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Insamling av biogasstatistik
Bakgrund
Under 2005 inleddes ett arbete med årlig insamling, bearbetning och
informationsspridning av nationell statistik för produktion och användning av biogas av
branschorganisationerna Energigas Sverige (tidigare Svenska Biogasföreningen och
Svenska Gasföreningen), Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Lantbrukarnas
Riksförbund i samarbete med Energimyndigheten.
Sedan samarbetet påbörjades har rapporter med biogasstatistik från åren 2005 – 2017
(ER 2007:05, ER 2008:02, ES 2010:01, ES 2010:02, ES 2010:05, ES 2011:07, ES
2012:08, ES 2013:07, ES 2014:08, ES 2015:03, ES 2016:04, ES 2017:07, ES 2018:01)
publicerats. Rapporterna finns på Energimyndighetens ”webbshop”, se
www.energimyndigheten.se. Energimyndigheten har handlat upp Energigas Sverige att i
samarbete med LRF, Avfall Sverige och Svenskt Vatten årligen samla in biogasstatistik.
Syfte
Energimyndigheten upprättar årligen redovisningar över energiproduktion från skilda
energislag, där ibland biogas. Den årliga biogasstatistiken efterfrågas även i hög grad av
andra myndigheter, departement, kommuner, branschorganisationer, EU-organ och
övriga intressenter. Statistiken används bland annat som underlag för Sveriges
uppföljningar av EU-regleringar om förnybar energi och som underlag i nationella
utredningar. Biogasstatistiken är också angelägen för en trovärdig och samstämmig bild
vid såväl planeringsprocesser som vid investeringsbeslut både nationellt och regionalt.
Insamling av uppgifter för 2018
För att kunna sammanställa den nationella biogasstatistiken med 2018 års data enligt
uppdrag från Energimyndigheten, ber vi er fylla i ”Biogas 2018” i VASS så snart som
möjligt, dock senast den 15 april 2019. Observera att uppgifter lämnas på
anläggningsnivå och att ni måste ange anläggning innan uppgifter kan matas in.
Svenskt Vatten företräder de kommunala vattentjänsterna i Sverige och vårt budskap är Friskt vatten, rena sjöar och hav.
Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från fler än 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed
Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsorganisationer. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänsterna inom
den europeiska vattenbolagsorganisationen Eureau, som företräder fler än 400 miljoner kunder.
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Önskas sekretess enligt nedan lämnas data genom att fylla i bifogad xls-fil samt genom
att ange att dessa data ej får överföras till VASS. Svenskt Vatten rekommenderar er
dock att lämna in uppgifterna via VASS för att underlätta, för branschen angelägna,
statistiska bearbetningar. När värdena är inlagda ber vi er att ”klarmarkera” i VASS.
OBS, för följande fråga önskar vi ha inskrivet i klartext i ”pratbubblan”, under
Kommentar till uppgiften i VASS:
-Hur mycket och till vad biogasen används om detta användningsområde saknas under
biogasfrågorna? (BGGAS11)
För denna fråga fyller ni i fritextrutan
- Vad innehåller övrigt substrat? (fråga BGSUB25)
Vi önskar inskrivet i klartext under ”i” i VASS vad övrigt innehåller under substrat,
samt hur mycket och till vad biogasen används om detta användningsområde saknas
under biogasfrågorna.
Lena Jonsson, Stockholm Vatten, bistår Svenskt Vatten med insamling av data. Lena
finns tillgänglig för frågor och stöd när det gäller inmatning av data.
Om reningsverk med biogasproduktion saknas i kommunen ser vi gärna att detta
meddelas per e-post till lena.jonsson@svoa.se .
Villkor för uppgiftslämning
All mikrodata för insamling av den nationella biogasstatistiken kommer att rapporteras
till Statens Energimyndighet, som i sin tur garanterar att uppgifterna sekretesskyddas
vilket de görs genom sekretesslagen 2009:400. I och med sekretesslagen får uppgifterna
inte används för andra syften än statistik. De fyra branschorganisationerna som ingår i
detta samarbete försäkrar att mikrodata inte kommer att spridas till någon annan än
Energimyndigheten. Data som lämnas via VASS kommer dock att vara
tillgängligt för alla med inloggningsrättigheter till VASS (vilket är minst en person per
kommun). Den statistik som offentliggörs redovisas i sammanställningar där uppgifter
från enskilda företag inte kan identifieras. Svenskt Vatten äger dock rätt att göra egna
statistiska bearbetningar för att göra (offentliga) sammanställningar till nytta för Svenskt
Vattens medlemmar. Svenskt Vatten kan även lämna ut material från VASS till annan
part för att göra denna typ av statistiska bearbetningar och sammanställningar. På
Energigas Sveriges hemsida publiceras också årligen en lista och/eller en karta över
svenska biogasanläggningar med endast grundläggande uppgifter såsom
anläggningstyp, ort, kommun och storlekskategori. För reningsverk framgår inte exakt
läge eller namn på anläggningen.
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