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Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel
Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra
Sandby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen vara besvarad genom kommunfullmäktiges
beslut 2020-01-30 § 24 om Energiplan för Lunds kommun.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) har i motion
inkommen den 3 december 2019 föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att genom dess miljöoch hälsoutskott, i samarbete med tekniska nämnden samt
Kraftringen, ta fram underlag för etablering av tankställen för
fordonsgas i Veberöd och Södra Sandby.
Motionen har varit utsänd på remiss till tekniska nämnden och
Kraftringen AB.
Kommunfullmäktige har under tiden för beredningen av motionen
fattat beslut om Energiplan för Lunds kommun, vilken innehåller en
åtgärd som berör etableringen av tankställen för biogas i Lunds
kommun, detta främst i byarna. Genom energiplanen finns det redan
ett uppdrag att utreda förutsättningar för nya biogastankställen i
kommunen.
Motionen föreslås anses vara besvarad med hänvisning till nämnda
beslut avseende energiplanen.

Underlag för beslutet
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Energiplan för Lunds kommun, antagen 2020-01-30
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-03-31 §90 Motion
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24 Motion
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Kraftringen yttrande – Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd
och i Södra Sandby, 2021-05-26
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel
Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby,
inkommen 2019-12-03

Ärendet
Bakgrund
Miljöpartiet föreslår i motion till kommunfullmäktige att besluta att
uppdra åt kommunstyrelsen att genom dess miljö- och hälsoutskott, i
samarbete med tekniska nämnden respektive Kraftringen AB, ta
fram underlag för etablering av tankställen för fordonsgas i Veberöd
och Södra Sandby.
I motionen framgår det att det i Södra Sandby finns ett gasnät vilket
innebär att det kan vara lättare att etablera ett tankställe för biogas
här. I en tidigare utredning från 2015 tittade man på placering för
biogaspump i Veberöd och valde då en placering vid befintlig OKQ8mack på Truckvägen.
Utredningen från 2015 undersökte de ekonomiska förutsättningarna
för att etablera biogastankställen i Södra Sandby, Genarp och
Veberöd. Under de förutsättningar som rådde då bedömdes att
endast etablering i Södra Sandby vara lönsam.

Föredragning
Kommunfullmäktige har redan fattat beslut som berör motionens
förslag. En av åtgärderna i Energiplanen för Lunds kommun är att det
ska upprättas fler tankställen för biogas, främst i byarna (Åtgärd 1.12
Tankställen för biogas). Ansvarig för denna åtgärd är
kommunstyrelsen (huvudansvar) och Kraftringen AB.
Motionen har skickats till Kraftringen AB samt tekniska nämnden för
yttrande.
Tekniska nämnden svarar att en viktig förutsättning för etablering av
fler tankställen för biogas är att det finns en verksamhetsutövare
som är intresserad av att etablera ett tankställe och att det finns en
lämplig plats. När det gäller lokalisering av nya gastankstationer och
lämpliga platser finns det flera faktorer som avgör huruvida en plats

Tjänsteskrivelse
2021-11-03

3 (4)
Diarienummer

KS 2019/0869
är lämplig. Det kan vara platsens lokalisering med tanke på kriterier
kopplade till plan- och bygglagen men också med tanke på
marknaden samt genomförandefrågor som tillgång till gas,
markförutsättningar som eventuell förekomst av arkeologi eller
föroreningar, eventuellt behov av ombyggnation av befintlig
infrastruktur samt markåtkomst.
Kraftringen svarar att marknaden utvecklas negativt för
biogasfordon, både när det gäller flottan för nya fordon, men också
när det gäller fordon på begagnatmarknaden. Det är en
bekymmersam utveckling som innebär att det blir allt svårare att få
lönsamhet för biogastankställen. I nuläget saknas
framtidsförutsättningarna för en växande biogasmarknad, vilket gör
det svårt för Kraftringen att genomföra ytterligare satsningar på
biogas.
Om det skulle visa sig att underlaget för biogas i Veberöd och Södra
Sandby är så stort att det under investeringens ekonomiska och
tekniska livslängd kan kompensera för en minskande marknad,
skulle det kunna vara intressant för en aktör att investera.
Frågan om det faktiska underlaget i dag och under investeringens
tekniska och ekonomiska livslängd är en utredning som behöver
göras. En sådan analys behöver inkludera en analys av det lokala
engagemanget för att (vara med och) driva en sådan anläggning, de
boendes intresse för och planer på att köra gasfordon idag och i
framtiden samt i förhållande till eldrivna fordon, en redogörelse för
andra intressenters vilja att driva en biogastankstation etc. Denna
marknadsanalys behöver göras innan man tittar på de tekniska och
ekonomiska potentialerna, då det är en viktig beslutspunkt för att gå
vidare med analyser som rör teknik och ekonomi.
Sammanfattningsvis anser Kraftringen att det är bra att det görs en
analys över hur förutsättningarna ser ut för att etablera fler
tankstationer runt om i Lunds kommun. Kraftringen deltar gärna i
det arbetet och möjligheten att delge vårt perspektiv och våra
synpunkter.
Motionen bör anses vara besvarad genom kommunfullmäktiges
beslut om Energiplan för Lunds kommun. I och med energiplanen
finns det redan ett uppdrag att utreda förutsättningar för nya
biogastankställen i kommunen.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret efter remittering till
tekniska nämnden respektive Kraftringen AB.
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Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser utöver åtgärden
som redan är beslutad i Energiplan för Lunds kommun.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Tekniska nämnden
Kraftringen AB

Vesna Casitovski
Kanslichef

