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Örebro kommun ligger sedan en tid i förhandling med företaget Swedish biogas.

Anledningen är en tvist om stadsbussarna drivs med naturgas eller biogas. Och därmed: Har
leverantören brutit mot avtalet att leverera miljövänlig gas?
Olika syn på tolkning
– Vi har haft flera möten där vi fört diskussioner med leverantören Swedish biogas om hur
vi ska tolka avtalet. Vi kan säga att vi har olika syn på det, säger Örebro kommuns
chefsjurist, Pernilla Wikström Pehrson.
– Men det är många komplicerade frågor som vi måste få svar på. Företaget jobbar på att ta
fram siffror och redovisa vad det är som levererats och vad som är anledningen till att det
inte är hundra procent biogas.
Nästa möte kommer att äga rum den 8 juni.
– Men då kommer inte politikerna att vara med så det kan ändå inte bli helt klart. Deras
tillägg måste skrivas in i avtalet också.
Kan man säga att avtalet var dåligt skrivet från start?
– Det fanns vissa oklarheter i avtalet som blivit problematiska. Men samtidigt så är det inte
helt lätt, biogas är en komplicerad vara att skriva avtal om, till exempel att den inte kan
lagras utan framställs efter behov, säger Pernilla Wikström Pehrson.
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