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Förord

Denna studie är genomförd under sommaren 2013 av projektassistent Ola 
Nordahl med ledning av projektledarna Anna Thomasson och Jonas Fjer-
torp vid Lunds Universitet. Projektet är utfört inom Teknikprogrammet1 på 
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Finansiärer är Svenskt Vatten, 
Avfall Sverige och PWC. 

För att få full förståelse för denna rapport så förutsätts viss kunskap om 
biogasprocessen samt viss insikt i hur biogasbranschen är strukturerad. Av 
denna anledning redogörs det inte till fullo för varken produktionspro-
cessen eller sätten som verksamheterna bakom biogasproduktion är orga-
niserade. För att få en förståelse för biogasprocessen samt hur samverkan 
kring biogasverksamhet kan se ut i Sverige rekommenderas Veronica Blanks 
”Samverkan kring biogasverksamhet”. För djupare förståelse för hur VA-
verksamheter är organiserade rekommenderas Anna Thomassons ”Organi-
sering för utökad uthållighet”.

Rapporten har sammanställts utifrån sju fallstudier av olika VA-organi-
sationer i Sverige. De organisationer som ingår i studien är: Stockholm Vat-
ten, SYVAB, Borås Energi och Miljö, Tekniska verken i Linköping, Växjö 
kommun, Motala kommun och VA SYD. Det har skett intervjuer med en 
eller flera personer från respektive organisation och jag skulle framförallt 
vilja tacka er för ert engagemang och den tid som ni bidragit med till denna 
rapport.

Lund 2013-09-10

Ola Nordahl

1 För att läsa mer om Teknikprogrammet se www.teknikprogrammet.se
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Sammanfattning

Rapportens syfte är att utreda hur försäljningen av biogas som produceras inom VA-
verksamheter hanteras. Rapportens fokus ligger på att klargöra för hur priset bestäms 
när biogas från VA-verksamheter säljs vidare, hur biogasverksamhet påverkar VA-
verksamheternas ekonomi och avgifter samt på vilket sätt intäkter och affärsrisker bör 
hanteras inom VA med hänsyn till den lagstadgade självkostnadsprincipen och olika 
aktörers mål. 

Studien är baserad på intervjuer som har skett med sju olika VA-verksamheter under 
sommaren 2013. Urvalet av typfall har baserats på vilken typ av organisationsform 
man bedriver sin VA-verksamhet i samt hur man valt att organisera sin biogasverksam-
het. De typer av VA-verksamheter som ingår i studien är VA-verksamhet som drivs i 
kommunal förvaltning, VA-verksamhet som ingår i kommunalägt Multi-Utility bolag, 
VA-verksamhet som är organiserad i kommunalförbund, VA-bolag som ägs av kom-
munen samt VA-bolag som är ägt av flera samverkande kommuner. Andra källor som 
studien även utgår ifrån är telefon- och mailkorrespondens med personer engagerade i 
biogasbranschen samt litteratur, rapporter och hemsidor inom relevanta ämnen. 

En central slutsats kring prissättning av biogas inom VA-verksamheter är att tre 
olika prissättningsmetoder har identifierats: Marknadsprissättning, alternativanvänd-
ningsprissättning och självkostnadsprissättning. Det har även visat sig att vinstintresset 
vid prissättningen är större när biogas från VA-verksamheter säljs till externa aktörer 
jämfört med om biogasen säljs vidare internt till andra kommunala bolag, enheter eller 
divisioner. 

När det gäller biogasverksamhetens ekonomiska påverkan på VA-verksamheten så 
har studien visat att när VA-verksamheter använder sig av marknadsprissättning så 
har biogasverksamhet högst potentiell påverkan på VA-verksamhetens ekonomi. När 
alternativanvändningsprissättning å andra sidan används så är resultatet ett nollsum-
mespel och biogasverksamheten har därmed ingen påverkan på ekonomin. När det 
gäller självkostnadsprissättning så skapar denna metod inga direkta kostnader på VA-
verksamheten som beror på biogasverksamhet men man tar ej hänsyn till de kostnads-
besparingar som uppstår i en alternativ situation vid intern användning av rötgasen. 
Vidare löper de VA-verksamheter som sysslar med uppgradering samt är aktiva på en 
biogasmarknad en större affärsrisk vilket ökar biogasverksamhetens potentiella påver-
kan på VA-verksamhetens ekonomi. 

Slutsatsen kring hur VA-verksamheterna bör hantera intäkter och affärsrisker är 
att alternativanvändningsprissättning bäst torde uppfylla självkostnadsprincipen som 
återfinns i VA-lagen. Även marknadsprissättning kan uppfylla självkostnadsprincipen, 
dock bara om biogasverksamheten har ett positivt resultat. Beroende på att olika per-
spektiv och synsätt existerar kring VA-verksamheters kostnader så kan det diskuteras 
om självkostnadsprissättning uppfyller självkostnadsprincipen eller inte. 

Det har vidare visat sig naturligt för VA att inte syssla med uppgraderingsverksam-
het, därmed utsätta sig för mindre affärsrisker och följaktligen ej ta del av potentiella 
vinster och förluster från biogasverksamhet. VA kan dock i vissa fall även ta ett större 
ansvar och driva biogasverksamhet på affärsmässiga grunder när förutsättningarna är 
de rätta. Avslutningsvis så ifrågasätts det om riktlinjer för hur VA-verksamheter bör 
hantera biogasverksamhet är den rätta vägen att gå.
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Summary

The purpose of this report is to investigate how sales of biogas is handled within the 
Swedish Water Supply and Sewage sector (VA). The focus of the report is to clarify 
how the price is determined when biogas from the VA sector is sold, how these sales 
are affecting the VA sector’s finances and fees and how the income and business risks 
should be managed within the VA sector in light of the judicial principle of prime 
productions costs and various stakeholder’s goals.

The study is based on interviews that were conducted with seven different VA organ-
izations in the summer of 2013. The selection of scenarios have been based on the type 
of organization the VA operations is conducted within and how they have chosen to 
organize their biogas operations. The types of VA organizations that are included in 
the study are: VA operated under municipal management, VA operations included in a 
municipally owned Multi-Utility company, VA operations organized within a munici-
pal alliance, VA organized as a detached company owned by the municipality and VA 
operations organized within a company that is owned by multiple interacting munici-
pals. Other sources, that the study is based on, are telephone and email correspondence 
with people within the biogas industry, as well as literature, reports and websites of 
relevant topics.

The key findings regarding the pricing of biogas from VA are that three pricing 
methods have been identified: Market Pricing, alternative use pricing and prime pro-
duction cost pricing. It has also been found that the profit motive in pricing is greater 
when biogas from the VA sector is sold to external operators than if the biogas is sold 
to other municipal corporations, units or divisions.

Regarding the economic impact, the study has shown that when market pricing is 
used, the biogas business has a high potential impact on the VA organization’s finance. 
Alternative use pricing on the other hand, is a zero sum game and thus have no impact 
on the finance of the organization. Furthermore, prime production cost pricing of 
biogas creates no direct costs to the VA organization, although it does not regard the 
cost savings that is created due to internal use of the biogas in an alternative situation. 
Additionally, if VA organizations is engaged in upgrading and distribution, business 
risks arise, which increases the potential financial impact of biogas operations on the 
VA organization. 

Regarding how VA organizations should manage revenues and business risks, it is 
concluded that the alternative use pricing ought to be the best method to meet the 
judicial principle of prime productions costs. Market pricing ought also to comply 
with the principle but only if the biogas operations has a positive financial outcome. 
Due to different perspectives and approaches it can be discussed if prime production 
costs pricing is in line with the principle of prime production costs. 

Furthermore, it is a natural choice for VA to refrain from handling CNG and there-
fore lower their exposure to business risks and not taking advantage of potential gains 
and losses from biogas operations. However, in some cases, VA can take more respon-
sibility and operate biogas operations and CNG on a commercial basis when the con-
ditions are suitable. 

Finally, it is further questioned if guidelines for how the VA businesses should han-
dle their biogas business are suitable or not. 
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1 Introduktion

1.1 Biogasverksamheten i Sverige

Biogas1 har producerats i Sverige under många år. I takt med ökade poli-
tiska ambitioner att minska utsläppen från fossila bränslen, har det blivit allt 
angelägnare att utvinna förnyelsebar energi för att skapa ett hållbart sam-
hälle. Biogas klassades tidigt i en statlig utredning som det mest miljövän-
liga fordonsbränslet som finns kommersiellt tillgängligt. Detta bland annat 
eftersom biogas kan ge uppemot 180 % minskning av växthusgasutsläppen i 
förhållande till etanol som endast kan ge en minskning på cirka 70 % vid en 
jämförelse med att använda bensin eller diesel som drivmedel (Riksdagen, 
2008-1). Anledningen till att användning av biogas kan ge en minskning av 
växthusgasutsläppen med mer än 100 % är att det sker en dubbel utsläpps-
minskning. Den dubbla utsläppsminskningen beror på att man minskar 
utsläppen både vid produktion och användning av biogas. Vid produktion 
av biogas (att ta hand om metangasen som skapas vid rötning av organiska 
material) tar man hand om en stor del av de utsläpp av växthusgaser som det 
organiska materialet annars skulle skapat. Vid användning av biogas som 
drivmedel minskar sedan koldioxidutsläppen med ytterligare 90 % jämfört 
med om bensin eller diesel skulle använts (Energinyheter 2013). Biogas är 
därför på frammarsch som en av lösningarna för ett mer hållbart samhälle.

Precis som trenden för många andra kommunala verksamheter (Anell & 
Mattisson, 2009) så förutsätter biogasverksamhet ofta samverkan mellan 
olika aktörer och statistiken visar bland annat att samrötningsanläggningar 
under de senare åren har blivit allt vanligare (Svenskt Vatten, 2011). I dags-
läget finns runt 20 samrötningsanläggningar i Sverige (Energigas, 2011-1). 
I en samrötningsanläggning utvinns biogas från flera olika så kallade rötsub-
strat, till exempel från avloppsslam, matavfall, gödsel och andra organiska 
material. Samrötningsanläggningarna innebär samverkan mellan flera aktö-
rer, som tidigare arbetat mer segmenterat med ansvar för mer eller mindre 
skilda verksamhetsområden. Samverkan kring biogas sker inte bara i form 
av samrötningsanläggningar. Den största producenten av biogas är landets 
avloppsreningsverk som 2011 stod för cirka 43 % av landets rötgasproduk-
tion (Energigas Sverige, 2011-1). I Sverige finns runt 2000 reningsverk 
(Riksdagen, 2008-1) varav runt 135 har rötkammare och därmed produce-
rar rötgas2 (Energigas Sverige, 2011-1). Utvinning, uppgradering och distri-
bution av biogasen sker i dessa fall inte sällan genom samverkan med andra 
kommunala eller privata aktörer (jmf Energimyndigheten 2010 samt Blank 
2012). Det existerar även samarbete VA-verksamheter emellan då slam från 
reningsverk utan rötkammare kan transporteras till reningsverk med röt-
kammare. Situationerna som existerar väcker frågor om fördelning av såväl 
ansvar som risker kring biogasverksamhet. Det kan till exempel finnas skill-

1 Biogas är ett brett begrepp som i denna rapport ofta syftar till hela produktionskedjan, Vad som avses 
med biogas kan alltså både vara rötgas, fordonsgas eller en gemensam beteckning för båda två.

2 Rötgas är även känt som rågas och sumpgas vilket framställs vid nedbrytning av organiska material 
och har runt 60 % metanhalt.
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nader i hur man organiserar verksamheten beroende på om det endast sker 
intern kommunal samverkan eller om det även finns externa aktörer som 
samverkar kring biogasen. 

VA-sektorn lyder under en lagstadgad självkostnadsprincip. Avgifterna 
som tas ut får inte vara större än att de täcker nödvändiga kostnader (Lagen 
om allmänna vattentjänster, § 30). Detta innebär bland annat att VA-verk-
samheter inte får subventionera andra verksamheter. På grund av samverkan 
sker det ekonomiska transaktioner av olika slag mellan olika aktörer och 
verksamheter. Biogas verksamhet innebär inte bara kostnader för att uppnå 
miljömässiga mål, utan det kan också medföra intäkter från försäljning av 
biogas. Lagen om allmänna vattentjänster säger dock inte någonting om 
hur dessa intäkter och transaktioner ska hanteras. Eftersom prissättnings-
metoderna mellan samverkande aktörer kan vara ett viktigt styrverktyg som 
påverkar biogassektorns utvecklingsmöjligheter så väcks bland annat frågan 
om hur man ute i landet hanterar prissättningen av den biogas som pro-
duceras och säljs vidare till olika aktörer i produktionskedjan. Alltså; vilka 
prissättningsmetoder används och vilka är egentligen effekterna av de olika 
prissättningsmetoderna?

För att exemplifiera så kan det vara så att ett avloppsreningsverk tidigare 
haft kostnader för att hantera och bli av med avloppsslam. Detta innebär 
att om man ser på situationen ur ett alternativkostnadsperspektiv så behö-
ver VA-verksamheten ej ta betalt för den producerade rötgasen eftersom 
rötgas är en naturlig restprodukt som skapas vid slamhanteringen. Har 
man å andra sidan tidigare kunnat använda slammet och dess rötgas för 
till exempel uppvärmning inom reningsverket förlorar VA-verksamheten 
kostnadsbesparingar om det istället produceras fordonsgas3 av rötgasen. Det 
kan alltså då tänkas att den aktör som mottager rötgasen bör betala renings-
verkets alternativbesparingar för att få rötgas levererat till sig. Producerad 
biogas på reningsverk är en produkt som i vissa fall har en marknad och 
därför väcks även frågan om det bör och kan ske en marknadsprissättning 
gentemot externa kunder vilket kan skapa vinster inom VA-verksamheterna. 
Vidare kan det spela roll för prissättningen vilken typ av aktör det är som 
VA-verksamheten tillhandahåller biogasen till. Det kan till exempel finnas 
skillnader i prissättningen som beror på om aktörerna som VA-verksamhe-
ten säljer biogasen vidare till är en intern kommunal aktör eller en extern 
aktör utanför kommunen. Hur prissättningen av biogas hanteras kan alltså 
sannolikt ske på olika sätt och någon tydligt enhetlig bild av hur det hante-
ras av Sveriges VA-organisationer finns inte. 

Valet av prissättningsmetod påverkar även intäkterna till VA-verksamhe-
ten och därmed vilka taxor som VA-kollektivet4 debiteras. Detta eftersom 
olika prissättningar kan påverka VA-verksamhetens ekonomi på olika sätt. 
Valet av affärsupplägg och prissättningsmetod påverkar också risktagandet 
och därmed hur mycket risktagande som läggs på VA-kollektivet. Även ifall 
biogasverksamhet är förenat med risk så bidrar biogasverksamheten tydligt 
till att uppfylla VA-verksamhetens miljömässiga mål. Lagen om allmänna 

3 Fordonsgas är rötgas som uppgraderats i en uppgraderingsanläggning till en kommersiell produkt med 
en metanhalt på runt 98 % och som bland annat kan användas som drivmedel för bilar och bussar. 

4 VA-kollektivet är en benämning på VA-verksamhetens samlade kunder/abonnenter/anslutna.
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vattentjänster säger ingenting om hur affärsrisker som kan tillkomma vid 
produktion och distribution av biogas bör hanteras av VA-verksamheterna. 
Synen på vilken roll VA bör ha skiljer sig. Vissa i branschen har en protek-
tionistisk syn där VA-verken varken ska dra kommersiell fördel eller drabbas 
av extra kostnader på grund av biogasverksamhet. Andra menar att VA-
verken ibland står som förlorare i biogasaffärerna. Vidare menar vissa att 
VA-lagen stoppar VA från att driva någon typ av affärsdrivande verksamhet. 
Det existerar å andra sidan även fall där VA-verksamheter ansvarar för en 
stor del av biogasproduktionskedjan med ett lyckat resultat och anser att 
det är en naturlig del av VA-verksamheten. På grund av en varierande syn 
biogasverksamhet inom VA så väcks alltså frågor kring hur biogasverksam-
het inom VA principiellt bör hanteras både när det gäller risktagande och 
prissättningar.

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna rapport är att utreda hur försäljningen av biogas som 
produceras inom VA-verksamheter hanteras samt vilken påverkan det har 
på VA-verksamheterna ur ett ekonomiskt perspektiv. Resultaten ska exem-
pelvis kunna vägleda i beslutsfattandet hos mindre VA-aktörer som är på 
väg in i olika typer av samverkan kring biogasverksamhet. Fokus i rapporten 
ligger på att klargöra vilka typer av prissättningsmetoder som används vid 
försäljning av biogas samt hur detta påverkar VA-verksamhetens ekonomi, 
affärsmässiga situation och risktagande.

Följande frågeställningar är centrala för studien: 
1.  Hur bestäms priset när biogas från VA-verksamheter säljs vidare till 

andra aktörer?
2.  Hur påverkar biogasverksamhet VA-verksamheternas ekonomi och 

avgifter?
3.  På vilket sätt bör intäkter och affärsrisker hanteras inom VA med hän-

syn till den lagstadgade självkostnadsprincipen och olika aktörers mål? 

1.3 Tillvägagångsätt

För att lyfta fram olika situationer som visar hur biogas i kommunerna 
hanteras så bygger rapporten i huvudsak på intervjuer som skett på sju olika 
VA-verksamheter under sommaren 2013. 

Det skedde ett urval för att skapa en så representativ bild som möjligt av 
Sveriges VA-verksamheter. Urvalet har framförallt baserats på vilken orga-
nisationsform som VA-verksamheten drivs i samt hur man är organiserad 
kring sin biogasverksamhet. De sju verksamheter som valdes ut för inter-
vjuer är: Växjö kommun och Motala kommun vilka båda driver sin VA-
verksamhet i form av i kommunal förvaltning, Borås Energi och Miljö och 
Tekniska verken i Linköping vilka båda är VA-verksamheter som drivs i 
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kommunalägda Multi-Utility bolag,5 VA-SYD som är en VA-verksamhet 
som är organiserad som ett kommunalförbund, Stockholm Vatten vilket är 
ett VA-bolag som ägs av kommunen samt SYVAB som är ett VA-bolag ägt 
av flera samverkande kommuner. 

Andra källor som studien utgår ifrån är telefon- och mailkorrespondens 
med personer engagerade inom biogasbranschen samt även litteratur, rap-
porter och hemsidor inom ämnet. 

På grund av att rapporten bygger på ett urval av ett antal typfall så inne-
bär detta att det inte går att generalisera samtlig information i rapporten på 
samtliga situationer och aktörer. På grund av att Sveriges kommuner och 
VA-verksamheter skiljer sig åt ur många olika perspektiv, representerar inte 
rapporten samtliga fall som existerar i Sverige. Syftet med urvalet har dock 
varit att använda fall som avspeglar och representerar Sveriges olika kom-
muner och regioner i så hög grad som möjligt.

Studien riktar fokus på biogas som härstammar från VA-verksamheter 
samt även i vissa fall samrötningsanläggningar där VA-verksamheter är 
delaktiga. Andra biogasanläggningar såsom deponianläggningar, gårdsbio-
gasanläggningar och industrigasanläggningar behandlas alltså inte i denna 
rapport. 

5 Ett Multi-Utility bolag är ett bolag som bedriver flera olika verksamheter inom teknisk infrastruktur. 
T.ex. renhållning, vatten och energi. Se till exempel Thomasson 2013 för djupare förståelse.
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2 Fallstudier

I detta avsnitt presenteras fallstudierna som studien utgår ifrån. Det redo-
görs först för vilken typ av organisationsform som VA-verksamheten drivs 
i och det presenteras även några viktiga nyckeltal. En presentation av de 
viktigaste resultaten som framkommit under intervjuerna framställs sedan 
under respektive typfall. 

2.1 Stockholm Vatten VA AB 6

Tabell 2.1 Faktaruta om Stockholm Vatten.

Organisationsform Kommunalägt VA-bolag

Ägarstruktur Ägs av Stockholm Vatten AB som i sin tur ägs genom 
Stockholm Stadshus AB.

Antal VA-abonnenter Cirka 70 000 abonnemang varav 45 000 är villakunder 
(2013)

Omsättning 1,3 miljarder kronor (2012)

Renat spillvatten 155 miljoner m3 (2012)

Biogasförsäljning 7 15 miljoner Nm3 rötgas/år (2012)

För en överblick över Stockholm Vattens situation, se den grafiska framställ-
ningen i bilaga 1.

Stockholm Vatten äger och driver biogasanläggningarna Henriksdals 
RV8 och Bromma RV. Stockholm Vatten började producera fordonsgas på 
90-talet i en pilotanläggning på Bromma RV och ägde tidigare sina egna 
uppgraderingsanläggningar. Uppgraderingsanläggningarna och marken 
som utrustningen står på såldes dock 2010 vidare till Scandinavian Bio-
gas Fuels International AB. Försäljningen var ett ingått samarbetsavtal som 
innebär att Scandinavian Biogas Fuels International har rätt till rötgas som 
de båda reningsverken producerar. Kan Scandinavian Biogas Fuels Interna-
tional inte ta emot rötgas på grund av kapacitets- eller distributionsproblem 
så kan Stockholm Vatten utnyttja gasen i gasturbiner för att värma eller 
generera el till reningsverken. 

Anledningen till att uppgraderingsanläggningarna såldes var bland annat 
att Stockholm Vatten hade dålig marknadskontakt och de var rädda att SL 
som tidigare var deras kund inte skulle kunna ta all fordonsgas om gaspro-
duktionen ökade. Stockholm Vattens kärnverksamhet är rening av vatten 
och inte produktion och distribution av biogas. De ansåg därmed att Scan-
dinavian Biogas Fuels International var en bättre lämpad aktör för denna 
del i produktionskedjan. Enligt ett pressmeddelande från när samarbetet 
initierades var det främsta syftet att öka biogasproduktionen (Scandina-
vian Biogas Fuels International, 2013). Det kan även ha funnits en politisk 
påverkan genom att det rådande borgerliga styret var för ökad privatisering.

6 Stockholm Vatten VA AB kommer fortsättningsvis endast att benämnas Stockholm Vatten.
7 Nm3 står fär normalkubikmeter och motsvarar en kubikmeter gas vid 1 bar och 25° C  

(Lunds Energi 2013)
8 RV är en förkortning som i vissa fall används i denna rapport istället för att skriva ut reningsverk.
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När Stockholm Vatten prissätter rötgasen så ser de på vilka kostnadsbe-
sparingarna de skulle gjort per Nm3 rötgas om de istället använde rötgasen 
internt på reningsverket. Detta inkluderar internt använd el, mottagna el-
certifikat9 samt värmeproduktion. De har sedan indexerat priset med tre 
olika faktorer för att avspegla kostnadsbesparingarnas förändring i alterna-
tivsituationen; KPI, fjärrvärmepris samt månadsmedelspotpris för elkraft.

Stockholm Vatten publicerar ingen intern eller extern vinstuträkning på 
rötgasproduktionen. De konstaterar att det inte är möjligt att ta ut dessa 
siffror ur deras räkenskaper utan att man istället måste tänka utifrån en 
modell. Stockholm Vatten har i sina prisförhandlingar framfört att priset 
bygger på deras alternativsituation och att VA-lagen10 stoppar dem från att 
syssla med biogasverksamhet som går med förlust vilket det kan göra om 
man inte tar hänsyn till alternativsituationen.

När Stockholm Vatten ägde sina egna uppgraderingsanläggningar hade 
de ett självkostnadspris gentemot SL som byggde på alternativsituatio-
nens besparingar, direkta utgifter i produktionen och kapitalkostnader. De 
kunde dock ej köra uppgraderingsanläggningarna för fullt på grund av att 
SL:s konsumtion inte räckte för att de skulle få avsättning för all den produ-
cerade gasen. Priset på per Nm3 fordonsgas blev därmed högt. Scandinavian 
Biogas Fuels International har effektiviserat och distribuerar mer effektivt 
så nu går anläggningarna i princip för fullt och priset per Nm3 fordonsgas 
har sjunkit.

På Henriksdals RV tas det emot externa substrat i form av fett från fettav-
skiljare och på detta fett finns det en mottagningsavgift. Om det blir aktuellt 
för reningsverket att ta emot andra externa substrat som kostar pengar anser 
Stockholm Vatten det vara en fråga för Scandinavian Biogas Fuels Inter-
national. Det finns outnyttjad kapacitet i rötkamrarna. Upplägget hade då 
troligen varit att de skulle tagit en mottagnings- och rötningsavgift även 
för dessa substrat med motiveringen att mottagnings- och rötningsanlägg-
ningarna inte kan tillhandahållas fritt. Att separat röta andra substrat såsom 
matavfall på reningsverken har hittills inte varit aktuellt eftersom kalkylen 
inte varit lönsam. 

Affärsrisken i Stockholm Vattens biogashantering anser de som låg efter-
som de har alternativa användningsområden för rötgasen. Stockholm Vat-
ten anser att deras upplägg är neutralt gentemot VA-taxan och att deras 
inriktning därför är ett nollsummespel. Stockholm Vatten skulle inte haft 
något emot att visa vinster på biogasproduktionen men de anser att det inte 
är lämpligt att tänka i marginalkostnadstermer eftersom de ser samarbetet 
kring biogasen som långsiktigt. 

2.2 SYVAB

För en överblick över SYVAB:s situation, se den grafiska framställningen i 
bilaga 2.

9 El-certifikat är en form av statligt stöd som tilldelas aktörer som producerar förnybar el  
(Energimyndigheten 2013). 

10 Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Reglerar Sveriges VA-verksamheter.
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SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag) äger och dri-
ver Himmerfjärdsverket. 58 % av den producerade rötgasen uppgraderas till 
fordonsgas i egna anläggningar sedan 2009 och de säljer fordonsgasen via 
flak till AGA och E.ON. Resterande rötgas används internt för uppvärm-
ning. 

Biogasverksamheten är en egen resultatenhet inom VA-verksamheten där 
de redovisar samtliga intäkter och kostnader som hör till biogasverksamhe-
ten. När det finns kostnader eller investeringar som rör både avloppsrening 
och biogasproduktion görs det en uppskattning om vad som är hänförbart 
till respektive resultatenhet. Båda resultatenheterna är hänförbara till VA-
kollektivet.

De totala intäkterna från biogasverksamheten var cirka 16 miljoner 2012 
och SYVAB säljer gasen till ett marknadspris genom en affärsmässig för-
handling med sina två kunder. Redan första året som uppgraderingen ini-
tierades visade de ett nollresultat och sedan dess har de gjort ett positivt 
resultat på biogasverksamheten. Just nu är effekten av biogasverksamhetes 
nettovinst att den sänker VA-taxan med cirka 4–5 %.

De har ingen monopolställning på marknaden men de känner en mycket 
hög efterfrågan. De säljer inte sin biogas till slutkonsumenter utan agerar 
som grossist. Eftersom de har två kunder har det byggts en marknad och de 
säkrar sin distribution bland annat eftersom de har uppfattningen om att 
minst en av kunderna alltid kan ta emot gasen.

SYVAB anser att biogasverksamheten ska vara en affär som skapar vinst åt 
VA-abonnenterna och de strävar efter att ha en vinstmarginal på cirka 30 % 
på biogasverksamheten. Innan de började uppgraderade gasen så användes 
rötgasen internt för uppvärmning och överskottet facklades upp.11 Enligt 
en tidigare uppskattning facklades det upp rötgas för cirka 10 000 kronor 
per dag från 1974 till 2009. Sedan uppgraderingsanläggningen sattes igång 
har man inte slutat använda rötgas internt. Det är endast den biogas som 
tidigare facklades upp som går till uppgraderingsanläggningen. 

SYVAB hanterar externa substrat såsom fett, drav och mjölkprodukter 
för att skapa en bra rötmix. De får betalt för en del externa substrat samt 
betalar för andra substrat. Utifrån hanteringskostnader och potentiell gasut-
vinning så förhandlar de med sina kunder för vad de ska betala/få betalt för 
de externa substraten. De ställer vissa vinstmarginalskrav vid denna prisför-
handling. 

11 Att fackla innebär att man förbränner biogasen i en fackla utan någon vinning i form av kraft eller 
värmeproduktion.

Tabell 2.2 Faktaruta om SYVAB.

Organisationsform VA-bolag ägt av samverkande kommuner

Ägarstruktur Ägs av Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm Vatten AB 
och Telge i Södertälje AB

Antal VA-abonnenter 294 000 personer och 60 000 personekvivalenter från 
industri (2012)

Omsättning 143 miljoner kronor (2012)

Renat spillvatten 42,1 miljoner m3 (2012)

Biogasförsäljning 2,5 miljoner Nm3 fordonsgas/år
Total rötgasproduktion: 7,3 miljoner Nm3/år (2012)
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SYVAB anser det vara inom deras verksamhetsområde att ta in externa 
substrat och producera fordonsgas. Detta bland annat eftersom det finns 
kapacitet i rötgaskamrarna. Rötgaskamrarna kostar för VA-abonnenterna 
i form av kapitalkostnader och därmed bör VA-abonnenterna få ta del av 
vinsten på biogasverksamheten. Genom att vara aktiv i fler led inom biogas-
framställning anser de att man även utnyttjar deras kunskap på ett bra sätt 
inom gastillverkning. 

De anser att det har varit mycket lämpligt för SYVAB att själva äga 
uppgraderingsanläggningen eftersom de då merutnyttjar sin personal. Det 
har varit diskussioner om att ha en extern part som driver delen som rör 
uppgraderingen men de anser det gynnsamt att sälja biogas med högre 
förädlingsgrad eftersom man då kan ta ett högre pris och därmed gynna 
VA-abonnenterna mer. De anser att en högre förädlingsgrad medför ökade 
affärsrisker men de har minimerat risken genom korta avskrivningstider och 
låga investeringsutgifter. SYVAB har dragit en gräns på sitt ansvarsområde 
genom att begränsa sig till att endast fungera som en mottagningsstation för 
externa substrat i form av färdiga slurrys. De agerar alltså inte insamlare av 
rötningsmaterial. 

De ser en stor potential i biogasverksamheten och de ska söka tillstånd 
att få röta mer externa substrat. De räknar med att kunna fördubbla sin 
fordonsgasproduktion då det finns fler potentiella kunder. Investeringarna 
måste dock kunna uppvisa ett positivt resultat inom en enligt dem rimlig tid.

2.3  Tekniska verken-koncernen12

Tabell 2.3 Faktaruta om Tekniska verken.

Organisationsform Multi-Utility bolag

Ägarstruktur Tekniska verken i Linköping AB ägs av Linköpings  
Stadshus AB som i sin tur ägs av Linköpings kommun.

Antal VA-abonnenter 136 500 personer anslutna till Nykvarnsverket,  
totalt cirka 20 000 abonnemang. (2012)

Omsättning Hela koncernen: 5,4 miljarder kronor (2012)
VA: 206 miljoner kronor (2012)

Renat spillvatten 17 miljoner m3

Biogasförsäljning Hela bolaget: 12–13 miljoner Nm3 fordonsgas/år (2012)
VA: 2,6 miljoner Nm3 rötgas/år (2012)

För en överblick över Tekniska verkens situation, se den grafiska framställ-
ningen i bilaga 3.

Division Vatten, vilket är en division inom moderbolaget i Tekniska ver-
ken, driver Nykvarnsverket samt fyra mindre reningsverk vars slam körs 
med bil till Nykvarnsverket. I Tekniska verken ingår även dotterbolaget 
Svensk Biogas AB13 vilka äger två biogasproduktionsanläggningar, varav en 
i Linköping och en i Norrköping. I anläggningen i Linköping samrötas ett 
stort antal olika substrat varav matavfall är det senaste tillskottet. Svensk 
Biogas har även uppgraderingsanläggningar samt ett antal egna tankstatio-

12 För enkelhetens skull kommer Tekniska verken-koncernen i fortsättning endast att benämnas  
Tekniska verken.

13 Svensk Biogas AB kommer följande att benämnas endast Svensk Biogas.
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ner. Samtlig rötgas som Division Vatten producerar säljs internt inom kon-
cernen vidare till Svensk Biogas. 

Nykvarnsverket ligger intill Svensk Biogas biogasanläggning i Linköping. 
Division Vatten har ingen del i denna samrötningsanläggning utan Divi-
sion Vatten äger endast rötkamrarna på reningsverket. Det går en rötgasled-
ning från reningsverket till Svensk Biogas anläggning. Reningsverket står för 
cirka 10–15 % av den totala rötgasen som uppgraderas på Svensk Biogas.

Svensk Biogas anläggning i Linköping byggdes 1996 och innan dess så nytt-
jades biogasen från reningsverket genom en värmepump respektive en gasmo-
tor för värme och kraft som användes internt på reningsverket. Målsättningen 
är numera att all rötgas istället ska gå till uppgradering på Svensk Biogas. 

I dagsläget samrötas endast rötslammet med fett från fettavskiljare. 
Avfallssidan har hand om denna insamling och Division Vatten tar en 
behandlingsavgift för detta substrat. Det finns kapacitet att röta mer på 
reningsverket men det krävs ytterligare miljötillstånd om det ska ske samröt-
ning med fler substrat. Dessutom finns det en tanke att ytterligare substrat, 
som det går att göra biogas av, främst ska rötas på Svensk Biogas anläggning 
eftersom denna anläggning är bättre anpassad för detta ändamål. Svensk 
Biogas anläggning har inte nått full kapacitet så det är ingen aktuellt fråga 
i dagsläget att utnyttja den lediga kapaciteten på reningsverket. Skulle den 
lediga kapaciteten utnyttjas i framtiden vet inte Tekniska verken huruvida 
Division Vatten eller Svensk Biogas skulle tagit hand om dessa strömmar. 

Driften av anläggningarna sköts inte gemensamt av Division Vatten och 
Svensk Biogas. Det delas dock kunskap över gränserna på andra sätt. Kon-
cernen har bland annat en biogasinriktad FoU-avdelning där kunskap inom 
rötning och biogasframställning kan delas över gränser. 

Rötgasen säljs från Division Vatten till Svensk Biogas till ett självkost-
nadspris. Man räknar ut vad det kostar att tillverka rötgasen och sedan säljer 
Division Vatten rötgasen till detta pris. För att räkna ut självkostnaden tittar 
man bland annat på rörliga kostnader för kraft och värme som går åt i röt-
ningsdelen, personalkostnader relaterat till rötning samt kostnader för för-
nyelseinvesteringar inom rötningsdelen. Svensk Biogas sköter sedan uppgra-
dering och distribution och övertar därmed samtliga affärsrisker. Division 
Vatten tar ingen del av vinst eller förlust medan Svensk Biogas får ta del av 
en eventuell vinst men också bära en eventuell förlust. Division Vatten ser 
flera alternativa användningsområden så deras affärsrisk är mycket liten. De 
anser att deras modell är neutral gentemot VA-kollektivet. VA-kollektivet 
betalar inget extra för att det tillverkas fordonsgas men de vinner heller 
ingenting på det ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot framhäver de att 
samtliga Linköpingsbor, varav större delen tillhör VA-kollektivet, tar del av 
den miljömässiga vinsten vid fordonsgasproduktion. 

Tekniska verken anser att upplägget passar bra eftersom det i detta fal-
let finns en annan del av koncernen som kan ta vid där VA-verksamhetens 
ansvar slutar. Skulle Svensk Biogas inte funnits hade även uppgradering av 
gasen inom moderbolaget kunnat vara ett alternativ. Skulle det istället varit 
en privat aktör utanför koncernen som köpte rötgasen är det inte säkert att 
rötgasen skulle sålts till självkostnadspris, då skulle det troligen vara en mer 
affärsmässig förhandling.
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Tekniska verken tror att det är viktigt att det finns möjlighet att använda 
olika affärsmodeller eftersom förutsättningarna skiljer sig åt i landet. Mil-
jönyttan är stor och man måste tillåta lite olika upplägg för att man ska 
kunna uppnå en fungerande biogasproduktion. Tekniska verken anser inte 
att det skiljer så mycket på affärsmodellerna men att en viktig aspekt när 
det gäller biogasen som härstammar från avloppsreningsverken inte skapar 
kostnader för VA-kollektivet eftersom lagstiftningen där är tydlig. 

2.4 Motala kommun
Tabell 2.4 Faktaruta om Motala kommuns VA-verksamhet.

Organisationsform Motala kommun driver sin  
VA-verksamhet i form av förvaltning

Antal VA-abonnenter 31 000 anslutna till Karshult RV (2012)

Omsättning VA: 80 miljoner kronor (2012)

Renat spillvatten 3,6 miljoner m3/år på Karshult RV (2012)

Biogasförsäljning 260 000 Nm3 fordonsgas/år

För en överblick över Motala kommuns situation, se den grafiska framställ-
ningen i bilaga 4.

Motala kommun VA driver bland annat Karshults RV. Karshults har 
ingen samrötning och rötar endast avloppsslam. De tar dock in externt 
slam från ett antal mindre reningsverk i regionen. Sedan 2009 så äger och 
driver Karshult en uppgraderingsanläggning i egen regi som de köpt från 
Greenlane.14 Detta var ett politiskt initiativ då Motala kommun är en del av 
Östgötatrafikens vision om att vara fossilbränslefritt 2015. Motala kommun 
har ingen kontakt med slutkund utan all fordonsgas som de producerar 
säljs vidare till Svensk Biogas (vilket är samma biogasbolag, ägt av Tekniska 
verken, som nämnts i 2.3.) som sedan distribuerar gasen vidare. Det är inte 
alltid Svensk Biogas kan ta hand om den producerade biogasen och då fack-
las den upp eller används i en gaspanna på reningsverket.

Fordonsgasen säljs till ett pris per Nm3 till Svensk Biogas och det finns 
ett intresse av att göra vinst på biogasproduktionen. Man har inte tidigare 
särskilt kostnaderna för att tillverka biogas utan det har redovisats inom 
den allmänna verksamheten på reningsverket. Först i år har man börjat sär-
kontera och dela upp kostnaderna för att kunna följa upp och ha koll på 
biogasverksamheten. 

Det finns inga planer på att börja ta in externa substrat på grund av tvek-
sam effektivitet och brist på miljötillstånd. De ser inte heller en tillräckligt 
stark efterfrågan i dagsläget. De ser dock en möjlighet att sälja till fler aktö-
rer såsom AGA eller E.ON eller att Svensk Biogas skaffar fler partners så att 
fler flak kan komma och ta den producerade fordonsgasen. All fordonsgas 
säljs inte i dagsläget på grund av att flaken blir fulla. Det är framförallt 
politikerna som kan initiera en utveckling för ökad produktion av biogas 
på Karshult RV. 

Motala kommun känner att de tar en affärsrisk eftersom det inte är säkert 
att de får avsättning för den producerade biogasen och därmed inte får de 

14 Greenlane är en privat aktör som bland annat säljer uppgraderingsanläggningar för biogas.
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intäkter som krävs för att täcka sina investeringar. En anledning till att de 
själva äger och driver uppgraderingen är för att det kan bli komplicerat 
och mer svårhanterat att ha en tredje part som sköter uppgraderingsanlägg-
ningen.

Motala kommun är osäkra på om uppgradering av biogas verkligen ingår 
naturligt i VA-verksamheten. De anser att så länge det gynnar VA-kollek-
tivet så är det ett sätt att finansiera och hålla nere VA-taxan. Historiskt sett 
har det inte varit inom VA-verksamheten att uppgradera till fordonsgas men 
de anser att verksamheter hela tiden utvecklas. Det kan därför eventuellt 
vara ett naturligt steg att börja uppgradera rötgasen, precis som att det var 
naturligt att börja röta på 60-talet. De känner att deras verksamhet bidrar 
till ett miljötänk ur ett större perspektiv. 

När det gäller vidare investeringar måste det vara en relativt säker inves-
tering och en säker efterfrågan om det ska genomföras. Sedan ett år tillbaka 
går Motala kommuns matavfall till samrötning på Svensk Biogas i Linkö-
ping vilket VA-verksamheten i Motala alltså inte är inblandad i. 

2.5 VA SYD
Tabell 2.5 Faktaruta om VA SYD.

Organisationsform Kommunalförbund mellan samverkande kommuner

Ägarstruktur Malmö, Burlöv, Lund och Eslövs kommuner

Antal VA-abonnenter Cirka 48 000 abonnemang (2013)

Omsättning 868 miljoner kronor (2012)

Renat spillvatten 61,3 miljoner m3 (2012)

Biogasproduktion 8,8 miljoner Nm3 rötgas/år (2012)

För en överblick över VA SYDS situation, se den grafiska framställningen i 
bilaga 5.

VA SYD har fyra reningsverk varav Sjölunda RV i Malmö är det största. 
VA SYD uppgraderar själva rötgasen på Ellinge RV i Eslöv och säljer denna 
vidare till två större kunder. På Sjölunda RV samt Källby RV i Lund äger 
E.ON respektive Lunds Energi uppgraderingsanläggningarna och man 
säljer därmed rötgasen till respektive bolag på dessa reningsverk. De båda 
externt ägda uppgraderingsanläggningarna är kopplade till naturgasnätet. 
Ellinge RV är till 95 % belastat av Procordia Foods. Procordia Foods har 
varit med att investera i reningsverket samt tar del av en eventuell vinst på 
biogasverksamheten. Den uppgraderingsanläggning som ägs av VA SYD på 
Ellinge RV är byggd i egen regi på 90-talet.

Försäljningen av uppgraderad biogas från Ellinge RV till E.ON säljs med 
ett vinstintresse och vinstmarginal. Försäljningen av rötgas på Sjölunda RV 
och Källby RV säljs till E.ON och Lunds Energi och det är långa avtal 
som ligger till grund för denna rötgasförsäljning. Investeringarna av upp-
graderingsanläggningarna har bekostats av de externa aktörerna och de drif-
tas även i stort sett helt av dessa aktörer. I Lund ska samtlig rötgas säljas 
vidare så länge Lunds Energi kan ta emot, det som inte kan tas emot facklas 
eller förbränns i gaspanna för värme som används internt. I Malmö ska 
50–60 % av gasen säljas till E.ON och resterande användas för kraft och 
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värme internt. En mycket liten del facklas. Priset vid försäljning av rötgas är 
per MWh och är indexreglerat emot priser på el och fjärrvärme. Målet med 
prissättningen är att man inte ska förlora pengar på det. Något direkt vinst-
intresse och marginal finns alltså inte på rötgasförsäljningen. Det gjordes 
en omförhandling av priset 2012 initierat av VA SYD eftersom man såg att 
man inte riktigt fick in vad man skulle sparat vid en alternativ användning 
av rötgasen. 

VA SYD ser relationen mellan dem och de externa aktörerna som en 
helhetsnytta för Malmö Stad eftersom användningen av rötgasen därmed 
har hög miljönytta. VA SYD har ambitionen att tillverka så mycket rötgas 
som möjligt så länge det inte påverkar resten av reningsprocessen negativt. 

VA SYD tror inte att investerings- och utvecklingsviljan påverkas av att 
de inte gör vinst på rötgasen. De hänvisar till att de har resurser i personal 
som läggs på att undersöka hur man renar vattnet optimalt och får ut så 
mycket biogas som möjligt. De har dock inte resurser som läggs på en affärs-
verksamhet som ämnar att sälja biogas. 

De tror att avfallssidan har lättare för att hantera både substrat och rest-
produkt i ett samrötningssamarbete på grund av avfallssidan kompetens och 
erfarenhet på området. Det har förts diskussioner med SYSAV15 om att röta 
matavfall på Sjölunda RV men kapaciteten i rötkammaren ser inte ut att 
räcka till. VA SYD är inte beredda att betala för något externt substrat om 
det inte skulle kunna förbättra restprodukten.

VA SYD ser mycket små affärsrisker med biogasen eftersom de externa 
parterna är tvungna att ta en viss del av rötgasen samt på grund av att VA 
SYD har en alternativ användning av den. Den risken som de ser som störst 
är hur de ska bli av med restprodukten. Restprodukten är en viktig del av 
kretsloppet i biogaskedjan. De ser även driften med externa substrat som 
riskfyllt, det kan till exempel ske störningar i processen som påverkar röt-
ningen vilket kan göra att man eventuellt inte kan ta emot strömmarna som 
kommer in på ett bra sätt.

Ur ett ekonomiskt och driftmässigt perspektiv så ser inte VA SYD det 
som viktigt om rötgasen uppgraderas eller används internt, dock är det vik-
tigt ur ett avtals- och miljöperspektiv. VA SYD har inget intresse av att 
hålla på med uppgradering av rötgas samt affärsrelationerna kring uppgra-
derad biogas eftersom det finns många andra utmaningar i branschen såsom 
enorma kostnadsökningar på grund av krav på reningsverk samt utbyte av 
gamla ledningsnät.

2.6 Borås Energi och Miljö

För en överblick över Borås Energi och Miljö, se den grafiska framställ-
ningen i bilaga 6.

Borås Energi och Miljö har sex affärsområden varav VA är ett och Bio-
gas är ett annat. VA driver åtta avloppsreningsverk varav Gässlösa RV är 
det största. Uppgraderingsanläggningen ägs av Biogas och därmed säljer VA 

15 Sydskånes avfallsaktiebolag. SYSAV är regionens avfallsbolag vilket är samägt av 14 kommuner i södra 
Skåne. 
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rötgas som produceras på reningsverket till Biogas för uppgradering. Priset 
är satt till ett självkostnadspris så att reningsverket ska täcka sina kostnader 
för rötgasproduktionen och målet är att all rötgas ska gå till uppgradering. 
De kostnader som framförallt ingår i beräkningen är bortforsling av centri-
fugerat slam samt kostnader för kraft och värme. Biogas driftar även rötgas-
produktionen och tar betalt av VA för denna drift. Reningsverkets rötgas 
representerar cirka 30 % av rötgasen som Biogas uppgraderar. Biogas äger 
tre publika tankstationer samt en bussdepå för tankning. 65 % av den pro-
ducerade fordonsgasen på Biogas går till bussarna. Priset som Biogas tar för 
den uppgraderade gasen är kopplat till bensinpriset och man har som mål-
sättning med prissättningen att man ska ligga 15–20 % under bensinpriset. 
Från och med i år har biogasverksamheten börjat bli lönsam. 

Biogas ser en affärsrisk om det är så att man förlorar bussarna som kund 
eftersom det är dyrt att köra biogas på flak om man skulle sälja till någon 
annan i regionen. Dock påpekar man att kommunen aldrig riktigt kan gå i 
konkurs och att detta minskar risktagandet. 

Biogas köper i dagsläget in ersättningsgas om inte den egenproducerade 
biogasen räcker till och Biogas har till en viss del konkurrens på försälj-
ningen av gasen från FordonsGas AB i Göteborg.16 Fram till nu har lokal-
trafiken körts av ett kommunalt bolag och därför har det varit naturligt att 
de köper biogasen från Borås Energi och Miljö. Busstrafiken är dock just nu 
ute på upphandling vilket ökar osäkerheten, även ifall det är Borås Energi 
och Miljö som äger utrustningen i bussdepån. 

Borås Energi och Miljö tror att det är viktigt att lyfta ut biogasverksam-
heten från VA eftersom VA:s primära uppgift inte är att producera biogas. 
De exemplifierar med att VA ofta kallar processen slamhantering, jämfört 
med Biogas som ofta kallar det biogasproduktion. Genom att lyfta ut bio-
gasverksamheten från VA har man på VA minimerat sina risker men även 
minimerat sina potentiella vinster från biogasverksamheten. 

Det har varit diskussioner om en samverkan mellan avfall och VA för 
samrötning då det ska byggas ett nytt reningsverk men planerna är osäkra. 
Ett alternativ som även är aktuellt att samla in mer externa slam i regionen 
till det nya reningsverket och öka rötgasproduktionen på detta sätt. 

Om rötgasen istället hade sålts till en extern aktör är det inte säkert att 
VA hade resonerat utifrån självkostnadsprincipen, då hade man eventuellt 
försökt få en vinst och på så sätt tillfört kollektivet pengar. De anser att VA 
på sätt och vis redan nu tillför VA-kollektivet pengar eftersom vinsten som 

16 FordonsGas Sverige AB är ett fordonsgasbolag som bland annat kommersiellt distribuerar svanen-
märkt bilbränsle.

Tabell 2.6. Faktaruta om Borås Energi och Miljö.

Organisationsform Multi-Utility bolag

Ägarstruktur Bolaget ägs av Borås Stad

Antal VA-abonnenter 14 930 abonnenter (2013)

Omsättning Hela bolaget: 933 miljoner kronor (2012)
VA: 145 miljoner kronor (2012)

Renat spillvatten 17,2 miljoner m3 (2012)

Biogasförsäljning Hela bolaget: 3,3 miljoner Nm3 fordonsgas/år (2012)
VA: 2,4 miljoner Nm3 rötgas/år
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görs i Biogas förbättrar overheadkostnader inom Borås Energi och Miljö 
som i sin tur indirekt påverkar VA:s ekonomi. Detta kan vara exempelvis 
vara lägre räntor på grund av att bolagets soliditet förbättras. Denna påver-
kan är dock mycket liten då Biogas omsätter väldigt lite i förhållande till 
VA:s omsättning. 

Huvudresonemanget är att bolaget som stort ska göra vinst och de olika 
affärsområdena inte ska göra vinst på varandra. Viktigt är dock att se VA 
som en samhällsinstitution som är en viktig del av en grön vision om en 
fossilbränslefri stad. VA är inget eget bolag utan en del av Borås Energi och 
Miljö. Borås Energi och Miljö menar att inget dock hindrar VA från att 
göra goda affärer eftersom VA på sätt och vis alltid är affärsdrivande genom 
att man försöker spara kostnader och få in pengar för att hålla nere taxan. 

2.7 Växjö kommun
Tabell 2.7 Faktaruta om Växjö kommuns VA-verksamhet.

Organisationsform Växjö kommun driver sin VA-verksamhet  
i form av förvaltning

Antal VA-abonnenter 71 500 (2013)

Omsättning VA: 172 miljoner (2012)

Renat spillvatten 9,1 miljoner m3/år (2012)

Biogasförsäljning 900 000 Nm3 rötgas/år (prognos)

För en överblick över Växjö kommuns situation, se den grafiska framställ-
ningen i bilaga 7.

Inom Växjö kommun finns en resultatenhet benämnd VA som driver 
bland annat Sundet RV. Det finns även en nystartad resultatenhet för bio-
gas då man under sommaren 2013 var i lanseringsfasen av att börja köra 
stadsbussarna i Växjö på biogas. Det fanns en mindre mottagningsanlägg-
ning på Sundet som VA har byggt tidigare för mottagning av bland annat 
fett och andra pumpbara fraktioner. Denna mottagningen finns kvar och 
man fortsätter ta en mottagningsavgift för dessa externa material. Resultat-
enheten för biogas har nyligen investerat i en utökad anläggning för att ta 
emot ökande mängder matavfall i form av slurry från förbehandlingsanlägg-
ningen på deponin samt hygienisering av allt material i en CAMBI process. 
Det fanns tidigare en uppgraderingsanläggning som var i drift under cirka 
fem år och som låg under VA-verksamheten. Denna uppgraderingsanlägg-
ning har dock tagits ur drift och en ny uppgraderingsanläggning existerar 
nu som ligger under resultatenheten för biogas. 

Samtliga nya investeringar som har med det nya biogasupplägget att göra, 
har belastat resultatenheten för biogas. Resultatenheten för biogas betalar 
dock inte för att man utnyttjar de gamla investeringarna som VA gjort tidi-
gare eftersom man anser att en viss uppdatering av en del utrustning har 
skett i och med nysatsningen vilket skapar en jämnvikt enheterna emellan. 

Eftersom rötgasen tidigare användes för el och värme internt så ersätter 
resultatenheten för biogas VA för de kostnadsbesparingarna man skulle gjort 
inom VA vid intern användning av rötgasen. Resultatenheten för biogas 
ersätter dock inte VA per Nm3 rötgas som det nya systemet skapar. Ersätt-
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ningen är baserad på vad man beräknat att snittproduktionen har varit de 
tre sista åren med det tidigare systemet. Resultatenheten för biogas ersätter 
sedan VA för de inköp VA måste göra för att kompensera för den rötgas som 
istället nu går till uppgradering. 

Man har ungefär beräknat att man producerade cirka 1 200 000 Nm3 
rötgas tidigare på reningsverket och att man 2013 kommer producera cirka 
1 500 000 Nm3 rötgas. Man har beräknat att cirka 900 000 Nm3 kom-
mer gå till uppgradering. Resultatenheten för biogas kommer då att ersätta 
VA för 600 000 Nm3 rötgas eftersom 600 000 Nm3 är vad som saknas till 
1 200 000 Nm3 rötgas. Ersättningen skall motsvara värdet av el och värme-
produktion med gasmotor för denna mängd rötgas. Ersättningen baserar sig 
på rådande priser på el och värme vid motsvarande förbränning av pellets. 
För att tydliggöra vid en produktionsökning: Rötgasproduktionen i fram-
tiden ökar till 1 600 000 och fordonsgasproduktionen ökar så att det krävs 
1 500 000 Nm3 rötgas till uppgradering. Detta innebär att endast 100 000 
Nm3 rötgas återstår för intern användning på reningsverket och de får där-
med ersättning för 1 100 000 Nm3 av resultatenheten för biogas trots att 
VA producerar 1 600 000 Nm3 rötgas och ”säljer” 1 500 000 Nm3 rötgas till 
resultatenheten för biogas. Det är dock ingenting som hindrar Växjö kom-
mun att förändra den referensproduktion på 1 200 000 Nm3 rötgas om till 
exempel antalet anslutna ökar i framtiden.

Vissa rörliga kostnader på VA som är beroende av mängd Nm3 rötgas 
kommer även ersättas av resultatenheten för biogas. När det gäller hygieni-
seringsinvesteringar i det nya systemet så anser man att VA eventuellt gyn-
nas så det kan komma att uppstå diskussioner om VA ska vara med och 
betala för dessa investeringar. När det gäller de ökade rötresterna så tar VA 
hand om denna del och får ersättning per extra ton hanterat material av 
resultatenheten för biogas.

Man har beräknat att cirka hälften av den totala gasproduktionen i det 
nya systemet kommer härstamma från avfall och hälften från avloppsslam-
met. Upplägget ska vara neutralt gentemot VA-kollektivet. När det gäller 
försäljning av uppgraderad biogas från resultatenheten för biogas så finns 
det en tankstation som ägs av en mindre privat distributör samt en egen 
tankningsmöjlighet i bussdepån. Man hade tidigare en egen publik tanksta-
tion men man har numera gjort sig av med denna. Det var mycket admi-
nistration med detta som Växjö kommun nu slipper. Man har avtal att i 
dagsläget förse bussarna med biogas men produktionen räcker inte riktigt 
till eftersom man sedan tidigare även har avtal om att sälja en viss mängd 
till den privata distributören. Den privata distributören kommer därmed 
att tillgodose bussarna med biogas till den del Växjö kommun inte direkt 
kan leverera till bussarna. Växjö kommun säljer gasen till den privata distri-
butören till ett billigare pris än det pris som existerar i bussdepån gentemot 
bussbolaget. 

Affärsrisken har tydligt lyfts ut från VA och det enda som Växjö kom-
mun kan se som risk är att man belastar verket hårdare när man tar in mer 
material. Man räknar med att gå med ett underskott på resultatenheten för 
biogas de närmsta 10 åren.
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Att VA skulle hantera och investera i det nya systemet är osannolikt efter-
som man troligen skulle bedömt det som för hög risk då det inte finns 
vinstpotential på kort sikt. Om en extern aktör skulle skött uppgraderingen 
är det troligt att man skulle vilja ha vinst och säkerställa att det är en klart 
bättre affär än att använda rötgasen internt. 

När det gäller var investeringar helst görs så kommer det troligen ske där 
det gör mest effekt. Är det mer effektivt att utveckla renhållningssidan är det 
där investeringar kommer att göras.
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3 Analys och diskussion

3.1 Prissättningsmetoder

Analysen är uppdelad i tre huvuddelar efter forskningsfrågorna som åter-
finns i avsnitt 1. Följande första del behandlar hur priset bestäms när biogas 
från VA-verksamheter säljs vidare till andra aktörer.

3.1.1 Tre huvudsakliga prissättningsmetoder

Studien har identifierat tre olika metoder för hur VA-verksamheter prissät-
ter sin framställda biogas. Även ifall dessa tre metoder har inbördes varia-
tioner och skiljer sig åt ur vissa aspekter så kan man särskilja: marknadspris-
sättning, alternativanvändningsprissättning och självkostnadsprissättning.

Tabell 3.1.1 Sammanställning över vilka olika prissättningsmetoder respektive 
VA-verksamhet i studien använder sig av.

Marknads-
prissättning

Alternativanvändnings-
prissättning

Självkostnads-
prissättning

SYVAB
Motala kommun

Stockholm Vatten
VA SYD
Växjö kommun

Tekniska verken
Borås Energi och Miljö

3.1.2 Marknadsprissättning

Ett marknadspris är när marknaden är i jämnvikt ur mikroekonomiska 
termer och innebär att priset har bestämts utifrån utbjuden kvantitet och 
efterfrågad kvantitet (Bergh & Jakobsson 2010). Marknadspris uppstår på 
fria marknader där det existerar konkurrens. Detta eftersom marknadspriset 
baseras på vad produkten är värd på en öppen marknad med flera aktö-
rer (Ax, Johansson & Kullvén 2001). Ett marknadspris är alltså när priset 
avspeglar ett aktuellt marknadsläge och ett marknadspris kan anses ”rätt-
vist” för båda parter då man betalar respektive får betalt för vad en produkt 
kan anses vara ”värd”. 

Marknadsprissättning sker till exempel i fallet med SYVAB. Det kan fast-
ställas att det i detta fallet sker affärsmässiga förhandlingar med två kunder 
och att VA-verksamheten aktivt strävar efter runt 30 % vinstmarginal på 
biogasverksamheten. En aktör såsom Motala kommun är även den intres-
serad av en vinstmarginal och förhandlar kring priserna med en kund. Man 
har en önskan om vinst och därmed är det också en typ av marknadspris-
sättning även i detta fallet. Det har inte kunnat fastställas om de båda fal-
len har samma pris på sin fordonsgas på grund av att sådana uppgifter kan 
skada affärsrelationer. Båda VA-verksamheterna agerar under viss konkur-
rens samt försöker maximera priset på den fordonsgas som säljs och därmed 
torde de ha ungefär samma prisbild. Att notera är dock att det existerar 
regionala skillnader i priset på fordonsgas på grund av dess varierande utbud 
och efterfrågan i regionerna (Riksdagen 2008-2).

Det är tydligt att man i fallet med SYVAB drivs av affärsmässighet och 
en önskan om vinst. Bakgrunden är att man i detta fall sett säkra investe-
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ringar och ansett att man kan axla ansvaret med att både uppgradera och 
till viss del även distribuera fordonsgas. På grund av att investeringar har 
gjorts så önskar SYVAB återbetalning av dessa investeringar. Det existerar 
även ett mål om att få avkastning för dessa investeringar genom att göra en 
vinst. Prissättningen utgår därför från ett vinstintresse och priset sätts till ett 
gällande marknadspris baserat på utbud och efterfrågan. Motala kommun 
använder sig också av en typ av marknadsprissättning men säljer samtlig 
fordonsgas till endast en kund. Motala kommun försöker driva biogasverk-
samheten med vinst eftersom de har investerat i biogasproduktion och upp-
gradering.

Sammanfattningsvis så sker alltså marknadsprissättning i två av de sju 
fall som ingår i studien. Både i fallet med SYVAB och i fallet med Motala 
kommun så äger respektive VA-verksamhet sina egna uppgraderingsanlägg-
ningar och säljer fordonsgas till externa kunder.

3.1.3 Alternativanvändningsprissättning 

När det gäller alternativanvändningsprissättning så refereras detta ofta till 
som ”självkostnadsprincip” i branschen. Dock bör det påpekas att en själv-
kostnad torde innebära vad något kostar företaget eller organisationen i form 
av direkta kostnader samt en fördelning av indirekta kostnader (Andersson, 
2008). Denna rapport har därmed valt att skilja på prissättning som sker 
utifrån kostnadsbesparingar vid en alternativ användning och prissättning 
som sker utifrån en direkt självkostnadskalkyl för rötgasproduktion. Även 
ifall typfallen i studien ibland refererar till de båda metoderna som samma 
sak. Ordet ”alternativanvändningsprissättning” är ett begrepp som används 
i denna rapport då något annat tillfredställande begrepp för denna pris-
sättning inte kunnat urskiljas i litteraturen. Begreppet alternativanvändning 
syftar på de kostnadsbesparingar man skulle gjort i en alternativ situation 
som antingen existerar eller som hypotetiskt skulle kunna existera. Man kan 
likna resonemanget med begreppet kalkylränta vilket används vid investe-
ringskalkylering och som tar hänsyn till att kapital kan ge avkastning vid en 
alternativ användning.17

Alternativanvändningsprissättning sker bland annat i typfallen med 
Stockholm Vatten och VA SYD. I båda fallen ägs uppgraderingsanläggning-
arna av externa aktörer. Ett undantag är VA SYDs anläggning i Ellinge där 
man äger sin egen uppgraderingsanläggning. Dock har det i denna rap-
port föredragits att Sjölunda RV representerar typfallet med VA SYD bland 
annat eftersom Sjölunda RV är störst och intervju har skett med ansvarig 
där. Valet innebär mer relevant och tillförlitlig information. Ellingeverkets 
uppgraderingsanläggning är dessutom egenhändigt byggd i ett mycket 
tidigt skede och verket är till 95 % belastat av Procordia Foods vilket gör 
reningsverket något speciellt. Stockholm Vatten och VA SYD äger alltså där-
med inte sina uppgraderingsanläggningar och de säljer rötgasen till ett pris 
som motsvarar de kostnadsbesparingar man skulle gjort vid en alternativ 
användning av rötgasen. De båda typfallens beräkningar och resonemang är 
lika varandra och innebär att man räknar på vilka kostnadsbesparingar man 

17 Se till exempel Yard 2001 för grundläggande förståelse om kalkylränta.
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skulle gjort av värme och kraftproduktion med tillhörande el-certifikat vid 
intern användning av rötgasen. Man beräknar sedan kostnadsbesparingens 
förändringar med hjälp av olika energipriser och faktorer för att avspegla 
den alternativa situationens förändringar. 

En variant av alternativanvändningsprissättning som framkommer i rap-
porten är den modell som Växjö kommun använder sig av i sin nyligen 
utbyggda biogasverksamhet. I de andra fallen där man tar hänsyn till den 
alternativa användningen för rötgasen så har ersättningen till VA beräknats 
utifrån hur mycket rötgas som man levererar. Växjö kommun har ett lik-
nande upplägg, dock har de även ett tak på ersättningen eftersom VA endast 
ersätts upp till den produktionen som de hade innan biogasverksamheten 
byggdes ut. Den tidigare produktionen agerar alltså då referensproduktion. 
Detta innebär att VA varken tjänar eller förlorar på om deras rötgasproduk-
tion ökar eller minskar när taket väl är nått förutsatt att den uppsatta refe-
rensproduktionen inte ändras. Den mängd rötgas som produceras utöver 
referensproduktionen kommer vara ersättningsfri förutsatt att de levererar 
den till kommunens fordonsgasuppgradering. 

Sammanfattningsvis sker alltså alternativanvändningsprissättning i tre av 
sju fall och i dessa fall ser man på vilka kostnadsbesparingar man skulle gjort 
inom VA-verksamheten om man utnyttjade biogasen internt på renings-
verken för kraft- och värmeproduktion. I alla tre fall äger man inte upp-
graderingsanläggningar och i två av dessa tre fall säljs rötgasen till externa 
kunder. I det tredje fallet säljer man rötgasen till en annan resultatenhet 
inom kommunen.

3.1.4 Självkostnadsprissättning

Självkostnadsprissättning är som tidigare nämnt en prissättning utifrån 
direkta kostnader samt en fördelning av indirekta kostnader. Metoden 
innebär att man på VA-verksamheten ser på vilka kostnader man har för 
att producera rötgasen och man sätter sedan försäljningspriset motsvarande 
den beräknade kostnaden. Självkostnadsprissättning sker i två av sju fall 
och de VA-verksamheter i studien som använder sig av självkostnadspris-
sättning är Borås Energi och Miljö och Tekniska verken. I båda fallen äger 
VA inte uppgraderingsanläggningar och i båda fallen säljs rötgasen vidare 
till en annan division eller enhet inom samma Multi-Utility bolag. I Borås 
Energi och Miljö affärsområde Vatten ser man bland annat på kostnaderna 
för bortforsling av centrifugerat slam samt kostnaderna för värme och kraft 
som krävs för rötgasproduktionen. I Tekniska verkens Division Vatten tittar 
man på liknande kostnader samt även kostnader för förnyelseinvesteringar 
inom rötningsdelen. 

3.1.5 Prissättningen varierar beroende på till vem gasen säljs

Vad som framkommit i flera fall i studien är att VA:s syn på prissättningen 
skiljer sig beroende på om det är ett bolag eller avdelning inom kommunen 
eller om det är en extern aktör som ska köpa biogasen. I de fall där båda 
avdelningarna ingår i samma kommunala Multi-Utility bolag som vid Tek-
niska verken och Borås Energi och Miljö framkommer det att eftersom man 
ingår i samma bolag så är det mer godtagbart för VA att inte göra vinst. I 
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båda dessa fallen används en självkostnadsmetod, vilket torde leda till ett 
lägre pris än vid alternativanvändningsmetoden ger och i än högre grad till 
ett pris under vad marknadsprissättningsmetoden ger. I de fall då alternativ-
användningsmetoden används säljs gasen i två av tre fall till en extern aktör. 
I det fallet då rötgasen säljs inom kommunen med alternativanvändnings-
metoden (Växjö kommun) är det en variant med ett tak för ersättningen 
som troligen är mindre fördelaktigt för VA än de andra två fallen då alter-
nativanvändningsmetoden används. I båda fallen då marknadsprissättning 
används och ett tydligt vinstintresse existerar så säljs biogasen till externa 
kunder och investeringar har gjorts för fordonsgasframställning. I de fall 
då biogasen säljs till helt externa aktörer är alltså VA mer benägen om att få 
en högre ersättning för biogasen och därmed skapa vinst i sin biogasverk-
samhet. Stockholm Vatten har dock visat sig vara ett undantag från denna 
slutsats då de säljer rötgasen till en aktör utanför kommunen utan ett uttalat 
vinstintresse. Det framkommer dock att Stockholm Vatten inte skulle haft 
något emot att göra en eventuell vinst på sin biogasverksamhet. 

Vid en hypotetisk fråga till de verksamheter som säljer internt om de 
skulle sålt till samma låga pris om biogasen lämnade bolaget eller kommu-
nen, i vilka de ingår, har svaret på flera håll varit att vinstintresset troligen 
skulle varit större. 

Sammanfattningsvis pekar ovan resonemang på att vinstintresset inom 
VA är större om den potentiella vinsten annars lämnar kommunen eller 
bolaget som VA-verksamheten ingår i. 

3.2 Biogasverksamhetens ekonomiska  
påverkan på VA-verksamheten

Följande del av analys och diskussion behandlar andra forskningsfrågan och 
diskuterar därmed hur biogasverksamhet påverkar ekonomin inom VA-
verksamheterna samt hur dess avgifter gentemot VA-kollektivet påverkas. 

3.2.1 Ekonomisk påverkan varierar  
beroende på prissättningsmetoden

Den ekonomiska påverkan av biogasverksamhet på VA-verksamheter är 
kopplat till vilken prissättningsmetod man använder i VA-verksamheten vid 
försäljning av biogas. Beroende på hur man väljer att prissätta och hantera 
sin försäljning av rötgas och i vissa fall fordonsgas från VA-verksamheter så 
varierar den ekonomiska påverkan. Detta beror på att prissättningsmetoden 
påverkar vilka intäkter som inflyter till VA-verksamheten. Hur de olika pris-
sättningsmetoderna kan påverka ekonomin inom VA-verksamheten redo-
görs det för nedan. 

3.2.2 Marknadsprissättning påverkar VA-verksamhetens ekonomi

En identifierad prissättningsmetod är marknadsprissättning. Denna metod 
har med hög sannolikhet störst inverkan på VA-verksamhetens ekonomi. I 
fallet med SYVAB, som använder sig av en marknadsprissättning, har man 
gjort två olika resultatenheter inom bolaget; VA-verksamhet och biogas-
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verksamhet. Resultatenheten för biogas är skapad för att man ska kunna 
särskilja och mäta vinsten på biogasverksamheten som sker inom bolaget. 
Även ifall biogasverksamheten har en egen resultatenhet så är den kopplad 
till VA-avgiften precis som VA-verksamhetens övriga intäkter och kostna-
der. Vinst och eventuell förlust på biogasverksamheten hänförs alltså i detta 
fallet direkt till VA-kollektivet. Man har därmed inte haft som målsättning 
att göra biogasverksamheten neutral gentemot VA-kollektivet. Biogasverk-
samheten har hela tiden gått med vinst sedan introduktionen 2009 (2009 
gick det runt break-even) vilket innebär att biogasverksamheten aldrig haft 
en negativ påverkan på ekonomin. I SYVAB:s fall existerar det en påverkan 
på VA-avgiften genom en årlig avgiftsreduktion enbart på grund av bio-
gasverksamhet på hela 4–5 %. Då biogasverksamheten inom VA brukar 
vara en mindre post i förhållande till den övriga omsättningen är detta en 
betydande siffra.

Inom Motala kommuns VA-verksamhet har man inte kunnat följa upp 
biogasverksamhetens nettopåverkan eftersom det än så länge inte skett 
någon fullständig särkontering och resultatuppföljning på biogasverksam-
heten. Det är alltså svårt att reda ut vilken påverkan biogasverksamheten 
egentligen har haft på deras ekonomi. Oavsett vilken påverkan som biogas-
verksamheten haft så står det dock klart att oavsett om de gör en vinst eller 
förlust så kommer detta ge en påverkan på ekonomin eftersom biogasverk-
samheten är direkt kopplat till VA-verksamhetens ekonomi. En anledning 
till att man inom Motala kommun använder sig av marknadsprissättning 
och försöker göra vinst på biogasverksamheten är att man gjort investe-
ringar i bland annat uppgraderingsanläggningar. Eftersom investeringarna 
skapar kapitalkostnader samt även till viss del extra driftskostnader så finns 
det en sannolikhet att biogasverksamheten har en negativ påverkan på VA-
verksamhetens ekonomi. Det är dock även sannolikt att biogasverksamhe-
ten skapar en positiv påverkan om intäkterna överstiger dess kostnader, vil-
ket är deras målsättning. Eftersom Motala kommuns VA:s ekonomi direkt 
är kopplat till VA-avgiften är en påverkan på deras ekonomi även en påver-
kan på VA-avgiften. Hur stor denna påverkan är har dock varit svårt att 
fastställa. Även ifall SYVAB och Motala kommun har liknande upplägg så 
bör det belysas att SYVABS fordonsgasförsäljningen är avsevärt större än 
Motala kommuns fordonsgasförsäljning. SYVAB har nästintill 10 gånger 
så stor produktion av fordonsgas jämfört med Motala kommun. Precis som 
vid många andra produktioner så existerar det stora skalfördelar att hämta 
vid fordonsgasuppgradering. Kostnaden för att uppgradera biogas till for-
donsgas kan variera upp till 4 gånger beroende uppgraderingsanläggningens 
kapacitet (Länsstyrelsen, 2009). Detta innebär att Motala kommun med 
stor sannolikhet har större kostnad per Nm3 fordonsgas som uppgraderas, 
vilket ökar riskerna för förluster. 

Sammanfattningsvis kan man säga att i de fall som VA-verksamheten 
använder sig av en marknadsprissättning så skapas den en tydlig påverkan 
på både VA-verksamhetens ekonomi och dess avgifter gentemot VA-kol-
lektivet. Vad som dock bör tydliggöras är att det inte endast är själva pris-
sättningsmetoden som påverkar ekonomin utan att risktagande och gjorda 
investeringar är påverkande faktorer, vilka i sin tur påverkar valet av pris-
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sättningsmetod. Detta diskuteras närmare i bland annat avsnitt 3.2.6. och 
3.2.7.

3.2.3 Alternativanvändningsprissättning – ett nollsummespel

Alternativanvändningsprissättning har som syfte att säkerställa att biogas-
verksamheten inte har någon påverkan på VA-verksamhetens ekonomi. 
Detta eftersom man i dessa fall har prissatt rötgasen efter VA-verksamhe-
tens alternativa användning av rötgasen. Alternativ användning har i alla 
fallen beräknats som uppvärmning samt kraftproduktion med tillhörande 
el-certifikat. I flera fall behålls dessutom möjligheten till den alternativa 
användningen i form av gasturbiner vilket innebär att VA-verksamheten 
fortfarande har möjlighet att själva utnyttja gasen även om kunden inte tar 
rötgasen som de producerar. Resultatet blir att oavsett om rötgasen säljs 
vidare, används internt eller det sker en kombination så får VA-verksam-
heten samma nettoeffekt mellan intäkter och kostnader. Alternativanvänd-
ningsmetoden kan därför benämnas som ett nollsummespel gentemot en 
alternativ situation. Nollsummespelet innebär att VA-verksamhetens eko-
nomi bör påverkas i mycket liten utsträckning av biogasverksamheten i de 
fall då denna prissättningsmetod används. Eftersom man i dessa fall inte 
heller har investerat i någon uppgraderingsanläggning samt låter andra till 
största delen ta ha hand om marknaden så är affärsriskerna små.

Både VA SYD och Stockholm Vatten använder sig av en alternativan-
vändningsmetod när de prissätter sin rötgas. VA SYD är indifferenta ur ett 
ekonomiskt perspektiv när det gäller om rötgasen säljs till de externa aktö-
rerna för uppgradering eller om de använder gasen själva eftersom de får 
betalt för vad de skulle sparat vid en alternativ användning. Det existerar 
dessutom mycket små affärsrisker inom VA SYD då de alltid har en alter-
nativ användning för rötgasen som skapar likvärdiga kostnadsbesparingar i 
fall deras kunder ej skulle köpa deras rötgas. Stockholm Vattens situation 
är mycket lik och även ifall de inte har gjort någon vinst- eller förlustut-
räkning på biogasverksamheten anser de att biogasverksamheten är neutral 
gentemot deras ekonomi och VA-avgifter eftersom de använder en modell 
som syftar till detta. 

När det gäller Växjö kommuns prissättningsmodell så är det även där, i 
likhet med VA SYD och Stockholm Vatten, ett nollsummespel gentemot 
alternativsituationen. Skillnaden är att Växjö kommuns prissättningsmodell 
endast är ett nollsummespel gentemot den ursprungliga alternativsituatio-
nen eftersom Växjö kommun har ett tak i mängd Nm3 rötgas för när VA 
slutar få ersättning för den producerade rötgasen som säljs vidare. Detta tak 
bygger på den produktionskapacitet som VA hade innan biogasverksamhe-
ten utvecklades och byggdes ut under 2013. För att reda ut om man i denna 
modell är neutral gentemot den alternativa situationen när taket väl är nått 
krävs ett hypotetiskt resonemang kring om VA verksamheten i en alternativ 
situation skulle ha ökat sin rötgasproduktion eller inte. Det bör dock vägas 
in att detta mer är en principiell fråga eftersom den ekonomiska påverkan 
i praktiken bör vara mycket liten på grund av biogasverksamhetens ringa 
omsättning i förhållande till hela VA-verksamhetens övriga omsättning. 
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Växjö kommuns upplägg är alltså helt neutralt gentemot VA-kollektivet, 
i alla fall i förhållande till deras tidigare situation, eftersom de får intäkter 
för de kostnadsbesparingar de tidigare hade. Ska resonemanget hålla om 
en neutralitet gentemot alternativsituation så förutsätts det dock att VA-
verksamhetens rötgasproduktion inte skulle ökat med tiden i en alternativ 
situation. Vad som dock även bör tilläggas är att den referensproduktion 
man använder sig av är möjlig att justera. Det är till exempel möjligt för 
Växjö kommun att öka referensproduktionen proportionerligt om antalet 
anslutna till VA ökar i Växjö. 

3.2.4 Vilken påverkan har självkostnadsprissättning på ekonomin?

När det gäller självkostnadsprissättning är syftet även där att biogasverksam-
heten inte ska påverka VA-verksamhetens ekonomi, precis som resonemanget 
med prissättning utifrån den alternativa användningen. VA-verksamheterna 
försöker alltså även här genom sin prissättning skapa en situation där bio-
gasverksamheten inte påverkar deras ekonomi. Om man dock sätter själv-
kostnadsprissättning i relation till alternativanvändningsprissättning där det 
sistnämnda nyligen benämndes som ett nollsummespel så torde självkost-
nadsprissättning inte vara ett nollsummespel. Detta eftersom man inte tar 
hänsyn till de kostnadsbesparingar man gjorde tidigare eller de kostnads-
besparingar man kunde gjort i en hypotetisk alternativ situation. Eftersom 
rötgasen kan skapa kostnadsbesparingar vid intern användning så är rötga-
sen för VA-verksamheterna en säker tillgång med ett visst värde. Säljer man 
tillgången under detta säkra värde kan det ifrågasättas om man verkligen 
säljer till ett självkostnadspris. Dock är, som tidigare nämnt, självkostnads-
prissättningens ekonomiska definition att man säljer något för dess direkta 
kostnader och fördelade indirekta kostnader. Ett självkostnadspris tar alltså 
inte hänsyn till den alternativa användningen. Man kan uttrycka det som så 
att om självkostnadsprissättning används, så skapas det inga direkta kostna-
der för VA-verksamheten som beror på biogasframställning men man täcker 
dock inte upp de givna alternativa kostnadsbesparingarna man skulle gjort 
om man använde rötgasen på det mest ekonomiska sättet i verksamheten. 
Eftersom man inte heller i dessa fall har investerat i några uppgraderingsan-
läggningar samt låter andra enheter helt ta hand marknaden så är affärsris-
kerna i denna metod minst för VA-verksamheterna.

Vilket av de två senare prissättningsmetoderna som egentligen är ett noll-
summespel är något otydligt då det beror på hur man resonerar kring situa-
tionen och VA:s kostnader. En alternativanvändningsprissättning bör dock ses 
som en mer ekonomiskt neutral prissättningsmetod gentemot VA-kollektivet 
i förhållande till självkostnadsprissättning baserat på ovanstående resonemang.

3.2.5 Risk för felberäkningar

I de fall där VA-verksamheterna strävar efter en så liten ekonomisk påverkan 
som möjligt, alltså prissätter rötgasen till ett pris beräknat på den alternativa 
användningen eller självkostnaden, så finns det en risk att man inte rik-
tigt lyckas beräkna detta pris till fullo. Vid felräkningar kan VA-kollektivets 
avgifter påverkas antingen positivt eller negativt trots att VA-verksamheten 
ämnar att göra biogasproduktionen till något som inte ska påverka deras 
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ekonomi. Risk för felberäkningar kan till exempel bero på att det ibland är 
svårt att skilja på gemensamma utgifter som rör VA:s allmänna verksamhet 
respektive biogasverksamhet. Vid beräkningarna använder man även olika 
schabloner, fördelningsnycklar och indexeringar vilket också kan leda till 
felberäkningar. En svårighet vid alternativanvändningsmetoden är till exem-
pel att bedöma hur mycket rötgas som skulle facklats i alternativsituationen 
och därmed inte bidragit till kostnadsbesparingar i alternativsituationen. En 
svårighet i självkostnadsmetoden är att både principiellt och tekniskt skilja 
på el och värmeförbrukning som är hänförbart till rening respektive rötgas-
produktion. Det kan också vara så att det sker bristfällig ekonomisk uppfölj-
ning på biogasverksamheten vilket kan leda till felaktigheter i kalkyler. Det 
har inte kunnat redas ut i denna studie hur stora felräkningar som existerar 
men ingenting tyder på att det är några större belopp det rör sig om. Samt-
liga organisationer strävar efter att få en så väl utförd beräkning som möjligt. 
Biogasverksamheten är dessutom en relativt liten post i VA-verksamheternas 
budget vilket minskar påverkan på ekonomin i sin helhet. Med detta sagt 
är det därför troligen en liten påverkan på VA-kollektivets avgifter när pri-
set sätts utifrån den alternativa användningen eller självkostnaden även när 
man väger in risken för eventuella felberäkningar. 

3.2.6 Ekonomisk påverkan är kopplat till affärsrisker  
och investeringar inom uppgradering

Tidigare resonemang var att prissättningsmetoden är en påverkande fak-
tor till hur VA-verksamheternas ekonomi påverkas av biogasverksamhet. 
Vad som dock är viktigt att lyfta fram är att prissättningsmetoden beror 
på vilket affärsupplägg VA-verksamheten har kring sin biogasverksamhet. 
Vad som tydligt har kunnat identifierats i studien är att biogasverksamhe-
tens påverkan på VA-verksamheternas ekonomi är starkt kopplat till vilken 
affärsrisk VA-verksamheterna tar. Desto högre risk en VA-verksamhet tar 
med sin biogasverksamhet desto högre påverkan kan biogasverksamheten ha 
på VA-verksamheternas ekonomi. Likaså gäller att desto lägre affärsrisk VA-
verksamheten är villig att utsätta sig för desto mindre potentiell påverkan 
blir det även på deras ekonomi och avgifter. Detta gäller både potentiella 
vinster och förluster. 

Vad som framförallt avgör vilka affärsrisker VA-verksamheter tar, är vilka 
investeringar som görs och på vilket sätt man är verksam i biogasproduk-
tionskedjan. Det är därför intressant att sammanställa vilka investeringar 
typfallen har gjort samt hur deras distribution ser ut. 

Tabell 3.2.6.1 Sammanställning över VA-verksamheter som använder sig av 
marknadsprissättning.

VA-verksamhet Uppgradering Distribution

SYVAB Äger egen 
uppgraderingsanläggning

Säljer fordonsgas till 
AGA och E.ON

Motala kommun Äger egen 
uppgraderingsanläggning

Säljer fordonsgas till 
Svensk Biogas AB

Det framgår ovan att alla de VA-verksamheter där studien har identifie-
rat en marknadsprissättning äger sina egna uppgraderingsanläggningar och 
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säljer till helt externa aktörer. I dessa fall är den (potentiella) ekonomiska 
påverkan som störst och detta beror på att man gjort direkta investeringar i 
bland annat uppgraderingsanläggningar samt är verksam till viss del inom 
distribution av färdig fordonsgas. Även ifall man inte direkt distribuerar 
till slutkunder så har båda VA-verksamheterna någon typ av affärsmässig 
relation med minst en extern aktör. Detta kan liknas med distribution i 
grossistform och någon typ av marknadsaktivitet. Investeringar och försälj-
ningsverksamhet skapar kapitalkostnader, behov av försäljningsresurser och 
drift av uppgraderingsanläggningen för att ta några exempel som skapar 
kostnader och i sin tur affärsrisker. Detta driver på en önskan om vinst. En 
önskan om vinst skapar marknadsprissättningen.

Tabell 3.2.6.2 Sammanställning över VA-verksamheter som använder sig av 
alternativanvändningsprissättning.

VA-verksamhet Uppgradering Distribution

Stockholm Vatten Scandinavian Biogas 
Fuels International äger 
uppgraderingsanläggning

Säljer rötgas till 
Scandinavian Biogas 
Fuels International

VA SYD E.ON respektive Lunds 
Energi äger de båda upp-
graderingsanläggningarna

Säljer rötgas till E.ON 
respektive Lunds Energi

Växjö kommun Resultatenhet utanför VA 
äger uppgraderingsan-
läggning

Säljer rötgas till intern 
kommunal resultatenhet

Ovan är en sammanställning av de VA-verksamheter som använder sig av 
alternativanvändningsprissättning. Återigen bortses det från att VA SYD 
även har egen uppgradering och försäljning av fordonsgas på Ellingeverket 
eftersom situationen där är något speciell. Samtliga VA-verksamheter ovan 
försöker skapa ett nollsummespel av biogasverksamheten gentemot VA-
verksamhetens ekonomi. Ingen av VA-verksamheterna ovan har kostnader 
för egen uppgradering och de har dessutom en säker alternativ användning 
för rötgasen vilket innebär att affärsriskerna sjunker och sänker den ekono-
miska påverkan till ett nollsummespel i förhållande till en alternativ situa-
tion. Det existerar alltså av dessa anledningar ingen ekonomisk påverkan av 
biogasverksamheten på VA-verksamheten och dess avgifter.

Tabell 3.2.6.3 Sammanställning över VA-verksamheter som använder sig av 
självkostnadsprissättning.

VA-verksamhet Uppgradering Distribution

Tekniska verken Resultatenhet utanför 
VA äger uppgraderings-
anläggning

Säljer rötgas till intern 
resultatenhet i bolaget

Borås Energi och Miljö Resultatenhet utanför 
VA äger uppgraderings-
anläggning

Säljer rötgas till intern 
resultatenhet i bolaget

Den tredje prissättningsmetoden som identifierats är självkostnadspris-
sättning. Ovan är en sammanställning med de VA-verksamheter som har 
beräknat vad det kostar att framställa rötgasen och sedan säljer den vidare 
till detta pris. Både Tekniska verken och Borås Energi och Miljö säljer röt-
gasen till en resultatenhet utanför VA-verksamheterna men internt inom ett 
och samma Multi-Utility bolag. VA-verksamheterna har varken kostnader 
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för investeringar eller drift av uppgraderingsanläggningarna men det finns 
en sannolikhet att de skulle haft större kostnadsbesparingar i en alternativ 
situation än vad de får intäkter i dagsläget. Det finns därmed en potentiell 
ekonomisk påverkan även ifall det inte uppstår direkta kostnader. Anled-
ningen till att man kan se att självkostnadsprissättning påverkar ekonomin 
är återigen på grund av att man kan ställa det i relation till nollsummespelet 
som uppstår vid alternativanvändningsprissättning.

3.2.7 Hantering av uppgradering och distribution  
ökar VA-verksamheters risktagande

Som tidigare nämnt så kan ökade risker skapa ekonomisk påverkan. Att 
lyfta ut uppgradering och distributionsverksamheten från VA-verksamheten 
påverkar VA-verksamheters risksituation. Förutom att VA-verksamheten 
då slipper kapitalkostnader så är det för VA-verksamheter mindre riskfyllt 
att endast hantera rötgasproduktion18 än att även sköta uppgradering och 
distribution. Risker uppstår både när det gäller drift och affärer när VA 
involverar sig i uppgradering och distribution. Risk med drift minskar när 
de endast hanterar slammet och rötgasen bland annat eftersom man på VA-
verksamheter har stor erfarenhet av slam- och rötgashantering men inte lång 
erfarenhet av uppgradering och distribution. Dock kan uppgraderingsverk-
samhet även skapa större intäkter eftersom försäljningspriset och margina-
lerna i den uppgraderade gasen är större. Detta innebär att risktagandet med 
uppgradering är direkt kopplat till ökad potentiell vinst och förlust. 

Det framkommer inte i något fall att man kan behålla vinst på biogas-
verksamheten utan att verksamheten tar större risker. VA-verksamheten 
kan alltså inte ha någon högre vinstpotential utan att investera i uppgrade-
ringsanläggningar. Detta ter sig naturligt eftersom den aktör som investerar, 
alltså står med huvudsakliga affärsrisken, är mån om att överskottet ska gå 
till dem för återbetalning av investeringen. Den som står utanför investe-
ringen får heller inte ta del av ett eventuellt överskott. Att risk och vinstpo-
tential hör ihop är en relativt vedertagen ekonomisk teori. Anledningen till 
att det är svårt att göra vinst på endast rötgashantering är bland annat på 
grund av att det inte finns någon öppen marknad för rötgas då det är svårt 
och ineffektivt att transportera rötgas några längre sträckor. 

Sammanfattningsvis har VA-verksamheter som inte investerar i uppgra-
dering och därmed inte tar några större affärsrisker, ingen större potentiell 
vinst att se fram emot. När VA-verksamheter dock sysslar med uppgrade-
ring och distribution så ökar affärsriskerna vilket i sin tur ökar biogasverk-
samhetens potentiella ekonomiska påverkan på VA-verksamheten, positiv 
som negativ.

3.2.8 Samrötning påverkar risksituationen  
och kan därmed påverka ekonomin

Att vara aktiv inom samrötning och hantera externa substrat är liksom 
verksamhet inom uppgradering något som kan öka riskerna för eventuella 

18 Rötgasproduktion benämns ibland av VA-verksamheter som slamhantering. Detta påminner en om 
att denna delprocess faktiskt är ett naturligt moment i rening av vatten och att rötgasproduktionen 
därmed på sätt och vis kan ses som en bonus inom VA.
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förluster men troligen även inbringa större vinster till VA. Riskerna vid sam-
rötning kan öka både inom driften och inom den affärsmässiga situationen, 
precis som vid uppgraderingsverksamhet. Ökade risker inom driften på 
grund av samrötning kan till exempel vara på grund av att utrustning slits 
mer, att rötprocessen störs eller att det krävs ökade resurser för att samröta. 
När det gäller affärsrisker kopplat till samrötning kan det till exempel röra 
sig om brist på substrat eller större svårigheter att göra sig av med rötresten. 
Att göra sig av med rötrester är svårare vid samrötning på grund av att fler 
skadliga ämnen kan ingå i rötresten. Att göra sig av med rötresten anses för 
biogasverksamheten vara lika viktigt för anläggningens ekonomi som till-
gång till substrat och marknaden för biogas (Biogas Öst 2011). 

VA SYD anser att avfallssidan eventuellt är bättre på att hantera och 
ansvara för samrötning. Vidare visar det sig till exempel i Stockholm Vattens 
fall att VA helst inte tar hand om samrötning då de hypotetiskt resonerar 
kring att Scandinavian Biogas Fuels International troligtvis skulle beslutat 
samt stått för risken om en samrötning var aktuell i framtiden. Samrötning 
kan troligen öka de potentiella vinsterna på sikt i förhållande till att bara 
syssla med rötgas från avloppet då utvecklingspotentialen inom samrötning 
kan vara stor.

VA-verksamheternas inblandning i samarbeten kring samrötning är ett 
intressant område att utforska vidare. Ett typfall som potentiellt kan vara 
intressant att undersöka existerar i Boden, då det i detta fallet sker samröt-
ning ute på reningsverket (Blank, 2012). 

3.3 Hur intäkter och affärsrisker bör hanteras

Denna avslutande del av analysen behandlar den tredje forskningsfrågan 
och diskuterar därför på vilket sätt man bör hantera intäkter och affärsrisker 
inom VA med hänsyn till den lagstadgade självkostnadsprincipen samt olika 
aktörers mål.

3.3.1 Biogasmarknaden utvecklas

Det har uppskattats med hjälp tillgänglig information från Energigas Sve-
rige att av de 135 reningsverk i Sverige som har rötgaskammare så går röt-
gasen vidare till uppgraderingsanläggningar i 31 av dessa 135 fall (Energigas 
2011-2). Uppgifterna i tabell 3.3.1 på nästa sida visar hur man valt att orga-
nisera uppgraderingsverksamheten i dessa 31 fall.

Kartläggningen visar alltså att det i endast 7 av de ovan nämnda 31 fallen 
förekommer att VA-verksamheten själv äger uppgraderingen och står för 
dess vinster och förluster. Detta innebär att få VA-kollektiv står för investe-
ringarna för uppgraderingsanläggningen. I vissa fall kan VA-verksamheten 
juridiskt äga uppgraderingsanläggningen samt även driva den men man har 
genom en egen resultatenhet eller liknande valt att koppla bort uppgra-
deringsverksamheten från VA-kollektivet. Dessa fall kategoriseras som att 
uppgraderingsverksamheten ligger utanför VA eftersom uppgraderingen då 
hamnar utanför VA-kollektivet ur ett ekonomiskt perspektiv. 
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I resterande 24 av de 31 fallen så ägs uppgraderingsanläggningen av en 
annan aktör utanför VA-kollektivet, antingen av en aktör inom eller utan-
för kommunen. Denna siffra inkluderar alltså både de 15 VA-verksamheter 
som alltid haft uppgradering utanför VA-kollektivet samt de 9 som har 
(eller inom kort ska) lyfta ut de ekonomiska effekterna av uppgradering 
från VA-kollektivet. 

Det mest förekommande upplägget är alltså att låta andra aktörer ta 
hand om uppgraderingen. Baserat på att 9 VA-verksamheter har eller inom 
kort ska lyfta ut uppgraderingsverksamheten på ett eller flera reningsverk så 
verkar det vara en trend att detta upplägget blir allt mer vanligt förekom-
mande. Värt att notera är även att det i studien inte framkommit att motsatt 
handling har skett – alltså att VA har tagit över uppgraderingsverksamheten 
från annan aktör. Antalet VA-verksamheter som bedriver uppgraderings-
verksamheten inom VA-kollektivet kan fortsätta att minska med tiden.

En av anledningarna till denna förändring kan bland annat vara att man 
på VA-verksamheten känner att man inte riktigt kan hantera marknaden 
samt att man inte fullvärdigt kunnat hantera den verksamhet och adminis-
tration som tillhör uppgraderingsverksamheten. Att VA-verksamheter kän-
ner att det inte riktigt ligger på deras bord att hantera denna typ av verksam-
het samt känslan av att deras organisation inte riktigt räcker till för detta kan 
bero på att marknaden har utvecklats och mognat. 

Det krävs nu mer arbete än tidigare för få en väl fungerande distribution 
eftersom konkurrens nu infunnit sig till viss del på fordonsgasmarknaden. 
Det har även skapats mer krav på komplicerade administrativa uppgifter när 
man distribuerar fordonsgas, som till exempel att man årligen måste skapa 
så kallade hållbarhetsbesked vid fordonsgasdistribution (Energimyndighe-
ten 2012). Det kan även vara så att VA-verksamheter inte heller i de tidigare 
stadierna var anpassade till att ta hand om uppgraderingsverksamheten men 

Tabell 3.3.1 Sammanställning av hur man hanterar investeringar för uppgraderingsverksamheten på reningsverken.

Uppgradering har alltid 
skett utanför VA-kollektivet

Uppgradering låg tidigare inom 
VA-kollektivet men ligger numera 
utanför VA-kollektivet

Uppgradering har alltid 
skett inom VA-kollektivet

Malmö (Sjölunda) Kristianstad Eslöv (Ellingeverket)

Lund (Källby) Göteborg (Ryaverket) Ulricehamn

Kalmar Jönköping (Simsholmen) Motala (Karshult)

Borås (Gässlösa) Trollhättan (Arvidstorp) Stockholm (Himmerfjärdsverket)

Falköping Skövde (Stadskvarn) Skellefteå (Tuvan)

Linköping (Nykvarnsverket) Stockholm (Bromma) Stockholm (Käppala)

Norrköping (Slottshagen) Stockholm (Henriksdal) Helsingborg (Öresundsverket)

Eskilstuna (Ekeby) Växjö (Sundet)

Uppsala (Kungsängsverket) Östersund (Göviken)

Karlstad (Sjöstad)

Gävle (Duvbacken)

Boden (Svedjan)

Västervik

Örebro (Skebäck)

Katrineholm (Rosenholm) 

Totalt: 15 Totalt: 9 Totalt: 7
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att det fanns få val för politikerna och övriga beslutsfattare när det gällde 
vilka som kunde ta hand om denna senare del i biogasproduktionskedjan. 
Det fanns helt enkelt inte aktörer, privata som kommunala, som var villiga 
och hade erfarenhet av uppgradering och distribution av biogas. Det finns 
därför risk för att uppdraget i vissa fall ibland hamnat lite oönskat på VA-
verksamheterna. I vissa fall skapades det egna fristående enheter som kunde 
ta hand om denna senare del i produktionskedjan såsom Svensk Biogas i 
Linköping. VA-verksamheterna behövde i dessa fall därmed inte vara aktiv i 
den senare delen av produktionskedjan. 

Numera existerar det ett flertal aktörer som specialiserat sig på uppgrade-
ring och distribution av biogas, privata som kommunala. Flera kommuner 
och Multi-Utility bolag har numera även en egen biogasenhet. Utöver ovan 
nämnda Svensk Biogas inom Tekniska verken så har både Växjö kommun 
och Borås Energi och Miljö egna interna enheter som hanterar biogas. Det 
finns även en rad olika privata aktörer runt om i Sverige som sysslar med 
uppgraderingsverksamhet varav endast några har nämnts i denna rapport.

Även ifall marknaden för fordonsgasuppgradering fortfarande kan anses 
vara i etableringsfasen och att antalet aktörer inte existerar i så stor omfatt-
ning så kan denna utveckling innebära att VA-verksamheterna i framtiden 
kan gå tillbaka och koncentrera sig på sina ursprungliga mål och sin kärn-
verksamhet i större omfattning; att rena och leverera vatten. Därmed är det 
inte sagt att detta är vad de bör göra. I dagsläget finns denna möjlighet på 
flera håll och möjligheten för detta kommer troligtvis även att öka framöver 
då marknaden fortsätter att utvecklas. 

3.3.2 Vilken prissättningsmetod uppfyller självkostnadsprincipen?

När det kommer till vilken prissättningsmetod som VA-verksamheterna bör 
hålla sig till om man utgår ifrån lagens självkostnadsprincip är svaret inte 
entydigt och enkelt. 

Marknadsprissättning är troligen i enlighet med lagen, i alla fall så länge 
biogasverksamheten går med vinst. Detta eftersom lagen inte begränsar 
vinstgenerering inom VA. Eftersom man vid marknadsprissättning har större 
affärsrisker och har kostnader i form av till exempel kapitalkostnader för 
gjorda investeringar i uppgraderingsanläggningar så riskerar man dock att 
biogasverksamheten kan gå med förlust. Börjar biogasverksamheten gå med 
förlust bör det diskuteras om VA-lagen tillåter att VA-kollektivet står för 
dessa förluster. Detta har troligen även gjorts i flera fall då ett naturligt val för 
de VA-verksamheter som tidigare haft egna uppgraderingsanläggningar och 
som gått med förlust under en period har varit att rikta sig till andra aktörer, 
interna som externa, att istället ta hand om uppgradering och distribution. 

Att använda sig av en alternativanvändningsmetod syftar till att man för-
söker säkerställa att VA inte subventionerar någon annan verksamhet genom 
att sälja biogasen för billigt. Man tar då hänsyn till rötgasens kostnadsbespa-
ringar i en alternativ situation. Man säkerställer alltså att VA-kollektivet inte 
belastas med extra kostnader och att några kostnadsbesparingar inte faller 
bort på grund av att rötgasen säljs vidare för uppgradering. Alternativan-
vändningsmetoden borde därför bäst uppfylla kraven i VA-lagen eftersom 
denna metod säkerställer att inga extra kostnader belastar VA-kollektivet, 
även sett ur perspektivet med alternativa avsättningar för biogasen.
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När det sedan gäller självkostnadsprincipen så menar VA-verksamheterna 
i flera fall att de gör en förlust inom VA-verksamheten om man inte tar så 
mycket betalt för rötgasen att man täcker de kostnadsbesparingar man gör 
med en alternativ användning av den. Genom resonemanget i 3.2.4. om att 
rötgasens värde vid intern användning kan ses som en självklar tillgång kan 
man hävda att ett avsteg från denna användning till ett mindre ekonomiskt 
fördelaktigt val kan vara ett aktivt steg ifrån självkostnadsprincipen. Detta 
om man ser intern användning av rötgasen som en självklarhet och att röt-
gasen därför är en tillgång med ett givet alternativt värde.

Man kan dock även vända helt på resonemanget och istället resonera kring 
om VA-verksamheter verkligen behöver täcka sin alternativa användning av 
gasen för att uppfylla lagkravet om att endast ha nödvändiga kostnader. I 
lagen om allmänna vattentjänster framkommer det att VA-verksamheter ska 
ordnas och drivas för människors hälsa och miljö samt ta hänsyn till intres-
set av god hushållning med naturresurser (Lag om allmänna vattentjänster 
10§). VA-verksamheter har alltså förutom ur kommunens miljöåtaganden 
och eventuella ”gröna visioner” även ur ett juridiskt perspektiv riktlinjer om 
att främja miljönytta och kretslopp. Att se till att rötgasen går till uppgrade-
ring till fordonsgas istället för intern uppvärmning har en tydlig miljövinst 
i förhållande till internt användning och frågan är därför om VA-verksam-
heterna i detta fall verkligen måste ha täckning för det mest ekonomiska 
lönsamma alternativet ur deras perspektiv för rötgasen. Att endast ta betalt 
för vad det kostar att framställa rötgasen kan alltså även det vara ett alterna-
tiv som uppfyller lagkravet om självkostnadsprincip. 

Det går att dra resonemanget ännu längre genom att diskutera om VA 
överhuvudtaget behöver ta betalt för vad det kostar att framställa rötgasen. 
Detta eftersom rötgas naturligt skapas och framställs i reningsprocessen. 
Kostnaderna (i alla fall till en viss del) för att framställa rötgas skulle even-
tuellt därför kunna räknas som nödvändiga kostnader för att driva VA-verk-
samheten. Att VA sedan levererar rötgasen vidare till en aktör för att upp-
gradera den till fordonsgas, vilket är den mest miljövänliga användningen 
av rötgasen, kan anses som det mest naturliga alternativet när det gäller vad 
man bör göra med den rötgasen som ändå skapas i reningsprocessen. Väger 
man VA-verksamheters miljöåtagande tungt skulle man alltså helt kunna 
bortse från det mest ekonomiska alternativet för rötgasen. 

Huruvida självkostnadsprissättning uppfyller lagkravet om självkostnads-
princip kan alltså diskuteras och någon entydig slutsats är svårt att dra då 
det beror på vilket perspektiv man har på situationen. Denna rapport upp-
muntrar en framtida diskussion och betänkande av detta eftersom proble-
matiken är aktuell både ur ett juridiskt perspektiv och för att man bättre ska 
kunna uppnå målkongruens mellan ekonomi och miljö inom kommunala 
verksamheter.

3.3.3 Naturligt att låta andra aktörer stå  
för de huvudsakliga affärsriskerna

När det sedan gäller hur VA-verksamheter bör hantera affärsrisker som hör 
ihop med biogasverksamhet så torde det mest naturliga alternativet vara att 
lyfta ut risker samt potentiella vinster och förluster inom biogasproduktion 
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från VA-verksamheterna. Detta genom att låta andra aktörer ta hand om 
investeringarna i uppgradering och distribution. Dessa andra aktörer kan 
antingen vara en annan del av kommunen, ett kommunalt bolag eller en 
helt privat aktör. VA-verksamheten kan då sälja gasen vidare för uppgra-
dering utan vinstsyfte eftersom man då inte har investeringar som behöver 
återbetalas. Detta har varit det mest förekommande fallen i denna studie då 
detta är upplägget hos fem av sju typfall. En viss trend kan dessutom urskil-
jas att det är detta synsätt som föredras i branschen efter kartläggningen i 
3.3.1.

Anledningen till denna trend kan bero på att det numera, som tidigare 
nämnt, finns och skapas fler aktörer som specialiserar sig på uppgradering 
och distribution av biogas. I de fall det skapas bolag eller avdelningar inom 
kommunen som specialiserar sig på denna verksamhet så kan en effekt vara 
att risktagande är mer accepterat eftersom eventuella förluster inte kommer 
gå ut över VA-kollektivet och därmed riskera att man bryter mot VA-lagen. 
Man är inom VA medvetet försiktig när det gäller risktagande som går ut 
över VA-kollektivet. Risktagandet och den potentiella vinsten eller förlusten 
kommer istället tas av skattefinansierade medel och belasta en större andel 
människor om man väljer att driva det i en annan enhet internt inom kom-
munen. Ett liknande resonemang kan föras kring externa aktörers inbland-
ning i uppgradering då större delen av risktagandet i dessa fall istället läggs 
ut på det privata näringslivet.

3.3.4 VA-verksamheter kan i vissa fall stå för större risktagande

Att VA-verksamheter dock investerar och driver uppgraderingsanläggningar 
och till viss del även tar hand om distributionen ska inte uteslutas. Detta 
alternativ verkar förekomma när det anses vara en mycket liten affärsrisk 
i situationen eller att det inte existerar något annat alternativ. I fallet med 
SYVAB så är detta ett lyckat affärsupplägg. Effekterna av att ta del av en 
eventuell vinst inom VA kan vara att man motiverar personalen att arbeta 
för ökad biogasproduktion eftersom att de ser resultatet av sitt arbete, både i 
operativa och ekonomiska termer. Det kan vara mer givande att arbeta med 
biogasproduktion om man ser dess direkta ekonomiska effekter på organi-
sationen. I det fall som nyligen utvecklat sin biogasverksamhet, Växjö kom-
mun, så har alternativet att ha en egen enhet utanför VA som sköter hela 
biogaskedjan valts. Detta verkar naturligt då man räknar med underskott 
inom denna kommunala biogasenhet de närmsta 10 åren. Att belasta VA-
kollektivet med ett sådant givet underskott under en så lång tid uppfattas 
som ett rätt osannolikt alternativ. 

3.3.5 Är riktlinjer kring att organisera  
biogas överhuvudtaget den rätta vägen?

Ovan resonemang har lagt fram två olika alternativ för VA-verksamheterna 
när det gäller hantering av biogasverksamhet. Det ena alternativet innefattar 
risktagande, marknadsprissättning och hög potentiell ekonomisk påverkan 
på VA-verksamheten. Det andra alternativet innefattar låga risker, prissätt-
ning utan vinstintresse samt låg potentiell ekonomisk påverkan på VA-verk-
samheten. Man kan fråga sig om man överhuvudtaget bör fastställa vilket 
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alternativ som är bäst och sedan standardisera så att alla gör likadant. Frågan 
är alltså om endast ett sätt att verka och organisera sig kring biogasverksam-
het är att föredra gentemot att ha öppna val och för VA-verksamheter när 
det gäller fördelning av affärsrisker och val av prissättningsmetoder inom 
biogasproduktion. 

Det kan vara så att förutsättningarna och möjligheterna skiljer sig i stor 
utsträckning runt om i Sverige vilket försvårar ett standardiserat sätt att 
organisera biogasverksamhet på. I de situationer och regioner där det finns 
små risker att misslyckas kanske det passar sig att VA-verksamheter ska stå 
för investeringar och risker. Detta eftersom det då direkt kan gynna VA-
kollektivet och att man merutnyttjar kompetent personal och ansamlad 
kunskap i VA-verksamheterna. Där riskerna å andra sidan är större är det 
kanske att föredra att lyfta ut all biogasverksamhet från VA-verksamheten 
som inte naturligt förekommer i reningsprocessen. Detta för att motverka 
att VA-kollektivet löper risk att få en förhöjd VA-avgift för en aktivitet som 
egentligen inte krävs om man ser det ur ett helt renodlat VA-perspektiv. 

Med en öppen inställning kan det dock verka otydligt att säga att VA-
verksamheter som befinner sig i en säker omgivning bör ta investeringar 
inom uppgradering och de som befinner sig i en mer osäker omgivning bör 
stå över investeringarna. Detta synsätt skapar problematik till exempel kring 
att identifiera var gränsen för riskfylld respektive säker omgivning går. Det 
kan vara svårt att bedöma risksituationen och de aktuella förutsättningarna 
kan dessutom förändras med tiden. Det finns troligen en risk att det blir upp 
till enskilda individer att bedöma situationen. Detta kan innebära att deras 
personliga riskvillighet påverkar VA-verksamhetens risktagande. Vidare är 
sannolikheten även stor att det kommer handla om politiska beslut. Då det 
ofta finns ett stort antal mål som politikerna vill uppnå så kan detta påverka 
beslutsfattandet och bedömningen av risksituationen. Det kan till exempel 
vara så att politikerna ser det som så viktigt att starta upp biogasverksam-
heten i regionen att de bortser från tekniska och administrativa kompli-
kationer inom VA samt åsidosätter VA-kollektivets intressen. Att upprätta 
riktlinjer kan vara ett sätt att motverka denna typ av problematik och istäl-
let mer strategiskt kunna arbeta med Sveriges biogasbransch och dess olika 
aktörer på en nationell nivå. 

3.3.6 VA-verksamheterna är en viktig  
del av Sveriges biogasproduktion

Från VA-verksamheterna själva upplevs den nuvarande möjligheten att välja 
i vilken utsträckning man ska vara aktiv inom biogas som positivt. Detta 
eftersom man tror att just förutsättningarna kan skilja sig mycket och att 
det därför är farligt att skapa för mycket boxar och ramverk för verksamhe-
terna att följa. Enligt flera upplevs det centralt att miljönytta skapas och att 
biogasverksamhet med fordonsgasuppgradering utvecklas. Vem som sedan 
ska stå med risk kan därför behöva skilja sig åt, så att biogasverksamheten i 
alla fall säkert blir av, även i de fall det inte finns en naturlig aktör som kan 
ta hand om uppgraderingen.

Det uttrycks i flera fall att VA känner att de är en del av något större, 
alltså till exempel att de är en del i kommuners visioner om fossilbränsle-
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fria regioner och så vidare. Att VA känner att de tillför något till ett större 
sammanhang är troligen mycket gynnsamt för biogasproduktionen ute på 
landets reningsverk. 

Att reningsverken är viktiga aktörer inom biogasbranschen bör påpekas. 
Reningsverken är, som tidigare nämnt, den enskilt största producenten av 
biogas i Sverige. Reningsverken står för cirka 43 % av den totala biogas-
produktionen i Sverige (Energigas 2013). Vidare är slammet från renings-
verken en viktig ingrediens i de samrötningsprojekten som pågår på flera 
håll i Sverige. I Linköpings samrötningsanläggning motsvarar till exempel 
slammet från VA cirka 10–15 %, i Borås är motsvarande siffra 30 %, och i 
Växjö beräknar man att uppemot 50 % av den totala biogasproduktionen 
kommer härstamma från VA. Samrötningsprojekt kommer troligen bli mer 
och mer aktuellt i framtiden på flera håll, bland annat på grund av att man 
i Sverige har ett nationellt mål om att 35 % av matavfallet ska tas om hand 
(Energimyndigheten 2010). På grund av VA:s betydande del i biogaspro-
duktionen är VA en viktig del i både samrötning och en grundingrediens i 
Sveriges gröna fordonsgasproduktion. 

Det bör dock även uppmärksammas att situationen inte riktigt ser lika-
dan ut i ett föregångsland som Tyskland, Europas största biogasproducent. 
I Tyskland står nämligen slammet från reningsverk endast för cirka 6 % av 
den totala biogasproduktionen (EurObserver 2011), att jämföra med Sve-
riges 43 %. Det behöver alltså inte vara en självklarhet att VA-verksamhe-
terna kommer vara den viktigaste biogasproducenten i Sveriges framtid ur 
ett långsiktigt perspektiv. Att VA-verksamheter kommer vara en viktig del 
i Sveriges biogasproduktion inom den närmsta framtiden är dock mycket 
troligt och det är därför viktigt att utreda deras roll i Sveriges samlade bio-
gasverksamhet. 

3.3.7  VA kan representera två olika intressenter 

VA-verksamheterna i Sverige representerar sina VA-kollektiv och bör ta 
tillvara på deras intressen. Som tidigare diskuterat så verkar det finnas en 
tendens att priset sätts högre om biogasen eller vinsten lämnar bolaget eller 
förvaltningen som VA-verksamheten ingår i. Att uppmärksamma är att 
detta inte bör spela någon roll ur VA-kollektivets perspektiv. Deras avgift 
påverkas i samma utsträckning oavsett om biogasen säljs inom kommunen 
eller till en helt extern aktör. Även om det i vissa fall uppmärksammas att 
VA-kollektiv som är en del av ett Multi-Utility bolag påverkas positivt när 
bolaget går bättre på grund av sänkta overhead-kostnader och liknande så 
torde denna påverkan vara marginell. Om man bortser från denna påverkan 
och ser frågan endast ur VA-kollektivets perspektiv så ska prissättningen 
av producerad rötgas inom VA inte påverkas av vem man egentligen säljer 
biogasen till så länge den lämnar VA-verksamheten. 

Ett problem med bristande målkongruens existerar i de fall där VA ingår i 
ett Multi-Utility bolag. I dessa fall representerar VA-verksamheten inte bara 
VA-kollektivet utan är även en del i ett bolag. VA:s mål blir alltså att både se 
till Multi-Utility bolagets bästa och VA-kollektivets bästa. På grund av dessa 
två olika intressenter kan alltså VA:s mål dra isär. Målen som kan dra isär är 
till exempel miljömässiga mål i förhållande till ekonomiska mål. Kommu-
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nens intresse om miljönytta borde nämligen vara högre än VA-kollektivets 
mål om miljönytta när man diskuterar biogas och dess miljönytta i relation 
till ekonomin. En principiell fråga kan till exempel därför vara om VA-
verksamheten ska drivas så att så mycket biogas som möjligt produceras och 
därmed bidrar till att minska användningen av fossila bränslen (vilket kan 
vara ett av kommunens främsta målsättning med biogasen) eller om bio-
gasen framförallt ska användas där den sänker kostnaderna så mycket som 
möjligt (vilket borde vara ett av VA-kollektivets främsta intressen). Hur man 
bör hantera denna problematik är relevant och lär omfatta flera kommunala 
verksamhetsområden utöver biogas.

41



4 Slutsatser

Denna avslutande del behandlar de slutsatser som kan dras utifrån analysen 
i tidigare avsnitt. Det sker först en sammanställning över de mest centrala 
slutsatserna och sedan behandlas mer övergripande avslutande reflektioner. 

4.1 Sammanfattade slutsatser
Tabell 4.1 Sammanfattning av de mest centrala slutsatserna.

Frågeställningar Slutsatser

1.  Hur bestäms priset på biogas  
som säljs från VA-verksamheter?

Tre prissättningsmetoder: Marknadsprissättning, alternativanvändningsprissättning  
och självkostnadsprissättning.

Vinstintresset är större när biogasen säljs till externa aktörer istället för internt inom 
kommunen.

2.  Vilken ekonomisk påverkan  
har biogasverksamhet på VA- 
verksamheter?

Marknadsprissättning har högst potentiell ekonomisk påverkan och alternativanvänd-
ningsmetoden är ett nollsummespel. Självkostnadsprissättning skapar inga direkta  
kostnader men tar dock ej hänsyn till en alternativ användning

Vid investeringar i uppgraderingsanläggningar är den ekonomiska påverkan större än  
när VA-verksamheter endast hanterar rötgas.

Desto större affärsrisk VA-verksamheten tar på sig, desto större potentiell påverkan kan 
biogasverksamheten ha på ekonomin.

3.  Hur bör biogasverksamhetens 
intäkter och affärsrisker hanteras 
inom VA-verksamheterna?

Alternativanvändningsprissättning torde uppfylla lagkravet om självkostnadsprincip bäst. 
Marknadsprissättning uppfyller kravet, om det inte gör förlust. Det kan diskuteras om 
kravet uppfylls då självkostnadsprissättning används.

Det är naturligt för VA att stå utanför uppgraderingsverksamhet, utsätta sig för mindre 
affärsrisker och följaktligen ej ta del av potentiella vinster och förluster.

VA kan i vissa fall ta ett större ansvar och driva biogasverksamhet på affärsmässiga  
grunder när förutsättningarna är de rätta.

Det ifrågasätts om riktlinjer för hur VA-verksamheter bör hantera biogasverksamhet  
överhuvudtaget är den rätta vägen att gå.

4.2 Avslutande reflektioner

Studien har kunnat kategorisera tre olika prissättningsmetoder som har rela-
tivt stora principiella skillnader sinsemellan. Dessa tre prissättningsmetoder 
har identifierats endast baserat på de sju typfallen som ingår i studien. Efter-
som det existerar ett stort antal19 VA-verksamheter i Sverige som uppgrade-
rar eller säljer sin rötgas vidare för uppgradering utöver de sju kommunerna 
som denna studie har gjort nedslag i så är det sannolikt att ytterligare pris-
sättningsmetoder används. Troligt är dock även att ytterligare prissättnings-
metoder är varianter av de tre prissättningsmetoderna som identifierats i 
denna studie. En fråga att vidare ställa sig är alltså hur många olika varianter 
av prissättningsmetoder det faktiskt existerar och vilken inverkan dessa har 
på VA-verksamheten. 

19 Den totala siffran för antal reningsverk där rötgasen uppgraderas till fordonsgas har beräknats till 31 
efter en egen kartläggning.
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Det är vidare viktigt att förstå att det inte bara är själva prissättningsme-
toden som är det centrala att fundera över när det gäller hur biogasverksam-
het påverkar VA-verksamheters ekonomi. Detta eftersom prissättningsme-
toden är en effekt av vilket affärsupplägg som VA-verksamheten har valt att 
ha kring sin biogasverksamhet. Valet av affärsupplägg är i sin tur en spegling 
av hur VA-verksamheter tolkar sitt uppdrag och vilka mål de därmed sätter 
upp. 

Alla VA-verksamheter har som grundläggande mål att leverera och rena 
vatten, dock tolkas de miljömässiga respektive ekonomiska målen på olika 
sätt. Några centrala banor att fundera i är därför varför VA-verksamheter 
tolkar sina miljömässiga respektive ekonomiska mål på olika sätt och vilka 
effekter detta kan ha. Vidare kan man ställa principiella frågor som om det 
finns brist på riktlinjer och tolkningshjälp eller om det helt enkelt är natur-
ligt att acceptera att tolkningar och sätt att verka varierar ute i Sveriges olika 
VA-verksamheter. 

Vad är det då som egentligen styr hur man väljer att hantera sin biogas-
verksamhet på? Lagen om allmänna vattentjänster har som tidigare nämnt 
satt upp riktlinjer för hur kostnader inom VA-verksamheten bör hanteras. 
Självkostnadsprincipen som återfinns där kan dock tolkas på olika sätt och 
eftersom biogasverksamhet mer och mer börjar handla om intäkter så står 
det klart att lagen ej kan vägleda VA-verksamheterna till fullo i flera frågor 
kring biogas. Lagen lämnar alltså öppet för stora tolkningsmöjligheter när 
det gäller hur VA bör hantera sin biogasverksamhet och därför är vidare 
studier kring detta området intressant. 

Eftersom VA-verksamheten alltid på något sätt ingår i kommunens upp-
drag så är kommunen en påverkande aktör när det gäller VA-verksamhe-
ternas mål. Kommunernas mål varierar, vissa kommuner har stora gröna 
visioner som direkt inkluderar och styr deras VA-verksamheter, andra har 
det inte. Detta innebär att VA-verksamheter både kan ha olika förutsätt-
ningar och resonemang när det gäller miljömässiga mål i förhållande till 
deras ekonomiska mål. En intressant aspekt är därför att undersöka hur 
VA-verksamheternas biogasproduktion påverkas av kommunens miljömäs-
siga mål.

En tredje påverkande aktör är normgivande branschorganisationer. Det 
existerar ett flertal branschorganisationer, både inom biogas och VA, som 
har möjlighet att bistå med tolkningshjälp till VA-verksamheterna. Bransch-
organisationer kan vidare lyfta frågor kring vilket verksamhetsområde VA-
verksamheter bör ha samt hur man bör hantera miljömässiga respektive 
ekonomiska mål. 
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Bilagor

Bilaga 1 Stockholm Vatten 

Grafisk översikt över Stockholm Vatten. Figuren bygger på framställningen 
i Blank 2012, dock har vissa egna förändringar gjorts.

 



 

















Bilaga 2. SYVAB.  




Bilaga 2 SYVAB

Grafisk översikt över SYVAB. Figuren bygger på framställningen i Blank 
2012, dock har vissa egna förändringar gjorts.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Bilaga 3. Tekniska verken.  
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Bilaga 3 Tekniska verken 

Grafisk översikt över Tekniska verken. Figuren bygger på framställningen i 
Blank 2012, dock har vissa egna förändringar gjorts.

Bilaga 4 Motala kommun

Grafisk översikt över Motala kommun. Figuren bygger på framställningen i 
Blank 2012, dock har vissa egna förändringar gjorts. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Motala kommun.  

  




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5.VA SYD.  
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Bilaga 5 VA SYD

Grafisk översikt över VA SYD. Figuren bygger på framställningen i Blank 
2012, dock har vissa egna förändringar gjorts.

Bilaga 6 Borås Energi och Miljö

Grafisk översikt över Borås Energi och Miljö. Figuren bygger på framställ-
ningen i Blank 2012, dock har vissa egna förändringar gjorts.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 6. Borås Energi och Miljö.  






 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Bilaga 7. Växjö kommun.  
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Bilaga 7 Växjö kommun

Grafisk översikt över Växjö kommun. Figuren bygger på framställningen i 
Blank 2012, dock har vissa egna förändringar gjorts.
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