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Granskning av investeringen avseende biogasanläggningen 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade 
område.  

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer:  

• Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom ramen för 
sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa tillgång till matavfall eller 
annat substrat framöver. 

• Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade skatte-
förändringar påverkar biogasverksamheten då denna information behöver  
finnas inför kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  

 
Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnderna för yttrande 
med följande frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 2 juni 2021.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
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Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska investeringarna i 
biogasanläggningen.  Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma 
om investeringarna i biogasanläggningen har föregåtts av ändamålsenliga 
beslutsunderlag och en tillräckligt omfattande riskanalys. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringarna i 
biogasanläggningen har delvis föregåtts av ändamålsenliga beslutsunderlag men saknat 
en tillräckligt omfattande riskanalys vilket vi anser är en brist.  
Vi konstaterar inledningsvis att Falköpings kommun har tydliga styrdokument gällande 
investeringsprocessen som helhet. Ansvarsfördelning och tidplaner för 
investeringsprocessen framgår tydligt. Vi kan konstatera att investeringarna i 
biogasanläggningen följer gällande investeringsprocess.  
Det finns framförallt två rapporter, en från SWECO (2012)1 och en från WSP (2013)2 
som legat som grund gällande biogasverksamhetens utveckling. Tjänsteutlåtanden 
inför beslut baseras till stora delar på dessa rapporter kompletterat med eget material.  
Båda rapporterna framhåller att en stegvis utveckling av biogasanläggningen bör ske 
och att detta uppnås genom investeringar i tre steg. Rapporterna innehåller ett flertal 
scenarion med förändring av antaganden hos ingående parametrar. Det finns 
dessutom en kortfattad känslighetsanalys. Rapporterna är dock från 2012 respektive 
2013 och därmed finns risk att de antagandena om prisutveckling, 
marknadsförutsättningar med mera inte längre är giltiga. Vår bedömning är därför att 
en genomgång och eventuell uppdatering av ingående parametrar hade behövts 
genomföras inför beslutet om ny rötkammare 2017. 
Vi anser vidare att känslighetsanalyserna hade kunnat vara mer omfattande. Vi kan 
heller inte se att det funnits någon tydlig riskbedömning och konsekvensanalys 
gällande tillgång på matavfall inför besluten vilket vi anser är en brist. Det är först nu 
under 2020 som utredning gällande alternativ till matavfall utreds.  
Vår noterar vidare att investeringarna följts upp enligt Falköpings kommuns 
styrdokument. Vi konstaterar dock att intresset inom kommunstyrelsen av hur det går 
med investeringarna i biogasanläggningen har varit lågt. Vi tycker att detta är aningen 
överraskande då intresset inför investeringsbesluten varit stort.  
Vi konstaterar att biogasanläggningen hittat matavfall från andra källor än AÖS sedan 
avtalet upphörde, vilket vi anser är bra. Detta faller inom ramen för tekniska nämndens 
driftsansvar och detta arbete bör fortgå. Vi anser att det även ligger på 
kommunstyrelsen som ansvarig för strategiska beslut likväl som inom ramen för sin 
uppsiktsplikt att intensifiera arbetet med att säkerställa tillgången till matavfall eller 
annat substrat framöver. 
Vi anser också att en ordentlig genomgång av hur beslutade skatteförändringar 
påverkar biogasverksamheten bör lämnas till kommunstyrelsen som bör ha detta inför 

 
1 Rapport Falköping rötkammarutredning, Sweco Environment AB, 2012-11-28, uppdragsnummer 
1834446000 
2 Rapport Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning, WSP Process, 2013-09-25. 
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kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  
 
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer: 
 

• Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom ramen för 
sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa tillgång till matavfall eller 
annat substrat framöver. 

• Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade 
skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då denna information behöver 
finnas inför kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  
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2 Inledning 
Vi har av revisorerna i Falköpings kommun fått i uppdrag att granska investeringen 
avseende biogasanläggningen. Granskningen har aktualiserats mot bakgrund av att 
kommunen missade att delta i en upphandling via kommunalförbundet AÖS, avseende 
hantering av medlemskommunernas matavfall.  
Biogas är en unik tillgång för samhället. Biogas används bland annat för uppvärmning 
och som fordonsgas. Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken där samhällets avfall blir till 
förnybar energi och biogödsel. Biogasen bidrar också till att nå samhällets miljö- och 
klimatmål vilket är en anledning till att många kommuner och kommunala bolag 
investerat i biogasanläggningar så även Falköpings kommun.  
För en så stor investering som den satsning som Falköping kommun gjort på 
biogasanläggningen är det väsentligt att investeringen följer en väl utarbetad plan som 
är förankrad hos kommunens beslutande organ, att en rättvisande ekonomisk kalkyl 
har beräknats och använts som underlag för investeringen, att kontinuerlig uppföljning 
görs av inventeringen och dess ekonomiska utfall under investeringsprocessen för att 
upptäcka och hantera avvikelser i tid samt att ansvariga hos kommunen får kontinuerlig 
rapportering av hur investeringsprocessen fortskrider. Det är också viktigt att en risk 
och eller känslighetsanalys genomförts av strategiskt viktiga delar av investeringen 
vilket bland annat kan omfatta framtida materialförsörjning. 
 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om investeringarna i 
biogasanläggningen har föregåtts av ändamålsenliga beslutsunderlag och en tillräckligt 
omfattande riskanalys. Följande revisionsfrågor har legat till grund för granskningen: 

- Hur har investeringsprojekteten i biogasanläggningen varit organiserat?  
- Finns en tydlig ansvarsfördelning bland aktörer kopplade till projektet?  
- Vilken tidplan, antaganden och underlag/kalkyler har projektet baserats på? Har 

dessa kalkyler varit ändamålsenliga och tillräckligt omfattande?  
- Genomfördes känslighetsanalys och/eller konsekvensanalyser gällande 

befarade problem, till exempel materialförsörjning, som kunde uppstå under 
projektets genomförande samt uppstå i framtiden?  

- Har försörjning av biologiskt material säkerställts i investeringsunderlaget?  
- Vilka beslutsunderlag har politiken fått ta del av i samband med beslut? Har 

dessa varit tillräckligt omfattande och tydliga?  
- Hur och till vilka instanser/nivåer har avstämning/uppföljning av projektet 

genomförts?  
- Vilka avvikelser har noterats under projektets gång och vilka åtgärder har 

vidtagits?  
- Hur ser försörjningen av biologiskt material ut idag och hur bedöms den vara på 

lång sikt?  
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- Sverige har t.o.m. den 31 dec 2020 beviljats undantag från beskattning av 
flytande biomedel. Skattebefrielsen kan komma att slopas fr.o.m. årsskiftet. Har 
kommunstyrelsen genomfört någon analys av hur en eventuell förändring av 
skattereglerna påverkar biogasanläggningens framtid? 

Granskningen omfattar investeringsprojektet avseende biogasanläggningen. 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument.  Det 
har även genomförts intervjuer/avstämningar med;  

- Kommunstyrelsens ordf. 1.e vice ordf., 2.e vice ordförande  
- Kommundirektör, ekonomichef, kanslichef samt teknisk chef 

 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Investeringsprocessen i Falköpings kommun 

Dokumenten Policy för verksamhets- och ekonomistyrning3 samt Riktlinjer för 
verksamhets- och ekonomistyrning4 reglerar budgetprocessen i Falköpings kommun.  
Budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande delar:  

• mål- och omvärldsanalys  

• investeringar  

• kommunövergripande budgetprocess  

• nämndernas budgetprocess  

• uppföljning och analys 
Enligt styrdokumenten ska förvaltningarnas investeringsbehov bereds på 
förvaltningsnivå. Förvaltningarna ska enligt riktlinjen senast i september månad 
inkomma med investeringsbehov för planperioden. Vid bedömningen ska hänsyn tas till 
kommunens styrprinciper för lokalförsörjning enligt policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar. Kommundirektören ansvarar för att sammanställa kommunens 
investeringsplan vilken omfattar kommunens lokalförsörjningsplan samt kommunens 
plan för övriga investeringar.  

 
3 KF 2018-02-26 §46  
4 KS 2018-02-07§37 
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Behov av byggnadsinvesteringar, tillsammans med övriga lokalförsörjningsbehov så 
som verksamhetsanpassningar och ökade/minskade behov av lokalytor, lämnas till 
lokalsamordnaren senast i september månad. Behov av övriga investeringar lämnas till 
budgetsamordnaren senast i september månad. Kommundirektören ansvarar för att 
kommunledningsgruppen senast under oktober månad sammanställer kommunens 
behov av övriga investeringar och tar fram ett förslag till en långsiktig plan för övriga 
investeringar. 
Kommundirektören överlämnar enligt riktlinjen i november månad 
kommunledningsgruppens förslag till ny investeringsplan till politiken för beredning. 
Investeringsplanen beslutas av kommunstyrelsen senast i samband med att 
budgetförutsättningarna antas i februari månad.  Kommunfullmäktige antar 
kommunens övergripande budget och flerårsplan. 
Efter att kommunfullmäktige fastställt slutliga budgetramar och övergripande mål har 
kommunstyrelsen och nämnderna enligt riktlinjen fram till december månad att arbeta 
fram sina nämndsbudgetar vilka ska innefatta såväl eventuella nämndspecifika delmål 
som verksamhetsplan. Beslut om nämndsbudgeten ska fattas senast januari månads 
utgång. Nämnden svarar enligt riktlinjen för att verksamheten bedrivs inom den av 
kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt 
omdisponera medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning 
att verksamhetsinriktning inte ändras. 
Alla ny- och reinvesteringar i byggnader, anläggningar, utrustning och inventarier 
beslutas av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram. Ramen för 
investeringsbudgeten bygger på den investeringsplan som tagits fram i 
budgetunderlaget. Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika 
investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår. Utrymme för 
eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar och 
prioriteringar inom tilldelad ram. Investeringsprojekt, som inte påbörjats under 
budgetår, måste omprövas i investeringsplanen nästkommande år tillsammans med 
det årets föreslagna investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta 
pågående projekt vid årsskifte får nämnd ombudgetera för projektet avsatta medel 
mellan åren. 
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot budget 
åligger det, enligt riktlinjen, nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 
verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska, enligt 
riktlinjen, i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 
budgetram. Om en nämnd vill göra en omfördelning från beslutad driftsbudget till 
investeringsbudget, ska en sådan framställan göras av berörd nämnd till 
kommunfullmäktige som beslutar om budgetramen kan ändras.  
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som nämnden 
beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av resultat göras. Genom 
att följa upp och analysera resultat får nämnden kännedom om vad som fungerar bra 
och vad som behöver förbättras. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den 
kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt. 
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3.1.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har tydliga styrdokument gällande 
investeringsprocessen. Ansvarsfördelning och tidplaner för investeringsprocessen 
framgår tydligt. Vi kan konstatera att investeringarna i biogasanläggningen följer 
gällande investeringsprocess.  
 

3.2 Beslut gällande Biogas 
Iakttagelser 
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun antog 2010-12 en vision för biogasutvecklingen 
som lyder:  
 
Visionen för Falköpings kommun är att skapa ett hållbart samhälle med ett uthålligt och 
robust energisystem. Biogasen har en viktig   roll i energisystemet. Den är lokalt 
producerad och en förnybar energibärare där samverkan mellan stad och land ger 
effektivitet och skalfördelar. Biogassystemet skapar ett kretslopp av näringsämnen och 
bidrar till långsiktigt lönsam utveckling av näringslivet inom den gröna näringen. Falköping 
ska bli en exportör av biogas och driva utvecklingen framåt i Västsverige. 
  
Ett mål i visionen var att utveckla drift och produktion vid biogasanläggningen på 
Hulesjön. På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde SWECO under 2012 en 
förstudie5 i samarbete med avdelningen för strategisk utveckling, VA-avdelningen och 
Biogasavdelningen på Falköpings kommun.  
Enligt kommunstyrelsen 2013-02-06 §39 beslutas att en detaljprojektering avseende 
utbyggnad av biogasanläggningen på Hulesjön utifrån förslaget i SWECOs rapport. 
Detaljprojekteringen bedöms kosta 1,2 mkr och skall finansieras med investeringsmedel. 
SWECOs rapport finns bilagt ärendet till kommunstyrelsen.  
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-05-07 §121 antas en konsult för att genomföra 
detaljprojektering av utbyggnaden av biogasanläggningen i Hulesjön. Vid 
detaljprojekteringen som inleddes med en rapport om utvecklingens av 
biogasanläggningen6 framkom att det fanns begränsningar i systemen runt en ny 
rötkammare.  
Kommunstyrelsen beslutar 2014-04-09 §72 att investera 9,6 mkr i en 
mottagningsbyggnad. Till ärendet bifogas förutom ett tjänsteutlåtande Rapporten om 
Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning samt Detaljprojektering mottagningsbyggnad.  
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-10 §35 att investera 13 mkr i en utbyggnad av 
förbehandlingsanläggningen vid Hulesjön. I tjänsteutlåtandet i ärendet hänvisas till 
förstudien. Investeringen ska enligt beslutet finansieras inom befintlig investeringsbudget 

 
5 Rapport Falköping rötkammarutredning, Sweco Environment AB, 2012-11-28, uppdragsnummer 
1834446000 
6 Rapport Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning, WSP Process, 2013-09-25. 
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för biogasverksamheten år 2016 tillsammans med beviljade statliga medel från 
Klimatklivet på 3,9 miljoner kronor. 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-06 §110 tillåts enligt punkt ett i beslutet en 
investering om som mest 15 mkr i en ny rötkammare vid biogasanläggningen i Hulesjön. 
Investeringsmedel för biogasverksamheten för 2018 ska användas och beslutet gäller 
under förutsättning att Naturvårdsverket beviljar bidrag genom Klimatklivet.  
Punkt två innebär att Kommunstyrelsen investerar som mest 3 miljoner kronor i en 
högtryckkompressor med anslutning för flaktankning vid biogasanläggningen Hulesjön 
med investeringsmedel för biogasverksamheten för år 2018, under förutsättning att det 
finns intresserade köpare som kan använda biogas som processenergi eller liknande 
samt att Naturvårdverket beviljar bidrag genom Klimatklivet.  
Enligt punkt tre i beslutet ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att 
förhandla med Göteborg Energi AB och att förvärva uppgraderingsanläggningen inom 
ramen för biogasverksamheten tilldelade investeringsmedel för år 2017.  
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2018-10-10 §145 lämnas information hur arbetet 
har fortskridit sedan kommunstyrelsens beslut gällande byggnation av rötkammare vid 
biogasanläggningen Hulejön i september 2017. Det framkommer till exempel att 
gällande den andra beslutspunkten om att möjliggöra leverans av biogas till industrin 
och i första hand Falköpings Mejeri så har Falköpings Mejeri under det gångna året valt 
en annan energilösning som gör att de byter ut sin olja till stor del, vilket är positivt för 
Falköping, men det innebär att planerna på att använda Falköpings kommuns biogas 
inte längre är aktuella. I enlighet med tredje beslutspunkten har förhandlingar med 
Göteborg Energi förts under en lång period, då en försäljning initierats av Göteborg 
Energi. Någon överenskommelse har inte uppnåtts så Göteborg Energi har beslutat att i 
dagsläget behålla uppgraderingsanläggningen. 
Tekniska nämnden beslutar 2019-02-18 § 23 att teckna avtal med anbudsgivare inom 
byggentreprenad samt maskinentreprenad för utförande av ny rötkammare på Hulesjöns 
biogasanläggning.  
Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §41 att investeringsbudgeten 2020 utökas 
med 3,9 mkr för en ny rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön. Enligt beslutet 
uppgår den totala investeringen till 29,8 mkr varav kommunen finansierar 18,8 mkr och 
bidrag från Klimatklivet uppgår till 10,9 mkr.  Enligt tjänsteutlåtandet är 14,9 miljoner 
kronor redan budgeterade i 2019 års budget och 3,9 miljoner kronor krävs i budget för år 
2020 för att göra investeringen. Detta med förbehåll att kommunfullmäktige beslutar om 
att ombudgetera de enligt tekniska nämnden föreslagna medlen från 2018.  
Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §36 att ombudgetera 13,6 mkr för biogas 
från 2018 till 2019.  
Vid intervju med de politiska företrädarna framkommer dock att det skett en hel del 
diskussioner framförallt längre tillbaka gällande beslut om investeringarna i 
biogasanläggningen kopplat till ett miljöperspektiv. Det var enligt företrädarna för 
politiken en medveten miljösatsning där även viss investering skett inom vindkraft. Inför 
beslutet 2017-09-06 gällande en ny rötkammare diskuterades det intensivt enligt en 
politisk företrädare huruvida investeringens skulle genomföras. Hur stort ansvar ska 
kommunen ta kontra att gå före med gott exempel? Enligt företrädaren var det känt 
redan inför detta beslut att koncessionsavtalet skulle löpa ut. Det diskuterades enligt 
företrädaren inom kommunstyrelsen och det påtalades att diskussioner måste föras med 



 

 9 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Falköpings Kommun 
 Granskning av investeringen avseende biogasanläggningen 
 
 2021-03-25 

AÖS så de blev medvetna om att kommunen planerade denna stora investering och 
därmed skulle vara i behov av matavfall framöver. Vid intervjuerna framkommer att 
diskussionerna förekommit förutom vid kommunstyrelsesammanträdena även vid det 
som tidigare kallats onsdagsberedning och numer strategisk beredning.  

3.2.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att det finns politiska beslut i kronologisk ordning som följer den 
utveckling som biogasanläggningen genomgått över tid. Vi anser dock att vissa 
underlag/bilagor hade kunnat förtydligas, (se avsnitt 3.3).  
 

3.3 Underlag till beslut 
Iakttagelser 
Rapport Falköping rötkammarutredning, SWECO Environment AB, 2012-11-28 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde SWECO en förstudie, Rapport Falköping 
rötkammarutredning, daterad 2012-11-28, i samarbete med avdelningen för strategisk 
utveckling, VA-avdelningen och Biogasavdelningen på Falköpings kommun.  
Målsättningen med utredning var att på sikt säkra en god och stabil biogasproduktion 
utifrån de förutsättningar som råder i Falköping. Ett 0-alternativ och fyra olika alternativa 
lösningar har utretts. De huvudsakliga parametrarna för utvärdering av vilken lösning 
SWECO rekommenderar att gå vidare med baseras på ekonomi, miljö och produktion. 
SWECO förordar starkt Falköpings kommun att gå vidare med alternativ E, vilket 
innebär att en befintlig rötkammare behålls för rötning av slam från VA, en befintlig 
rötkammare behålls för rötning av hushållsavfall och en ny rötkammare om ca 2000 m3 
uppförs för rötning av hushållsavfall. Fettavskiljarslammet från mejeriet som idag rötas 
av VA övergår i detta alternativ till rötningen av hushållsavfall.  
Alternativ E förutsätter att insamlingen och mottagningen av organiskt avfall ökar till 6 
000 ton per år jämfört med dagens ca 1 700 ton per år. Investeringen beräknas uppgå 
till cirka 12,6 miljoner kronor och produktionen av fordonsgas beräknas vid mottagning 
av 6 000 ton hushållsavfall öka till drygt 10 GWh jämfört med dagens 3,6 GWh. 
SWECO:s bedömning är att man med investering och mängder enligt ovan bör kunna 
nå ett ekonomiskt nollresultat på några års sikt. Förändring av ingående nyckeltal 
påverkar driftsekonomin därför har ytterligare ett scenario alternativ E2 beräknats där 
vissa parametrar justerats något. För detaljerad genomgång av gällande antaganden av 
ingående parametrar hänvisas till rapporten.    
 

Rapport Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning, WSP Process, 2013-09-25 
 

Enligt rapporten om utvecklingen av biogasanläggningen framkom att det fanns 
begränsningar i systemen runt en ny rötkammare. Begränsningarna bestod av lagkrav, 
tillståndsvillkor samt processernas kapacitet. Utgångspunkten i rapporten är att 
Biogasen i Falköping ska vara en lönsam affär. Det finns också antagande om ökade 
leveranser av matavfall från kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, 
åren 2013-2017. För att kunna hantera de ökade mängderna behövs enligt rapporten en 
utveckling av biogasanläggningen enligt tre steg:  
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2014 - Utbyggnad förbehandlingen med omlastningsplatta, 8 mkr  
2014 - Hygienisering, 9 mkr 
2016 - Byggnation av ny rötkammare, 13 mkr 
I rapporten genomförs en ekonomisk analys som visar att rörelseresultatet är positivt per 
år från och med 2015 när de första föreslagna investeringarna är tagna i drift. 
Kassaflödet bedöms bli positivt år 2031 givet att anläggningen blir helt utbyggd.  
Rapporten avslutar med en känslighetsanalys för tre parametrar; ökat gaspris 2018 när 
avtalet ska omförhandlas, om investeringen i steg 3 ny rötkammare inte genomförs samt 
förändring av behandlingsintäkten som vid fullt utbyggd anläggning motsvarar 57 % av 
totala intäkter. Det innebär att förändringar på denna parameter har stor påverkan på 
resultatet. Rapporten avslutas med att påtala att det är viktigt att ha långa avtal med 
bland annat AÖS.   
 

Tjänsteutlåtande 2017-07-11 Förhandling om köp av uppgraderingsanläggning 
och investering i rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön7 
I tjänsteutlåtandet hänvisas till förstudien från WSP och de tre stegen benämns i 
förstudien enligt nedan:  

1) Utbyggnad av mottagningshall. Genomförd till en kostnad av 8 mkr.  
2) Utbyggnad av förbehandlingsanläggning. Byggs under 2017 med kostnaden 

kalkylerad till cirka 13 mkr, varav statligt bidrag genom Klimatklivet maximalt 3,9 
mkr.  

3) Utökning av rötningskapacitet för att kunna utnyttja allt tillgängligt substrat på 
anläggningen. Föremål för detta beslut. Det krävs en rötkammare på cirka 2 000 
kubikmeter och investeringskostnaden beräknas till cirka 15 miljoner kronor. 

Enligt tjänsteutlåtandet framkommer att det finns ett ökande intresse att använda biogas 
i processindustri, särskilt lämpligt är det när industrier har behov av ånga i sin 
produktion. Genom en investering i ny rötkammare samt förvärvande av 
uppgraderingsanläggningen är detta möjligt. För att möjliggöra användning av 
uppgraderad biogas i industrin krävs enligt tjänsteutlåtandet en investering på 
biogasanläggningen i form av en högtrycks- kompressor med anslutning för flaktankning 
på cirka 3 miljoner kronor. Detta gör att Falköpings kommun vid köp av 
uppgraderingsanläggningen kan bredda kundkretsen och sälja biogas till fler. 
Intresserade industrier behöver då investera i gasflak samt en ombyggnation av 
panncentralen. Det finns enligt tjänsteutlåtandet ett intresse bland annat hos Falköpings 
Mejeri ekonomisk förening att konvertera sin oljepanna till biogas. Nuvarande rötkamrar 
vid Hulesjön i Falköping är enligt tjänsteutlåtandet maximerade med avseende på 
organisk belastning. Planerad ökning av mottaget matavfall är från dagens 4 500 ton per 
år till 8 000 ton per år, vilket enligt tjänsteutlåtandet även inkluderar matavfall från 
kommuner som inte ingår i AÖS.  
Det finns ytterligare tjänsteutlåtanden som till stora delar baseras på ovanstående två 
rapporter kompletterat med eget material.  

 
7 KS 2017/00379 392 
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3.3.1 Kommentarer och bedömning 
SWECOs rapport från 2012 har legat som grund gällande fortsättningen av 
biogasverksamhetens utveckling. Rapporten innehöll ett flertal scenarion samt 
förändring av antaganden om ingående parametrar. Rapporten framhåll en stegvis 
utveckling av biogasanläggningen. I rapport som WSP arbetade fram 2013 kom fram till 
att vissa justeringar i de steg som SWECO-rapporten framhållit. WSPs rapport innehöll 
dessutom en känslighetsanalys dock mycket kortfattad. Dessa två rapporter tillsammans 
med tjänsteutlåtanden har legat till grund för investeringsbesluten. Det framkommer till 
exempel att antaganden som att ”biogasen i Falköping ska vara en lönsam affär”, ökning 
av matavfall från AÖS samt ”Planerad ökning av mottaget matavfall från dagens 4 500 
ton per år till 8 000 ton per år, även inkluderar matavfall från kommuner som inte ingår i 
AÖS”.  
Biogasverksamheten har dock inte alltid varit lönsam och har delvis motiverats av 
miljöaspekter. Gällande tillgång till matavfall så har Falköpings kommun tappat avfallet 
från AÖS. Båda dessa rapporter är från 2012 respektive 2013 och därmed finns risk att 
de antagandena om prisutveckling, marknadsförutsättningar med mera börjar kunna 
ifrågasättas. Vår bedömning är därför att en genomgång och eventuell uppdatering av 
ingående parametrar hade kunnat genomföras inför beslutet om ny rötkammare 2017. 
Det finns inslag av känslighetsanalyser i båda rapporterna men vi anser att dessa hade 
kunnat vara mer omfattande.  
Vår bedömning är att vi inte kan se att det funnits någon tydlig riskbedömning och 
konsekvensanalys gällande tillgång på matavfall inför besluten vilket vi anser är en brist. 
Det är först nu under 2020 som utredning gällande alternativ till matavfall utreds.  
 

3.4 Uppföljning av investeringarna i biogasanläggningen 
Iakttagelse 
Enligt årsredovisningen 2019 uppgår budget för ny rötkammare till 15 610 tkr och 
nettoinvesteringsutgiften till 15 329 tkr vilket innebär att investeringen lämnar ett 
överskott på 218 tkr. Det finns ingen förklarande text i årsredovisningen. Enligt tekniska 
nämndens sammanträdesprotokoll 2020-02-17 §13 Uppföljning av verksamhet och 
ekonomi 2019 står att läsa ”Biogasverksamheten håller på med ett projekt med ny 
rötkammare, projektet har 2019 använt 15,4 mkr och beräknas slutföras under 2020”.  
Vid intervju med de politiska företrädarna framkommer att uppföljningarna av 
investeringarna i biogasanläggningen fått mycket liten uppmärksamhet, om än någon 
alls, vid kommunstyrelsens sammanträden.   
Vi kan inte genom protokolläsning notera någon information om avvikelser annat än att 
budget inte förbrukats de år budget beviljats så överskott uppstått vid några tillfällen. Vi 
noterar dock att regelverket följs gällande beslut om flytt av investeringsmedel mellan 
åren.  
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3.4.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att investeringarna följts upp enligt Falköpings kommuns 
styrdokument. Vi konstaterar dock att intresset inom kommunstyrelsen av hur det går 
med investeringarna i biogasanläggningen har varit lågt. Vi tycker att detta är 
överraskande då intresset inför investeringsbesluten varit stort.  
 

3.5 Nuläget  
Iakttagelser 
Trots att avtalet med AÖS har upphört så har biogasanläggningen, för vilken tekniska 
nämnden ansvarar för driften, tagit emot avfall från AÖS under hösten/vintern, helt eller 
delvis. Anläggningen har dessutom tagit emot avfall från några kommuner i Småland. I 
dagsläget tar Falköpings kommun emot matavfall från tre mindre kommuner samt från 
Falköping och Skara kommun. Därutöver får anläggningen in små partier av stärkelse, 
mjöl, avrens, bröd mm från olika leverantörer. Butiksavfall utreds men är enligt 
företrädare för verksamheten problematiskt ur KRAVS regelverk. Nötflytgödsel finns 
också att tillgå men ger ingen behandlingsintäkt och ganska lite gas. 
Sverige har t.o.m. den 31 dec 2020 beviljats undantag från beskattning av flytande 
biomedel. Från och med årsskiftet har förändringar skett;  

• skattebefrielsen för andra skattepliktiga biobränslen för uppvärmning än biogas 
och biogasol avskaffas. 

• befrielse från energiskatt och koldioxidskatt för biogas och biogasol begränsas 
till att endast gälla för biogas eller biogasol som inte är framställd av livsmedels- 
eller fodergrödor. En förutsättning för att skattebefrielse ska kunna medges är 
att bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked. 

• biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning befrias från energi- och 
koldioxidskatt. 

Enligt företrädare för verksamheten så följs skattebefrielse samt möjligheter till 
produktionsstöd på verksamhetsnivå men det har inte varit uppe för analys vare sig i 
tekniska nämnden eller i kommunstyrelsen. 

3.5.1 Kommentarer och bedömning 
Vi konstaterar att biogasanläggningen hittat matavfall från andra källor än AÖS sedan 
avtalet upphörde, vilket vi anser är bra. Detta faller inom ramen för tekniska nämndens 
driftsansvar och detta arbete bör fortgå. Vi anser att det även ligger på 
kommunstyrelsen som ansvarig för strategiska beslut likväl som inom ramen för sin 
uppsiktsplikt att intensifiera arbetet med att säkerställa tillgången till matavfall eller 
annat substrat framöver. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en ordentlig 
genomgång av hur beslutade skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då 
denna information behöver finnas inför kommande strategiska beslut gällande 
biogasverksamheten.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringarna i 
biogasanläggningen delvis har föregåtts av ändamålsenliga beslutsunderlag men 
saknat en tillräckligt omfattande riskanalys.  
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom ramen för 
sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa tillgång till matavfall eller 
annat substrat framöver. 

• Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade 
skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då denna information behöver 
finnas inför kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  

 

KPMG AB 

Eva Henriksson     
Specialist 
Verksamhetsrevisor 
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