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Ansökan om medlemskap i Biogas Öst
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Järfälla kommun ansöker om medlemskap i Biogas Öst.

Ärendet i korthet

Tekniska nämnden beslutade 2015-12-08 om att godkänna utredningen kring
laddstolpars placering i Järfälla. Nämnden gav även bygg- och miljöförvaltningen i
uppdrag att göra en strategisk analys av framtidens drivmedel i syfte att underlätta
för privata aktörer att investera i Järfälla.
För att kunna få expertisstöd för en kommande analys rekommenderar bygg- och
miljöförvaltningen att tekniska nämnden går med i Biogas Öst.
Handlingar

1.
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Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2015-12-08 om att godkänna utredningen kring
laddstolpars placering i Järfälla. Nämnden gav då bygg- och miljöförvaltningen i
uppdrag att göra en strategisk analys av framtidens drivmedel i syfte att underlätta
för privata aktörer att investera i Järfälla. För att långsiktigt stärka kompetensen kring
förnyelsebara drivmedel har förutsättningar för ett medlemskap i organisationen
Biogas Öst undersökts.
Analys

Utvecklingen av icke fossila drivmedel går mycket fort idag, det finns osäkerhet
kring vilka drivmedel som kommer att dominera i framtiden. Det som står klart är
dock att det kommer att behövas olika lösningar för att ersätta fossila bränslen. Det
kan handla om el, vätgas eller biogas. Utmaningen handlar inte om vilket förnybart
alternativ som är bäst, utan snarare om använda rätt lösning på rätt plats och lyckas
med att utveckla flera olika förnybara alternativ parallellt.
I syfte att långsiktigt stärka den egna kompetensen och få tillgång till kunskap från
andra kommuners arbete med hållbara drivmedel ser bygg- och miljöförvaltningen
ett värde i att gå med i samarbetet Biogas Öst.
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Biogas Öst är en storregional samverkansorganisation som genom samordning,
kunskap- och erfarenhetsuppbyggnad vekar för en hållbar regional utveckling.
Biogas Öst verkar inom Uppsala, Västmanlandland, Södermanland, Örebro,
Stockholm och Östergötlands län.
Biogas Öst som är en ideell förening har initierats och byggts upp av offentliga
aktörer i samverkan med forskning och näringsliv.1 Organisationen har sedan
starten, och med biogasen som bas, bedrivit ett brett hållbarhets- och
utvecklingsarbete. De fokuserar dock inte bara på biogas utifrån önskemål från flera
medlemmar och aktörer i regionen har Biogas Östs verksamhet växt för att omfatta
samtliga förnybara alternativ inom transportsektorn genom det nya nätverket BioDriv
Öst. Genom ett medlemskap i Biogas Öst får man samtidigt tillträde till BioDriv Öst.
På detta sätt får kommunen tillgång till expertis inom bland annat fossilfria
transporter och de kan aktivt hjälpa till med att ta fram en strategi för framtida
drivmedel.
Det finns även andra fördelar med att få tillgång till nätverket. Bland annat kan de
hjälpa till med klimatsklivsansökningar. Det skulle kunna spara tid och bidra till att
ansökningarna håller god kvalité. Det blir också en arena att utbyta erfarenheter med
andra kommuner. Biogas Öst kan även vara behjälpliga med kravställningar kring
förnyelsebart gällande upphandlingar.
Barnkonsekvensanalys

Barn kommer inte direkt att påverkas av kommunens medlemskap i Biogas Öst. Av
den anledningen har inte en fördjupad barnkonsekvensanalys gjorts i det aktuella
ärendet.
Ekonomiska konsekvenser

Medlemskapet kostar 2 000 kr per år och det tillkommer en servicekostnad på 32 000
kr per år. Konsultkostnader a 675 kr per timma kan tillkomma om större utredningar
beställs.
Slutsatser

Genom att gå med i Biogas Öst stärker kommunen långsiktigt sin kompetens inom
området och ges bättre möjligheter att samverka med andra kommuner. Hur en
strategisk analys ska tas fram diskuteras tillsammans med Biogas Öst.
Hjälp med klimatklivansökningar är också något som kommunen förmodas ha god
nytta av.
Medlemskapet utvärderas årligen.
Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör
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