
 
 

SCANDINAVIAN BIOGAS ANLÄGGNING I SKÅNES FAGERHULT, SVERIGE FAQ 

 

Vad händer nu? 

Just nu påbörjas olika tillståndsprocesser där myndigheter och kringboende kommer att engageras. 

 

När planeras byggstart? 

Beroende på investeringsbeslutet men i slutet av 2023 till mitten av 2024. 

 

När tas anläggningen i bruk? 

I mitten av 2025 

 

Var i samhället kommer biogasanläggningen att ligga? 

Anläggningen kommer att ligga i ett industriområde vid E4 i Skånes Fagerhult 

 

Hur höga kommer byggnaderna att vara? 

Detta är inte bestämt ännu utan blir avhängigt diverse tillståndsbeslut. 

 

Hur stor yta kommer anläggningen att ta i anspråk? 

Marken som har köpts av kommunen motsvarar ca 144 000 m2 men all mark kommer inte nyttjas för 

anläggningsbyggnader. 

 

Hur många kommer att arbeta på anläggningen? 

En biogasanläggning av denna storlek brukar ha en 8-12 direktanställda på plats främst för drift och 

underhåll. Utöver detta så kommer indirekta arbetstillfällen att skapas i området men det är svårt att 

bedöma antalet idag. 

 

Kommer ni att anställa personal? 

Ja 

 

Luktar det när producerar biogas? 

Själva biogasen är luktfri men den hanteras i helt slutna system och kommer inte ut i luften. 

Biogasanläggningen kommer designas så att luktolägenheter minimeras. Detta görs genom att 

använda sig av slutna av/pålastningshallar och cisterner där ventilationsluft förs till ett s.k. biologiskt 

filter som avlägsnar lukt. 

 

Kommer det att bli mycket tung trafik till och från anläggningen? 

Det kommer att bli en del transporter av organiskt material till anläggningen och biogödsel som ska 

skickas tillbaka till jordbruket. Placeringen av anläggningen görs delvis för att ta hänsyn till att 

transporter ska störa så lite som möjligt, därav så är platsen i Skånes Fagerhult idealisk då den ligger i 

ett industriområde och nära E4:an. 

 

Hur mycket energi är 130 GWh? 

Enligt Statistiska Centralbyrån är energiförbrukning för en normal villa är ca 20 000 kWh/år, dvs 

anläggningen motsvarar energiförbrukningen hos ca 6 500 villor eller energiinnehållet i 13 miljoner liter 

diesel. 

 


