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En biogasstrategi för lokalt klimatarbete
I framtiden kommer vi behöva flera olika drivmedel till fordon. Både för klimatet och för att 
kunna konkurrera är satsningar på bränslen som biogas smarta. De gör oss oberoende av olja och 
ökar vår grad av självförsörjning. 

Ett av dessa drivmedel är fordonsgas. Fordonsgas är ren och effektiv biogas. Produceras den av 
ämnen som kompost, avlopp, slaktavfall eller annat organiskt avfall är den ett av de bästa 
drivmedlen för miljön och klimatet. 

Alla län utom Dalarna har idag ett eller flera tankställen för biogasfordon. Men det är svårt för en 
enskild kommun att skapa infrastruktur och det som i övrigt behövs för produktion, distribution 
och försäljning av biogas. 

Både kommuner och privata aktörer inom energisektorn har visat intresse. Detsamma gäller 
privata företag inom jordbruk och transportnäringen. 

Moras invånare sorterar och levererar exempelvis organiskt avfall i form av kompost. Det avfallet 
hoppas jag kommer kunna bli fordonsgas inom en snar framtid. Eftersom Sveriges största 
klimatutsläpp finns inom transportsektorn så är det där biogasen kan göra störst nytta. Moras 
kompost kan bli det första steget i en långsiktigt biogassatsning. 

Om vi vill nå framåt för att minska transporternas klimatbelastning så är det nödvändigt att Mora 
kommun och Dalarna samlar alla initiativ för biogas. Nu behövs en gemensam målbild och 
strategi för att nå dit. Dalarna behöver, precis som andra län och Sverige, en biogasstrategi. En 
strategi som sätter fokus på behovet av fordonsgas i Dalarna. Både kommuner, landsting och 
privata företag i Dalarna behöver fler miljövänliga alternativ för sina transporter. På sikt borde 
alla bussar och alla skattefinansierade transporter drivas med fordonsgas. Mora kommun behöver 
också en biogasstrategi för minskad klimatbelastning från transporter inom kommunen. 

Därför bör också Mora kommun inom Region Dalarna driva frågan om en biogasstrategi för 
Dalarna, där målet är flera tankställen för fordonsgas i Dalarna. Fordonsgasen ska i så stor 
utsträckning som möjligt vara tillverkad av lokala råvaror i vårt län. 

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
att Mora kommun ska arbeta fram en kommunal biogasstrategi med fokus på fordonsgas. 
att Mora kommun ska driva frågan om en regional biogasstrategi med fokus på fordonsgas. 
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