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Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen avger ”Avsiktsförklaringen biogas”.   
 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsensordförande i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.  
 
 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Avsiktsförklaringens syfte är att främja kommunens utveckling och 
omställningen till fossilfritt.  
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Kommunchef 
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Avsiktsförklaring biogas  
 
 
 

Färgelanda kommun avser att lämna förevarande avsiktsförklaring för 
att fortsatt främja biogas i Fyrbodal och i synnerhet i Färgelanda 
kommun. Kommunen bestyrker att produktion och användning av 
biogas spelar en viktig roll som en del i omställningen till oberoende av 
fossila drivmedel för att klara klimatmålen. 

 
Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Den huvudsakliga orsaken 
till att klimatet har förändrats är vår användning av fossila bränslen som 
energikälla. För att undvika ytterligare påverkan på klimatet måste vi därför 
1) minska vår energianvändning och  
2) snarast möjligt ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor.  
 
Färgelanda kommun vill vara i framkant och bidra till omställningen som 
krävs av samhället från fossil till förnybar energi.  
 
Initiativet Fossilfritt Dalsland vill engagera kommuner, näringsliv, akademi, 
medborgare med flera aktörer för att tillsammans arbeta för en snabb 
omställning av samhället. Målsättningen är att Dalsland senast år 2030 helt 
ska ha upphört med användningen av fossila bränslen. Färgelanda kommun 
tror att en gemensam strävan mot detta mål, i kombination med låga 
etablerings- och boendekostnader och en fantastisk natur, kan öka 
Färgelanda kommuns attraktionskraft på såväl arbetskraft som företag och 
investerare.  
Färgelanda kommun vill med denna avsiktsförklaring åta sig:  
• att verka för att realisera och kommunicera visionen om ett fossilfritt 
Dalsland  
• att stimulera till omställningen till fossilfritt genom att vid byggande av 
biogastank ska biogasbilar som ett fossilfritt alternativt vara med i 
kommande kommunala fordonsupphandlingar. 
 
I samband med upphandling av kommunala fordon kommer biogasen 
fortsatt vara prioriterad som ett av de fossila drivmedlen som finns 
tillgängliga. Detta ifall en biogastank finns etablerad i kommunen.   

Ann Blomberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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