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§ 20 Svar på remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige
Ärendenummer: Ks 177/2020
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Infrastrukturdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande utredningsbetänkandet SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart
Sverige. Utredningen har haft som uppdrag att utreda hur biogas kan ges
konkurrenskraftiga villkor genom långsiktiga stabila spelregler. I uppdraget har
ingått att analysera biogasens konkurrensvillkor, kartlägga de nyttor som
produktion av biogas från olika råvaror bidrar med och analysera vilken roll
biogasen kan ha för att kostnadseffektivt nå de energi- och klimatpolitiska
målen. Utredningen har också haft uppdraget att bedöma i vilken sektor
biogasen gör störst nytta samt lämna förslag på hur befintliga styrmedel och
åtgärder kan justeras, kompletteras eller ersättas.
Utredningens övergripande slutsats är att staten bör vidta åtgärder för att stärka
biogasens långsiktiga konkurrensförutsättningar. Utredningens förslag som
bedöms vara det som bäst säkerställer biogasens långsiktiga
konkurrensförutsättningar är produktionspremier. Vidare föreslås att dessa
premier ska kombineras med en fortsatt skattebefrielse för användning av
biogas. Vidare föreslås att lån och garantier bör kunna användas för att
underlätta investeringar i biogasproduktion.
Örebro kommun ställer sig positiv till utredningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-22
Yttrande, 2020-03-23
SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige.
Missiv, Infrastrukturdepartementet 2020-01-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens utskott för hållbar utveckling beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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