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Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad
ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen
Göteborg den 30 oktober 2017
Göteborg ska ha höga ambitioner i miljö- och klimatarbetet och arbeta för att utvecklas
till en hållbar stad. Sverige har mål om att bli fossilfritt 2030 och vi har även förbundit
oss till det globala klimatavtalet där vi ska försöka stoppa uppvärmningen vid 1,5 grad.
Nu finns planer på att det belgisk-spanska bolaget Swedegas AB ska få utveckla en
LNG-terminal i Göteborg genom projektet ”Go4Sinergy in LNG”. Det innebär att det
ska investeras i fossilflytande naturgas i Göteborgs Stad, vilket är tvärt emot en
klimatsmart utveckling.
Tanken bakom projektet är att den flytande naturgasen ska säljas till gasnätet och
fartygsbränsle. Det är positivt att rederierna visat på miljöengagemang när det investerat
i renare teknik än bunkerolja men LNG är ändå inte en framtidslösning för Göteborgs
uppvärmning. Projektet innebär att staden ska importera mer fossilgas. Merparten av
LNG är metan som är en fossil gas. Enligt IPCC har denna växthusgas 86 gånger
starkare klimatpåverkan än koldioxid ur ett 20-års perspektiv och nästan tre gånger så
hög som kol. Det genererar också partikelutsläpp och har liten klimatnytta som
fartygsbränsle.
Det är oansvarigt att Göteborgs Stad ska satsa på nya fossila anläggningar när vi står
inför de klimatutmaningar som riskerar ödelägga vår existens på jorden. Därför behöver
Göteborg skrinlägga idéerna på att tillåta det belgisk-spanska bolaget att importera
fossilgas till vår stad. Det Göteborg snarare behöver är en färdplan till en fossilfri stad.
Vi måste komma bort från ett värmesystem baserat på förbränning av sopor. Det är inte
hållbart. Det högsta steget på avfallstrappan, att minimera avfall, är inte förenligt med
det fjärrvärmesystem som Göteborg har. Därför behöver Göteborg också ta fram ett
program för att fasa ut beroendet av fossil gas, inkluderat omställning eller avveckling
av fossilgasberoende uppvärmning.
FÖRSLAG TILL BESLUT:
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i införandet av en LNG-terminal i
Göteborg
Axel Darvik (L)

Ann Catrine Fogelgren (L)
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