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Sammanfattning
I Lunds kommun finns idag tre publika tankstationer (kopplade till
naturgasnätet) belägna vid Gunnesbo, Gastelyckan och Dalby. En av
åtgärderna i den nyligen antagna Energiplanen för Lunds kommun är
att det ska upprättas fler tankställen för biogas, främst i byarna. I en
motion från Miljöpartiet föreslås kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott att i samarbete med
tekniska nämnden samt Kraftringen ta fram underlag för etablering
av tankställen för fordonsgas i Veberöd och Södra Sandby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 februari 2020
Motion (MP) till kommunfullmäktige- Biogaspump i Veberöd och i
Södra Sandby, daterad 3 december 2019
Energiplan för Lunds kommun, med åtgärder 2019–2026, antagen av
kommunfullmäktige 30 januari 2020 (bifogas ej).

Barnets bästa
Av FN:s konvention om barns rättigheter följer att barnets bästa ska
komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Underlag som kan möjliggöra etablering av fler tankställen för biogas
kan innebära minskad användning av fossilt bränsle. Detta i sin tur
kan innebära minskad klimatpåverkan och bättre miljö för barn.

Ekonomiska konsekvenser
I utredningen behöver de ekonomiska konsekvenserna av valet av
olika platser för etablering av tankställen för fordonsgas studeras.
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Miljömässiga konsekvenser
Underlag som kan möjliggöra etablering av fler tankställen för biogas
kan innebära minskad användning av fossilt bränsle. Detta i sin tur
kan innebära minskad klimatpåverkan

Ärendet
Miljöpartiet föreslår i motion till kommunfullmäktige: Biogaspump i
Veberöd och Södra Sandby, att kommunfullmäktige föreslås besluta
att uppdra åt kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott att i
samarbete med tekniska nämnden samt Kraftringen ta fram
underlag för etablering av tankställen för fordonsgas i Veberöd och
Södra Sandby.
Miljöpartiet menar att Sveriges åtagande inför klimatavtalet i Paris
var att bli en av världens första fossilfria välfärdsländer och eftersom
80% av oljeimporten används till transporter så måste dessa stå i
centrum för den samhällsförändring som ska genomföras. Här kan
användandet av biogas som framställs ur rent organiskt avfall vara
ett alternativt fordonsdrivmedel.
I Lunds kommun finns idag tre publika tankstationer kopplade till
naturgasnätet. Dessa är belägna vid Gunnesbo, Gastelyckan och
Dalby. En av åtgärderna i den nyligen antagna Energiplanen för
Lunds kommun är att det ska upprättas fler tankställen för biogas,
främst i byarna.
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 OK/Q8mack på Truckvägen.
Förvaltningen menar 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
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. En av åtgärderna i den nyligen
antagna 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. Tidplanen är att detta ska vara
klart 2020.
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Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, samt

att

översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Anita Wallin
Exploateringschef
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