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Svar på motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Ove Bengtsson (C) har den 24 januari 2016 lämnat in en motion om 
framställning av biogas i Gislaveds kommun. Motionären menar att mängden 
lantbruk med nötkreatur samt den kommande matavfallsinsamlingen ger 
möjlighet till en etablering av en biogasanläggning. Han yrkar därför att 
Gislaveds kommun tillsammans med Gislaved Energi utreder en 
biogasanläggning i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelseförvaltningen 
för beredning. 
 
Att starta en biogasproduktion i Gislaveds kommun har varit starkt knutet till 
den goda tillgången på stallgödsel i Refteleområdet. Där har 
lantbrukarinitiativet Reftele Biogas AB under en längre tid verkat för att 
etablera en biogasproduktion. Företaget ansökte om och fick 2010 
miljötillstånd för en biogasanläggning lokaliserad till kommunens före detta 
avloppsreningsverk i Reftele. Det var dock inte klart med vad gasen skulle 
användas till. Gislaveds kommun var delaktigt i försöken att hitta bärkraftiga 
lösningar för avsättning av gasen men försöken har inte lyckats.  
 
De allmänna förutsättningarna för biogasproduktion har i viss mån förändrats; 
nationellt med tydligare långsiktiga mål om fossilfria energi- och 
transportsystem, ett omfattande investeringsstöd, klimatklivet, samt även 
särskilda stöd för just gödselbaserad biogasframställning. Samtidigt så påverkas 
den svenska biogasproduktion negativt av bland annat inflöde av kraftigt 
subventionerad utländsk biogas. Regionalt och lokalt så har också 
förutsättningar förändrats. Insamling av matavfall kommer att inledas i GGVV-
området vilket ger möjlighet till ytterligare en potentiell substratkälla. En 
överenskommelse om långsiktig biogasöverenskommelse håller på att träffas 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna med bland annat ett åtagande 
att Länstrafiken kommer att använda biogas som drivmedel i större omfattning. 
De lokala förutsättningarna kan också ha förändrats, vilka gasbehov som finns i 
området eller andra avsättningsmöjligheter.   
 
Biogasutveckling ingår som angelägen del i Gislaveds kommuns klimat- och 
energistrategiska arbete. Gislaveds kommun har en mycket tydlig ambition om 
att vara delaktig i att ta fram biogaslösningar i kommunen. Därför genomförs 
under 2018 en utredning om en framtida biogasutveckling i Gislaveds kommun. 
Utredningen tar utgångspunkt i det koncept som redan finns i form av Reftele 
Biogas för att studera möjligheterna att från dagens förutsättningar realisera 
anläggningen. Utredningen har också i uppdrag att studera utvecklade former 
av biogasanläggningar med tanke på nya förutsättningar och behov.    
Utredningen drivs av Gislaveds kommun och övriga aktörer utgörs av Reftele 
Biogas, Gislaved Energi och Gislavedshus. Utredningen bistås av externt 
konsultstöd.  
 
Kommunstyrelsen har den 29 maj 2018 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
motionen om att satsa på biogas i Gislaveds kommun, med hänvisning till 
pågående utredningsarbete, ska anses besvarad. 
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Kf § 91 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Motion om satsning på biogas i Gislaveds kommun, daterad den 24 januari 2016 
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 200 
 
Yrkande 
Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen om att satsa på biogas i Gislaveds kommun, med hänvisning till 

pågående utredningsarbete, ska anses besvarad. 
 
  
 

Expedieras till: 
Lars-Ove Bengtsson 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Avd. Hållbar utveckling 
 
 


