
Avsiktsförklaring angående utveckling och 
användning av biogas i Fyrbodalsområdet 
 

Parter: Fyrbodals kommunalförbund (FK), Västtrafik och Västra Götalandsregionen genom 
Kollektivtrafiknämnden (KTN), Regionala utvecklingsnämnden (RUN) samt Miljönämnden (MN).  

Biogasen minskar klimatpåverkan och medverkar till ett cirkulärt samhälle, den skapar arbetstillfällen 
och har flera andra samhällsnyttor. Genom att underteckna denna avsiktsförklaring förbinder sig 
parterna för att aktivt arbeta för en ökad produktion, distribution och användning av biogas i 
Fyrbodalsområdet. I förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland lyfts omställning till 
ett hållbart samhälle som är fossiloberoende och cirkulärt som centralt. Avsiktsförklaringen är ett led 
i en sådan omställning. 

Kollektivtrafiken är fortsatt en viktig aktör för en stabil och ökad användning av biogas i 
Fyrbodalsområdet. Dessutom är det angeläget att öka efterfrågan och användningen från andra 
aktörer både för att totalt öka efterfrågan och avsättningsmöjligheter (inklusive industriell sådan), för 
att minska biogasproduktionens sårbarhet och för att kollektivtrafik på landsbygden ska ha en 
acceptabel kostnadsbild.  

Avsiktsförklaringen har både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Insatser och effekter i närtid bidrar 
till att skapa långsiktiga förutsättningar för biogasens utvecklingsmöjligheter i Fyrbodalsområdet och 
hela Västra Götaland.  

Parterna är överens om att  

1. Västtrafik har för avsikt att, i enlighet med VGR:s klimat och miljöstrategi, prioritera 
användning av biogas i regiontrafiken, i vilken kollektivtrafiken i Dalsland med trafikstart 
2023 ingår. Parterna ska tillsammans ta fram erforderligt underlagsmaterial till den förstudie 
som Västtrafik påbörjat inför upphandling av ovan nämnd kollektivtrafik i Dalsland. Här ingår 
bland annat att utreda konceptet grön gas-princip relativt krav på fysisk biogas. En 
utredningsgrupp med tjänstepersoner från parterna är ansvariga för arbetet. 
Utredningsgruppen koordineras av VGR. Den gemensamma ambitionen är att 
underlagsmaterialet ska vara klart 30 september 2020. Utredningsgruppens arbete 
rapporteras vid två-tre tillfällen till en politisk gruppering med representanter från respektive 
part. Därutöver kommer Västtrafik, innan upphandling, att återkoppla status till en politisk 
gruppering med representanter från respektive part. 
 

2. Under åren 2020 – 2022 har Fyrbodals kommunalförbund och VGR, genom RUN och MN, för 
avsikt att utreda och stimulera en bredare användning av biogas för fordon och andra 
marknadssegment, såväl för fordonsändamål som för industriell användning mm, ett 
värdehöjande av biogödseln, effektivare produktion samt möjligheter att producera flytande 
biogas för att främja ökad och mer kostnadseffektiv biogasproduktion, distribution, minskade 
risker, ökad avsättning och även en konkurrenskraftig prisbild för kollektivtrafiken. Här ska 
även kommunikationsinsatser ingå som viktiga åtgärder. I denna punkt ingår även att 
parterna har ambition att underlätta för aktörerna under eventuella glapp i 
biogasanvändning på grund av icke överlappande upphandlingsperioder. En plan som 



omfattar samtliga delar i denna punkt ska tas fram och presenteras för parterna senast 
september 2020. VGR koordinerar.  
 

3. Fyrbodals kommunalförbund och VGR, genom MN och RUN inom Kraftsamling Biogas, avser 
att samarbeta kring ökad produktion av biogas från hushållsavfall och annan regional 
potential. Fyrbodals medlemskommuner arbetar för att medborgarnas utsorterade 
biologiska hushållsavfall ska bli till biogas i delregionen liksom annat tillgängligt biologiskt 
nedbrytbart avfall. En utredning pågår därför. För att höja tempot i arbetet och för att öka 
möjligheterna att lyckas ska en plan för samarbetet finnas senast september 2020. Fyrbodals 
kommunalförbund koordinerar. 
 

4. Avsiktsförklaringen ska följas upp kvartalsvis under år 2020, därefter halvårsvis under år 2021 
- 2022. En första uppföljning ska redovisas för parterna gällande tredje kvartalet 2020. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda aktiviteter och effekter kopplade till 
avsiktsförklaringens intentioner. Ambitionen är att hitta en modell för biogasanvändning. 
VGR koordinerar arbetet med uppföljningen.  
 

5. Avsiktsförklaringen och dess resultat ska kommuniceras externt. Gärna gemensamt. 
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