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Årets miljöbästa landsortskommun 2019!

Utsedd av tidningen Aktuell Hållbarhet

År 2020 
• Plats 25 av 290 totalt
• Femte bästa landsortskommun 



Struktur

StrategiKultur

Systematiskt miljöarbete över lång tid –
verksamhetsutveckling
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Miljöplanen
• Tydliga mål 
• Viljeinriktningar 
• Åtgärder
• Uppföljning

Miljö- och klimatutskottet 

ansvarar för framtagandet

Strategi



Framgångsfaktorer i miljöarbetet

• Aktivt stöd från ledningen - politik och chefer
• Tydliga mål och en tydlig strategi
• Resurser 
• Processorienterat arbetssätt
• Organisationsstruktur - ansvar 
• Ta vara på engagemang och skapa delaktighet
• Visa på framsteg internt och externt



Hållbarhetsprogram 2030
FN:s globala mål för hållbar utveckling 



Lidköping Biogas



En lång resa

2002 ”Skaraborgsprojektet” identifierar Lidköping

2005 Göteborg Energi och Svensk Biogas inleder samarbete med kommunen

2006 Svensk Biogas presenterar förnyad förstudie

2007 Swedish Biogas International in i processen, substratförhandlingar inleds

2008 Kondenseringsteknik undersöks 

2009 Miljötillstånd erhålls

2010 Anläggningen byggs

2011 Biogasproduktionen påbörjas

2012 Kondenseringen påbörjas



Vad var unikt med detta projekt?

Samverkan mellan kommun, kommunalt bolag 
och privat företag

Ny teknik - flytande biogas

Möjliggör 
• användning av biogas inom nya sektorer
• produktion av biogas där det finns råvaror men inte 

finns avsättning för gasen
• ny infrastruktur 



Lidköping Biogas 

Kommunal kultur

• Initial katalysator
• Medborgarperspektiv
• Bidragsfinansiering
• Samhällsansvar
• Offentlig upphandling

Lidköpings 
kommun

Göteborg 
Energi

Swedish Biogas 
International

Affärskultur

• Mod och driv
• Kundfokus
• Avkastningskrav
• Specialistkompetens
• Internationellt fokus



Industriell och urban symbios - IUS



Olika aktörer byter energi, kunskap eller materialflöden för 
att åstadkomma bättre hållbarhet, 
Murat Mirata, Linköpings universitet

Företag - offentlig verksamhet

Vad är industriell och urban symbios (IUS)?



Genom intervjuer, workshops och frukostmöten har vi 
kartlagt befintlig IUS och möjligheter att utveckla ny



Projektpartners
• Lidköpings kommun 

 Kommunstyrelsens verksamheter
 Teknisk Service
 Samhällsbyggnad
 Lidköping Energi
 Tillväxt Lidköping AB

• Gasum Lidköping AB
• Fordonsgas AB
• Lantmännen Reppe AB
• Gunnar Dafgård AB
• Fazer kvarn
• Linköpings universitet
• WA3RM AB - kartläggning



Symbios mellan företag och offentlig verksamhet - IUS
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Reflektioner utifrån förstudie – kommunalt perspektiv
• 26 olika fall av befintlig eller möjlig symbios har dokumenterats - stora möjligheter

• Det finns också risker - många beroenden - vad händer om en kedja bryts?

• Nya symbiosmöjligheter kan leda till nya behov i samhällsplaneringen
 mark - energi - sammanhang

• Finns behov att höja kunskapsnivån om värden i restprodukter

• Viktigt att 
 skapa arenor för dialog och relationsbyggande
 höja kompetensen hos politiker, tjänstemän och företag – samarbete akademi
 stärka förmågan till helhetssyn och att kunna bedöma långsiktiga effekter av beslut
 ta vara på möjligheter till förbättrade relationer 

Den lokala nivån har stor betydelse för etablering av symbios - där har kommunen 
en given roll!



Idé – skapa en plattform

Tillväxt 
Lidköping

Koncernen 
Lidköpings 
kommun

Företag

• Plattformen består av ett nätverk med en kärna 
• Kärnan består av kommunal verksamhet
• Till kärnan knyts samarbeten med:

 lokala företag
 andra företag med kunskap inom området
 akademi - Högskolan i Skövde, Chalmers, Linköpings universitet 
 organisationer på Skaraborgsnivå, t ex IDC, Kommunalförbund
 Västra Götalandsregionen



Tack för uppmärksamheten!


