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 Kommunstyrelsen 

Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel 
för uppförande av en biogasanläggning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra 3 220 tkr för investering i biogasanläggning vid Stiftelsen Jälla Egendoms 
anläggning samt 
 
att investeringsmedlen tillförs Stiftelsen Jälla Egendom i form av ett lån vilket ska amorteras 
på femton år. 
 
Ärendet 
I ett tidigare ärende rörande bildanden av ett bolag för värmeproduktion vid Jälla beslutade 
kommunstyrelse uppmana stiftelsen att i egen regi anlägga en rötningsanläggning för 
produktion av biogas och att återkomma med förslag till finansiering, KSN-2010-0583. 
KS 2011-03-09 § 48. 
 
Från Stiftelsen Jälla Egendom har inkommit en hemställan om att Uppsala kommun ska svara 
för finansiering av en biogasanläggning som ska uppföras vid stiftelsens lantbruksbyggnader, 
bilaga. 
 
Av skrivelsen framgår att anläggningen ska fungera som en demonstrations- och 
utbildningsanläggning. Den biogas som anläggningen producerar ska i ett första steg 
användas som bränsle för att skapa värme. På sikt kan anläggningen utvecklas till att 
producera elenergi. 
 
Föredragning 
En biogasanläggning vid ett lantbruk som har djurhushållning utgör en del i kretsloppet där 
gödsel från djurhållningen processas, rötas, före det att det återförs till åkermarken som 
gödning. Vid rötningen bildas biogas som kan lagras och användas i anläggningens befintliga 
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värmecentral. Rötningsprocessen innebär vidare att läckaget av växthusgaser från befintliga 
gödselbrunnar minskas samt att den restprodukt som sprids på åkrarna inte sprider lukt i 
samma omfattning som idag. 
 
I utbildningssyfte kommer anläggningen att vara en del i att visa på hur ett modernt lantbruk 
fungerar. Anläggningen ska vidare kunna vara en demonstrationsanläggning för andra 
lantbruk och fungera som inspirationskälla. 
 
Investering i en biogasanläggning, som i det första skedet ska producera biogas vilken 
används som bränsle i en värmecentral, kan motiveras inte bara från ett miljöperspektiv utan 
även från ett ekonomiskt perspektiv. Anläggningen är beräknad att kräva en investering om 
4,6 mnkr för vilken det finns beslut om statligt stöd om 30 procent av investeringsutgiften. 
Den nettoinvestering som återstår att finansiera är således 3 220 tkr. 
 
Anläggningen beräknas vid full produktion kunna leverera energi netto, efter avdrag av den 
energi som återförs till rötningen, motsvarande 610 MWh per år. Värdet på denna energi kan 
beräknas med hjälp av det energipris som idag finns för leverans av värme till fastigheten, ca 
65 öre per kWh. Drift- och underhållskostnaderna för anläggningen har beräknats till 100 tkr 
per år. Värdet av de förädlade, mindre lukt, rötresterna/gödningen har beräknats till 20 tkr per 
år. 
 
Med dessa kalkylförutsättningar kan anläggningen återbetalningstid beräknas till 14 år vid en 
realränta om 4 procent. Genom att priserna i kalkylen anges i fast penningvärde blir den 
räntefot som används i kalkylen att betrakta som en realränta. Om vi istället utgår från en 
kalkylperiod om femton år kan vi beräkna vilken realränta som investeringen tål. En sådan 
beräkning visar på att investeringen klarar en realränta om 5,3 procent med nu givna 
förutsättningar. En kalkylperiod om femton år motsvarar minst anläggningens tekniska 
livslängd. 
 
Det finns en risk i investeringen som hör samman med att den baseras på att det drivs ett 
aktivt lantbruk med djurhållning. Utan djur produceras ingen gödsel som ska rötas och bli till 
biogas. Denna risk är svår att bedöma men beslutet baseras på det som gäller i dagsläget dvs 
vi har ett aktivt lantbruk. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I ärendet föreslås att Uppsala kommun ska låna ut 3 220 tkr till stiftelsens Jälla Egendom 
under femton år med en årlig amortering. Amorteringen föreslås bli fördelad lika under vart 
och ett av de femton åren. Räntan på lånet ska sättas till en marknadsmässig nivå. Då 
stiftelsen förvaltas av Uppsala kommun kan en marknadsmässig ränta idag bedömas vara 4,5 
procent med hänsyn till att kapitalet ska garanteras ända till år femton. 
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