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Avsiktsförklaring för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och
Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas
Avsiktsförklaringen anger Region Skånes och Västra Götalandsregionens gemensamma
insatser för att åstadkomma långsiktiga spelregler som bidrar till ökad produktion och
användning av biogas.
Avsiktsförklaringen sträcker sig till och med 2015 och anger syfte och ambitioner med det
gemensamma arbetet. De gemensamma insatserna sker inom områden där intressen inom
biogas som tillväxtområde sammanfaller.
Arbetet för att åstadkomma långsiktiga spelregler för biogasen, nationellt och
internationellt, bör betraktas som en långsiktig, pågående och föränderlig process. Den
regionala samverkan mellan Region Skåne och Västra Götalandsregionen är en stödprocess
och ska bidra till att biogasmålen i respektive organisation uppfylls. Som stöd till
avsiktsförklaringen tas en övergripande aktivitetsplan fram årligen som kompletteras under
arbetets gång och utifrån hur det politiska landskapet och förutsättningarna i omvärlden
förändras.
Bakgrund
Skåne och Västsverige är idag de två mest framstående biogasregionerna i Sverige.
Produktionspotentialen är stor, fram för allt inom lantbruket, och infrastrukturen med
gasledningar har gynnat utvecklingen i de båda regionerna. Gemensamt för de båda
organisationerna är synen på biogasen som ett regionalt tillväxtområde som kan bidra med
arbetstillfällen och exportmöjligheter, jämte biogasens bidrag till uppfyllelse av klimat- och
miljömål.
Region Skånes mål är att produktionen i Skåne ska vara 3 TWh år 2020. Västra
Götalandsregionens (miljönämnden) mål för 2020 är att produktionen av biogas i Västra
Götaland ska vara 2,4 TWh och användingen av biogas som fordonsbränsle 2,4 TWh/år.
Syfte
Att samverka för långsiktiga spelregler för biogasen. Syftet är att samverka inom strategiska
och gemensamt identifierade områden där samverkan kan antas leda till större framgång än
om organisationerna skulle verka på enskilt plan.
Arbetssätt och kommunikationsstrategier
Samverkan sker inom områden som respektive organisation identifierats som angelägna för
att åstadkomma önskvärd regional utveckling. Samverkan sker med fördel inom frågor där
organisationerna kan få draghjälp av varandras regionala styrkeområden.

Den tillhörande aktivitetsplanen revideras årligen och innehåller identifierade målgrupper
och riktade budskap som förmedlas via för aktiviteten ändamålsenliga kanaler - såsom
seminarier, enskilda möten, event och debattartiklar.
Aktivitetsplanen stäms av i respektive politisk sammanslutning och föregås av ett
gemensamt möte mellan den politiska ledningsgruppen för Skånes färdplan för biogas i
Region Skåne och miljösekretariatets nämnd i Västra Götalandsregionen. Respektive
sekretariat ansvarar för att stödja politikerna i genomförandet av aktivitetsplanen.
Samverkansområden 2013:
Styrmedel för stimulans av biogasproduktion.
Ökad användning av biogas för tunga transporter
Ökad användning av biogas inom kollektivtrafiken
Tillväxt och sysselsättning
Uppföljning/utvärdering
Kommunikationsmål för respektive aktivitet
Antal genomförda aktiviteter
Processmål – utvärdering av tjänstemannasamarbetet i samband med varje aktivitet

Aktivitetsplan 2013
Målgrupp

Kanal/aktivitet
Faktaunderlag – Tillväxt
och utv.
Faktaunderlag – Styrmedel
tunga fordon
Förslag – Regionalt
styrmedel
Utredning –
Metanreduceringsersättning
Politiskt uppföljningsmöte,
offentliggörande av
samarbete
Gemensam uppvaktning av
departement som äger
sakfrågorna
Riksdagsseminarium
Almedalen

Tid

Klar inför v 27
Almedalen
Senvåren (efter
vårbudgeten,
innan Almedalen)

Ansvarig

