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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-06 kl. 13:00-14:25

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Sekreterare (Anna-Lena Alnerud)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-05-13

Protokollet omfattar

§161
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Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett
hållbart Sverige (SOU 2019:63)

STK-2020-136
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 31 maj 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur
biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Utredningen
föreslår att det införs mål för produktion av biogas i Sverige tillsammans med en uppsättning
av ekonomiska styrmedel i syfte att stimulera en ökad produktion och förädling av biogas.
Styrmedlen består dels av produktionsstöd, dels av lån och garantier.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från miljönämnden. Miljönämnden välkomnar
förslaget om merlångsiktiga spelregler för biogas. Förslaget är i linje med stadens
kommunfullmäktigemål, miljöprogram och miljöbilsstrategi.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Infrastrukturdepartementet.
Beslutet skickas till

Infrastrukturdepartementet
Miljönämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200427 §258
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från infrastrukturdepartementet Mer
biogas! För ett hållbart Sverige
Förslag till yttrande Remiss från infrastrukturdepartementet Mer Biogas! För ett
hållbart Sverige
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU
2019:63)
SOU 2019:63
Följebrev Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart
Sverige (SOU 2019:63
Miljönämnden beslut 200324 § 58
Remissvar från miljönämnden

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2020-04-17

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Ulrika Lagergren
Utvecklingssekreterare
ulrika.lagergren@malmo.se

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige
(SOU 2019:63)
STK-2020-136

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 31 maj 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga
hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges
konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Utredningen föreslår att det införs mål för produktion av biogas i Sverige tillsammans med en uppsättning av ekonomiska
styrmedel i syfte att stimulera en ökad produktion och förädling av biogas. Styrmedlen består
dels av produktionsstöd, dels av lån och garantier.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från miljönämnden. Miljönämnden välkomnar förslaget om merlångsiktiga spelregler för biogas. Förslaget är i linje med stadens kommunfullmäktigemål, miljöprogram och miljöbilsstrategi.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till Infrastrukturdepartementet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)
SOU 2019:63
Följebrev Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige
(SOU 2019:63
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)
Remissvar från miljönämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 58
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från infrastrukturdepartementet Mer biogas! För
ett hållbart Sverige
Förslag till yttrande Remiss från infrastrukturdepartementet Mer Biogas! För ett hållbart
Sverige

Beslutsplanering

SIGNERAD

2020-04-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
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Kommunstyrelsen 2020-05-06
Beslutet skickas till

Infrastrukturdepartementet
Miljönämnden
Ärendet

Bakgrund
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur biogasens nytta som
resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.
Regeringens utredningen fastställer att svensk biogas är avgörande för att Sverige ska nå våra
högt ställda miljö- och klimatmål och föreslår ett nationellt produktionsmål för biogas. Målet om
10 TWh till 2030 är sju gånger så mycket som produceras idag, vilket utredningen anses kunna
uppnås med hjälp av föreslagna åtgärder.
För att stimulera en ökad produktion och förädling av biogas föreslår utredningen att det upprättas ekonomiska styrmedel i Sverige uppdelat på två stödpaket. Stödpaketen syftar till att genom
premier stötta biogasproduktion och förädling från rötning men även från andra mer obeprövade tekniker. Finansiella verktyg så som lån och garantier ska även erbjudas för att minska den
företagsekonomiska risken och kapitalkostnaderna.
Biogas är idag helt fri från energi- och koldioxidskatt, och utredningen föreslår att dessa skattelättnader även fortsättningsvis ska gälla.
Miljönämndens yttrande
Miljönämnden välkomnar förslaget som innebär konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt
stabila spelregler. Stödpaketen möjliggör för aktörer att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna bedriva biogasanläggningar så att ökad produktion av biogas kan skapas och främjar därigenom att
Sveriges miljö- och klimatmål nås. Utredningens förslag är i linje med Malmö stads kommunfullmäktigemål, miljöprogram och miljöbilsstrategi. Biogas har dessutom koppling till flera av de
sjutton globala målen för hållbar utveckling.
Förslaget kan på flera sätt underlätta och påskynda Malmös klimatomställning då biogas är en
del i stadens energisystem. Malmö stad upphandlar biogas både till uppvärmning och som
bränsle till våra fordon.
Miljönämnden påpekar även att biogasen har en avgörande roll för att kunna möta kapacitetsoch effektutmaningen i Malmö och södra Skåne på ett hållbart sätt. Kraftvärmeverket Heleneholmsverket drivs nämligen nu med biogas och levererar el ut på stamnätet, vilket bidrar till att
säkra uttagsbehovet i regionen fram tills att stamledningen byggts ut.
Utredningen anser att det kan finnas skäl att överväga att samla miljöprövningen av biogasanläggningar till en eller ett par länsstyrelser. Miljönämnden delar denna uppfattning. Dock vill
miljönämnden framföra att i slutändan kanske vinsterna inte blir så stora, då miljöprövningar av
biogasanläggningar i många fall inte är så komplicerade som miljöprövningar är inom andra
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branscher, som exempelvis kemisk industri. Kompetensen på området och förutsättningar för en
effektiv och enhetlig handläggning av dessa ärenden kan dessutom komma att öka, om antalet
anläggningar ökar till följd av utredningens övriga förslag. Det är därför av vikt att ta fram ett
genomtänkt underlag som visar vilka effektivitetsvinster man får om man förlägger miljöprövningarna till en eller ett par länsstyrelser.
Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket utarbetar en vägledning som är gemensam
för de myndigheter som bedriver tillsyn över biogasanläggningar. En sådan vägledning kommer
att göra tillsynen mer enhetlig i olika delar av landet.
Utredningen anser att konkurrensen om råmaterial till produktion av biogas i dagsläget inte är
begränsad men att detta kan komma att ändras på sikt. Miljönämnden anser att det är viktigt att
följa utvecklingen av förslaget för att säkerställa att målkonflikter inte uppstår mellan olika
branscher så att råmaterialet används där det gör störst nytta i energisystemet.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret är enig med miljönämndens yttrande och stödjer förslaget från infrastrukturdepartementet. Stadskontoret anser också att det är viktigt att följa den vidare utvecklingen av förslaget från departementet. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen godkänna stadskontorets förslag till yttrande.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Malmö stad
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Kommunstyrelsen
Datum

2020-05-06

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

STK-2020-136

Till

Infrastrukturdepartementet
Energienheten

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)
I2019/03474/E

Sammanfattning

Malmö stad ställer sig positiv till regeringens utredning med uppdrag att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt samt att ge förslag på hur biogas kan ges
konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Malmö stad välkomnar förslaget om merlångsiktiga spelregler för biogas. Förslaget ligger helt i linje med stadens kommunfullmäktigemål, miljöprogram och miljöbilsstrategi.
Yttrande

Malmö stad välkomnar förslaget som innebär konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt
stabila spelregler. Stödpaketen möjliggör för aktörer att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna
bedriva biogasanläggningar så att ökad produktion av biogas kan skapas och främjar därigenom att Sveriges miljö- och klimatmål nås. Utredningens förslag är i linje med Malmö stads
kommunfullmäktigemål, miljöprogram och miljöbilsstrategi. Biogas har dessutom koppling
till flera av de sjutton globala målen för hållbar utveckling.
Förslaget kan på flera sätt underlätta och påskynda Malmös klimatomställning då biogas är
en del i stadens energisystem. Malmö stad upphandlar biogas både till uppvärmning och som
bränsle till våra fordon.
Malmö stad har i arbetet med miljöbilsstrategin och omställningen av stadens fordonsflotta
stundtals upplevt brist på gasfordon. Förslaget kommer förhoppningsvis gynna fordonsbranschens omställning vilket leder till att Malmö stad lättare kommer kunna nå Malmö stads
mål. För att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta vill Malmö stad
dock understryka vikten av att utbyggnaden av infrastruktur och gastankställen följer utvecklingen av produktionen.
Utredningen anser att det kan finnas skäl att överväga att samla miljöprövningen av biogasanläggningar till en eller ett par länsstyrelser. Malmö stad delar denna uppfattning. Dock vill
man framföra att i slutändan kanske vinsterna inte blir så stora, då miljöprövningar av biogasanläggningar i många fall inte är så komplicerade som miljöprövningar är inom andra
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branscher, som exempelvis kemisk industri. Kompetensen på området och förutsättningar
för en effektiv och enhetlig handläggning av dessa ärenden kan dessutom komma att öka,
om antalet anläggningar ökar till följd av utredningens övriga förslag. Det är därför av vikt
att ta fram ett genomtänkt underlag som visar vilka effektivitetsvinster man får om man förlägger miljöprövningarna till en eller ett par länsstyrelser.
Malmö stad ser positivt på att Naturvårdsverket utarbetar en vägledning som är gemensam
för de myndigheter som bedriver tillsyn över biogasanläggningar. En sådan vägledning
kommer att göra tillsynen mer enhetlig i olika delar av landet.
Utredningen anser att konkurrensen om råmaterial till produktion av biogas i dagsläget inte
är begränsad men att detta kan komma att ändras på sikt. Malmö stad anser att det är viktigt
att följa utvecklingen av förslaget för att säkerställa att målkonflikter inte uppstår mellan
olika branscher så att råmaterialet används där det gör störst nytta i energisystemet.
Ordförande

Sekreterare

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Anna-Lena Alnerud

