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Yrkande angående yrkande angående att inte 
lägga ytterligare resurser på återstart av 
GoBiGas 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Att avslå yrkandet 
 

Yrkandet 
Styrelsen för Göteborg Energi har 2022-09-26 beslutat att pausa frågan om Gobigas i ett 
år. Fokus hos Göteborg Energi ligger nu på att bygga den planerade anläggningen 
Bioångpanna Rya som planeras i närheten och delvis delar logistikytor med Gobigas. 
Denna viktiga satsning kommer kunna ge Göteborg fossilfri fjärrvärme och el och är en 
viktig pusselbit för att nå målet att Göteborg har ett klimatavtryck är nära noll år 2030. 
Energianläggningen innebär också goda intäkter och ökad egen energiproduktion i 
Göteborg.  

Om det på sikt visar sig att Gobigas kan sättas i drift utan att inkräkta möjligheterna att 
bygga och drifta Bioångpanna Rya, kan frågan tas upp igen. Därför är det också viktigt att 
Gobigasanläggningen i nuläget inte monteras ned, utan bibehålls.    

Därmed anser vi att frågan redan är hanterad och yrkar avslag. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2022-09-30 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
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Yttrande angående – Yrkande angående att 
inte lägga ytterligare resurser på återstart av 
GoBiGas 
 

I kommunstyrelsen:  

 

Yttrandet 
 

När GoBiGas-projektet med biogas utvunnen ur skogsavfall drogs i gång 
tillsammans med olika partners räknade man med en kraftig prisstegring av gas. 
Det faktum att priset i stället rasade tillsammans med tekniska problem ledde till 
stora förluster. Anläggningen skrevs ner med 850 miljoner och fick värdet noll. 

Till slut när förlusterna nådde den astronomiska summan 2 miljarder, så tröttnade 
SD och alliansen, vilket ledde till att KF 2015-12-03 beslutade att inte satsa mer 
pengar på detta misslyckade projekt. 

Göteborg Energi fick nya ägardirektiv där KF tydligt angav att GoBiGas-projektet 
inte skulle drivas vidare. 

Göteborg Energi har under lång tid försökt sälja anläggningen, men det finns inga 
köpare. Detta faktum beskriver på ett tydligt sätt det kommersiella värdet av 
GoBiGas. 
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Yrkande angående att inte lägga ytterligare 
resurser på återstart av GoBiGas 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stad, och särskilt Göteborg Enerig AB, ska inte lägga några ytterligare 
resurser på återstart av GoBiGas. 

Yrkandet 
Med anledning av politiska utspel om att återstarta GoBiGas-projektet vill vi med detta 
yrkande tydliggöra att Göteborg Stad, och då framför allt Göteborg Energi AB, inte ska 
lägga några ytterligare resurser på återstart av GoBiGas. Denna typ av högriskprojekt av 
icke mogen teknik är inte vad kommunala verksamheter ska lägga sina resurser på. 
Göteborgarna har redan förlorat 2 miljarder kronor i GoBiGas-projektet. Att försöka 
återstarta anläggningen, som aldrig fungerat till det den var konstruerad för, innebär 
kostnader på hundratals miljoner kronor och kommer ta flera år innan någon eventuell gas 
kan produceras. 

Vad gäller oro för energiförsörjningen under det kommande vinterhalvåret så har 
Göteborg Energi gjort allt för att undvika gasberoendet, till exempel fyllt på olja för att 
kunna köra på det istället för gas samt ändrat sin körstrategi. Göteborg Energi har redan 
byggt en ny pelletspanna med delar från GoBiGas och har fler miljöinvesteringar 
beslutade där GoBiGas står i vägen och konkurrerar om markutrymmet. 

Om privata aktörer vill köpa anläggningen och ta all risk, inklusive att inte tränga ut 
Göteborg Energis nya miljöanläggningar, står det dem fritt att höra av sig till Göteborg 
Energi. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
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Nytt ärende 
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