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Solkusten Blekinge 

 

Slutsatser 
 

1. Man var positiv till det regionala solenergimålet och menade generellt att 

aktörer bör kunna ställa sig bakom det. Det behöver dock förtydligas vad som 

menas med att ställa sig bakom målet.  

2. Offentliga aktörer och kommuner behöver vara förebilder och få med sig 

andra organisationer och företag. Man kan ex. bryta ner målet per kommun 

och skapa solcellsutmaningar där företag utmanar varandra att sätta upp 

solceller.  

3. Informera om målet för politiker i Blekinge  
4. Det är viktigt att skapa förståelse för målet.  

5. Man ser positivt på att samordna arbetet med att främja solenergi och locka 

fler besökare till länet; genom att t.ex. kombinera solenergi med besöksmål. 

Informera besökare/turister för att öka kunskap medvetenhet. 

6. Det är inte självklart att Solkusten Blekinge ska kombineras med Underbara 

vatten.  

7. Om man ska marknadsföra Solkusten är det bra att börja göra det innan 

någon annan börjar använda det. Det är viktigt att vara först.  

8. För att stimulera utbyggnaden av solenergi gavs det förslag på olika 

aktiviteter som att:  

 Anordna tävlingar med priser Årets solstråle.  

 Ställa krav på solceller/utredning om solceller i offentlig upphandling.  

 Sprida information om solkartan.   

 Ta fram ett Solkusten-certifikat och märka byggnader med solenergi.  

 Anordna studiebesök och sprida goda exempel.  
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SAMMANSTÄLLNING samtliga diskussionsgrupper 
 

 

1. Kan aktörer ställa sig bakom det regionala solenergimålet? Mål: Senast år 2030 

finns 110 MW installerad effekt. Motsvarar cirka 5% av elanvändningen år 2030.  

 Ja 

 Offentliga aktörer kan ställa sig bakom målet.  

 Kommunen måste vara förebild.  

 Inga problem, detta grejar vi. 

 Målet är lågt satt.  

 Vad menas med att ställa sig bakom målet? Frågan behöver förtydligas innan 

vi kan svara på den.  

 
Hur?  

 Företagare kan bygga solcellsanläggningar och utmana andra företag.  

 Företagen i Klimatsamverkan kan utmana andra företag.  

 Ställ krav i upphandlingen med hänvisning till målet   

 Bryta ner målet per kommun och per capita. Det blir lättare att förhålla sig till 

det då. 

 Få med sig kommuner, organisationer och företag som vill ställa sig bakom 

målet. Affärsverken har t.ex. planer på att starta ett andelsägande.  

 Utnyttja det faktum att mål smittar av sig, t ex. hyresgäster.  

 Det är viktigt att skapa förståelse för målet så att aktörer förstå varför de ska 

producera sin egen energi? 

 Beskriv målet annat än i MW så att det blir lätt att förstå innebörden. T.ex. i 

grafisk form, info/grafik. 
 Skapa delaktighet; ex. Minikonsulter 

 Fokus på stora aktörer för att uppnå mål. Ger stor effekt. 

 Samla politiken i Blekinge och informera om nytt mål. RS? 
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2. Möjligheter att samordna med varumärket Underbara vatten? Hur kan man stärka 

det befintliga arbetet för att få fler besökare?   

 
 Ladda budskapet om Blekinge med SOL 

 Campinganläggningar, turismanläggningar m.fl. > profilera sig med hållbar 

energi, vattenfrågor, klimat. Incitament och stöd från (Leif Wictorén 

turismchef Blekinge) 

 Tekniska besök > Utveckla och medvetandegöra 

 Solceller i nära anknytning till turistmål, kombinera solenergi med turistmål.  

 Att attraktiva besöksmål också har anläggningar som man kan titta på.  

 Båtlivet, husbilen. Koppla det till solenergi. 

 Informera besökare/turister för att öka medvetenheten, kunskap och lärdom.  

 "I Blekinge är vi medvetna" 

 "Vi är stolta över våra vatten" 

 "Vi arbetar för en hållbar utveckling i ett brett perspektiv" 

 Man kan marknadsföra sig som Solkusten Blekinge.  

 Viktigt att vara ute först med Solkusten.  

 Starta ett projekt  

 Flera olika varumärken kan bli ett problem. Dock är det inte säkert att 

Solkusten Blekinge passar ihop med Underbara vatten utan att de står bättre 

var för sig.  

 Budskapsspridning är viktigt.  

 Sol + vatten + solceller 

 Vattenbristen är ett problem 

 
3. Hur kan vi genom ”Solkusten Blekinge” stimulera utbyggnaden av solenergi - 

näringsliv offentligt, föreningar och privat? Ge förslag på aktiviteter. 

 
 Anordna tävlingar med priser, förslag: Årets solstråle.  

 Viktigt att ställa krav i offentlig upphandling.  

 Blekinge är mer lagom än Spanien 

 Brist på kunniga entreprenörer > Utbilda och informera 

 Sprida goda exempel och kunskap inom länet 

 Få upp medvetenheten 

 Kommunicera solenergimålet 

 Staten>LST>Kommuner>Verksamheter 

 Sprida information om solkartan - vi gillar!! 

 Information> Kunskap>Verkliga åtgärder = göra 

 Riktlinjer/Styrmedel  

 Använda miljömålen, strategier och liknande - Mäta och följa upp! 



 

WORKSHOP – Klimatsamtal 2017-05-30 

 

 Inom varje organisation kan man göra en kartläggning av möjligheter enligt 

solkartan.  

 Ordna ett Solkusten-certifikat - märkning på byggnader med solenergi 

 Oberoende aktör för infostöd behövs " Det ska vara lätt att göra rätt. 

 Korta kötiderna för solceller.  

 Jobba mer med rådgivning > Nybyggen >jobba mot byggföretag 

 Energi och klimatrådgivaren, ”solceller är populärt”.  

 Utmaningen: Utbyggnaden av solceller ger många olika positiva effekter 

 Anordna studiebesök 

 Sprida goda exempel: t.ex. stadshuset i Ronneby, både små och stora 

anläggningar. Göra en utredning om solenergi på alla byggnader. 

 Ge namn på produktionsanläggningar och skapa lokal förankring.   

 Infocenter på Affärsverken.  

 Skapa kundnytta; kunderna är en stark drivkraft 

 Utveckla standarder och  paketlösningar; budgetpris – att betala elbolagen 

kan stimulera.  

 Tydliggöra hur solceller kan användas i relation till/kombineras med andra 

system och energislag som fjärrvärme och bioenergi. Det kan finnas 

konkurrerande intressen som man måste ta hänsyn till.  

 Skapa breda överenskommelser och att ha en långsiktighet är viktigt.   

 Tillägg till uppdaterad klimat- och energistrategi.  

 Stimulera privata aktörer genom offentlig upphandling.  

 Informera om solceller i NetPorts Energikluster  

 Mäta att medlemmarna ställer krav om att (minst) göra en utredning om 

solenergi vid om- och nybyggnation.   

 

 
/För beredningsgruppen  

Samuel Karlström, 2017-06-28. 
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Sofie Samuelsson
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Emina Kovacic
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