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Bakgrund till solenergimålet

Målet har tagits fram inom EU-projektet Sol i Syd. Projektet syftar till att 
stimulera antalet solcellsinvesteringar Blekinge och Skåne ytterligare genom 
insatser gentemot näringslivet. 

• Årlig uppföljning av antalet installerade solcellsanläggningar i Blekinge

• Revidera Blekinges regionala mål för solenergi 

• Samlad information om kommunala riktlinjer för bygglov för 
solenergianläggningar.

• Utbildningar  

• Nätverk

Detta projekt genomförs med stöd av: 

http://solisyd.se/2016/09/27/solceller-i-blekinge-hur-ser-det-egentligen-ut/
http://solisyd.se/2016/09/16/riktlinjer-for-bygglov-gallande-solenergianlaggningar/


Solenergipotentialen i Blekinge är stor

Två framtidsscenarier, 

solenergipotentialstudie 

Takyta 

km2 TWh
Andel solel av 

elanvändningen

Scenario A: alla tak mot 

söder nyttjas
3 0,45 20%

Scenario B: tak mot söder, 

väster och öster nyttjas
9 1,2 55%

Elanvändning år 2013: 2,2 TWh



Solceller i Blekinge –Metod för uppföljning 

En enkät skickades ut till alla 

elnätsleverantörer i Blekinge. 

• Affärsverken Karlskrona

• Ronneby Miljöteknik

• Karlshamn Energi

• Sölvesborg Energi

• Olofströms kraft Nät AB

• Rödeby elverk

• E.ON Elnät

• Kraftringen Elnät AB



Solceller i Blekinge 

• Installerad effekt: 3,3 MW

• 212 anläggningar

• Största anläggningen: Bostorp 600 kW

• 80% har ansökt för elcertifikat 

• Total produktion: 3,3 GWh

• Motsvarar ca 0,15 % av totala                                                           

elanvändningen i Blekinge. 



Regionalt solenergimål - syfte

1. Uppmärksamma solenergin som ett särskilt viktigt område i länets 
omställning till förnybar elproduktion

2. Peka ut riktningen och visa på vilken hastighet utbyggnadstakten bör ha   

3. Kraftsamla och inspirera aktörer som kommer göra det möjligt att nå 
målen 



Blekinges regionala solenergimål

Huvudmål: Senast år 2030 finns 110 MW installerad effekt 

Delmål: Senast år 2025 finns 75 MW installerad effekt 

Motsvarar

• Cirka 5% av elanvändningen år 2030 

• Att en yta av 110 fotbollsplaner skulle täckas med solceller

Energimyndigheten bedömer att andelen el från solceller år 2040 kan uppgå 
till 5-10 % av Sveriges totala elanvändning. Blekinges mål tar sikte på en 
något snabbare utbyggnad. 



Scenario: Marknadstillväxt för 
nätanslutna solceller
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Projekt – Integrera solenergi i den fysiska 
planeringen i Blekinge

• Energikontor Sydost och Länsstyrelsen 
Blekinge driver projektet, kommunerna 
medfinansierar med tid. 

• Finansiär: Energimyndigheten

• Projekttid: 2016-06-01 tom 2017-12-31

Solcellsblomma, laddningsstolpe, 

Visby: Foto Elvis Eckerberg



Projektets syfte

• Förbättra planeringsförutsättningarna 
för solenergi i Blekinges kommuner 

• Genom workshops och utbildningar 
öka kunskapen hos Länsstyrelsen och 
kommunerna om hur man i den fysiska 
planeringen skapar långsiktiga och 
hållbara förutsättningar för solenergi

• Ta fram en solkarta 



Solkarta över Blekinges hustak

Information om:

• Total takyta

• Total inkommande solenergi per år

• Andel takyta med goda 
förutsättningar för solelproduktion

• Uppskattad elproduktion kWh/år

• Publiceras 9 juni på Länsstyrelsens 
hemsida.  

http://138.201.245.38/solkartan/blekinge/karlskrona_centrum/


Diskussionsfrågor

1. Kan aktörer ställa sig bakom det regionala solenergimålet? Hur? 
Mål: Senast år 2030 finns 110 MW installerad effekt. Motsvarar cirka 5% av 
elanvändningen år 2030. 

2. Möjligheter att samordna med varumärket Underbara vatten? Hur kan 
man stärka det befintliga arbetet för att få fler besökare?  

3. Hur kan vi genom ”Solkusten Blekinge” stimulera utbyggnaden av 
solenergi - näringsliv offentligt, föreningar och privat? Ge förslag på 
aktiviteter.


