för intäkter från besparingar 

Besparing 

År 
Intern använd 

Elektricitet 
[kWh] 

a'pris 
[kr/kWh] 

Intern använd 
Värme 
[kWh] 

a'pris 
[kr/kWh] 

Intern använd 
rapsexp. 

[kg] 

a'pris 
[kr/kg] 

2009 460000 0,80 40000 0,80 554800 2,00 
2010 460000 0,82 40000 0,82 554800 1,99 
2011 460000 0,83 40000 0,83 554800 2,02 
2012 460000 0,85 40000 0,85 554800 2,04 
2013 460000 0,87 40000 0,87 554800 2,05 
2014 460000 0,88 40000 0,88 554800 2,07 
2015 460000 0,90 40000 0,90 554800 2,12 
2016 460000 0,92 40000 0,92 554800 2,17 
2017 460000 0,94 40000 0,94 554800 2,23 
2018 460000 0,96 40000 0,96 554800 2,27 
2019 460000 0,98 40000 0,98 554800 2,31 
2020 460000 0,99 40000 0,99 554800 2,36 
2021 460000 1,01 40000 1,01 554800 2,41 
2022 460000 1,03 40000 1,03 554800 2,46 
2023 460000 1,06 40000 1,06 554800 2,50 
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Tabell B:2 Inbetalningar för intäkter från försäljning 

År Elektricitet 
[kWh] 

a´pris 
[kWh] 

Värme 
[kWh] 

a´pris 
[kWh] 

Elcertifikat 
[kWh] 

a'pris 
[kr/kWh] 

2009 556 135 0,35 1 549 300 0,07 1 016 135 0,24 
2010 556 135 0,36 1 549 300 0,07 1 016 135 0,27 
2011 556 135 0,36 1 549 300 0,07 1 016 135 0,29 
2012 556 135 0,37 1 549 300 0,07 1 016 135 0,32 
2013 556 135 0,38 1 549 300 0,08 1 016 135 0,35 
2014 556 135 0,39 1 549 300 0,08 1 016 135 0,38 
2015 556 135 0,39 1 549 300 0,08 1 016 135 0,41 
2016 556 135 0,40 1 549 300 0,08 1 016 135 0,44 
2017 556 135 0,41 1 549 300 0,08 1 016 135 0,43 
2018 556 135 0,42 1 549 300 0,08 1 016 135 0,43 
2019 556 135 0,43 1 549 300 0,09 1 016 135 0,43 
2020 556 135 0,44 1 549 300 0,09 1 016 135 0,42 
2021 556 135 0,44 1 549 300 0,09 1 016 135 0,35 
2022 556 135 0,45 1 549 300 0,09 1 016 135 0,41 
2023 556 135 0,46 1 549 300 0,09 1 016 135 0,41 

År Nätnytta 
[kWh] 

a'pris 
[kr/kWh] 

Biodiesel 
[liter] 

a'pris 
[kr/liter] 

Försåld 
rapsexp. 

[kg] 

a'pris 
[kr/kg] 

2009 556 135 0,02 600 000 10,00 - 1,70 
2010 556 135 0,02 600 000 10,88 - 1,69 
2011 556 135 0,02 600 000 11,16 - 1,72 
2012 556 135 0,02 600 000 11,13 - 1,74 
2013 556 135 0,02 600 000 11,44 - 1,74 
2014 556 135 0,02 600 000 11,74 - 1,76 
2015 556 135 0,02 600 000 12,04 - 1,80 
2016 556 135 0,02 600 000 12,39 - 1,85 
2017 556 135 0,02 600 000 12,64 - 1,89 
2018 556 135 0,02 600 000 12,79 - 1,93 
2019 556 135 0,02 600 000 13,04 - 1,97 
2020 556 135 0,02 600 000 13,30 - 2,01 
2021 556 135 0,03 600 000 13,57 - 2,05 
2022 556 135 0,03 600 000 13,84 - 2,09 
2023 556 135 0,03 600 000 14,12 - 2,13 
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Tabell B:3 Utbetalningar för råvarukostnader 

År 
Egen odlat 

rapsfrö 
[kg] 

a´pris 
[kr/kg] 

Inköpt 
rapsfrö 

[kg] 

a´pris 
[kr/kg] 

Inköpt glycerol 
[kg] 

a´pris 
[kr/kg] 

Återvunnen 
matolja 

[kg] 

a´pris 
[kr/kg] 

2009 156 400 3,00 675 800 3,20 432 318 1,00 322 600 7,00 
2010 156 400 2,99 675 800 3,19 432 318 1,02 322 600 6,86 
2011 156 400 3,04 675 800 3,24 432 318 1,04 322 600 6,73 
2012 156 400 3,07 675 800 3,27 432 318 1,06 322 600 6,60 
2013 156 400 3,08 675 800 3,28 432 318 1,08 322 600 6,47 
2014 156 400 3,12 675 800 3,32 432 318 1,10 322 600 6,34 
2015 156 400 3,19 675 800 3,39 432 318 1,13 322 600 6,22 
2016 156 400 3,27 675 800 3,47 432 318 1,15 322 600 6,09 
2017 156 400 3,36 675 800 3,56 432 318 1,17 322 600 5,97 
2018 156 400 3,43 675 800 3,63 432 318 1,20 322 600 5,86 
2019 156 400 3,50 675 800 3,70 432 318 1,22 322 600 5,74 
2020 156 400 3,58 675 800 3,78 432 318 1,24 322 600 5,63 
2021 156 400 3,65 675 800 3,85 432 318 1,27 322 600 5,52 
2022 156 400 3,73 675 800 3,93 432 318 1,29 322 600 5,41 
2023 156 400 3,81 675 800 4,01 432 318 1,32 322 600 5,31 
 
Tabell B:4 Utbetalningar för driftskostnader 

År Personal 
[h] 

a'pris 
[kr/h] 

Processkemikalier 
+ övrigt 

[kr] 

Inmatnings 
abonnemang 

[kr] 

Underhåll 
[kr] 

2009 1 330 250,0 840 000 6 500 210 435 
2010 1 330 255,0 856 800 6 630 214 644 
2011 1 330 260,1 873 936 6 763 218 937 
2012 1 330 265,3 891 415 6 898 223 315 
2013 1 330 270,6 909 243 7 036 227 782 
2014 1 330 276,0 927 428 7 177 232 337 
2015 1 330 281,5 945 976 7 320 236 984 
2016 1 330 287,2 964 896 7 466 241 724 
2017 1 330 292,9 984 194 7 616 246 558 
2018 1 330 298,8 1 003 878 7 768 251 489 
2019 1 330 304,7 1 023 955 7 923 256 519 
2020 1 330 310,8 1 044 434 8 082 261 649 
2021 1 330 317,1 1 065 323 8 244 266 882 
2022 1 330 323,4 1 086 630 8 408 272 220 
2023 1 330 329,9 1 108 362 8 577 277 665 
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Bilaga C – Kraftfodersammansättning 
 
Tabell C:1 Innehållsförteckning för kraftfoder Solid 320 (Lindhs, muntligt) 

Innehåll Beståndsdel [%] 
Rågvete 20 
Raps, extraherad 17 
Soja, extraherad och rostad 12,4 
Majs 9,9 
Betpressmassa 8 
Vetekli 7 
Mjöl av rågbröd 5 
Havre 3,9 
Melass 3,5 
Sojaskal 2,8 
Fettsyror 2,7 
Torkad drank m. Tillsats av mäsk 2,6 
Korn 2,5 
Kalciumkarbonat 1,4 
 
Tabell C:2 Innehållsförteckning för kraftfoder Nöt Unik Prestige (Lindhs, muntligt) 

Innehåll Beståndsdel [%] 
Raps, extraherad 20 
Soja, extraherad och rostad 19,3 
Melasserad betpressmassa 13,3 
Majs 9,9 
Betpressmassa 7,9 
Havre 7,8 
Fettsyror 6,9 
Torkad drank m. Tillsats av mäsk 4,4 
Palmkärnor, expeller 4 
Melass 3,5 
Kalciumkarbonat 1,4 
Koksalt 0,6 
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Bilaga D – Beräkningar miljöanalys 
  
Tabell D:1 Olika molekylers GWP (Berglund och Börjesson, 2003b) 

Typ av utsläpp GWP 
[g CO2-ekv./g] 

CO2 1 
CO 3 
NOx 7 
HC 11 
CH4 21 
N20 310 
 
Tabell D:2 Minskade metanemissioner vid rötning av flytgödsel (Berglund och Börjesson, 2003b) 

Metanemission vid rötning 
[kg CH4/ton substrat] 

CO2-ekv vid rötning 
[kg/ton substrat] 

-4,05 -85,05 
 
Tabell D:3 Utsläpp av växthusgaser vid förbränning av biogas i mindre kraftvärmeverk (Berglund och Börjesson, 2003b) 

Utsläpp av växthusgaser 
vid förbränning av biogas 

CO2 
[g/kWh] 

CO 
[g/kWh] 

HC 
[g/kWh] 

CH4 
[g/kWh] 

NOx 
[g/kWh] 

CO2-ekv 
[kg/kWh] 

Gasturbin <100 kW el 0 0,0108 0,0108 0,0144 0,1152 0,00126 
 

Tabell D:4 Utsläpp av växthusgaser vid olika typer av elproduktion (Bernesson, 2004) 

 CO2 
[mg/MJ] 

CO 
[mg/MJ] 

HC 
[mg/MJ] 

CH4 
[mg/MJ] 

NOx 
[mg/MJ] 

N2O 
[mg/MJ] 

Tot CO2-ekv 
[kg/kWh] 

Svensk el exkl  
överföringsförlust 7842 18 2,9 49 15 0,71 0,033 

Svensk el inkl  
överföringsförlust  
[7,5%] 

8430 19,35 3,1175 52,675 16,125 0,76325 0,036 

Tysk el inkl 
överföringsförlust 201000 48,9 5,19 400 174,7 7,5 0,767 

 
Tabell D:5 Utsläpp av växthusgaser vid förbränning av RT-flis (Uppenberg, 2001) 

 CO2-ekv 
[kg/MJ] 

CO2-ekv 
[kg/kWh] 

Förbränning av RT flis 0,0035951 0,0129 
 
Tabell D:6 Utsläpp av växthusgaser vid odling av rapsfrö (Bernesson, 2004) 

 
CO2-ekv 

[kg/odlad ha] kg rapsfrö/odlad ha CO2-ekv 
kg /kg rapsfrö 

Odling av rapsfrö 24001 31282 0,767 
1I denna siffra ingår utsläpp vid odling, torkning och transport. 
2Kalmar län höstraps 2008 (SJV, 2008c) 
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Tabell D:7 Utsläpp av växthusgaser vid förbränning av diesel MK1 i motor (Bernesson, 2004) 

 CO2-ekv 
[g/Mjmotor] 

CO2-ekv 
[g/Mjbränsle] 

CO2-ekv 
[g/kwhbränsle] 

CO2-ekv 
[kg/liter] 

Diesel MK1 217 76,601 275,76 2,70 

1 1 MJbränsle = 0,353 MJmotor (Bernesson, 2004) 
 
Tabell D:8 Utsläpp av växthusgaser vid förbränning av RME i motor (Bernesson, 2004) 

 CO2-ekv 
[g/Mjmotor] 

CO2-ekv 
[g/kwhmotor] 

CO2-ekv 
[g/kWhbränsle] 

CO2-ekv 
[kg/liter] 

RME 11,35 40,87 14,431 0,144 
1 1 MJbränsle = 0,353 MJmotor (Bernesson, 2004) 
 
Tabell D:9 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av processkemikalier som används vid småskalig biodieselproduktion 
(Bernesson, 2004] 

 CO2-ekv 
[g/MJ biodiesel] 

CO2-ekv 
[g/kWh biodiesel] 

CO2-ekv 
[kg/l biodiesel] 

Metanol 0,11 [kg/kg rapsolja] 2,93 10,56 0,11 
Katalysatorer KOH [0,01 kg/kg olja] 0,20 0,73 0,0073 
 
Tabell 0:10 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av processkemikalier som används vid småskalig biodieselproduktion 
med PE2000 (D:10)  

 CO2-ekv 
[kg/l producerad biodiesel] 

Metanol [0,15 kg/kg rapsolja] 0,150 
Katalysator KOH [0,02 kg/kg olja] 0,015 
Summa 0,165 
 
 


