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Hej!

Vänligen se vårt bifogade remissvar nedan gällande Klimatfärdplanen. Vi är mycket
tacksamma för att vi har fått ett par dagars uppskov med att skicka in remissvaret. Utifrån
samtal med Michael Erman den 3 oktober i kombination med att min son var med om en
olycka den 4 oktober, så har det tagit några dagar längre att få klart remissvaret än tidigare
beviljat uppskov till 4 oktober. Vi hoppas att ni har överseende med detta. 

Med Vänliga Hälsningar
Beatrice Torgnyson Klemme
________________________
VD, Biogas Öst 

Kungsgatan 30
753 21 Uppsala
0733 - 97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se
www.biogasost.se
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Yttrande	avseende	remiss	”Klimatfärdplan	2050”		


Biogas	Öst	med	BioDriv	Öst	tackar	för	möjligheten	att	få	lämna	synpunkter	på	ovanstående	remiss.		


Vi	anser	att	Klimatfärdplanen	för	Stockholmsregionen	är	ett	väl	genomarbetat	förslag	som	inspirerar	och	tydliggör	ett	
långsiktigt	förhållningssätt	för	omställningen	till	ett	mer	hållbart	samhälle.	Vi	ser	väldigt	positivt	på	det	breda	helhetsgrepp	
som	färdplanen	omfattar	och	att	klimatfrågan	sätts	i	ett	större	perspektiv	genom	att	kopplingar	till	många	olika	områden	
tas	upp	exempelvis	Agenda	2030,	de	planetära	gränserna,	Sveriges	miljökvalitetsmål,	försörjningstrygghet,	ökad	
självförsörjningsgrad,	potential	till	nya	arbetstillfällen,	resurseffektivitet,	resiliens,	kretslopp,	bioekonomi,	att	produktion	av	
biodrivmedel	och	livsmedel	hänger	ihop	etc.	Vi	tror	att	det	är	en	stor	framgångsfaktor	att	hantera	omställningen	till	ett	
hållbart	samhälle	utifrån	ett	helhetsperspektiv.	


Vänligen	ta	del	av	våra	kompletterande	synpunkter	nedan.	


Våra	främsta	synpunkter	är:	


Önskad	utveckling	inom	biodrivmedel	och	biogasområdet	behöver	konkretiseras	


För	en	hållbar	utveckling	inom	transportsektorn	behövs	offensiva	satsningar	på	både	el	och	flera	olika	biodrivmedel.	
Biogassatsningar	utgör	bara	en	del	av	lösningen,	men	de	kan	bidra	med	många	viktiga	samhällsnyttor	i	framtidens	
resilienta,	resurseffektiva	och	hållbara	samhälle.	Vi	ser	därmed	väldigt	positivt	på	att	biogasen	nämns	på	flera	ställen	i	
färdplanen.	Vi	ser	även	väldigt	positivt	på	att	landstingets	kollektivtrafik	pekas	ut	som	viktig	för	biodrivmedelsutvecklingen.	
Alla	formuleringar	kopplat	till	biogas	och	biodrivmedel	är	dock	relativt	vaga	och	otydliga	exempelvis;	”fortsatt	innovativ	
satsning	på	biogas,	främja	biokluster	i	regionen,	satsningar	på	att	producera	mer	biodrivmedel	(biogas,	etanol,	biodiesel),	
samverkan	kring	bioenergikombinat	och	biokluster	och	bioraffinaderier	med	lantbruket,	incitament	och	stöd	för	att	skapa	
en	marknad	för	lokalproducerad	biobaserad	energi.	Att	främja	regional	och	lokal	produktion	av	återvunnen	och	förnybar	
energi,	främst	biogas	etc.”	Alla	dessa	formuleringar	är	väldigt	positiva	och	mycket	bra.	De	kan	dock	uppfattas	som	otydliga	
då	t	ex	de	flesta	förmodligen	inte	ens	vet	vad	som	menas	med	bioenergikombinat,	biokluster	och	bioraffinaderier.	Dessa	
formuleringar	kan	också	jämföras	med	de	formuleringar	som	hänger	ihop	med	satsningar	på	förnybar	el	och	elfordon	
exempelvis	”20%	elbilar	till	2030,	stöd	till	elfordon,	en	massiv	utbyggnad	av	laddinfrastruktur,	bilpooler	med	elbilar,	
elbussar	i	staden,	elvägar	för	godstransporter,	solceller	på	alla	sjukhustak,	exakta	siffror	för	potential	för	vind	och	solel	och	
hur	man	kan	realisera	potentialen	etc”.	Denna	skillnad	i	nivå	på	konkretisering	kommer	att	få	stor	betydelse	för	hur	
sannolikt	det	är	att	offentliga	och	privata	aktörer	i	regionen	kommer	att	inspireras	till	olika	satsningar	tack	vare	
Klimatfärdplanen.	I	flera	figurer	så	är	det	även	endast	elfordon	som	nämns	och	lyfts	fram.	Då	satsningar	på	både	elfordon	
och	biodrivmedel	är	lika	viktiga	och	angelägna	för	en	hållbar	utveckling	och	en	omställning	av	transportsektorn	anser	vi	att	
området	kopplat	till	biogas	samt	andra	biodrivmedel	behöver	konkretiseras	på	samma	sätt	som	elfordonssidan,	annars	
riskerar	det	att	främst	bli	fina	ord	men	inte	något	som	engagerar	regionens	aktörer	till	att	våga	satsa	på	en	konkret	
utveckling.	Vi	bidrar	gärna	i	diskussioner	kring	hur	detta	område	vidare	kan	konkretiseras.		


Energieffektivitet		


Energieffektivitet	lyfts	fram	som	viktigt	eftersom	biomassan	är	begränsad	och	det	är	helt	rätt.	En	viktig	aspekt	att	ta	med	sig	
är	dock	det	lätt	kan	uppstå	målkonflikter	mellan	energieffektivitetsmålet	och	andra	viktiga	mål	om	
energieffektivitetsaspekten	används	för	att	jämföra	olika	förnybara	alternativ.	Att	titta	på	energieffektivitet	för	att	jämföra	t	
ex	dieselbuss	mot	dieselbuss,	eller	gasbuss	mot	gasbuss	är	klockrent	och	ett	bra	sätt	att	minska	energianvändningen.	Men	
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då	de	förnybara	alternativen	inom	transportsektorn	är	så	vitt	skilda	kan	det	skapa	problem	om	överordnade	siffermål	för	
energieffektivitet	sätts	upp	istället	för	att	utgöra	ett	viktigt	verktyg	i	det	operativa	arbetet.	Exempelvis,	sett	utifrån	själva	
fordonen	så	är	en	dieselbuss	mer	energieffektiv	än	en	gasbuss.	Med	ett	överordnat	mål	om	energieffektivitet	för	
kollektivtrafiken	så	blir	det	inte	några	gasbussar.	Sett	utifrån	ett	större	systemperspektiv	så	kan	det	vara	väldigt	
energieffektivt	och	samhällseffektivt	att	satsa	på	gasbussar	då	dessa	bidrar	till	att	uppfylla	många	viktiga	miljö-	och	
samhällsmål	på	en	och	samma	gång	som	t	ex;	hållbar	avfallshantering,	minskade	metanutsläpp	från	lantbruket,	produktion	
av	biogödsel	till	det	lokala	lantbruket	och	ekoodlingen,	lokala	arbetstillfällen	etc.	Så	det	är	bara	viktigt	att	känna	till	och	ta	
hänsyn	till	dessa	aspekter	och	potentiella	målkonflikter	kopplat	till	energieffektivitetsfrågan.	


Bra	med	förslag	på	att	en	drivmedelsstrategi	ska	tas	fram	


Vi	ser	mycket	positivt	på	förslaget	att	det	ska	tas	fram	en	drivmedelsstrategi	för	hur	regionen	ska	satsa	på	utvecklingen	av	
olika	förnybara	drivmedel.	Detta	är	av	stor	vikt	för	att	maximera	samhällsnyttan	av	transportsektorns	omställning	och	för	
att	på	bästa	sätt	kunna	ta	tillvara	på	synergieffekter	med	andra	miljö-	och	samhällsmål.	Flera	andra	regioner	arbetar	just	nu	
med	liknande	satsningar.	BioDriv	Öst	samverkar	bl	a	med	Region	Östergötland	och	Region	Örebro	för	att	bistå	dem	i	arbetet	
med	att	ta	fram	regionala	drivmedelsstrategier	och	stöttar	även	många	kommuner	i	ett	liknande	arbete.			


Bra	med	fokus	på	den	offentliga	upphandlingen	av	fordon	och	transporter	


Vi	ser	väldigt	positivt	på	att	den	offentliga	upphandlingen	lyfts	fram	som	viktig	i	arbetet	framöver	och	att	SLLs	egna	
upphandlingar	lyfts	fram	som	en	viktig	del	i	att	driva	på	utvecklingen,	skapa	marknad,	ställa	tydliga	klimatkrav	etc.	För	att	
detta	ska	innebära	något	i	praktiken	så	behöver	detta	även	tydligt	resurs-sättas	med	ekonomiska	medel.	Så	länge	som	det	
är	överordnat	att	kraven	i	de	offentliga	upphandlingarna	inte	får	vara	kostnadsdrivande	så	kommer	det	att	vara	svårt	att	
våga	omsätta	dessa	bra	ambitioner	i	praktiken.	På	samma	sätt	som	det	behövs	en	drivmedelsstrategi,	så	behöver	denna	
tydligt	kopplas	till	de	offentliga	upphandlingarna	och	att	resurser	tillförs	detta	viktiga	arbete.	De	offentliga	upphandlingarna	
skulle	även	ännu	tydligare	kunna	pekas	ut	som	en	kraftfull	åtgärd	som	alltid	SKA	driva	på	utvecklingen	och	ligga	i	linje	med	
en	omställning	till	en	fossilfri	fordonsflotta.	I	färdplanen	lyfts	det	fram	att	det	behövs	regionala	styrmedel	för	att	öka	t	ex	
andelen	biodrivmedel,	landstingets	egna	upphandlingar	utgör	i	sig	ett	väldigt	kraftfullt	regionalt	styrmedel.	Vi	har	även	fått	
höra	från	många	andra	kommuner	runt	om	i	länet	att	t	ex	landstingets	färdtjänstupphandlingar	lägger	ribban.	Om	
miljökraven	i	dessa	upphandlingar	ligger	för	lågt,	blir	det	omöjligt	för	andra	kommuner	att	ställa	tuffare	krav	även	om	de	
vill.			


Det	är	generellt	sett	en	mycket	svår	utmaning	att	med	hjälp	av	teknikneutrala	krav	lyckas	gynna	ett	hållbart	
samhällsbyggande	på	flera	olika	nivåer.	Därför	är	det	viktigt	att	inom	vissa	större	prioriterade	upphandlingar	frångå	
teknikneutraliteten	då	ett	fokus	på	endast	CO2	reduktion	har	svårt	för	att	leda	till	den	bästa	lösningen	ur	ett	
helhetsperspektiv.	Innan	marknadsandelarna	för	fossilfria	alternativ	har	blivit	tillräckligt	stora	är	det	även	viktigt	att	se	till	
att	de	förnybara	alternativen	inte	konkurrerar	ut	varandra	och	att	de	höginblandade	alternativen	har	en	chans	på	
marknaden.	Många	olika	förnybara	alternativ	kommer	att	behövas	i	framtiden	och	det	är	därför	viktigt	att	skapa	
förutsättningar	för	flera	förnybara	alternativ	att	utvecklas	parallellt	i	detta	skede.	Ett	av	de	mest	kraftfulla	styrmedlen	är	de	
offentliga	upphandlingarna.	Det	är	dessutom	ett	verktyg	som	regionen	har	rådighet	över.		
	
Slutligen	så	vill	vi	återigen	poängtera	att	vi	tror	på	och	verkar	för	att	en	omställning	inom	transportsektorn	innefattar	flera	
olika	förnybara	alternativ.	Det	är	även	viktigt	ur	sårbarhetssynpunkt	att	inte	bara	gynna	något	enstaka	alternativ	och	det	är	
inte	heller	möjligt	att	på	ett	hållbart	sätt	ställa	om	hela	transportsektorn	till	en	lösning.	För	att	uppnå	ett	hållbart	och	
resilient	transportsystem	och	samhälle	med	flera	olika	förnybara	alternativ	så	anser	vi	att	det	är	nödvändigt	att	inom	vissa	
transportsegment/upphandlingar	tydligt	prioritera	exempelvis	biogas	och	el	för	att	driva	på	en	utveckling	inom	dessa	
områden	då	det	handlar	om	behov	av	ny	infrastruktur	och	teknik.	Som	komplement	till	detta	behövs	tydliga	krav	på	
fossilfrihet	i	de	flesta	offentliga	upphandlingar	så	att	marknaden	för	förnybara	alternativ	inom	transportsektorn	kan	växa.		
	
Beatrice	Torgnyson	Klemme	
VD,	Biogas	Öst	
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Yttrande	avseende	remiss	”Klimatfärdplan	2050”		

Biogas	Öst	med	BioDriv	Öst	tackar	för	möjligheten	att	få	lämna	synpunkter	på	ovanstående	remiss.		

Vi	anser	att	Klimatfärdplanen	för	Stockholmsregionen	är	ett	väl	genomarbetat	förslag	som	inspirerar	och	tydliggör	ett	
långsiktigt	förhållningssätt	för	omställningen	till	ett	mer	hållbart	samhälle.	Vi	ser	väldigt	positivt	på	det	breda	helhetsgrepp	
som	färdplanen	omfattar	och	att	klimatfrågan	sätts	i	ett	större	perspektiv	genom	att	kopplingar	till	många	olika	områden	
tas	upp	exempelvis	Agenda	2030,	de	planetära	gränserna,	Sveriges	miljökvalitetsmål,	försörjningstrygghet,	ökad	
självförsörjningsgrad,	potential	till	nya	arbetstillfällen,	resurseffektivitet,	resiliens,	kretslopp,	bioekonomi,	att	produktion	av	
biodrivmedel	och	livsmedel	hänger	ihop	etc.	Vi	tror	att	det	är	en	stor	framgångsfaktor	att	hantera	omställningen	till	ett	
hållbart	samhälle	utifrån	ett	helhetsperspektiv.	

Vänligen	ta	del	av	våra	kompletterande	synpunkter	nedan.	

Våra	främsta	synpunkter	är:	

Önskad	utveckling	inom	biodrivmedel	och	biogasområdet	behöver	konkretiseras	

För	en	hållbar	utveckling	inom	transportsektorn	behövs	offensiva	satsningar	på	både	el	och	flera	olika	biodrivmedel.	
Biogassatsningar	utgör	bara	en	del	av	lösningen,	men	de	kan	bidra	med	många	viktiga	samhällsnyttor	i	framtidens	
resilienta,	resurseffektiva	och	hållbara	samhälle.	Vi	ser	därmed	väldigt	positivt	på	att	biogasen	nämns	på	flera	ställen	i	
färdplanen.	Vi	ser	även	väldigt	positivt	på	att	landstingets	kollektivtrafik	pekas	ut	som	viktig	för	biodrivmedelsutvecklingen.	
Alla	formuleringar	kopplat	till	biogas	och	biodrivmedel	är	dock	relativt	vaga	och	otydliga	exempelvis;	”fortsatt	innovativ	
satsning	på	biogas,	främja	biokluster	i	regionen,	satsningar	på	att	producera	mer	biodrivmedel	(biogas,	etanol,	biodiesel),	
samverkan	kring	bioenergikombinat	och	biokluster	och	bioraffinaderier	med	lantbruket,	incitament	och	stöd	för	att	skapa	
en	marknad	för	lokalproducerad	biobaserad	energi.	Att	främja	regional	och	lokal	produktion	av	återvunnen	och	förnybar	
energi,	främst	biogas	etc.”	Alla	dessa	formuleringar	är	väldigt	positiva	och	mycket	bra.	De	kan	dock	uppfattas	som	otydliga	
då	t	ex	de	flesta	förmodligen	inte	ens	vet	vad	som	menas	med	bioenergikombinat,	biokluster	och	bioraffinaderier.	Dessa	
formuleringar	kan	också	jämföras	med	de	formuleringar	som	hänger	ihop	med	satsningar	på	förnybar	el	och	elfordon	
exempelvis	”20%	elbilar	till	2030,	stöd	till	elfordon,	en	massiv	utbyggnad	av	laddinfrastruktur,	bilpooler	med	elbilar,	
elbussar	i	staden,	elvägar	för	godstransporter,	solceller	på	alla	sjukhustak,	exakta	siffror	för	potential	för	vind	och	solel	och	
hur	man	kan	realisera	potentialen	etc”.	Denna	skillnad	i	nivå	på	konkretisering	kommer	att	få	stor	betydelse	för	hur	
sannolikt	det	är	att	offentliga	och	privata	aktörer	i	regionen	kommer	att	inspireras	till	olika	satsningar	tack	vare	
Klimatfärdplanen.	I	flera	figurer	så	är	det	även	endast	elfordon	som	nämns	och	lyfts	fram.	Då	satsningar	på	både	elfordon	
och	biodrivmedel	är	lika	viktiga	och	angelägna	för	en	hållbar	utveckling	och	en	omställning	av	transportsektorn	anser	vi	att	
området	kopplat	till	biogas	samt	andra	biodrivmedel	behöver	konkretiseras	på	samma	sätt	som	elfordonssidan,	annars	
riskerar	det	att	främst	bli	fina	ord	men	inte	något	som	engagerar	regionens	aktörer	till	att	våga	satsa	på	en	konkret	
utveckling.	Vi	bidrar	gärna	i	diskussioner	kring	hur	detta	område	vidare	kan	konkretiseras.		

Energieffektivitet		

Energieffektivitet	lyfts	fram	som	viktigt	eftersom	biomassan	är	begränsad	och	det	är	helt	rätt.	En	viktig	aspekt	att	ta	med	sig	
är	dock	det	lätt	kan	uppstå	målkonflikter	mellan	energieffektivitetsmålet	och	andra	viktiga	mål	om	
energieffektivitetsaspekten	används	för	att	jämföra	olika	förnybara	alternativ.	Att	titta	på	energieffektivitet	för	att	jämföra	t	
ex	dieselbuss	mot	dieselbuss,	eller	gasbuss	mot	gasbuss	är	klockrent	och	ett	bra	sätt	att	minska	energianvändningen.	Men	



	

	
WWW.BIOGASOST.SE	

då	de	förnybara	alternativen	inom	transportsektorn	är	så	vitt	skilda	kan	det	skapa	problem	om	överordnade	siffermål	för	
energieffektivitet	sätts	upp	istället	för	att	utgöra	ett	viktigt	verktyg	i	det	operativa	arbetet.	Exempelvis,	sett	utifrån	själva	
fordonen	så	är	en	dieselbuss	mer	energieffektiv	än	en	gasbuss.	Med	ett	överordnat	mål	om	energieffektivitet	för	
kollektivtrafiken	så	blir	det	inte	några	gasbussar.	Sett	utifrån	ett	större	systemperspektiv	så	kan	det	vara	väldigt	
energieffektivt	och	samhällseffektivt	att	satsa	på	gasbussar	då	dessa	bidrar	till	att	uppfylla	många	viktiga	miljö-	och	
samhällsmål	på	en	och	samma	gång	som	t	ex;	hållbar	avfallshantering,	minskade	metanutsläpp	från	lantbruket,	produktion	
av	biogödsel	till	det	lokala	lantbruket	och	ekoodlingen,	lokala	arbetstillfällen	etc.	Så	det	är	bara	viktigt	att	känna	till	och	ta	
hänsyn	till	dessa	aspekter	och	potentiella	målkonflikter	kopplat	till	energieffektivitetsfrågan.	

Bra	med	förslag	på	att	en	drivmedelsstrategi	ska	tas	fram	

Vi	ser	mycket	positivt	på	förslaget	att	det	ska	tas	fram	en	drivmedelsstrategi	för	hur	regionen	ska	satsa	på	utvecklingen	av	
olika	förnybara	drivmedel.	Detta	är	av	stor	vikt	för	att	maximera	samhällsnyttan	av	transportsektorns	omställning	och	för	
att	på	bästa	sätt	kunna	ta	tillvara	på	synergieffekter	med	andra	miljö-	och	samhällsmål.	Flera	andra	regioner	arbetar	just	nu	
med	liknande	satsningar.	BioDriv	Öst	samverkar	bl	a	med	Region	Östergötland	och	Region	Örebro	för	att	bistå	dem	i	arbetet	
med	att	ta	fram	regionala	drivmedelsstrategier	och	stöttar	även	många	kommuner	i	ett	liknande	arbete.			

Bra	med	fokus	på	den	offentliga	upphandlingen	av	fordon	och	transporter	

Vi	ser	väldigt	positivt	på	att	den	offentliga	upphandlingen	lyfts	fram	som	viktig	i	arbetet	framöver	och	att	SLLs	egna	
upphandlingar	lyfts	fram	som	en	viktig	del	i	att	driva	på	utvecklingen,	skapa	marknad,	ställa	tydliga	klimatkrav	etc.	För	att	
detta	ska	innebära	något	i	praktiken	så	behöver	detta	även	tydligt	resurs-sättas	med	ekonomiska	medel.	Så	länge	som	det	
är	överordnat	att	kraven	i	de	offentliga	upphandlingarna	inte	får	vara	kostnadsdrivande	så	kommer	det	att	vara	svårt	att	
våga	omsätta	dessa	bra	ambitioner	i	praktiken.	På	samma	sätt	som	det	behövs	en	drivmedelsstrategi,	så	behöver	denna	
tydligt	kopplas	till	de	offentliga	upphandlingarna	och	att	resurser	tillförs	detta	viktiga	arbete.	De	offentliga	upphandlingarna	
skulle	även	ännu	tydligare	kunna	pekas	ut	som	en	kraftfull	åtgärd	som	alltid	SKA	driva	på	utvecklingen	och	ligga	i	linje	med	
en	omställning	till	en	fossilfri	fordonsflotta.	I	färdplanen	lyfts	det	fram	att	det	behövs	regionala	styrmedel	för	att	öka	t	ex	
andelen	biodrivmedel,	landstingets	egna	upphandlingar	utgör	i	sig	ett	väldigt	kraftfullt	regionalt	styrmedel.	Vi	har	även	fått	
höra	från	många	andra	kommuner	runt	om	i	länet	att	t	ex	landstingets	färdtjänstupphandlingar	lägger	ribban.	Om	
miljökraven	i	dessa	upphandlingar	ligger	för	lågt,	blir	det	omöjligt	för	andra	kommuner	att	ställa	tuffare	krav	även	om	de	
vill.			

Det	är	generellt	sett	en	mycket	svår	utmaning	att	med	hjälp	av	teknikneutrala	krav	lyckas	gynna	ett	hållbart	
samhällsbyggande	på	flera	olika	nivåer.	Därför	är	det	viktigt	att	inom	vissa	större	prioriterade	upphandlingar	frångå	
teknikneutraliteten	då	ett	fokus	på	endast	CO2	reduktion	har	svårt	för	att	leda	till	den	bästa	lösningen	ur	ett	
helhetsperspektiv.	Innan	marknadsandelarna	för	fossilfria	alternativ	har	blivit	tillräckligt	stora	är	det	även	viktigt	att	se	till	
att	de	förnybara	alternativen	inte	konkurrerar	ut	varandra	och	att	de	höginblandade	alternativen	har	en	chans	på	
marknaden.	Många	olika	förnybara	alternativ	kommer	att	behövas	i	framtiden	och	det	är	därför	viktigt	att	skapa	
förutsättningar	för	flera	förnybara	alternativ	att	utvecklas	parallellt	i	detta	skede.	Ett	av	de	mest	kraftfulla	styrmedlen	är	de	
offentliga	upphandlingarna.	Det	är	dessutom	ett	verktyg	som	regionen	har	rådighet	över.		
	
Slutligen	så	vill	vi	återigen	poängtera	att	vi	tror	på	och	verkar	för	att	en	omställning	inom	transportsektorn	innefattar	flera	
olika	förnybara	alternativ.	Det	är	även	viktigt	ur	sårbarhetssynpunkt	att	inte	bara	gynna	något	enstaka	alternativ	och	det	är	
inte	heller	möjligt	att	på	ett	hållbart	sätt	ställa	om	hela	transportsektorn	till	en	lösning.	För	att	uppnå	ett	hållbart	och	
resilient	transportsystem	och	samhälle	med	flera	olika	förnybara	alternativ	så	anser	vi	att	det	är	nödvändigt	att	inom	vissa	
transportsegment/upphandlingar	tydligt	prioritera	exempelvis	biogas	och	el	för	att	driva	på	en	utveckling	inom	dessa	
områden	då	det	handlar	om	behov	av	ny	infrastruktur	och	teknik.	Som	komplement	till	detta	behövs	tydliga	krav	på	
fossilfrihet	i	de	flesta	offentliga	upphandlingar	så	att	marknaden	för	förnybara	alternativ	inom	transportsektorn	kan	växa.		
	
Beatrice	Torgnyson	Klemme	
VD,	Biogas	Öst	
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