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

Socialdemokraterna instämmer i mycket av det som lyfts fram i yrkandet. Det är mycket 
viktigt att arbetet för att göra fjärrvärmen fossilfri skyndas på och att det arbetet 
prioriteras. Vi menar därför att Göteborg Energi behöver koncentrera all kraft på att 
snarast få Rya bioångpanna på plats, vilket är helt avgörande för att klara målet om 
fossilfri fjärrvärme till 2025. Vi menar att bolaget i dagsläget inte är betjänt av att tvingas 
splittra arbetsresurserna på ett nytt uppdrag även om vi instämmer med tankegången i 
yrkandet. Vi yrkar mot denna bakgrund avslag på yrkandet.  
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Yttrande angående – Yrkande angående att 
utreda potentialen för ökad produktion av 
biogas i Göteborg 
 

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 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 utreda 
möjligheterna och potentialen för att producera biogas i Göteborg. 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 vill därför utreda ekonomiska, miljömässiga och  
praktiska förutsättningar för detta.      

Styrelsen i Göteborg Energi har nyligen beslutat att pausa frågan om en återstart av 
anläggningen Gobigas under ett år framåt. Om den infrastruktur som finns på plats via 
anläggningen kan komma till nytta längre fram är det viktigt att denna inte monteras ned.  

Mer lokalt och hållbart producerad biogas i Göteborg kan vara ett positivt bidrag till att 
göra energiförsörjningen både mer miljömässigt hållbar och samtidigt göra 
energisystemet mer robust och mindre känsligt för dramatiska förändringar i omvärlden.   
Bland annat 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.    
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