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Produktionsstöd för att 
producera biogas 2023 
Företag som producerar biogas som uppgraderas till 

biometan i gas- eller vätskeform är välkomna att söka 

produktionsstöd för biogasproduktionen. 



 
  

 
2 (8)  

Datum  

2022-10-28  

 

 

Innehåll 

1 Produktionsstöd för biogas 3 

2 Villkor för att få stödet 4 

Biogasen måste uppgraderas till biometan .............................................. 4 

Anläggningen får inte vara helt avskriven .............................................. 4 

Investeringsstöd ska avräknas ................................................................. 4 

Företag får inte befinna sig i ekonomiska svårigheter ............................ 4 

Maximal produktionskapacitet ................................................................ 5 

Om EU-kommissionen har underkänt ett statsstöd ................................. 5 

3 Ansök om stödet 5 

4 Vad ska finnas med i ansökan? 5 

5 Så mycket stöd kan företaget få 6 

6 Vad händer när ansökan har lämnats in? 6 

7 Om stöd beviljas 7 

Utbetalning av stödet ............................................................................... 7 

Redovisning ............................................................................................. 7 

Redovisa produktionen av biogas ................................................. 7 

Redovisa produktionskostnader .................................................... 7 

Återbetalning ........................................................................................... 7 

8 Vid frågor 8 

 

  



 
  

 
3 (8)  

Datum  

2022-10-28  

 

 

1 Produktionsstöd för biogas 

Stöd lämnas enligt förordningen (2022:225) om statligt stöd till produktion av 

biogas som uppgraderas till biometan. Stödet är ett driftstöd för främjande av 

energi från förnybara energikällor och lämnas i enlighet med artikel 43 i 

Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning.1 

Stödet riktar sig till företag eller ekonomiska verksamheter som producerar 

biogas. Företag kan få stöd för biogas som produceras och som sedan 

uppgraderas till en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett distributionsnät 

för metan. Det betyder att biogasen måste uppgraderas till biometan för att få 

stöd. Företaget måste ta reda på hur mycket av den biogas som produceras som 

uppgraderas till biometan. Biogasen kan uppgraderas av ditt företag eller av ett 

annat företag.  

Med kvalitet på biogas som matas in i ett distributionsnät för metan avses högsta 

halten för ett antal föroreningar i biometan som ska kunna matas in på ett 

distributionsnät för metan. Dessa haltgränser framgår av nedanstående tabell. 

Volymmått för biometan avser standardförhållandena 15 grader °C och 

101,325 kPa. 

Ämne Haltgräns Enhet 

Kiselhaltiga organiska ämnen (siloxaner, med 
mera) 

1  mg Si/m3 biometan 

Kolmonoxid (CO) 0,1 % mol 

Ammoniak (NH3) 10 mg/m3 

Aminer 10 mg/m3 

Svavel  20 mg/m3 

Vatten (tryckvattendaggpunkt vid 70 bar) -8 °C 

Koldioxid 2,5 % mol 

 

Vid inmatning på gasnät ska biometanet renas från kompressorolja och damm 

med lämpliga filter. 

Biogasen ska produceras i en anläggning som producerar hållbara biobränslen.2  

 
1 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, senast ändrad genom 

kommissionens förordning (EU) 2021/1237. 
2 Biobränsle som uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara 

energikällor. 
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Företaget kan inte få stöd för biogas som produceras från livsmedelsbaserade 

råvaror3 och inte heller för gas som utvinns från deponier. 

Produktionen av biogas ska ske under perioden från och med 1 januari 2023 till 

och med 31 december 2023. 

2 Villkor för att få stödet 

Stöd kommer att ges ut under förutsättning att Energimyndigheten tilldelas 

medel.  

För att kunna ta del av stödet behöver stödvillkoren i förordning (2022:225) om 

statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan uppfyllas 

Biogasen måste uppgraderas till biometan 

Biogasen måste uppgraderas till den kvalitet som krävs för inmatning på ett 

gasnät.  

Anläggningen får inte vara helt avskriven 

Anläggningen får inte vara helt avskriven enligt allmänt vedertagna 

redovisningsprinciper. Anläggningen får däremot vara delvis avskriven och 

någon nedre gräns för hur stort värde som måste återstå finns inte. Allmänt 

vedertagna principer för avskrivning är de avskrivningstider som man 

bokföringsmässigt normalt tillämpar. 

Investeringsstöd ska avräknas 

Eventuellt investeringsstöd som beviljats den anläggning i vilken biogasen 

produceras ska dras av från stödet. Har anläggningen fått eller ansökt om sådant 

stöd från annan offentlig aktör (statlig, regional eller kommunal) eller EU-organ 

måste det uppges i ansökan.  

Företag får inte befinna sig i ekonomiska svårigheter 

 Företag i svårigheter innebär något av följande: 

• Företaget är försatt i konkurs eller kan sättas i konkurs på fordringsägarnas 

begäran. 

• Företaget är föremål för beslut om tvångslikvidation, företagsrekonstruktion 

eller f-skuldsanering. 

• Företaget har förlorat över hälften av aktiekapitalet eller eget kapital på 

grund av ackumulerade förluster. Det här gäller bara stora företag och små 

eller medelstora företag som funnits i mer än tre år. 

• Företaget har fått undsättningsstöd som ännu inte har betalats tillbaka. 

 
3 Livsmedelsbaserad produktion avser produktion från livsmedels- och foderbaserade grödor enligt 
definitionen i artikel 2.40 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 

december 2018 om främjande av energi från förnybara energikällor.  
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• Företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en 

omstruktureringsplan. 

• Det är ett stort företag och företaget har under de två senaste åren haft en 

bokföringsmässig skuldsättningsgrad över 7,5 och rörelseresultat före räntor, 

skatter och avskrivningar (EBITDA) har legat under 1,0. 

Maximal produktionskapacitet 

Den installerade produktionskapaciteten i den eller de anläggningar i vilka 

biogasen produceras får inte uppgå till eller överstiga 500 kW eller när det gäller 

produktion av biodrivmedel 50 000 ton per år.  

Förnärvarande behandlas förändringar av statsstödsregelverket på EU-nivå, vilket 

innebär att relevanta delar av statsstödsregelverket kan komma att ändras i början 

av 2023. Enligt det senast remitterade förslaget kommer detta innebära att den 

maximala installerade produktionskapaciteten i anläggningen får uppgå till 

25 000 ton per år, oavsett användningsområde för biogasen. Energimyndigheten 

uppmanar därför producenter att söka stöd även för biogasproduktion till annat 

än transportändamål. 

Om EU-kommissionen har underkänt ett statsstöd 

Stöd får inte beviljas företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av 

ett tidigare beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt 

och oförenligt med den inre marknaden. Därför kan inte stöd fås om tidigare 

olagligt statsstöd som kommissionen beslutat vara oförenligt med den inre 

marknaden ännu inte helt har återbetalats. 

3 Ansök om stödet 

Följ dessa steg så går handläggningen av din ansökan snabbare: 

• Använd e-tjänsten ”Biogasstöd” på Mina sidor för att skriva din ansökan 

(https://minasidor.energimyndigheten.se) 

• Börja med att ansöka om behörighet att få företräda företaget som producerar 

biogasen. Här bifogas eventuell fullmakt, se nedan. Ansök om behörighet i 

god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. Ett mejl skickas 

ut när ansökan har godkänts. 

• När behörigheten till e-tjänsten är godkänt fås tillgång till formuläret 

”Ansökan om stöd till produktion av biogas”, som ska fyllas i och skickas in. 

Ansökan måste ha kommit in till myndigheten senast 1 december 2022.  

4 Vad ska finnas med i ansökan? 

I formuläret ”Ansökan om stöd till produktion av biogas” framgår vilka uppgifter 

som behöver lämnas.  

https://minasidor.energimyndigheten.se/
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Ansökan ska dessutom innehålla följande bilagor som laddas upp i formuläret 

”Ansökan om stöd till produktion av biogas”.  

• Dokument som visar vem eller vilka som är firmatecknare för företaget, i de 

fall sådana uppgifter saknas hos Bolagsverket. 

• Eventuell fullmakt: Endast den som är firmatecknare får ansöka om stöd till 

företaget. Om den sökande är en annan än firmatecknaren, måste 

firmatecknaren ge den sökande fullmakt. När Energimyndigheten 

kontrollerar att det är firmatecknare som signerat fullmakten tas en 

kreditupplysning på företaget. Tänk på att om det är två eller flera i förening 

som tecknar firman, måste samtliga dessa signera fullmakten, eller om en av 

dem är den sökande måste de övriga ge den sökande fullmakt. 

5 Så mycket stöd kan företaget få 

Stödet ges som en ersättning per producerad kilowattimme (kWh) biogas som 

uppgraderas till biometan. Hur stor ersättningen blir per kWh beror på: 

• begränsning i förordningen för stödet (max 30 respektive 45 öre/kWh) 

• utrymmet enligt EU:s regler för statligt stöd till företag, vilket innebär att det 

sammanlagda stödet inte får överstiga merkostnaden det innebär att 

producera biogas jämfört med marknadspriset på naturgas (s.k. förbud mot 

överkompensation).   

• totalt antal ansökta kWh som ska dela på den sammanlagda summan 

tillgängliga medel. 

• den mängd biogas som företaget uppskattar att de kommer producera under 

perioden från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2023. 

Vid beräkningen av överkompensationen tas hänsyn till det sammanlagda stödet 

enligt förordningen och, i förekommande fall, förordning (2014:1528) om statligt 

stöd till produktion av biogas (Jordbruksverkets gödselgasstöd).  

6 Vad händer när ansökan har lämnats 
in? 

Ansökan bereds av en handläggare på Energimyndigheten. Energimyndigheten 

beräknar det berättigade stödet utifrån de uppgifter om produktion som lämnas i 

ansökan samt utifrån summan tillgängliga medel som det totala antalet sökta 

kWh ska dela på. Energimyndigheten kan komma att begära att ansökan 

kompletteras om det finns skäl för det.  

Energimyndigheten tar kreditupplysning på sökande företag.  
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7 Om stöd beviljas 

Utbetalning av stödet 

Stödet kommer att betalas ut som ett förskott för den produktion som beräknas 

under 2023. Beslut kommer att fattas om stöd fattas under 2023.  

Redovisning 

Alla stödmottagare kommer att behöva redovisa uppgifter efter stödperiodens 

slut. Företag som får stöd kommer att behöva visa att stödvillkoren följts under 

stödperioden. Produktionen kommer behöva styrkas med ett lämpligt underlag. 

Om företaget inte skickar in någon redovisning alls inom utsatt tid kan stödet 

behöva betalas tillbaka. 

Vid uppföljningen kommer det att kontrolleras att villkoren för stödet har varit 

uppfyllda under hela produktionsperioden. Företaget kan bli 

återbetalningsskyldig om villkoren inte varit uppfyllda. 

Redovisa produktionen av biogas 

Vid uppföljning kommer den faktiska mängden producerad biogas följas upp. 

Om produktionen varit lägre kommer företaget att behöva betala tillbaka 

mellanskillnaden. Om produktionen av biogas har varit högre än vid ansökan 

kommer inte mer stöd att betalas ut. 

Redovisa produktionskostnader 

Vid redovisning efter stödperiodens slut behöver företaget redovisa de kostnader 

som biogasproduktionen har haft för stödperioden.  

Återbetalning 

Biogasstödet betalas ut i förskott och för att få behålla hela stödbeloppet måste 

alla villkor för stödet vara uppfyllda under stödperioden. Om den producerade 

mängden biogas är mindre än den mängd som myndigheten har godkänt i 

beslutet, men där alla andra villkor för stödet är uppfyllda, kommer delar av 

stödet att behöva betalas tillbaka. Hur mycket som behöver betalas tillbaka 

beräknas utifrån den faktiska produktionen i kWh, det godkända antalet kWh och 

ersättningsnivån. 

Av förordningen framgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) betalas på 

det belopp som begärs tillbaka.  

Har s.k. överkompensation skett utgör det olagligt statsstöd och beloppet ska 

återbetalas med ränta från utbetalningsdagen i enlighet med lagen (2013:388) om 

tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. 
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Återbetalning kan vidare aktualiseras om det sammanlagda produktionsstödet 

som beviljas av Energimyndigheten, och i förekommande fall av Jordbruksverket 

enligt förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas, 

överstiger vad som är nödvändigt för att kompensera för skillnaden mellan 

kostnaden för att producera biogas och marknadspriset på naturgas. Företaget 

måste därför även redovisa hur stora kostnaderna varit under stödperioden. 

8 Vid frågor 

För frågor mejla biogasproduktion@energimyndigheten.se eller ring 

Hanna Hanning, 016-544 23 45  

 

Agneta Hätting, 016-544 21 35 


