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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att verka för att tanka fordonsgas i Ale
kommun
Centerpartiet har genom Elena Fridfelt och Åke Niklasson lämnat in en motion om att Ale
kommun ska verka för att det ska finnas möjlighet att tanka gas i kommunen, för såväl privatbilar
som kommunens tjänstefordon. Ingen tankstation i Ale är intresserad av att utveckla sin
verksamhet med fordonsgas. FordonsGas Sverige ser att det skulle kunna vara intressant att i
samarbete med kommunen undersöka förutsättningar för fordonsgas i Ale.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Björn Järbur
Kommunchef

Annika Friberg
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2016-10-06motionen

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
För kännedom
Utvecklingsledare ekologisk hållbar
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Bakgrund
Centerpartiet har genom Elena Fridfelt och Åke Niklasson lämnat in en motion om att Ale
kommun ska verka för att det ska finnas möjlighet att tanka gas i kommunen, för såväl privatbilar
som kommunens tjänstefordon.
Förvaltningen har i uppdrag att verka för att alternativa bränslen skall finnas i Ale. En
snabbladdningsstation för el har invigts i Älvängen. För Nödinge har en ansökan lämnats till
Naturvårdsverket om ekonomisk stöd.
Innan semestern bjöds alla ägare av tankstationer i Ale in till ett möte för att diskutera hur dom ser
på utvecklingen av fossilfria fordonsbränslen. El, biogas, vätgas och framför allt biobaserad diesel
diskuterades. Det finns inget intresse av att vilja investera i en gasstation. FordonsGas Sverige
tycker att det skulle kunna vara intressant att i samarbete med kommunen undersöka
förutsättningar för fordonsgas i Ale. En station förutsätter att kommunen förbinder sig att tanka
en viss volym.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med kommunens näringslivschef och ägare av tankstationer i Ale kommun samt
med FordonsGas Sverige.
Remissyttrande
Ärendet har inte varit på remiss.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att vi minskar utsläppen av växthusgaser.
Miljöperspektivet
Fordonsgas bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Den procentuella andelen inblandning
av biogas är viktig för miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Ärendet har ingen påverkan på funktionshinderperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Energi- och klimatplanens mål om mer fossilfritt påverkas positivt om Ale får tillgång till
fordonsgas.
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet har inget kommunikationsbehov
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Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen föreslår att en utredning görs i samarbete med FordonsGas Sverige där
förutsättningar för fordonsgas i Ale kommun utreds. I dagsläget har vi svårt att nå 100%
miljöfordon i vår tjänstebilsflotta eftersom fossilfria alternativ inte finns för alla fordonstyper som
efterfrågas av verksamheterna. Tillgången till fordonsgas hade underlättat att nå målet. Ett mer
varierat utbud till Aleborna hade också hjälp oss att nå mål om mer fossilfritt inom geografiska
Ale.
Förvaltningen bedömer med utgångspunkt i det pågående arbetet att intentionerna i motionen
redan är under genomförande. Motionen bör därför anses vara besvarad.
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