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Yrkande angående att utreda potentialen för 
ökad produktion av biogas i Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får tillsammans med Göteborg Energi AB i uppdrag att ge en 
extern part i uppdrag att utreda möjligheterna och potentialen för att producera biogas 
i Göteborg, inkluderat en återstart av Gobigasanläggningen. Utredningen ska redovisa 
ekonomiska förutsättningar, hållbarhetsaspekter samt en analys av påverkan på 
energisystemet i Göteborg.   

 

Yrkandet 
Klimatkrisen kräver en snabb omställning till förnybar energi och arbetet för att göra 
fjärrvärmen fossilfri skyndas på. Den ryska invasionen av Ukraina har dessutom med all 
tydlighet visat behovet av att stoppa importen av rysk gas till Europa. Mot den 
bakgrunden är det högst aktuellt att undersöka förutsättningarna för hållbart producerad 
biogas i Göteborg. Vi rödgrönrosa vill därför utreda ekonomiska, miljömässiga och 
praktiska förutsättningar samt vilka aktörer som skulle kunna agera. I utredningen ska 
möjligheterna för att återstarta och utveckla Gobigas ingå.  

Infrastrukturen för produktion av biogas finns sedan tidigare på plats genom 
Gobigasanläggningen. Nedstängningen av anläggningen skedde på ekonomiska grunder, 
men omständigheterna har under senare tid förändrats kraftigt. Eftersom det finns en 
infrastruktur på plats och mot bakgrund av de kraftigt förändrade 
omvärldsförutsättningarna, ser vi anledning att utreda frågan om en återstart och fortsatt 
utveckling av anläggningen. Vi vill speciellt undersöka vilka ekonomiska förutsättningar 
det finns för en återstart.  

Därutöver vill vi utreda möjligheterna att utöka rötning/produktion vid Gryaab och hos 
Renovas anläggningar för att få en mer storskalig produktion av biogas. Produktionen av 
biogas bör baseras på restprodukter eftersom ny avverkning innebär negativa effekter för 
skogen som kolsänka. Vi ser också ett värde i att en analys av förutsättningarna för att 
återstarta och vidareutveckla Gobigas görs av en oberoende part. 
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