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§91

SBN2016/99

Svar på motion om en miljötankstation med el och biogas
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
Att motionen anses besvarad.
Ärendet
Michael Plogell (FR) har 2016-01-20 inkommit med en motion avseende att kommunen ska
utvärdera möjligheterna att uppföra en s.k. miljötankstation där det kan tankas el och biogas. Den
pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot global utveckling, både socialt,
miljömässigt och ekonomiskt. Västra Götalandsregionen arbetar för ett fossiloberoende Västra
Götaland år 2030. Alternativa bränslen är ett viktigt steg för en fossiloberoende transportsektor.
En kommun får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmar i kommunen eller
landstingen. Däremot är det inte tillåtet för en kommun att driva verksamhet som konkurrerar
med privata företag. Att uppföra en miljötankstation för el och biogas konkurrerar med privata
företag på marknaden.
Det finns möjlighet för Bollebygds kommun att söka medel från Klimatklivet för att bidra till
laddinfrastrukturen genom att uppföra laddstation för el på central plats i Bollebygd och låta
annan aktör försälja elen. Det finns två ansökningsmöjligheter kvar under 2017 att söka medel för
lokala och regionala åtgärder som minskar klimatpåverkan, i augusti respektive november.
Kommunen har också möjlighet att agera som föregångare inom området genom att i den egna
bilpoolen använda elfordon eller fordon som drivs på biogas.
Ärendet togs upp i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-10 men återremitterades för en mer
positiv skrivning kring el.
Ekonomiska förutsättningar
Kommunen får inte driva en verksamhet som kan anses konkurrera med privata företag på
marknaden.
Det finns möjlighet för Bollebygds kommun att söka bidrag för lokala investeringar som minskar
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utsläppen av klimatpåverkande gaser, t ex för laddinfrastruktur. Stöd till laddstationer ges med
högst 50 procent av investeringskostnaden. För stöd till normalladdstationer får inte stödet uppgå
till mer än 20 000 kronor per laddpunkt.
Beslutsunderlag
 Svar på motion om miljötankstation med el och biogas
 Motion om en miljötanksstation med el och biogas
 §62 SBN Svar på motion om en miljötankstation med el och biogas
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