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Åtta regioner samverkar för bättre nationella
förutsättningar – initiativ från VGR och Region Skåne
DEBATT 30 juni: ”Ge svensk biogas en chans att klara konkurrensen”
Vi uppmanar regering och riksdag att omedelbart utveckla styrmedel som främjar den svenska biogasen.
Importerad biogas får inte som i dag ges oskäliga konkurrensfördelar, skriver Kristina Jonäng, ordf
miljönämnden, Västra Götalandsregionen, tillsammans med företrädare för sju andra regioner i Dagens
Samhälle.
DEBATT 4 augusti: ”Regioner kraftsamlar för svensk biogas”
Utvecklingen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter. I denna utveckling är biogasen oerhört viktig.
Som regioner har vi gått in i ett samarbete utifrån insikten att den svenska biogasen är avgörande för miljön och
jobben, och för hela Sverige. Genom vårt samarbete kraftsamlar vi för svensk biogas.
Så skriver bland andra Kristina Jonäng, ordf miljönämnden, Västra Götalandsregionen i samarbetet mellan åtta
regioner, i en debattartikel i Kristianstadsbladet den 4 aug.

Åtta regioner samverkar för bättre nationella
förutsättningar – initiativ från VGR och Region Skåne
Skrivelse på gång till Energiminister Baylan ”Nu krävs omedelbara lösningar för att rädda svensk
biogasproduktion”
”Energiministern undertecknade den 22 maj i år en debattartikel i Dagens Samhälle med rubriken ”Vi tar hotet
mot svensk biogas på allvar”. …. I artikeln framkom det att regeringskansliet tittar på kortsiktiga lösningar såväl
som på långsiktiga spelregler inom området. Detta besked togs emot mycket positivt av flera regioner som
prioriterar biogas och av biogasbranschen. Tyvärr kan vi konstatera att ambitionen att identifiera och föreslå
kortsiktiga lösningar inte manifesterades fullt ut i budgetpropositionen för 2018.”
”Vi undrar därför: kommer regeringen inom en snar framtid föreslå åtgärder för att rädda svensk
biogasproduktion?”
Lunchseminarium i Riksdagen 29 nov
Sista anmälningsdag 27 nov

Programmet idag kl.8.00-9.30
Moderator: Jakob Lagercrantz
Ellenor Grundfelt, Energigas Sverige, deltar för att berätta om vad regeringens
budgetförslaget innehåller för nyheter inom biogasområdet.
Caroline Steinwig, Avfall Sverige, presenterar två nya rapporter om hur läget ser
ut vad gäller import av biogas, styrmedel i olika länder och vilka möjligheter som
finns för harmonisering av incitamenten mellan länder.
Frågor och samtal
Dokumentation via www.biogasvast.se och Biogas Västs nyhetsutskick

