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Åtgärder ur Klimat- och energistrategin där Klimatsamverkan Blekinge är aktör 2016-02-16 
För att uppnå länets klimat- och energimål finns ett omfattande åtgärdsprogram med ansvarsfördelning på olika aktörer i länet. Nedan presenteras åtgärder 

ur Blekinges klimat- och energistrategi (inom respektive fokus- och delområde) där Klimatsamverkan Blekinge är utsedd aktör: 

Klara åtgärder 

Åtgärder där arbete fortsätter under 2015-2018 

Åtgärder där finansiering saknas  

Aktör i fet stil = drivande, övriga aktörer = medverkande 

 

MINSKAD ENERGIANVÄNDNING (ME), ENGAGERA FLERA (EF) 

ME 1. Industrin Aktörer Tidplan Kommentar 

ME 1.2 Genomföra kampanjer för 
energikartläggningar 

Kommunerna (energi- och 
klimatrådgivare) 
Länsstyrelsen 
Klimatsamverkan Blekinge 

2015/2016 Aktiviteter genom Energikontor Sydost 2016-2019, som är en 
regional kontaktnod för energikartläggningsstödet.  

ME 1.3 Arbeta för att skapa möjligheter 
till stöd för genomförande av åtgärder 
efter energikartläggning 

Klimatsamverkan Blekinge 
Branschorganisationer 
Länsstyrelsen  
Region Blekinge 

2014/2015 

 

Planerar workshop under våren för information om olika typer av 
energieffektiviseringar och vilka åtgärder man kan genomföra efter 
en energikartläggning, och vilka möjligheter det finns att söka stöd 
från klimatklivet. Aktör: Länsstyrelsen, Energikontor Sydost (genom 
projektet regionala noder för energikartläggningsstöd)och 
Energikluster genom Netport.  

ME 1.6 Ökad samverkan för bättre 
utnyttjande av rest-/spillvärme (ökat 
samarbete mellan företag och mellan 
företag och bostadsbolag m.fl.) 

Klimatsamverkan Blekinge 
Energibolagen 
Fastighetsägare 
Branschorganisationer 

2015 -18 

 

Avslag på horizonansökan. Delområde i Ronneby genom BEA-app 

K Aktörer Tidplan Kommentar 

ME 2.2 Individuell varmvatten- och 
elmätning i lägenheter. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Fastighetsägare (flerfamiljshus) 

2015/2016 Valbar del i Cities 4E. Avslag i Horizon.  

ME 3. Offentlig verksamhet Aktörer Tidplan Kommentar 

ME 3.1 Anordna årliga aktiviteter för att 
stödja energieffektiviseringsarbetet i 
kommunerna och landstinget inom 
ramen för energieffektiviseringsstödet. 

Länsstyrelsen 
Klimatsamverkan Blekinge 

2014/2015 

 

Planerar workshop under våren för information om olika typer av 
energieffektiviseringar och vilka åtgärder man kan genomföra efter 
en energikartläggning, och vilka möjligheter det finns att söka stöd 
från klimatklivet. Aktör: Länsstyrelsen, Energikontor Sydost (genom 
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projektet regionala noder för energikartläggningsstöd) och 
Energikluster genom Netport. 

ME 3.2 Utbilda om livscykelkostnader 
(LCC) för tillämpning vid upphandling. 

Länsstyrelsen 
Klimatsamverkan Blekinge 

2014/2015 Genomfördes 2014. Kopplat till Energimyndigheten. Se även ESS 
uppföljning. 

ME 4. Jordbruk/skogsbruk 
EF 4. Små- och medelstora företag Aktörer Tidplan Kommentar 

ME 4.2 Utarbeta åtgärder som syftar till 
att öka energieffektiviteten inom jord- 
och skogsbruk (som trots ökad 
produktion leder till minskad 
energianvändning). 

EF 4.3 Utarbeta åtgärder för att minska 
växthusgasutsläpp från markanvändning 
inom jord- och skogsbruk 

Klimatsamverkan Blekinge 
Skogsstyrelsen 
LRF 
Södra 
 

 

Workshop 10 dec 
2013 

Workshop har genomförts där de mest prioriterade åtgärderna 
togs fram.  
Klar. Bollen hos LRF/Naturbruksskolan att sprida information om 
prioriterade åtgärder. 
 

ME 5. Övriga tjänster Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

ME 5.1 Förstärka kommunal 
energirådgivning till företagare (t.ex. 
handel)  

Kommunerna (energi- och 
klimatrådgivare) 
Klimatsamverkan Blekinge 

2014/2015 

 

Energikontor Sydost arbetar med detta genom sitt uppdrag som 
regional utvecklingsledare 

FÖRNYBAR ENERGI (FNE) 

FNE 2. Vindkraft Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

FNE 2.1 Information till beslutsfattare 
om elcertifikatsystemet och dess 
koppling till bl.a. vindkraft samt andra 
förnybara energislag. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Länsstyrelsen 
Region Blekinge 
Energikontor Sydost 

2015 Workshop genomförd. Information om elsystemet i stort; elhandel 
och elcertifikat. Workshop ihop med sol-dag tillsammans med 
Energikontor Sydost.  

FNE 3. Biobränsle 
FNE 4. När- och fjärrvärme 

FNE 5. Biogas 
Aktörer Tidplan Kommentar 

FNE 3.1 Aktiviteter för att påverka 
användarna att välja biobränslen, med 
fokus på industri- och transportsektorn. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Energibolag 
 

 
April 2014  
 
 

Klar. Workshop anordnad. 

 

FNE 3.2 Analysera vilka användare som 
är i behov av olika typer av biobränslen, 
samt volymbehov.  

Klimatsamverkan Blekinge 
Energikontor Sydost 

 
Klar. Lst rapport 2014:18; Daniel Nilsson 
 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2014/Rapport-2014-18.pdf
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FNE 3.3 Stötta förädling av 
skogsbränslen i regionen, till exempel 
genom att identifiera råvaror och knyta 
ihop möjliga samarbetspartners. 

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Klimatsamverkan Blekinge 
Södra 
LRF 

April 2014  
 
 
 

Klar. Workshop genomförd. 

 

 

FNE 4.1 Verka för utbyggnad av ett 
gemensamt sammankopplat 
fjärrvärmenät för alla kommuner i 
Blekinge. 

Klimatsamverkan Blekinge  
Energibolagen 

 
Klar/Inaktuell med anledning av Daniel Nilssons rapport (se FNE 3.2). 
Motiveras av att det inte bedöms tillräckligt kostnadseffektivt i 
nuläget, samt tveksamheter till att hela länet blir beroende av en (till 
viss del konjunkturberoende) värmeleverantör. 

FNE 5.1 Verka för att öka produktionen 
av biogas i länet, bl.a. med länets 
matavfall och gödsel från lantbruket 
som substrat. 

Kommunerna 
Klimatsamverkan Blekinge 
LRF 
Biogas Sydost 

 
 

Lst gav stöd till biogasproduktionsprojekt. ”Inventering av 
potentiella biogasanvändare i Sölvesborgs kommun”, klart 2015. 
Projekt inklusive potentialstudie i Karlskrona kommun som 
Länsstyrelsens medfinansierade. Stödja främjande av biogas genom 
medlemskap i Biogas Sydost? 

FNE 4. När- och fjärrvärme Aktörer Tidplan Kommentar 

FNE 4.4 Arbeta för att öka andelen 
förnybar energi i när-/och 
fjärrvärmeverk. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Energibolagen 
Näringslivet 
Fastighetsägare (flerfamiljshus) 

2015/2016 Projekt ESS. Småskalig kraftvärme. 

E 4.5 Utreda potentialen och 
möjligheterna att samproducera och 
lagra kyla och värme. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Energibolagen 

2014/2015 Karlshamn Energi tittar på möjligheter.  

FNE 7. Övrigt Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

FNE 7.1 Verka för införande av enklare 
regler för leverans av el till de allmänna 
elnäten. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Nätbolag 
Näringslivet 

2013/2014 Brev skickat till Näringsdepartementet med synpunkter på förslaget 
till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (2013-12-03) 

2015-2018 
Åtgärder där finansiering saknas 
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TRANSPORTER (T) 

T 1. Övergripande Aktörer Tidplan Kommentar 

T 1.1 Gemensam digital mötesplattform 
för länets offentliga aktörer. Ta fram 
policy för att öka möjligheterna till 
distansarbete och främja webbmöten 
och telefonmöten. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Kommunerna 
Landstinget 
Region Blekinge 
Länsstyrelsen 

2013/2014 

 

 

Klar / Inaktuell. Adobe och Lync används. 

T 1.2 Verka för att företag, 
verksamheter och andra arbetsplatser 
stimulerar och underlättar för resor till 
och från jobbet och tjänsteresor med 
kollektivtrafik, cykel eller gång. 
 

Klimatsamverkan Blekinge 
Energikontor Sydost 
Alla arbetsgivare 

2015 hösten Klar. Information vid frukostmöten med näringslivet via 
kommunerna. Energikontoret utförde under 2015, 1:1 beviljade 
(Regionala tillväxtmedel) 

Arbete för kontinuerliga åtgärder: 

Projektansökan Fossilbränslefri kommun 
Projektansökan Cities4eff- avslag 
 

T 1.3 Stimulera samåkning genom att 
utveckla system för att hitta andra som 
färdas samma väg. Belöna samåkare. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Energikontor Sydost 
Alla arbetsgivare 

 Klar/inaktuell. Utveckling inaktuellt. Inormation om samåkning har 
varit en del av T 1.2.  
Kommuner i Blekinge har tillfrågats om medverkan i projektet 
Mobile Together 2, men har tackat nej. Blekingetrafiken deltar. 

Projektansökan Mobile Together 2  
kan ge inspiration från samåkningslösningar i Kalmar Län om 
beviljad. 

T 1.4 Påverkansprojekt för att få fler att 
åka kollektivt, gå eller cykla istället för 
att ta bilen. 

Region Blekinge - 
Blekingetrafiken 
Kommunerna 
Klimatsamverkan Blekinge 
Energikontor Sydost 

2015-2018 

 

Insatser görs kontinuerligt via Blekingetrafiken 

Projektansökan MobileTogether 2. Satsning på landsbydgslösningar 
och smarta bytesnoder i Blekinge. 

Projektansökan Fossilfri kommun 

T 3. Godstransporter Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

T 3.2 Verka för en förbättrad citylogistik 
genom info-insatser till privata åkerier 
och distributörer i bred samverkan med 
detaljhandel m fl(se Trafikverkets 
elrapport transporter – underlag till 
färdplan 2050). 

Kommunerna 
Klimatsamverkan Blekinge 
 
 

2015-2018 

 

 

 

Format en ansökan inom ramen för beviljat seed-money projekt: 
Low-carbon Logistics. 

Projektansökan Low-carbon Logistics  
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T 7. Styrmedel Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

T 7.1 Verka för översyn av 
prissättningen, inklusive statliga 
styrmedel, mellan flyg, sjöfart, järnväg 
och väg. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Region Blekinge – 
Blekingetrafiken 

2015-2018 

 

Skrivelse ihop med Kronoberg och Kalmar 
Påpekas i yttranden 

T 7.2 Verka för stärkta styrmedel som 
gynnar fordon med förnybara drivmedel 
och bränslesnåla fordon för såväl 
personbilar som lastbilar. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Länsstyrelsen 

2015 - 2018 

 

För dessa 3 åtgärder; Påpeka i yttranden, eventuellt gemensamt 
med Kronoberg och Kalmar.  

T 7.3 Verka för införande av 
skrotningspremie för båtmotorer av 2-
taktsmodell. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Länsstyrelsen 

2015 - 2018 

T 7.4 Verka för att priserna på förnybara 
bränslen frigörs från priserna på 
olja/bensin (om priset på diesel stiger så 
ska inte priset på RME stiga). 

Klimatsamverkan Blekinge 
Länsstyrelsen 

2015 - 2018 

T 7.5 Inför parkeringspolicys som 
främjar ett transportsnålt samhälle; 
färre parkeringsplatser och 
markandsbaserade parkeringsavgifter. 
Införande av parkeringspolicy lyfts fram som 
en kraftfull åtgärd i Trafikverkets delrapport 
Transporter – underlag till färdplan 2050. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Kommunerna 

2015 - 2018 

 

Klar. Information: Klimatsamtal 2015, Blekingetrafiken i olika 
sammanhang 

ENGAGERA FLERA (EF) 

EF 1. Övergripande Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

EF 1.1 Utveckla energi- och 
klimatrådgivning i länet genom ökad 
samverkan för att ge utökad service till 
medborgarna. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Kommunerna 

2015 Förslag att släppa denna åtgärd från KSB till kommunerna. 
Diskuteras med TG! 

EF 1.2 Implementera klimatfrågan och 
relevanta åtgärder i den egna 
organisationens processer, strategier 
och miljöledningssystem. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Landstinget 
Kommunerna 
Region Blekinge 
Länsstyrelsen 
 

2015 

 

 

En del klart. Ta upp på nästa fysiska TG möte. Redovisas samlat? 
Som informationsinsats? 

EF 2. Kunskap Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

EF 2.1 Ökade och gemensamma insatser 
för att höja den allmänna 

Klimatsamverkan Blekinge September 2014  
(v. 38) 

Klara. (Studiebesök, utställning, almanacka) 
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kunskapsnivån om energi- och 
klimatfrågor hos politiker, tjänstemän 
och allmänhet. 

Kommunerna (t.ex. energi- och 
klimatrådgivare, miljöstrateger) 

 
 
 
Okt 2014 -2015  
 
 

EF 2.4 Anordna utställningar om 
klimatsmart teknik och klimatsmart 
beteende. 

BTH 
Klimatsamverkan Blekinge 
Hållbarhetsforum 
Kommunerna (t.ex. 
miljöstrateger) 

EF 2.2 Samordna insatser och resurser 
för att genomföra evenemang och 
gemensamma kampanjer, t.ex. 
Europeiska trafikantveckan, 
Testresenärsprojekt, Kollektiv resdag för 
sjätteklassare och Earth Hour. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Kommunerna (t.ex. energi- och 
klimatrådgivare och 
miljöstrateger) 

2013/2014 

 

Klart. Kommunerna har drivit detta. 
 

EF 2.5 Genomföra informationsinsatser 
till allmänheten och företag angående 
utsläpp från internationella flygresor 
och dess betydande påverkan. 
 

Klimatsamverkan Blekinge 
Kommunerna (t.ex. energi- och 
klimatrådgivare, miljöstrateger) 

Okt 2014 -2015  
 

Klart. Utställning, almanacka. 

EF 4. Små- och medelstora företag Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

EF 4.3 Utarbeta åtgärder för att minska 
växthusgasutsläpp från markanvändning 
inom jord- och skogsbruk. 

 
 

Klar. Genomfört ihop med ME 4.2 och 4.3, workshop med LRF, 
Skogsstyrelsen m fl 

 

EF 5. Offentlig upphandling Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

EF 5.1 Informera om möjligheten att 
dela upp förfrågningsunderlag vid 
upphandlingar i mindre delar som 
möjliggör för lokala aktörer att lämna 
anbud. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Kommunerna (t.ex. 
upphandlingsavdelning) 
Landstinget 
Statliga organ 

2013/2014 Klar. Klimatsmart måltid. 
Projekt Samlastning i Blekinge o Bromölla 
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EF 6. Konsumtion Aktörer Tidplan Planerad aktivitet 

EF 6.1 Öka medvetenheten om den 
svenska konsumtionens globala 
miljöpåverkan genom ett eller flera 
länsvisa evenemang samt riktad 
information till hushåll. 

Klimatsamverkan Blekinge 
Hållbarhetsforum 
Länsstyrelsen 
Region Blekinge 

Okt 2014 – 2015 
 
 
 
 
 
 

Klart. Utställning och almanacka om konsumtionens betydelse för 
Sveriges globala miljöpåverkan.  

 

 

 

 

 

EF 6.2 Information om livsmedels 
klimatpåverkan och riktade insatser för 
att minska matsvinnet, både i 
handelsledet och i konsumtionsledet 
(inkl. restauranger) 

Klimatsamverkan Blekinge 
LRF 
Restaurangbranschen 
Livsmedelsbranschen 

EF 6.3 Uppmuntra användandet av 
säsongsberoende mat, samt minska 
konsumtion av kött.  
Betesdjuren i Blekinge är en viktig 
förutsättning för biologisk mångfald, ett rikt 
odlingslandskap och en levande 
landsbygd. Informationsinsatser för att 
minska köttkonsumtionen måste därför 
samtidigt främja svenskt kött. 

Klimatsamverkan Blekinge 
LRF 
Restaurangbranschen 
Livsmedelsbranschen  

 
Beviljade projekt:  

Regionala noder för energikartläggningsstöd Noder och Nätverk: Initiativ från Energimyndigheten. Dialog med Energikontoret som ska utföra uppdraget. 
Energieffektiviseringsnätverk. Initiativ från Energimyndigheten. Dialog med Energikontoret som ska utföra uppdraget.  
Seed-money ansökan S Östersjöprogrammet: Finansiering till utveckling av projekt för koldioxidsnåla varutransporter, arbetet i projektet avslutades hösten 2015 då 
huvudansökan skickades in.  
Sol i syd – ska stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge 
BEA-app – Baltic Energy Areas – a planning perspective. Fokuserar på samhällsplanering för produktion av fossilbränslefri energi. 
TRAM- Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility – beviljat från Interreg Europa, 5 år, kunskapsutbyte, möjligheter för  mobilityfrågor. 
Småskalig kraftvärme, LIFE+. I Blekinge demonstreras anläggningar för småskalig kraftvärme för att få fler aktörer att producera el i liten skala.  
Ansökta projekt:  
Mobile together 2: Ansökan skickades in i S Östersjöprogrammet dec 2015. Fokus på landsbydgsmobilitet. 
Samlastning Blekinge: Ett projekt avslutat och nytt projektförslag inlämnat till Regionala strukturfonden 2016-02-29. Syfte; att åstadkomma en implementering i Blekinge. 
Projektansökan Low-carbon Logistics: EU-projektansökan Södra Östersjöprogrammet inlämnad "Low carbon Logistics" för att arbeta med Olofströms företag inom logistik. 
Även ansökan inlämnad till Vinnova jan 2016 med tema citylogistik (inte speciellt fokus på Blekinge) 
Avslagna projektansökningar: 

Cities 4 efficiency, till Horizon2020  
Mobility Management, Mobilitetskontor i sydöst: Förstudie avslutad. Avvaktar med ansökan. 
Fossilbränslefri kommun: Ansökan avslagen en gång, nytt projekt håller på att utarbetas. 


