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Remissyttrande	  över	  Energimarknadsinspektionens	  rapport	  Villkor	  för	  biogas	  i	  
ett	  naturgasnät	  (Ei	  R	  2016:06)	  
	  
Svenska	  Bioenergiföreningen,	  Svebio,	  har	  beretts	  möjlighet	  att	  yttra	  sig	  över	  rubricerade	  
rapport	  och	  vill	  framför	  följande:	  	  
	  
Svebio	  verkar	  för	  ett	  100	  procent	  förnybart	  energisystem	  med	  låg	  klimatpåverkan.	  Den	  
inriktningen	  har	  idag	  ett	  brett	  politiskt	  stöd,	  senast	  genom	  energiöverenskommelsen	  
och	  genom	  de	  förslag	  som	  lagts	  av	  Miljömålsberedningen.	  En	  konsekvens	  av	  denna	  
klimat-‐	  och	  energipolitiska	  inriktning	  är	  att	  användningen	  av	  fossil	  gas	  måste	  avvecklas	  
och	  ersättas	  av	  förnybara	  energikällor.	  Ett	  alternativ	  i	  den	  omställningen	  är	  en	  växling	  
från	  fossil	  gas	  till	  biogas	  i	  befintligt	  distributionssystem.	  I	  hur	  stor	  grad	  denna	  växling	  
kan	  ske	  kommer	  att	  bestämmas	  av	  ekonomin	  och	  tillgängliga	  potentialer	  av	  råvara	  för	  
biogasproduktion	  i	  naturgasnätets	  närhet,	  samt	  av	  styrmedel	  och	  andra	  regelverk.	  	  
Staten	  och	  myndigheterna	  bör	  underlätta	  växlingen	  genom	  en	  tydlig	  reglering	  som	  
gynnar	  omställningen.	  De	  förslag	  som	  läggs	  av	  Energimarknadsinspektionen	  bör	  i	  första	  
hand	  ses	  i	  detta	  perspektiv.	  	  
	  
Utredningens	  konkreta	  förslag	  
	  
Vi	  stödjer	  förslaget	  om	  att	  Naturgaslagen	  ändras	  så	  att	  innehavaren	  av	  gasledning	  också	  
ska	  vara	  skyldig	  att	  ansluta	  produktionsanläggningar.	  Vi	  vill	  emellertid	  påpeka	  att	  
förhållandena	  kan	  skilja	  sig	  betydligt	  mellan	  anslutning	  till	  ett	  mindre	  lokalt	  nät	  och	  ett	  
stort	  nät,	  som	  det	  längs	  Västkusten.	  Den	  här	  aspekten	  kan	  behöva	  utredas	  närmare.	  	  
Vi	  stödjer	  också	  förslaget	  om	  att	  nätinnehavaren	  ska	  offentliggöra	  tekniska	  villkor	  för	  
anslutningen	  avseende	  gasens	  kvalitet,	  lukttillsatser	  och	  tryck.	  	  
Vi	  har	  ingen	  uppfattning	  om	  hur	  förhandsregleringen	  påverkat	  marknaden	  och	  dess	  
aktörer,	  men	  konstaterar	  att	  den	  inte	  haft	  någon	  tydlig	  påverkan	  på	  
biogasproduktionen.	  Men	  genom	  att	  nätägaren	  har	  ett	  naturligt	  monopol	  är	  det	  naturligt	  
att	  det	  finns	  en	  reglering	  av	  tarifferna	  för	  att	  skapa	  långsiktighet	  och	  trygghet	  för	  
fristående	  leverantörer	  och	  kunder.	  	  
	  
Riktig	  klimatbeskattning	  av	  fossil	  gas	  
	  



Vi	  vill	  i	  sammanhanget	  erinra	  om	  behovet	  av	  att	  snarast	  införa	  en	  med	  andra	  fossila	  
bränslen	  likvärdig	  beskattning	  av	  fossil	  gas	  som	  används	  för	  transportändamål.	  Denna	  
är	  idag	  befriad	  från	  energiskatt.	  Styrmedlen	  måste	  vara	  så	  utformade	  att	  fossila	  bränslen	  
på	  alla	  marknader	  belastas	  med	  sin	  miljö-‐	  och	  samhällskostnad,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gynnar	  
omställningen	  från	  fossil	  gas	  till	  förnybar	  gas.	  	  
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