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 Biogas Syd 

Desirée Grahn 

072-885 49 23 

desiree.grahn@kfsk.se 

Lansering av nationell biogasstrategi 

1 december 2015 

Datum 160602 

Rapport från Lansering av nationell biogasstrategi  

Arrangör: Energigas Sverige, Region Skåne & Swedegas 

Bakgrund 

Desirée Grahn deltog å Biogas Syd och Biogas 2020’s vägnar på lanseringen av 

förslaget på en nationell biogasstrategi som har tagits fram inom ramen för Region 

Skåne, Energigas Sverige och Swedegas’s projekt Intensifierat Nationellt 

Biogasarbete. Deltog gjorde ca 100 personer från hela den svenska biogasbranschen 

samt representanter från i princip varje parti i Sverige. Seminariet ägde rum 1 

december 2015 i Stockholm.  

På seminariet talades det om 

Fokus för seminariet var lansering av det förslag på nationell biogasstrategi som 

har tagits fram inom ramen för projektet Intensifierat Nationellt Biogasarbete, 

tillsammans med flertalet aktörer från biogasbranschen och under projektledning 

av Energigas Sverige. Resultatet är en strategi som i nästa steg av projektet ska 

ytterligare spridas till relevanta aktörer. 

Intressanta bidrag 

Följande var extra intressant:  

 Förslaget på nationell biogasstrategi föredrogs av Energigas Sverige. 

Strategin innehåller två delar, en förklaring av biogasen, varför den är 

viktig, vilka samhällsnyttor den åstadkommer, hur branschen ser ut idag 

och vilken potential som finns för biogas i Sverige. Även målsättningar har 

satts upp för användningen av gasen: total användning 2030 är 15 TWh 

varav 3 TWh är inom industrin och 12 TWh inom transportsektorn. Den 

andra delen ger förslag på styrmedel och åtgärder som kan stimulera 

tillväxten i biogassektorn. 

 En politisk debatt hölls under seminariet där det tycktes råda politisk 

enhet om att biogas är viktigt, att målet med en fossilbränslefri 

fordonsflotta är viktigt men att det var olika syn på vilket sätt detta mål 

kommer uppnås och vilka medel som kommer ge bäst effekt. 
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Seminariematerialet 

Mer information om seminariet, presentationer och strategin finns här. 

http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1512_BiogasStrategi
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1512_BiogasStrategi

