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Kommunstyrelsen

Remiss Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne
Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har arbetat fram ett förslag till
Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne. Trelleborgs kommun har
fått möjlighet att utgöra remissinstans och inkomma med synpunkter.
Handlingsplanen fokuserar på användning, produktion och distribution av
fossilfria drivmedel, utveckling av kunskap samt miljömässig och social
hållbarhet. Planen utgör en del av Miljöstrategiskt program för Region
Skåne och Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.
Syftet med handlingsplanen är att beskriva insatser som Region Skåne och
andra aktörer kan genomföra för att stödja omställningen mot ett
klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem i Skåne, fånga nya
möjligheter till företagande i denna omställning, samt tydliggöra samband
mellan användning av drivmedel och människors hälsa.
De insatser och de prioriteringar som återfinns i handlingsplanen är förslag
från Region Skånes sida.

Beredning
Trelleborgs kommun lämnar nu följande synpunkter på remissen.

Yttrande
Det är förtjänstfullt att Region Skåne vill gå i täten för omställningen av regionen
till att bli klimatneutral och fossilbränslefri, i kombination med att regionens
företagande utvecklas och samtidigt människors hälsa värnas.
Även Trelleborgs kommun arbetar med målsättningen att bli en fossilbränslefri
kommunorganisation och vill därför gärna samverka och vara en del av denna
omställning. Transporterna och drivmedlen kan tveklöst kategoriseras som den
störta utmaningen i detta omställningsarbete. Utvecklingen av fordon och
drivmedel är också svår att förutspå, varför det krävs att Skåne står redo för det
teknologisprång som sker. En särskild regional handlingsplan för fossilfria
drivmedel är därför ett viktigt verktyg i omställningsarbetet.
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De föreslagna insatserna är redan kända och arbete med flera av dem pågår redan i
Trelleborgs kommun, exempelvis påverkansarbete, införande av fossilfria
drivmedel i egna fordonsflottan och uppmontering av laddstolpar för eldrivna
fordon.
Bland prioriterade insatser lyfts stöd till utveckling och produktion av fossilfria
drivmedel i Skåne. Region Skåne slår fast att biogassektorn sysselsätter 1 person
per GWh, vilket motsvarar över 400 heltidsanställda i Skåne. Men säger också att
biogasproduktion kan ingå i någon form av bioraffinaderi med möjlighet att
producera flytande drivmedel och kemikalier till industrin, vilket låter synnerligen
innovativt och intressant.
Trelleborgs kommun har med havet och sina stora jordbruksarealer stor potential
att producera biogas inom sina gränser. Trelleborgs kommun har också under lång
tid lyft behovet av förbättrat produktionsstöd till biogasproduktion. Trelleborgs
kommun ställer sig därför starkt bakom den föreslagna prioriterade åtgärden att
insatser behövs för att förbättra för produktionen av biodrivmedel för att skånska
företag ska kunna ligga i framkant i omställningsarbetet.

Förslag till beslut
Utskottet för hållbar utveckling föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet och skicka det till Region Skåne som yttrande för Trelleborgs
kommun.
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