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Klimatsamverkans åtgärder i det nya åtgärdsprogrammet 

Underlag till prioritering av fortsatt arbete 

 

Pågående åtgärder  

Vidareutveckla nätverk för större fastighetsägare i länet kring 
energieffektivisering och förnybar energiproduktion.  
Det gäller både för offentliga och privata fastighetsägare.  
Har lämnat in en ansökan om förstudie till regionala 
utvecklingsfonden för att därefter söka för ett genomförandeprojekt 
till hösten 2018.  

 

Kartlägga stora användare av fossil energi och föreslå lämpligt 
förnybart alternativ.  
I samband med kartläggningen tittar man på vilka möjligheter 
aktörerna har att ansöka om finansiering via Klimatklivet, ett 
investeringsstöd för att minska växthusgasutsläppen. 

 

Ta fram en regional drivmedelsstrategi. 
Åtgärden inkluderar en förstudie för att matcha offentliga aktörers 
fordonsflottor mot Blekinges produktionspotential. 

 

Utveckla infrastruktur för fossilfria drivmedel i Blekinge.   
För att utveckla länets fossilfria infrastruktur behöver projekt startas 
upp med relevanta samarbetspartners. 

 

 

Planerade åtgärder 

 

Anordna ett seminarium för att öka kunskapen om nudging och 

användbara verktyg. 
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Ej påbörjade åtgärder 
 

Öka medvetenheten om nyttan av totalkostnadsanalys (LCC) som 
verktyg vid upphandling. 
Genomförs genom att arrangera seminarier/utbildningstillfällen.  

De nya byggreglerna och 
energikraven. En 
uppföljning av kursen som 
hölls av Daniel.  

Kartlägga förutsättningarna för geoenergi och energilagring i 
akviferer. 
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan det finnas goda 
förutsättningar för både mindre och större anläggningar att använda 
sig av berggrunden och i vissa fall även jordlagren i Blekinge för att 
utvinna värme och kyla samt att lagra överskottsvärme i delar av 
berggrunden. 

 

Nytta överskottsvärme för att utveckla nya verksamheter. 
Informera om möjligheten att nyttja överskottsvärme för befintliga 
och nya verksamheter. Information kan ges i samarbete med 
anläggningar som kan leverera överskottsvärme.  

 

Ordna möte mellan energibolag och industriföretag för att tillvarata 
överskottsvärme.  
Genomförs för att diskutera möjligheten att ta tillvara 
överskottsvärme från industrin till fjärrvärmenätet eller gemensamt 
fjärrvärmenät för Blekinge. 

 

Förankra Blekinges regionala solenergimål.  
Kommunicera och uppmuntra offentliga och privata aktörer/ 
organisationer att ställa sig bakom målet.  

X Slå ihop med åtgärden 
nedan.  

Marknadsföra Blekinge som ett län där det finns goda 
förutsättningar för solenergi. 
Marknadsföringen av Blekinge genomförs i samarbete med 
besöksnäringen med syftet att både öka installeringen av solceller 
och locka fler besökare till länet. Koppling till åtgärd Hållbar livsstil, 
insatsområde Miljövänliga evenemang och besöksmål, åtgärd 3.   

X Ex. Företag inom specifika 
branscher utmanar 
varandra.  

Stimulera samarbete med fokus på biogasproduktion.  
Samla lantbrukare och andra intressenter för att diskutera uppstart 
av biogasproduktion, utbyta erfarenheter och visa på goda exempel.   

 

Skapa mötesplatser för tänkbara producenter och användare av 
biobränslen.  
Workshops, konferenser, studiebesök och/eller kurser ordnas där 
man kan ta upp olika tänkbara marknadsmodeller och visa på goda 
exempel. 
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Arrangera evenemang för att uppmärksamma ett fossilfritt 
lantbruk. 
Uppmärksamma fossilfria arbetsmaskiner inom lantbruket och 
inspirera till användning av biodiesel i arbetsmaskiner.  
Exempel från Östergötlands projekt.  

X X X 

Höja kunskapen om förnybara drivmedel hos offentliga aktörer och 
företag. 

X X xEn inriktning mot 
bilhandlarna. El- och 
biogasbilar. Den nya skatten 
på dieselbilar.  

Öka laddmöjligheter för elbil vid bostäder och arbetsplatser.  
Ge information till fastighetsägare om vikten av att skapa 
laddmöjlighet vid bostäder och arbetsplatser. 

X X X Det nya bidraget. Göra 
en riktad kampanj.  

Förbättra samordning av transporter inom varukedjor. 
Informationsinsatser om goda exempel och samordning för aktörer i 
hela varukedjan med privata åkerier, distributörer, detaljhandel, 
industri m.fl.. 

 

Informera om samåkningssystem och hållbar arbetspendling. 
Genomföra informationsinsatser för att få fler bilresenärer att åka 
kollektivt, cykla och samåka. 

 

Genomföra utbildning för yrkestrafik och privat trafik om sparsam 
körning till sjöss. 

 

Anordna ett seminarium för att öka kompetensen om cirkulära 
affärsmodeller i företag. 
Sydsvenska handelskammaren kan vara en möjlig 
samverkanspartner. 
Tarkett – studiebesök?  

 

Ta fram en mall med hållbarhetskrav som kommuner kan ställa på 
arrangörer vid konferenser och möten. 
Detta kan fungera som ett stöd för att arrangemang ska vara 
hållbara. Krav kan till exempel ställas på hållbar mat med mindre 
miljöpåverkan. 

X Implementera snarare än 
ta fram.  

Arrangera regional inspirationsdag med fokus på policy för hållbara 
investeringar och placeringar. 

 

 

Länk till åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017–2020 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgardsprogram-for-miljomalen/Documents/Ett%20hallbart%20Blekinge%202017-2020_mindre.pdf

