
 
 

H:\_PROJEKT\BIOGAS SYDOST\RAPPORTER\KLIMATSTRATEGI2012_KRONOBERG.DOC 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Hemsida 
351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 0470-860 00 0470-862 20 lansstyrelsen@g.lst.se www.g.lst.se 

Kontakt i detta ärende    

Bruno Bjärnborg 0470-864 55 0470-862 55   
 

   1  
FÖRSLAG   
Datum 
2010-03-03 
 
 
 

 

 
 
 

Beslutsdatum RFSS: 2010-06-23  

Beslutsdatum Länsstyrelsen: 2010-10-26 
 
 

 

Regional klimat- och  
energistrategi  

 

för 

 
Kronobergs län och region Södra Småland 

 
 



 

   2  
FÖRSLAG   
Datum 
2010-03-03 

Ärendenummer 
 

 

Regional klimat och energistrategi för Södra Småland 

Innehållsförteckning 
 
 

SAMMANFATTNING .................................................................................... 3 
REGIONAL KLIMAT OCH ENERGISTRATEGI 2010 .............................. 4 

Strategiska åtgärder, översikt .................................................................... 5 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG ...................................................................................... 8 

Omställningspotential ................................................................................. 8 
Förnybara energikällor................................................................................ 8 
Torv .............................................................................................................. 11 
Transporter ................................................................................................. 11 
Infrastruktur ............................................................................................... 13 
Energieffektivisering och effektivare energianvändning .................... 15 
Jordbruk ...................................................................................................... 17 
Avfall ........................................................................................................... 19 
Fjärrvärme ................................................................................................... 20 
Övriga tekniska åtgärder .......................................................................... 20 
Regional och kommunal planering ......................................................... 21 
Annan planering och styrdokument ....................................................... 23 
Klimatinformation; regionala aktörer och regional samverkan ......... 23 

HUR GÅR VI VIDARE? ................................................................................ 26 
Förslag till handlingsplan för tillämpning av den regionala 
klimatstrategin ........................................................................................... 26 
Bilagor .......................................................................................................... 27 

 
Bilaga 1 .............................................................................................................. 1 
FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................... 1 

Omvärldsanalys ........................................................................................... 1 
Länets karaktär ............................................................................................. 1 
Kronobergarnas klimatpåverkan............................................................... 2 
Nationella och regionala mål ..................................................................... 3 
Det regionala läget ....................................................................................... 6 

ANALYS - STRATEGINS INRIKTNING ................................................... 11 
 



 

   3  
FÖRSLAG   
Datum 
2010-03-03 

Ärendenummer 
 

 

Regional klimat och energistrategi för Södra Småland 

 

Klimat- och energistrategi  
för Kronobergs län och för region Södra Småland 

SAMMANFATTNING 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland har i sam-
verkan tagit fram en ny regional klimat- och energistrategi, för att ge en grund 
för de närmaste årens arbete för minskning av utsläppen av klimatgaser från 
regionen och länet.  
 
För att nå såväl regionala som nationella klimatmål krävs att så många som möj-
ligt i länet, såväl företag och organisationer, som enskilda medborgare, ska en-
gageras för att vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan, anpassade till 
var och ens förutsättningar och resurser. Regionförbundet och länsstyrelsen har 
en roll att verka för att få igång, vidareutveckla och samordna omställningsarbe-
tet i länet, och allmänt verka för:  
 

• Klimatinriktade planerings- och styrdokument 
• Klimatinformation 

 
Strategin innebär en bred satsning på åtgärder med dessa huvudinriktningar:    
  

• Minska transporternas utsläpp 
• Fortsätt energieffektivisera 
• Öka andelen förnybar energi  
• Utveckla klimat- och miljödrivet näringsliv 

 
Åtgärdsstrategin från 2005 har nu kompletterats med ytterligare åtgärder såsom 
utbyggd vindkraft, biogasproduktion inom jordbruk och från avfall, bättre dis-
tribution av biodrivmedel, passivhus m.m. Även möjligheterna till utveckling av 
regionalt näringsliv inom klimat- och energisektorn påtalas, t.ex. inom biobräns-
lesektorn. Ett flertal regionala nätverk och centra inom klimatområdet bör inrät-
tas eller vidareutvecklas. 
 
Sammanlagt tas ett femtiotal åtgärder och åtgärdsgrupper upp. Klimatstrategin 
om fattar nu även klimatgaser utöver koldioxid från fossila bränslen.  Genom att 
via en regional klimatkommission upprätta klimatavtal eller liknande överens-
kommelser med kommuner och större organisationer och företag i länet kan 
dessa strategiskt viktiga åtgärder fokuseras och initieras. 
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 REGIONAL KLIMAT OCH ENERGISTRATEGI 2010  
Södra Småland – Kronobergs län  
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland har i sam-
verkan tagit fram en ny regional klimat- och energistrategi, för att ge en grund 
för de närmaste årens arbete för minskning av utsläppen av klimatgaser från 
regionen och länet. Arbetet har skett inom ramen för ett regeringsuppdrag till 
länsstyrelserna att ta fram sådana strategier, och som uppföljning av ”Åtgärds-
strategi för effektivare energianvändning och transporter i Kronobergs län 
2005”.  
 
Riksdagen beslutade 2009 om nya, skärpta, nationella klimatmål, med samma 
mål för 2050 som vårt regionala mål när det gäller utsläpp av koldioxid från fos-
sila bränslen. Målet för användningen av fossila bränslen för uppvärmning är 
avveckling till år 2020, och för fordon till år 2030.  Utsläppen för Sverige för år 
2020 bör dessutom vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. Målet gäller för 
de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.  
 
För att nå de nationella målen, krävs en djupgående omställning av samhällets 
hela energiförsörjning. Eftersom transportområdet är det område som svarar för 
störst andel av utsläppen och där det ännu inte har skett några betydande ut-
släppsminskningar är det väsentligt att transportsektorn genomför verkningsful-
la åtgärder. En fokusering bör ske på detta område, men åtgärder måste vidtas 
inom alla samhällssektorer för att målen ska nås.  Energiförsörjningen måste 
generellt sett ställas om till förnybara energibärare och bränslen. För att bio-
bränslena och andra förnybara energikällor ska räcka till, när fossila och icke 
förnybara bränslen avvecklas, måste fortsatt energieffektivisering ske på alla 
plan. Utvecklingen av ny teknik för att möta dessa utmaningar innebär samti-
digt en stor utvecklingspotential för regionens näringsliv. Strategin har därför 
inte bara sikte på utsläppsminskningar utan också på att åstadkomma en hållbar 
utveckling av regionen. 
 
Den nybildade regionala klimatkommissionen bör i samverkan med Länsstyrel-
sen ta fram förslag till nya regionala mål, som konkretiserar och preciserar hur 
långt vi tror oss kunna nå med de åtgärder som ingår i denna strategi, om möj-
ligt t.o.m. längre än de nationella målen. 
 
Den regionala strategin för att minska de klimatpåverkande utsläppen och av-
veckla användningen av fossila bränslen är att så många som möjligt i länet, så-
väl företag och organisationer, som enskilda medborgare, ska engageras för att 
vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan, anpassade till var och ens för-
utsättningar och resurser.   
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Regionförbundet och länsstyrelsen har en roll att verka för att få igång, vidare-
utveckla och samordna omställningsarbetet i länet, och allmänt verka för:   
 

• Klimatinriktade planerings- och styrdokument 
• Klimatinformation 

 
En strategiskt viktig åtgärd för regionförbundet och länsstyrelsen är att upprätta 
klimatavtal (avsiktsförklaringar) med större organisationer. 
 
För att konkretisera för berörda organisationer vilka olika åtgärder som är vikti-
ga, innehåller strategin ett ”smörgåsbord” av åtgärdsförslag.  I denna strategi 
identifieras fyra huvudspår för sådana fysiska och administrativa åtgärder:  
 
 

• Minska transporternas utsläpp 
• Fortsätt energieffektivisera 
• Öka andelen förnybar energi  
• Utveckla klimat- och miljödrivet näringsliv 

 
Denna övergripande inriktning på strategin konkretiseras till förslag till åtgärder 
och åtgärdspaket. I det fortsatt arbetet med regionala klimatavtal kan dessa åt-
gärder vara en grund för det urval av åtgärder som kan tillämpas i det enskilda 
fallet.  
 
I denna strategi fokuseras de åtgärder som kan genomföras lokalt och regionalt. 
Arbete för att påverka nationella beslut om skatter, avgifter och lagstiftning med 
ännu tydligare inriktning på långsiktig hållbarhet är visserligen av största bety-
delse, men denna regionala strategi avgränsas till genomförande av riksdagens 
och regeringens klimat- och energipolitik i ett länsperspektiv.  
 

Strategiska åtgärder, översikt 
 
I 2005 års regionala strategi för effektivare energianvändning och transporter 
uttalade Länsstyrelsen i Kronobergs län att en mångfald åtgärder krävs för att nå 
delmålen inom klimat/energiområdet. De huvudsakliga grupperna av åtgärder 
har sammanförts i följande tabell, som är en uppdatering och komplettering av 
2005 år strategi. Detta är ett urval av åtgärdsförslag; det finns säkert fler metoder 
att minska klimatpåverkande utsläpp. Det är viktigt att för varje åtgärd göra en 
analys av effekter, konsekvenser och kostnader. Åtgärderna beskrivs i avsnittet 
Åtgärdsförslag på sidan 15. För flertalet av åtgärder i tabellen, nämligen de som 
kvarstår sedan 2005 års strategi, finns utförligare beskrivningar i ”Åtgärdsstra-
tegi för effektivare energianvändning och transporter i Kronobergs län 2005”, 
som finns att hämta på www.g.lst.se 1. 
                     
1 (http://www.g.lst.se/NR/rdonlyres/D25106E7-16B4-4842-858A-
2FBDE22ADAD6/21904/200513.pdf) 

http://www.g.lst.se/�
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Tabell 1: Åtgärder i klimat- och energistrategin för Södra Småland/Kronobergs län 2010 
 

 

Planering  
och styrdoku-

ment 
 

Information 
 

Minska  
transporternas 

utsläpp 

Fortsatt 

Effektivisering 
 

Förnybar  
energi 

Klimat- och 
miljödrivet 
näringsliv 

Den regionala kli-
matkommissionen 
utvecklas som kata-
lysator för länets 
klimatarbete  

Klimatinriktad läns-
transportplanering 

Kommunala klimat-
strategier utvecklas 

Miljöledningssystem 
införs inom trans-
portrelaterade verk-
samheter 

Inköp av miljöan-
passad energi och 
energieffektiva 
produkter och tjäns-
ter 

Inköpspolicy för 
bränslesnåla fordon 

Cykelinfrastruktur 
byggs ut i och mel-
lan tätorter 

Öka andelen när-
producerade varor 
för att transportmi-
nimera handeln  

Ökad hänsyn till 
klimat- och energi-
aspekter i den fysis-
ka planeringen 

Energirådgivning 
om uppvärmnings-
typ erbjuds vid 
bygglov 
 

Information om 
klimataktsamma 
brukningsmetoder 

Regionalt mobili-
tetskontor vidareut-
vecklas 

Inrätta Regionalt 
klimatcentrum och 
Regionalt energi-
centrum 

Klimatmärkning av 
livsmedel och andra 
varor och tjänster  

Utbildnings- och 
informationsinsatser 
gentemot allmänhet 
och företag 

Kunskap om energi 
och hållbar utveck-
ling ges i skolun-
dervisning 

Öka den kommuna-
la energi/klimatråd-
givningen 

 
 

Öka andelen kollek-
tivtrafikresor 

Öka andelen gods-
transporter på järn-
väg 

Öka andelen förny-
elsebart drivna 
fordon 

Minska andelen 
korta biltransporter 
bl.a. genom att un-
derlätta cykeltrafik. 

Fortsätt att bygga ut 
IT-infrastrukturen 
för att minska 
transportbehovet 

 

 
Nybyggnation inrik-
tas på s.k. passivhus 
och plusenergihus. 
 
Befintliga byggna-
der energi-
effektiviseras. 
 

Sparsam körning 
(EcoDriving) 

Minska elanvänd-
ningen för upp-
värmning, m.m. 

El-effektivisera 
inom industri och 
kommunalteknisk 
verksamhet 

Inför individuell 
mätning/debitering 
av el och värme 

Effektivisera gods-
transporterna 

Öka samåkning 

Etablera fler bilpoo-
ler 

Öka användningen 
av spillvärme. 

Öka incitamenten 
för energibesparing 
t.ex. via individuell 
mätning 

Effektivisera lust-
gasanvändning 
(Landstinget) 

Bygg ut fjärrkyla 

 

Bygg ut vindkraften 
med minsta intrång 

Få igång biogaspro-
duktion inom jord-
bruket 

Öka biogasproduk-
tionen från avlopp 
och organiskt avfall 

Genomför riktade 
kampanjer för bio-
bränslen och pann-
byten 

Starta produktion av 
förnyelsebart for-
donsbränsle i regio-
nen 

Bygg ut distribu-
tionssystem för 
biobaserade for-
donsdrivmedel, 
särskilt i glesbygd 
och mindre tätorter 

Öka framställningen 
av kraftvärme 

Konvertera upp-
värmningssystemen 

Bygg ut fjärr- och 
närvärme i fler orter 

Öka användningen 
av solvärmeteknik 

Effektivisera små-
skalig vattenkraft 

Öka andelen bio-
bränslen inom indu-
striprocesser 

Utnyttja möjlighe-
terna till produktion 
av egen el. 

Utveckla lokal 
produktion av 
biobränslen 

Utveckla för-
bränningssy-
stem för bio-
bränslen 

Produktions-
möjligheter 
inom vind-
kraftsutbygg-
naden tas till 
vara 

Utveckla sam-
verkan mellan 
näringsliv och 
forskning vid 
Växjö universi-
tet  
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Omställningspotential 
Här följer en översiktlig genomgång av vilka möjligheter som finns i länet till 
omställning av energisystemen och andra åtgärder för att minska utsläppen av 
klimatgaser.  
 
Efter varje avsnitt anges de strategiska åtgärder (i tabell 1) som är relevanta för 
respektive avsnitt. Det saknas dock underlag för att göra enhetliga, kvantitativa 
bedömningar av hur stor minskningspotential varje åtgärd skulle kunna medfö-
ra. Erfarenheter från bl.a. LIP- och Klimpprogrammen visar att beräknade effek-
ter ofta inte har kunnat infrias, verifieras eller med säkerhet kunna knytas till en 
viss åtgärd, utan mycket kostsamma uppföljningar, särskilt när det gäller trans-
portrelaterade åtgärder och i synnerhet attitydpåverkande åtgärder. Vi avstår 
därför från att genomgående försöka beräkna kvantitativa effekter, utan det in-
skränks här till resonemangsmässiga bedömningar. 

Förnybara energikällor 
 
Sol. I första hand handlar det om solfångare för tappvarmvatten under sommar-

halvåret, samt komplettering av värme under delar av året. Solceller kan fort-
farande inte räknas med kvantitativt, men är viktiga som stödsystem för el-
försörjning av t.ex. cirkulationspumpar i nätoberoende system. Kvantitativt 
sett kan direkt solenergi bara bli ett komplement här, eftersom det stora ener-
gibehovet under året finns under den solfattiga vintern. 

 
 Åtgärd i strategin: Ökad användning av solenergiteknik 

Ett ökat intresse kan skönjas för solvärmeteknik, inte minst när 
det gäller fritidsbebyggelse. Investeringskostnaden och be-
gränsningar i solinstrålningen, pga. hög breddgrad, gör det 
dock svårt att få stort genomslag för åtgärden.  Solceller ut-
vecklas snabbt och kan bli kommersiellt intressanta, särskilt om 
regelverk ändras så att överskott kan levereras till elnätet.   

 
 
Bioenergi. Huvudinriktningen i Åtgärdsstrategi 2005 är biobränslen från trädrå-

vara, som basen för uppvärmningssektorn, både fjärrvärme och enskild upp-
värmning. Fortsatt utbyggnad och konvertering till biobränslen förutsätts 
komma att ske. Viss potential finns för lokal produktion av biodrivmedel från 
trädbränsle. En massiv ersättning av fossila drivmedel innebär dock att kon-
kurrensen om träråvaran hårdnar. Skogens produktivitet behöver därför 
ökas. Det finns enligt Skogsstyrelsen ytterligare produktivitetshöjande åtgär-
der att genomföra som inte står i strid med miljöhänsynen. 
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 Biogas från avloppsslam och gödsel kan utöka. Potentialen för biogas från 
avloppsslam är dock begränsad, torde kunna försörja t.ex. kommunernas 
egna fordon. Jordbruket torde till stor del teoretiskt kunna försörjas med 
drivmedel från rötning av gödsel och t.ex. vall  

 
 Åtgärder i strategin: Här tas upp produktion av biobränslen; användning och kon-

vertering för användning av biobränslen tas upp under andra 
punkter. 

 
  Produktion av förnyelsebart fordonsbränsle 
  De potentialer för alternativa drivmedel som finns i regionen 

är främst vidareutveckling av CHRISGAS-projektet för utvin-
ning av syntesgas för drivmedelstillverkning från trädråvara 
som drivs av Växjö universitet m.fl. i Värnamo 

 
  Biogasproduktion inom jordbruket 
 Utveckling sker av möjligheterna till biogasframställning inom 

jordbruket. Det synes finnas en utveckling mot gårdsanlägg-
ningar för biogas från gödsel m.m. Även rötning av energigrö-
dor, vall, kan bli aktuellt. Samverkan borde kunna ge möjlighet 
att matcha de höga investeringskostnaderna för biogasanlägg-
ningar vid enskilda gårdar. Bidragsmöjligheter finns inom 
Landsbygdprogrammet. Vissa projekt har påbörjats i länet. 

 
 Ökad biogasproduktion från avlopp och organiskt avfall 
 Biogas från avloppsslam och storköksavfall produceras i Växjö 

och kan utvecklas. Beslut har där fattats om utsortering av or-
ganiskt avfall i alla hushåll till en storskalig biogasanläggning 
för biogas till alla stadsbussar och 500 bilar. En anläggning för 
detta har också byggts i Älmhult, men den har haft stora pro-
blem att få igång kontinuerlig drift. Det är angeläget att denna 
kommer igång ordentligt, men det kräver system för kvalitets-
säkring av inkommande avfall (problem med plast och metallfö-
remål i matavfallet).  

 
 Utveckla lokal produktion av biobränslen  
 Utöver ovannämnda åtgärder, bör möjligheterna att utveckla 

nya bränslen i regionen tas tillvara, i samverkan med bl.a. 
Växjö universitet, som grund för utveckling av miljödrivet 
näringsliv, t.ex. tillverkning och nya användningsområden för 
träpellets, användning av olika energigrödor etc. Miljömässigt 
acceptabla produktionshöjande åtgärder i skogsbruket behöver 
utvecklas och genomföras. 

 
Vind. Vindenergin är en hittills nästan helt outnyttjad energikälla i länet. Stora 

intressen finns för utbyggnad.  Till och med år 2008 har samråd och inledande 
kontakter tagits för byggande av ca 400 verk i länet, med gruppstorlekar upp 
till 60 verk. Om man antar att dessa verk blir i storleken 2-3 MW, skulle ut-
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byggnad i denna omfattning ge 800-1200 MW, vilket motsvarar en genom-
snittlig produktion på 1,6 -2,4 TWh per år. Detta är i samma storleksordning 
som hela elförbrukningen i länet, och skulle utgöra 25-35 % av hela nuvaran-
de energiomsättning i länet. Innan miljöprövningar av dessa är genomförda, 
och innan varaktigt, faktiskt produktionsutfall av de första etableringarna i 
skogsbygder har visats, är det svårt att avgöra hur många verk som det är re-
alistiskt att räkna med i slutändan. Energimyndigheten har föreslagit ett pla-
neringsmål för landbaserad vindkraft på 20 TWh för Sverige. Men vanligt fö-
rekommande fördelningsnyckel (2 %) skulle det motsvara 0,4 TWh för Kro-
nobergs län. En utredning pågår om potentialen, utifrån nya karteringar av 
vindtillgång på högre höjd över mark. För tillfället bedöms det finnas så stor 
efterfrågan att regionala stimuleringsåtgärder kanske inte behövs.  

  
 Åtgärder i strategin: Utbyggd vindkraft med minsta intrång 
  Med de stora verk som nu planeras kan vindkraften komma att 

ge ett betydande tillskott av förnybar energi. Många lokalise-
ringar av vindkraftsparker kan dock bli kontroversiella. Kom-
munernas översiktsplanering är ett viktigt verktyg för att styra 
lokaliseringarna så att potentialen för vindenergi utnyttjas op-
timalt. Även småskalig vindkraft kan vara värdefullt komple-
ment, viktigt för den enskilde, och med begränsad risk  stör-
ning. 

 
  Produktionsmöjligheter inom vindkraftsutbyggnaden 
 Inför den förväntade vindkraftsboomen är det viktigt att länets 

industrier hakar på de produktions- och utvecklingsmöjligheter 
som kan följa, om inte annat som lego- eller underleverantörer. 
Eftersom det är flera års leveranstid på vindkraftverk på grund 
av stor efterfrågan, bör det finnas utrymme för lokalt kapaci-
tetsutnyttjande, särskilt i rådande lågkonjunktur.   

 
Vatten. Vattenkraften är i princip färdigutbyggd i länet, såtillvida att det inte 

finns kvar några stora outnyttjade fallsträckor. För återstående småforsar 
finns oftast stora biologiska värden, och återställningskrav från naturvårds-
synpunkt finns på några av de dämningar som inte har utnyttjats på länge.  
Det föreligger alltså en målkonflikt. Det är främst effektivisering av befintliga 
vattenkraftverk som har en potential till ökat utnyttjande av vattenkraften i 
länet utan större risk för målkonflikt. 

 
 Åtgärd i strategin: Effektivisering av småskalig vattenkraft 
 Befintliga vattenkraftverk uppgraderas för bättre effektivitet 

och bättre utbyte. I samband med uppgradering bör miljöför-
hållanden förbättras, bl.a. undanröja nolltappning, bygga fisk-
vandringsvägar och omlöp. En inventering har pekat på en po-
tential på ca 5 GWh. 
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Egen el. För att minska sårbarheten har intresset att producera egen el ökat, inte 
minst efter stormen Gudrun.  Ett produktionsöverskott kan levereras till nä-
tet. Ändrad lagstiftning kan vara på gång för att möjliggöra detta. 

 
Åtgärd i strategin: Utnyttja möjligheterna till produktion av egen el. 

 Överskott från egen produktionsanläggning (på gårdsnivå) 
från t.ex. solceller och eller småskaliga vindkraftverk  

Torv 
Torveldning innebär en lokal energikälla. Den betraktas dock i Kyotoavtalet som 

fossilbränsle, och ingår också i handeln med utsläppsrättigheter. Detta har 
inneburit att torvandelen i fjärrvärmeverken energiförsörjning har minskat 
drastiskt sedan 1990 då torv bidrog med 0,2 TWh i länet. Det pågår i Sverige 
en diskussion om hur torven ska betraktas, t.ex. ”långsamt förnybar”.  

 
 I klimat- och energipropositionerna 2009 gör regeringen bedömningen att 

”energitorv under vissa villkor kan användas som bränsle med ett samlat bi-
drag till växthuseffekten som kan vara väsentligt mindre än vad som motsva-
rar torvbränslets innehåll av kol. Under vissa betingelser kan användning av 
torv ha en positiv nettopåverkan på klimatet. För att möjliggöra en sådan an-
vändning är det viktigt att verka för att IPCC:s och EU:s regelverk anpassas. 
Oaktat detta anser regeringen att torvbrytning måste ske med stor hänsyn till 
natur- och kulturvärden.” 

 
 Åtgärd i strategin: Ingen åtgärd föreslås innan det internationella regelverket har 

ändrats. Marknadskrafterna får visa vilket intresse som finns. 
Enbart torvområden med inga eller ringa naturvärden kan 
komma i fråga för brytning, vilket innebär brytning i eller i an-
slutning till befintliga täkter eller tidigare exploaterade mossar. 

Transporter 
 
Persontransporter. Det har i flera regionala strategier och infrastrukturprogram 

under årens lopp framhållits att länets bebyggelse- och boendestruktur är så-
dan att kollektiva lösningar för persontransporter inte kan utgöra någon vä-
sentlig lösning på problemen. Tidigare strategier har närt en förhoppning om 
tekniska lösningar, såsom övergång till biobränslen för dessa transporter, 
men de har ännu inte fått kvantitativt genomslag. Försäljningen av bioetanol 
har visserligen ökat markant, men utgör fortfarande en liten andel totalt sett. 
Biogas finns numera i Växjö, men tillgången är begränsad. En övergång till 
biobaserade drivmedel förutsätter en kraftig minskning av energiförbruk-
ningen för persontransporter för att resurserna ska kunna räcka till. Effektivi-
sering och omställning till alternativa transportsätt är alltså nödvändigt för 
uppfyllelse av klimatmålen. 
 
För glesbygden och småorterna har några effektiva alternativ till personbilen 
ännu inte kommit fram. Det har inte lyckats att genom bidrag inom t.ex. loka-
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la investeringsprogram åstadkomma ökad samåkning, bilpooler eller ökad 
cykel- och bussåkande i någon omfattning. Samtidigt finns det en stor poten-
tial inom regionens största orter för ökad kollektivtrafik och cykeltrafik, då 
enligt statistik hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. De flesta 
tätorter har en utbredning som skulle möjliggöra såväl ökad cykling som ut-
vecklade busslinjer. Det är dock bara Växjö som har en utbyggd kollektiv tra-
fik inom tätorten.  

 
 Det har också skett en positiv utveckling i och med att möjligheterna för tåg-

pendling mellan några av länets tätorter har ökat betydligt, och även för 
pendling med tåg utanför länet. Det är, nu liksom tidigare, främst en fråga 
om att åstadkomma en attitydförändring för ökad efterfrågan av alternativ till 
egen bil. 

 
 Åtgärder i strategin: Öka andelen kollektivtrafikresor.  

Den största potentialen för denna åtgärd finns i och mellan lä-
nets tätorter. Den attitydförändring som har skett, visar att det 
är realistiskt att tro att fler resenärer väljer kollektivtrafikalter-
nativen framöver. Därför krävs en fortlöpande utbyggnad i 
både kapacitet och linjedragningar, för både buss och tåg, för 
att möta den ökande efterfrågan. Alternativa lösningar, t.ex. 
anropsstyrda resor, kan utvecklas. 
 
Ökad andel förnyelsebart drivna fordon. 
Andelen fordon som drivs med förnyelsebara bränslen ökar 
kraftigt, dock från en mycket låg nivå. De största hindren för 
en fortsatt ökning, är den begränsade tillgången på biogas i lä-
net och att etanolbränslet E85 prismässigt blivit mindre attrak-
tivt än bensin och diesel. En ökning av biogasproduktionen i 
Växjö planeras, den är dock liten i förhållande till behovet. Öv-
rig biogasdistribution är osäker. Prisförhållandet för E85 kan 
snabbt ändras, när efterfrågan på bensin och diesel stiger. 

 
Minska andelen korta biltransporter, genom att underlätta för 
cykeltrafik. 
Ett stort antal korta transporter bör kunna överföras från bil 
till cykel. För att lyckas med detta krävs dock samverkan från 
ett flertal aktörer och en kraftfull satsning, som sätter cykeln 
främst, vid planering av trafikmiljö och vägunderhåll. 
 
Ökad samåkning 
Åtgärden bedöms ha stor potential. Problem med genomförbar-
heten gör dock att en ökad samåkning är svår att nå. Försök till 
samåkningslösningar i och utanför länet har inte nått önskvärt 
resultat.  
 
Etablering av bilpooler 
Bilpooler har visat sig vara lyckade satsningar i större städer. 
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Med den glesa bebyggelsestruktur som Kronoberg har, bedöms 
potentialen vara liten. 
 

Godstransporter. Även för godstransporterna har det under många år av plane-
ring funnits ett och samma huvudtema för miljö- och klimatanpassning: ökad 
andel transport på järnväg och effektivare lastbilstransporter. Under årens 
lopp har dock godstrafiken på väg ökat mycket kraftig. En liten motkraft har 
dock uppstått under de senaste åren genom att flera aktörer inom skogsnär-
ingarna har börjat utnyttja tåg för långväga virkestransporter.  

 
 Det har också tagits initiativ till regionalt Godstransportråd för samordning 

mellan transportslagen. Av den förfrågan som Länsstyrelsen gjorde somma-
ren 2008 till aktörer i länet kan utläsas att flera av länets större verkstadsindu-
strier vill kunna anlita tåg i större utsträckning. Det finns alltså en efterfrågan, 
som det gäller att få fram fungerande lösningar för. 

 
 Åtgärder i strategin: Ökad andel godstransporter på järnväg 
 Järnväg utgör ett effektivare godstransportmedel än lastbil på 

längre avstånd. Åtgärden kräver investeringar i intermodala 
transportlösningar, dvs. infrastruktur och terminaler för över-
föring av gods mellan transportslagen. Det finns också out-
nyttjade järnvägsavsnitt och stickspår i länet, men fler kan be-
höva upprustas eller byggas. Åtgärden förutsätter också att 
godsleverantörer gör aktivt val av transportmedel och gynnar 
t.ex. kombinerade transporter lastbil-tåg-lastbil.  

 
 Effektivare godstransporter. Denna åtgärd ställer krav på 

transportbeställare och åkerier att vid beställningar prioritera 
samverkan med utförarna av transporterna så att samlastning 
ske, totala logistiklösningar erbjuds, IT och GIS utnyttjas op-
timalt, användning av nyckeltal etc., samt att offentlig upp-
handling efterfrågar samordnade transporter. 

 
 Sparsam körning (EcoDriving) 
 Även inom godstransportområdet finns stor potential för effek-

tivare körsätt, s.k. heavy eco driving, även om många företag 
redan har genomfört utbildningar. Även inom jord/skogsbruket 
är detta aktuellt. Uppföljning och återkoppling är viktigt för 
åtgärdens varaktighet. 

 

Infrastruktur 
 
Transportinfrastrukturen - vägar, järnvägar, flygplatser m.m. - utgör en av de 

fysiska förutsättningarna för transporterna och därmed de trafikrelaterade ut-
släppen. Fördelningen av investeringar mellan transportslagen och dess på-
verkan på miljön har länge varit ett stridsämne och under flera decennier har 
stora förhoppningar ställts på att överföring till järnväg ska ge stora miljö-
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vinster. Inom ramen för länstransportplanen har litet utrymme för det fun-
nits, sedan uppknytningar sedan tidigare planer har funnits för vägprojekt 
som bedömts vara angelägna från trafiksäkerhets synpunkt och för regional 
näringslivsutveckling. I den fortsatta planeringen av länets transportinfra-
struktur bör åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp prioriteras.  

 
Distributionssystem för drivmedel ryms även inom infrastrukturbegreppet Det 

har i samrådet 2008 av många framhållits ett behov av att kunna tanka bio-
bränslen även i mindre orter. Lagstiftningen om alternativa bränslen kanske 
inte hjälper när det gäller mindre bensinstationer i landsorten med liten om-
sättning. Dessa hotas dessutom ofta av nedläggning av lönsamhetsskäl, sär-
skilt då de får extra kostnader för pumpar för alternativa bränslen.  

  
Cykeltrafiken bör öka genom satsningar i den fysiska infrastrukturen, främst 

anläggande av cykelvägar, såväl inom som mellan tätorterna. Det är också 
viktigt att infrastrukturen är sådan att övergång mellan cykel och andra tra-
fikslag, främst kollektivtrafik, underlättas. 

 
Åtgärder i strategin:  Klimatinriktad länstransportplanering 
 I direktiven för ny länstransportplan betonas klimatmålen. I 

det slutliga valet av investeringsobjekt är det viktigt att priori-
tering sker utifrån möjligheterna till minskning av klimatgas-
utsläpp. Miljöfrågorna behöver integreras tydligare i proces-
sen. 

 
 Ökad andel godstransporter på järnväg och Gynna kollektiv-

trafiken 
 Det är från infrastruktursynpunkt viktigt att knutpunkter för 

övergång mellan transportslag utvecklas främst, godstermina-
ler och resecentra,  

 
 Distributionssystem för biobaserade fordonsdrivmedel, särskilt 

i glesbygd och mindre tätorter 
 För genomslag av biodrivmedel måste alla konsumenter få till-

gång till bränslet, vilket förutsätter pumpar även i mindre or-
ter, där lönsamhetsproblem kan finnas. Det är särskilt viktigt 
att biobränslen kan tillhandahållas i de delar av regionen där 
möjligheten till kollektivt resande saknas eller är starkt begrän-
sad. 

 
 Cykelinfrastruktur byggs ut i och mellan tätorter 
 En ökad andel cykeltrafik förutsätter ett sammanhängande 

cykelvägnät, välskyltat och utformat så att cyklister upplever 
en ökad trafiksäkerhet. Miljömålen sammanfaller här med folk-
hälsomålen. Genom att ersätta främst korta bilresor blir det re-
lativt hög miljövinst, då antalet kallstarter och korta körsträck-
or med bil minskar.    
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Telekommunikation och elektroniska media skulle kunna minska behovet av 
resande för möten etc. Den tekniska utvecklingen har gjort att möjligheterna 
är mycket större och mycket enklare än bara för några år sedan, bl.a. genom 
bildöverföring, och bör kunna utnyttjas i långt högre grad än hittills.   

 
Åtgärd i strategin:  Fortsätt att bygga ut IT-infrasstrukturen för att minska trans-

portbehovet. 
 

 Genom att utnyttja telekommunikationer för att ersätta sam-
manträden m.m. kan resande ersättas.En viss ändring av bete-
endemönstren kan skönjas, utvecklingen mot fler digitala mö-
ten går dock sakta och det kommer att ta tid för att få stora ef-
fekter från denna åtgärd. Grundförutsättningen är dock att inf-
rastrukturen (fibernätet) är utbyggt. 

 

Energieffektivisering och effektivare energianvändning 
 
Industrins energieffektivisering samt spillvärmeutnyttjade. Av förfrågan till re-

gionala aktörer 2008 framgår att energieffektivisering bedrivs i stor omfatt-
ning i länets industrier, och för dem som ännu inte har kommit så långt finns 
potential för en 25 % -ig effektivisering. Sådant utfall har också uppnåtts vid 
vissa företag i länet. Frågan är aktuell bl.a. genom de projekt med utbildning 
som drivits genom Miljösamverkan Kronoberg/Sydost och även nationellt 
genom förslag till generella föreskrifter om energieffektivisering.  

 
 Länsstyrelsen har sedan flera år vid tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

drivit frågor om energieffektivisering och ställt villkor om energieffektivise-
ringsplaner hos verksamheterna.   

 
 Utnyttjande av industriell spillvärme som tillskott till fjärrvärmenäten har 

diskuterats i flera projekt genom åren, men bara ett fåtal har genomförts hit-
tills. Det bör finnas ytterligare möjligheter vid vissa energiintensiva industrier 
i länet.  

 
Åtgärder i strategin: El-effektivisering inom industri och kommunalteknisk verk-

samhet. 
 Det finns en stor mängd åtgärder att vidta, t.ex. varvtalsre-

glering, effektanpassning, behovsstyrd belysning, eldrift i stäl-
let för tryckluft etc., särskilt i verkstadsindustrin. Ofta är inve-
steringarna direkt lönsamma, eller på ett par års sikt, men kan 
kräva stora investeringar initialt vilket gör att de inte priorite-
ras kortsiktigt.  

 
 Ökad användning av spillvärme. 
 I länet är det främst samlokalisering av sågverk (virkestorkar) 

och mindre fjärrvärmeverk som har genomförts. I Åseda har en 
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industri anslutits till fjärrvärme så att returvattnets tempera-
tur höjs med spillvärme från strängpressar. Outnyttjad spill-
värme finns bl.a. vid smältverk, gjuterier, glasbruk, pap-
pers/massabruk, vissa verkstadsindustrier samt virkestorkar. 
Även inom jordbruket finns spillvärme som kan nyttiggöras, 
t.ex. från kreatursstall och mjöklkylanläggningar. 

  
 Ökad biobränsleandel inom industriprocesser. 
 Utöver konvertering av lokaluppvärmning till biobränslen eller 

fjärrvärmeanslutning, används biobränslen för processer 
främst i pappermassatillverkning och för virkestorkning. Det 
har skett utveckling av annan biobränslebaserad processenergi, 
t.ex. förgasning av träpellets för användning i glasindustrin, 
eldning av spannmålsbiprodukter för energi till tillverkning av 
stärkelseprodukter m.m. Energianvändning för ångproduktion 
kan vara ett av de områden där konvertering till biobränslen 
kan vara enklast att genomföra, men det är relativt liten andel 
av sådana verksamheter i länet.   

 
Bostäder och offentliga lokaler. Många projekt för energieffektivisering har ge-

nomförts av bostadsbolag, bl.a. individuell energimätning och effektivisering 
av ventilation. För villor har omställningsbidrag medfört ökad andel bio-
bränslen, antingen som egen uppvärmning eller via fjärrvärme. I bostadsbyg-
gandet är dock frågan om energifrågan verkligen har prioriterats de senaste 
åren vid nyproduktion. Utvecklingen av hus med passiv uppvärmning är 
dock på frammarsch. Det finns även mycket kvar att göra i äldre bostadsbe-
stånd. 

 
 Energieffektivisering av offentliga lokaler pågår på många håll, inte minst 

inom Landstinget, som i svar på 2008 års förfrågan tagit upp åtskilliga åtgär-
der. Många kommuner har också program för fortsatt effektivisering av den 
egna verksamheten. Det finns fortfarande bidrag till energiomställning i of-
fentliga lokaler. 

 
Åtgärder i strategin: Ökade incitament för energibesparing 
 Ändring av prisbilden för el och fjärrvärme mot ökad andel 

rörlig del och mindre fast del, för att konsumenter ska få ökad 
motivation att spara energi. 

 
 Nybyggnation inriktas på passivhus och plusenergihus. 

Ett visst intresse kan skönjas kring denna åtgärd, några få 
byggnader har börjat byggas i länet. De flesta bostadsbolag har 
dock inte anammat denna åtgärd ännu. Åtgärden har en lång-
siktigt stor potential. 
 
Befintliga byggnader energieffektiviseras. 
Med tanke på den långa livslängd som byggnader har, är det 
viktigt att även befintligt bostadsbestånd effektiviseras. En 
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mängd olika effektiviseringsåtgärder är möjliga, t.ex. tilläggs-
isolering, fönsterbyten, konvertering av värmekällor osv. Dålig 
vedeldning kan ge upphov både till metanutsläpp och störande 
rök, samt är mycket energiineffektiv. Pannbyte eller konverte-
ring till t.ex. fjärrvärme är därför klimateffektiva åtgärder. 
 
Minskad elanvändning för uppvärmning, m.m. 
Åtgärden har en stor potential, då en stor del av energian-
vändningen består av elenergi. Särskilt det befintliga bygg-
nadsbeståndet behöver energieffektiviseras. Det är trots allt 
bara cirka 1 % av byggnadsbeståndet som förnyas varje år 
 
Mätning/debitering av el och värme 
Genom att ge ökade incitament direkt till energianvändaren, 
ökar möjligheterna till minskad energianvändning. 
Genomförda försök visar på goda resultat. 
 
Riktade kampanjer för biobränslen och pannbyten 
Det finns ett stort behov av utbildning i hur man eldar rätt och 
undviker onödiga utsläpp, bl.a. metan, från vedeldning. Svå-
righeter med att nå fram med information begränsar genomför-
barheten. 
 
Konvertering av uppvärmningssystem 
Flera kommuner i länet har genomfört kampanjer med riktade 
bidrag för att byta ut gamla pannor. Det har gjort att en stor 
del av pannorna har bytts ut, men långt ifrån alla. Värme-
pumpar är ett alternativ till biobränslepannor, om de drivs med 
”miljömärkt” el. Värmepumpar är särskilt fördelaktiga för 
återvinning av värme från ventilationsluft. 

Jordbruk 
Markbearbetning och gödsling dominerar jordbrukets klimatpåverkan genom 

de utsläpp som följer av. Ändrade bruksmetoder kan minska avgången av 
t.ex. lustgas. Det är dock svårt att kvantifiera potentialen hos sådana åtgärder. 
Åtgärder bör främst vara information om lämpliga brukningsmetoder. 

  
Åtgärd i strategin: Information om klimataktsamma brukningsmetoder. 
 Jordbruksverket tar fram underlag för detta. Länsstyrelsen och 

LRF bör förmedla kunskap om hur brukningsmetoder påverkar 
bildningen av växthusgaser. Även klimatpåverkan av skogs-
bruksmetoder behöver klarläggas. 

  
 
Gödselhanteringens utsläpp kan i stor utsträckning minskas genom rötning av 

gödseln till biogas. För ökat energiutbyte kan även direkt vallodling för ener-
giändamål vara aktuellt. Genom utnyttjande av biogasen minskas utsläppen 
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av metan och även lustgasutsläppen torde kunna kontrolleras. Utrötade pro-
dukter innebär också bra recirkulation av gödningsämnen. 
I samband med offentliga utredningar om potentialen för bioenergi i jordbru-
ket (SOU 2007:36) konstaterades att biogasproduktionen inom jordbruket i 
Sverige skulle motsvara dess egen drivmedelsbehov. På grund av höga an-
läggningskostnader bör samverkanslösningar för gemensamma anläggningar 
i en bygd ge skalfördelar. Det måste vägas mot transportkostnader vid större 
avstånd mellan gårdar och biogasanläggning. Möjligheter till ekonomiskt 
stöd till biogasproduktionsanläggningar finns i landsbygdsprogrammet. 

LRF har vid remissen av strategin uttalat sitt intresse av att medverka i denna 
utveckling och har hittills medverkat till två utvecklingsprojekt för biogas, med 
bl.a.förstudier. 

 
Åtgärd i strategin: Biogasproduktion inom jordbruket 
 Se beskrivning under ”Biobränslen” ovan. 
 
Energiskogsodling (Salix) har gynnats av bidrag (inom landsbygdsprogrammet) 

men har inte fått något stort genomslag i länet. Viss skepsis finns på grund av 
dels omsättningstiden relativt ettåriga grödor, och dels dess påverkan på 
markstrukturen och landskapsbilden. Enligt SOU 2007:36 ger salixodling det 
största energiutbytet per areal av de biobränslen som är aktuella i Sverige.  

 
Åtgärd i strategin: Ingen uttrycklig åtgärd föreslås, men kan ingå i Utveckla lokal 

produktion av biobränslen under punkten ”Biobränslen” ovan  
 
Idisslande kor utgör en betydande post för metanutsläpp. Det finns ett motstånd 

mot att direkt påverka djurens matsmältning, men genom avvägd fodersam-
mansättning kan problemen minskas. Djurhållningens omfattning har inte 
ändrats så drastiskt över tid i länet (sekel, decennier) att dessa utsläpp kan an-
tas bidra väsentligen till den drastiska globala utsläppsökningen på senare 
tid. Målkonflikten med livsmedelsproduktion och öppet odlingslandskap kan 
leda till att det blir svårt att reducera utsläppet kraftigt. Utsläppseffekterna av 
import av kött och livsmedel från andra kontinenter, där betesmarker anläggs 
genom nedhuggning av regnskogar, bör beaktas vid en jämförelse av klimat-
påverkan via köttkonsumtion. Köttdjurens livslängd och produktionssättet 
spelar stor roll för klimatpåverkan och det behövs tydlig information konsu-
menter så att de kan göra klimatanpassade val. 

 
Åtgärd i strategin: Klimatmärkning av livsmedel och andra varor och tjänster 
 Ursprungsmärkning bör kompletteras med annan klimatrelate-

rad information på varor i detaljhandeln. Enhetliga märk-
ningssystem måste utvecklas, men det är inte en regional eller 
lokal fråga, däremot tillämpningen av dem.   
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Avfall 
Avfallsdeponier, både aktiva och nedlagda tippar, har beräknats fortfarande ge 

betydande metangasutsläpp . Från fortfarande aktiva tippar görs idag insam-
ling av metangas, som nyttiggörs i Älmhult och Ljungby för fjärrvärme, men i 
Växjö facklas denna bort. En lägsta nivå vore att ta vara på denna energi även 
i Växjö. Tillförseln av organiskt, nedbrytbart material har minskat genom lag-
stadgat förbud mot deponering av organiskt avfall, vilket på sikt kommer att 
minska metanproduktionen från de aktiva deponierna. För nedlagda tippar 
kommer metanavgången att också avta över tid. Det är frågan om invester-
ingskostnaderna för gasuppsamling, sett i förhållande till nyttan, är för stora 
för att sådana åtgärder skulle kunna genomföras på tidigare nedlagda depo-
niområden. Det måste finnas någon intressent som driver frågan. 

 
Åtgärd i strategin: Ingen uttrycklig åtgärd föreslås. Möjligen kan ”Ökad biogas-

produktion från avlopp och organiskt avfall” tolkas som att 
även ökat utnyttjande av infångad deponigas ingår.  

 
Rötning av organiskt avfall utgör en energiresurs. Hittills har det inte varit nå-

gon succé i länet; Växjö kommun stoppade sina långtgångna planer på en 
storskalig biogasanläggning för avfall och Älmhult har byggt en anläggning 
som inte kunnat drivas i den omfattning som var tänkt, på grund av tekniska 
problem. I Växjö har dock produktion av fordonsbiogas kommit igång med 
utnyttjande av avloppsslam och storköksavfall. Beslut har tagits om ytterliga-
re satsning på biogas i Växjö, bl.a. via utsortering av organiskt nedbrytbart 
hushållsavfall för rötning. Alla stadsbussar och ca 500 bilar kan då försörjas 
med biogas. Rötning av avfall kan alltså bara bli ett mindre bidrag till den to-
tala energibalansen. 

 
Åtgärd i strategin: Ökad biogasproduktion från avlopp och organiskt avfall. 
 Det är viktigt att problemen klaras ut i Älmhult och att Växjö 

kan utöka sin verksamhet. Möjligheterna att införa utsortering 
av rötbar fraktion i övriga kommuners avfallshantering och 
samverkan om rötning bör utvecklas.  

 
Avfallsförbränningen har ökat kraftigt i länet sedan Ljungby införde det i sin 

fjärrvärmeproduktion år 2000. Utan utsortering av komposterbart avfall ifrån 
hushållsavfallet innebär avfallsförbränning en konkurrens med biogasfram-
ställningen om energiråvaran. Ca 20 % av avfallet bedöms vara plaster, dvs. 
baserat på petroleum, och denna andel är alltså inte förnybart bränsle. 

 
Åtgärd i strategin: Ingen uttrycklig åtgärd föreslås. Fortsatt ökning av avfallsför-

bränningen kan innebära svårigheter att genomföra kretslopp 
av material och försvåra möjligheterna för framställning aav 
biogas. 
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Fjärrvärme 
Fjärr- och närvärme har byggts ut kraftigt i länet sedan millennieskiftet, i stor 

utsträckning med DESS-, LIP- och Klimpbidrag. Större delen av den möjliga 
utsläppsminskningen på bostadssidan har redan gjorts. Det finns fortfarande 
vissa möjligheter att gå längre med biobränslebaserad fjärrvärme och enskild 
uppvärmning. Kostnadseffektiviteten avtar dock efterhand. Det är viktigt att 
nya bostadsområden fjärrvärmeförsörjs, då det är en energieffektiv upp-
värmningsform. Fjärrvärme innebär en bra avsättning av värmeöverskott vid 
produktion av biobränslebaserad el via ångdrivna generatorer.  

 
Åtgärder i strategin: Fjärr- och närvärme i fler orter 

Fjärrvärme finns nu utbyggt i länets alla kommuner. Det finns 
dock möjlighet att ansluta fler till näten och att anlägga när-
värme i anslutning till fler mindre orter. Det finns alltså en 
viss potential för fortsatt utbyggnad. 

  
 Ökad framställning av kraftvärme. I Växjö fjärrvärmeverk 

produceras ca 0,2 TWh/år och i Ljungby ca 0,01TWh/år. Det 
bör finnas möjlighet att bygga ut med elproduktion på ytterli-
gare några verk. Tingsryd har fått Klimp-bidrag till detta, men 
det verkar ändå vara svårt att ekonomisera åtgärden. Prisut-
vecklingen för el och el-certifikat är avgörande för åtgärdens 
genomförbarhet. 

  
Fjärrkyla i form av fjärrvärme och absorptionskylteknik ingår i strategin då den 

indirekt kan ge fördelar från klimatgassynpunkt, då den under varma årsti-
den tar hand om värmeöverskott i fjärrvärmen vid produktion av el från bio-
bränslen, som kan ersätta fossilbränsleproducerad el. Absorptionskyla erhålls 
genom att vissa saltlösningar tar upp respektive avger värme i kristallisa-
tions- och upplösningsfaserna, för förklaring se 
(http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&id=1228&lang=1). 

 
Åtgärder i strategin: Utbyggd fjärrkyla 

Den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen skriver att 
temperaturökningen förväntas femdubbla kylbehovet. Det går 
att se ett nyvaknat intresse för fjärrkyla och anläggningar har 
börjat säljas. Fjärrkyla är, utifrån ett klimatperspektiv, ett 
mycket bättre alternativ än motsvarande eldrivna anläggning-
ar. Fjärrkyla kan utgöras av frikyla då kallt vattenpumpas in, 
eller kylning via värmepumpar. Försök i, bl.a. Växjö visar på 
goda resultat med absorptionsteknik. 

Övriga tekniska åtgärder 
Åtgärder i strategin: Effektivare lustgasanvändning (Landstinget). Trots att inte 

klimpbidrag har lämnats till denna åtgärd bör den genomföras 
då det finns teknik att minska utsläppen. Landstinget Krono-
berg deltar i ett nationellt lustgaskonsortium där frågorom re-
ning och andra åtgärder bevakas. Läcksökning, underhåll och 
information om användandet pågår.  
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 Utveckla förbränningssystem för biobränslen. 
 I regionen finns flera tillverkare av värmesystem, pannor och 

brännare. Vid Växjö universitet har utvecklats kunskap inom 
förbränningsteknik. Det är viktigt att detta utnyttjas och om-
sätts till ett miljödrivet näringsliv (se vidare under regional 
utvecklingsplanering). 

Regional och kommunal planering 

Den kommunala fysiska planeringen och kommunala energiplaner  
Det ställs i många energi- och klimatsammanhang stora krav på att den fysiska 
planeringen ska åstadkomma många av de åtgärder som krävs för att minska 
samhällets klimatgasutsläpp. Erfarenheter från lokal och regional nivå har dock 
visat att det finns många hinder, bl.a. när det gäller att styra detta via detaljpla-
neringen. Det krävs nya styrmedel, bl.a. förändrad lagstiftning, för att förändra 
den fysiska planeringen, så att den i högre grad kan leverera de åtgärder som 
krävs.  Däremot skulle översiktplaneringen kunna vässas i detta avseende och 
låta klimat- och energipolitiska överväganden i större utsträckning än hittills 
påverka den framtida inriktningen av samhällsutbyggnaden. Inte minst inrikt-
ningen på trafikförsörjningen av nya utbyggnadsområden har stor betydelse. 

I vissa kommuner finns energiplaner och de används som underlag vid beslut i 
olika instanser, t.ex. i kommunstyrelser och kommunala bolag, men ibland en-
bart som pliktskyldig bilaga till översiktsplaner. I andra kommuner finns inte 
några energiplaner. Energi- och klimatplaner bör kunna ges en tydligare roll i 
kommunernas översiktliga planering. 

Åtgärder i strategin Kommunala klimatstrategier. Kommunala energiplaner bör 
när de revideras byggas ut till klimatstrategier, vari även ut-
släpp av växthusgaser från annat är energianvändning tas 
upp. En systematisk genomgång av energiförsörjningen i en 
kommun kan vara ett hjälpmedel för kommunen och dess invå-
nare och företag att planera rätt och välja lämpligaste energi-
form i varje situation. 

 Ökad hänsyn till klimat- och energiaspekter i den fysiska pla-
neringen. Bedömningar av miljö-, energi- och klimataspekter i 
planer och program bör i högre grad tillämpas så att dessa frå-
gor får större tyngd, särskilt vid planering av trafikalstrande 
anläggningar, t.ex.  externa handelområden, så att tillgänglig-
heten för icke bilburna kunder gynnas.  

 Bebyggelse lokaliseras så att den enkelt kan anslutas till fjärr-
värmenät också att gång-, cykel- och kollektivtrafik blir mer at-
traktivt än privat bilresa för den enskilde vid korta transporter 
till t.ex. serviceanläggningar. 

 Energirådgivning om bl.a. uppvärmningstyp erbjuds vid bygg-
lov. Energifrågor är lagtekniskt svåra att reglera i detaljplaner. 
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En alternativ åtgärd kan vara att kommunerna inför särskilda 
riktlinjer vid försäljning av kommunal mark, så att övergri-
pande krav ställs på byggherrar och exploatörer när det gäller 
energianslutning och energianvändning 

Länstransportplanen och regional energiplanering 
Regionförbundet södra Småland ansvarar för framtagningen av länets trans-
portplan 2010-2021. Det finns en samsyn mellan Länsstyrelse och Regionförbund 
när det gäller att ge transportplan och klimatstrategi samma inriktning. 
 
Åtgärd i strategin Klimatinriktad länstransportplanering 

Regional utvecklingsplanering, bl.a. RUP 
En regional utvecklingsplan finns i länet, framtagen av Regionförbund Södra 
Småland. Den innehåller länets långsiktiga klimatmål, att den direkta använd-
ningen av fossila bränslen i princip ska upphöra i Kronobergs län. Det finns 
även skrivningar om hur klimatförändringarna kan komma att påverka länet 
och vilka områden som behöver fokuseras inom bl.a. forskning, näringsliv, 
energieffektivisering och alternativa bränslen. RUP:en stämmer alltså överens 
med denna klimatstrategi, men på en mycket översiktlig nivå.  
 
Åtgärd i strategin Samverkan mellan näringsliv och forskning vid Växjö univer-

sitet. 
 Utveckling inom regionen i energifrågor, med inriktning på 

forskning/utveckling sker främst inom Växjö universitet och 
dess inriktning på bioenergitillämpningar, inte minst sats-
ningen på biobaserad syntesgas. Energikontor Sydost är viktigt 
för spridande av kunskap och initiera aktiviteter i regionen. 
Det finns också i länet tillverkare av pannor, värmepumpar och 
andra värmeapparater som bedriver egen teknisk utveckling. 
Det bedrivs också forskning med internationell inriktning hos 
företag, t.ex. Alstom i Växjö, som utvecklar reningsanlägg-
ningar för luftvård, bl.a. för koldioxidavskiljning. Det finns 
alltså många förutsättningar för att klimatfrågorna ska kunna 
omsättas i näringslivsutveckling i regionen. 

 

Förhållningssätt till miljömålsarbetet och annan klimat- och energipla-
nering i regionen 
Miljömålsarbetet är grunden i den svenska miljöpolitiken. Klimat- och energi-
strategin syftar till att uppnå miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 
Klimatstrategin (detta dokument) ligger i linje med den åtgärdsstrategi för effek-
tivare energianvändning och transporter, som riksdagen har beslutat ska använ-
das för att uppnå miljömålen.  
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Landskapsstrategier och landskapsanalyser 
Länsstyrelsen känner inte till att några landskapsstrategier eller landskapsanaly-
ser ännu har utförts, som kan inverka på detta arbete. I kommande arbete med 
landskapsstrategier måste man väga in bl.a. frågorna om storskalig produktion 
av bioenergi och dess inverkan på landskapsbilden och på den biologiska mång-
falden, liksom på den långsiktiga produktionsförmågan.  

Annan planering och styrdokument 
 För att öka enskilda medborgares, anställdas och företagares motivering att vid-
ta klimat- och energibesparande åtgärder kan olika styrdokument utgöra ett 
hjälpmedel. 
 
Åtgärder i strategin: Miljöledningssystem inom transportrelaterade verksamheter. 

Genom ökat införande av miljöledningssystem i transportföre-
tagen främjas inköp och upphandling av miljöanpassade trans-
porter.  

 
 Inköp av miljöanpassad energi och energieffektiva produkter 

och tjänster. Företag, myndigheter och organisationer upprät-
tar intern inköpspolicy, kopplad till en miljö/klimatpolicy, som 
leder till att miljöanpassad energi och energisnål utrustning 
köps in, liksom att energi- och klimataspekter beaktas vid upp-
handling av tjänster (t.ex. skolskjuts, hemtjänsttransporter. 
entreprenader).   

 
 Inköpspolicy för bränslesnåla fordon. En precisering av föregå-

ende åtgärd. Miljöklassning och bränslesnålhet ges hög priori-
tet vid inköp av fordon till företag, kommuner, regionala myn-
digheter etc. Även vid inköp av biobränsledrivna fordon är 
bränsleffektiviteten betydelsefull, även om de har låga utsläpp 
av fossil koldioxid, eftersom tillgången på biodrivmedel är och 
kommer att vara begränsad.  

 
 Närproducerade varor för transportminimerad handel. Vid 

upphandling och inköp läggs ökad vikt vid transporternas mil-
jöpåverkan, vilket bl.a. kan innebära att närproducerade varor 
och tjänster gynnas. Beställnings/utkörningskoncept kan för-
stärka åtgärden. Se även åtgärden ”klimatmärkning av livsme-
del och andra varor och tjänster” 

Klimatinformation; regionala aktörer och regional samverkan 
Information och attitydpåverkan behövs för att enskilda medborgare, företag 
och organisationer ska påbörja omställningen mot en mindre klimatpåverkande 
energianvändning, bl.a. genom införande och tillämpning av ovannämnda åt-
gärder. Viktiga redskap för att få ut budskapet är följande regionala initiativ. 
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Regional Klimatkommission. Regionförbundet har bildat en regional klimat-
kommission. Syftet med klimatkommissionen är att ta fram förslag till åtgärder 
för att nå målet om en fossilbränslefri region samt förslag till förändringar i stra-
tegi och mål för att nå en miljömässig och hållbar tillväxt. Varje kommun före-
slås få profilera sina speciella satsningar enligt varje kommuns förutsättningar. 
Tanken är också att fortsätta det goda arbetet som Växjö kommun gjort med sin 
klimatkommission och lyfta det till en regional nivå.  
 
 
 
 
 
Åtgärd i strategin Regional klimatkommission utvecklas som katalysator för lä-

nets klimatarbete. En bärande del i detta arbete kan vara upp-
rättande av klimatavtal eller liknande överenskommelser med 
kommuner och företag. 

  
Regionalt klimatcentrum är tänkt att vara en mötesplats för klimatrelaterat arbe-
te., bl.a. genom att aktivt stödja företag/verksamheter inom området klimatom-
ställning, arbeta med utbildning/folkbildning/kunskapsöverföring samt att 
aktivt föra fram regionen som en miljöregion. 
  
Med fokus på hela regionen kan ett regionalt klimatcentrum bli ett viktigt forum 
för medvetandegörande av den regionala klimatstrategin, möjligen samordnat 
med regionalt energicentrum. 
 
Åtgärder i strategin Inrätta Regionalt klimatcentrum 
 
 Regionalt energicentrum Detta är ett åtgärdsförslag från stra-

tegin 2005, och avser en utställningslokal med expertstöd där 
medborgare och företagare kan ta del av information om energi-
effektiva anläggningar och alternativa uppvärmningssystem, 
med demonstrationsanläggningar. Detta kan ses som en ut-
veckling av det energicentrum som drivs i Växjö kommun. 
Möjligheterna att samordna dessa åtgärder sinsemellan och 
med ett regionalt klimatcentrum bör undersökas. 

 
Kommunala klimat- och energirådgivare utgör nyckelpersoner för att föra ut 
information och kunskap till medborgare om klimat- och energieffektiva lös-
ningar, både när det gäller investeringar i t.ex. värmeanläggningar och driften av 
dessa. Genom ökad energirådgivning läggs grunden för genomslag av de åtgär-
der som föreslås i strategin.  

Energikontor Sydost svarar för kompetensutvecklingen av de kommunala ener-
girådgivarna, men har också en samlad erfarenhet av klimat- och energifrågor i 
regionen, såväl avseende tekniska lösningar som beteendepåverkande arbetssätt 
t.ex. ”mobility management”. Satsningar som leds av Energikontor Sydost är 
bl.a. Energikluster Småland (bioenergi), Föreningen Energieffektiva byggnader, 
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Biogas Sydost, samt olika EU projekt som stödjer detta. Under 2002-2012 kom-
mer Energikontoret att via ett EU projekt kallat North Sea Strategic Energy Plan-
ning (SEP) kunna lägga ytterligare kraft på klimat/energifrågorna. Det är viktigt 
för regionen att Energikontoret ges möjligheter att fortsätta den regionala kom-
petensuppbyggnaden inom ämnesområdet och vara en motor för nätverk inom 
klimat- och energiområdet.  

Åtgärder i strategin Öka den kommunala energirådgivningen. Sedan åtgärden togs 
in 2005 har de regionala energikontoren fått stöd av Energi-
myndigheten att svara för fortbildning av energirådgivare. 
Energirådgivarna har också tilldelats en roll som klimatrådgi-
vare. Kommunerna bör förstärka rådgivarnas roll.  

 Regionalt mobilitetskontor. Särskilt viktigt i sammanhanget är 
att det inrättade regionala mobilitetskontoret ges en varaktig 
finansiering och att verksamheten utvecklas. 

 
Energikontoret och klimat/energirådgivarna har en viktig upplysningsfunktion 
till allmänheten, men även skolor och andra delar av utbildningsväsendet, lik-
som andra aktörer, är betydelsefulla för ökad medvetenhet om klimatproblema-
tiken och skapa förståelse för behovet av energibesparing, konvertering och 
andra åtgärder. 

Åtgärder i strategin Utbildnings- och informationsinsatser gentemot allmänhet och 
företag. Utveckling av särskilda hemsidor för information och 
utbildning i miljö- och klimatfrågor, samt annat informa-
tionsmaterial. 

 Kunskap om energi och hållbar utveckling i skolundervisning. 
Energiprojekt på länsbasis, t.ex. kompetensutveckling för lära-
re, bör vidareutvecklas, då skolan kan vara en murbräcka i för-
ändringsarbetet i människornas vardag. Hållbar utveckling bör 
inarbetas tydligare i ordinarie utbildning. 
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HUR GÅR VI VIDARE? 
Den övergripande strategin bör följas av en handlingsplan där regionala aktörer 
identifieras, en bördefördelning görs och avsiktsförklaringar och åtaganden in-
hämtas från kommunerna, organisationer och företag.  
 
Fortsatt regional kommunikation och samverkan behöver utvecklas. Det kräver 
förstärkta resurser både till länsstyrelsen och till regionförbundet. För att nå 
ökad delaktighet från verksamheter och organisationer i länet bör länsstyrelsen 
på olika sätt stödja de olika regionala nätverk och plattformar som finns och som 
växer fram, men Länsstyrelsen behöver inte nödvändigtvis själv driva sådana. 
Regionförbundet har ansvaret för den regionala utvecklingen, där klimat och 
energifrågorna har central betydelse för hållbarhetsperspektivet, och regionför-
bundet är således stort ansvar för förverkligandet av strategin. En handlingsplan 
bör tas fram i växelverkan mellan Regionförbundet och Länsstyrelsen, där även 
Energikontor sydost även fortsättningsvis bör vara involverat, vilket också krä-
ver resurstilldelning.  

Förslag till handlingsplan för tillämpning av den regionala 
klimatstrategin 
Framtagande av den regionala klimatstrategin är bara startskottet för det fortsat-
ta arbetet inom klimatområdet. För att klimatstrategin ska få genomslag i länet, 
krävs speciella insatser för att förankra strategin hos viktigare regionala och lo-
kala aktörer.  Ett viktigt instrument för detta kan vara klimatavtal med kommu-
ner och större organisationer och företag. Det pågår för närvarande flera andra 
aktiviteter som syftar till att upprätta klimatavtal eller liknade överenskommel-
ser mellan organisationer, t.ex.”borgmästaravtal” (Covenant of Mayors) som 
drivs av EU-kommissionen; Energimyndighetens energieffektiviseringscheckar 
till företag och stöd till informations- och utbildningsprojekt samt det nyligen 
beslutade statliga stödet till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt 
med energieffektivisering i den egna verksamheten. En samordning med och 
anpassning till dessa avtals- och stödformer bör ske när regionala klimatavtal 
utvecklas.  

 
Förslag till insatser: 
 
Aktiviteter 

1. Strategiska samtal – målgrupp: kommunala politiker och företagsledare.  
 
Innehåll: Presentation av klimatstrategi och arbetsmetoden ”klimatavtal”, som är 
avsiktsförklaringar som skrivs under av Landshövding och politiker eller före-
tagsledare. Dessa avsiktsförklaringar innehåller åtgärder som respektive aktör 
ska sträva efter att genomföra. Ett strategiskt samtal av denna typ hölls i decem-
ber 2009, och det behöver följas upp när erfarenheter av klimatavtal har erhållits. 
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2. Besök till kommunala politiker och tjänstemän samt utvalda företag, för att 
diskutera förslag till ”klimatavtal”.  Försöksomgång 2010-2011. 
 
3. Underskrift av ”klimatavtalen” en gång per år på Residenset.  
 
Regionförbundet södra Småland, RFSS, har inrätta en klimatkommission, bestå-
ende av en brett sammansatt grupp med regionala företrädare inom näringsliv, 
universitet, förtroendevalda, offentlig sektor samt andra berörda regionala aktö-
rer.  
 
Ett regionalt ”Klimatcentrum” håller på att startas upp, med Växjö kommun 
som den pådrivande aktören. Tanken är att ”Klimatcentrum” ska vara en mö-
tesplats för klimatrelaterat arbete, bl.a. genom att aktivt stödja före-
tag/verksamheter inom området klimatomställning, arbeta med utbild-
ning/folkbildning/kunskapsöverföring samt att aktivt verka för att göra kom-
munerna/regionen kända som miljökommuner/miljöregion. Med detta fokus 
på hela regionen kan ett klimatcentrum bli ett viktigt forum för att medvetande-
görande den regionala klimatstrategin. 
 
Ett kontinuerligt arbete behövs för att vidareutveckla ett samarbete med Energi-
kontor Sydost kring den regionala klimatstrategin. Energikontorets erfarenheter 
av kunskapsspridning till allmänheten bör tas tillvara. 
 
Klimat- och energirådgivarna kommer att vara en viktig aktör för att få ut in-
formation om de viktigaste klimatåtgärderna, till enskilda medborgare och före-
tag.  
 
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en aktör inom ramen för miljötillsyn. 
Projekt med fokus på energieffektivisering inom industrin har genomförts. 
 

Bilagor 
  

1. Förutsättningar och bakgrund, analys 
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Bilaga 1 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Omvärldsanalys  

Avgränsning 
Klimatfrågorna och växthuseffekten har under de senaste åren fått sådan mass-
medial uppmärksamhet att de flesta medborgare får anses vara bekanta med 
problembilden och någon närmare beskrivning av växthuseffekten görs inte här. 
Behovet av minskning av utsläppen av koldioxid och andra s.k. växthusgaser, 
får också anses vara väl känt och är en förutsättning för arbetet med denna kli-
mat- och energistrategi, liksom kunskapen om de aktiviteter som ger upphov till 
utsläpp, främst förbränning av fossil energi och annan resursanvändning. De 
kritiska röster, med ifrågasättande av hotet om klimatförändringar, som emel-
lanåt dyker upp får bedömas i annat sammanhang. Utgångspunkten för detta 
strategiarbete är, och måste vara, de internationella överenskommelser, nationel-
la mål och strategier och regionala miljömål som har fastställts politiskt. 

Kronoberg i världen 

Länets karaktär 
Kronobergs län är beläget i södra delen av Götalands inland och utgör ett av tre 
Smålandslän. Det är ett 2 % -län:  
 
Länets area, 9 424 km2, är 2 % av andelen av landets yta och 180 000 invånare 
utgör denna andel av befolkningen i landet. Andelen av jordbruksmarken är 
också i denna storleksklass. Landskapet är rikt på insjöar och, särskilt i västra 
delen, mossmarker. 
 
Kronobergs län kan karaktäriseras som ett skogslän, där 75 % av markarealen 
består av skogsmark. Jordbruken är utspridda med inriktning på djurhållning, 
endast smärre områden har sammanhängande öppen jordbruksmark med 
spannmålsinriktning. Karaktären på landskapet har varit en traditionell små-
bruksbygd, men förskjutning sker mot allt färre och större bruksenheter. 
 
Industrin domineras av dels medeltung verkstadsindustri, med lastmaskiner 
som huvudprodukt, men också tillverkning av värmeapparater är välrepresente-
rat. Stor del av verkstadsföretagen fungerar som underleverantörer till bilindu-
strin. Trävaru- och möbelindustrier är vanliga, samt möbeldistribu-
tion/försäljning. Aluminiumbaserad industri är också välrepresenterad i länet. 
Glasbruk är en karaktärsindustri för östra länsdelen, men av ett tidigare stort 
antal bruk återstår nu ett fåtal med betydande produktion, främst i Kosta. En-
dast ett verksamt pappers/massabruk återstår, Lessebo bruk. 
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Växjö är administrativt, kommersiellt och utbildningsmässigt centrum, med 
universitet. Växjö kommun hyser 43 % av länets invånare, övriga är fördelade på 
sju mindre kommuner (Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, Markaryd, Uppvi-
dinge och Lessebo, i fallande storleksordning). Bebyggelsen i länet är utspridd, 
nästan hälften av befolkningen bor i drygt 50 små och medelstora tätorter (200 – 
15 000 invånare). Orterna kan sägas ligga i ett rutnätsmönster, uppkomna som 
stationssamhällen utefter de tidiga järnvägarna. 24 % av befolkningen bor på 
landsbygd eller i byar. 
 
Utförligare beskrivningar av länet och dess natur och miljöpåverkan finns i ”Vår 
miljö i Kronobergs län 2005” (regionalt miljöunderlag). 

Kronobergarnas klimatpåverkan 
Från Kronobergs län släpptes under år 2005 i genomsnitt ut ca 4,3 ton koldioxid 
per år per capita, beräknat från den direkta användningen av fossila bränslen, 
vilken är ca 1,6 m3/person och år, räknat som eldningsolja. Dessa tal måste sät-
tas in i ett sammanhang för att kunna förstås. Förbrukningen av fossila bränslen 
är mycket ojämnt fördelat över världen, där i-länderna står för merparten, sär-
skilt om man räknar koldioxidutsläpp per capita. USA är ”värst” (och några små 
oljeproducerande stater), med över 20 ton koldioxidutsläpp per person och år, 
tätt följt av Kanada och Australien. 20 ton koldioxid motsvarar förbränning av 
över 7 m3 olja. Flertalet länder i Europa ligger i spannet 6 – 12 ton koldioxid per 
person och år, där Sverige ligger bland de lägsta. Eftersom stora och befolk-
ningsrika länder kring ekvatorn har mycket små utsläpp per capita blir världs-
genomsnittet ca 4 ton per år.  
 
Vi i länet ligger alltså något över världsgenomsnittet. Att vi ligger på en för in-
dustriländer låg nivå beror bl.a. på att vi i länet har en liten andel processindu-
stri, samt en hög andel biobränslen för bostadsuppvärmning. Om man tar hän-
syn till vår höga konsumtion av varor och tjänster som producerats utanför lä-
net, är det av oss genererade koldioxidutsläppet förmodligen betydligt större, 
räknat per capita. Det är dock svårt att göra sådana beräkningar utan att dubbel-
bokföring uppstår.  
 
Som enskild medborgare torde dock inte Kronobergaren skilja sig nämnvärt från 
genomsnittet i Sverige när det gäller personlig konsumtion som medför direkta 
och indirekta klimateffekter. T.ex. är den genomsnittliga körsträckan med per-
sonbil per invånare, beräknat utifrån Bilprovningens avläsningar, i Kronobergs 
län 788 mil/år, jämfört med 720 mil/år som riksgenomsnitt (2007, källa Miljö-
målsportalen). Körsträckan för kronobergare har ökat till 800 mil/år under 2008. 
 
Vårt regionala utsläppsmål på kort sikt, kan uttryckas så, att Kronobergaren i 
gemen ska ha en klimatpåverkan, via direktutsläpp från fossila bränslen, som i 
vart fall inte ligger över världsgenomsnittet. Se vidare avsnitt ”Vision och åtgär-
der” nedan, Om man ser till helheten och även tar hänsyn till indirekt påverkan, 
kan invånarna i Kronobergs län inte i längden tillgodoräkna sig enbart utsläpps-
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fördelarna av biobränsleldning och frånvaro av tung processindustri. Den totala 
energianvändningen och inriktningen av konsumtionen av varor och tjänster 
måste ändras om vi ska nå en utsläppsnivå som är långsiktigt hållbar och globalt 
rättvis. Därför har satts som regionalt mål att bli en i huvudsak fossilbränslefri 
region till år 2050. 

Global och nationell klimatpolitik 
Basen för det internationella samarbetet inom klimatområdet utgörs av Klimat-
konventionen, och tillhörande protokoll, Kyotoprotokollet, Klimatkonventionen 
trädde ikraft 1994 och Kyotoprotokollet 2005. 
 
EU förbinder sig, i avvaktan på en ny global överenskommelse, att minska ut-
släppen med minst 20 procent till 2020, jämfört med 1990. Om andra länder för-
binder sig att göra jämförbara minskningar ökar EU sitt minskningsmål till 30 
procent. Under senare år har ett antal EG-direktiv och förordningar antagits som 
bidrar till att minska EU:s samlade utsläpp av växthusgaser. Mest betydelsefullt 
är EU:s system för handel med utsläppsrätter. EU har också mål om minskad 
energiförbrukning, och andel förnybar energi, båda 20 % till 2020. 
 
Sverige har antagit hårdare mål än vad som följer av Kyotoprotokollet, och arbe-
te pågår med att ytterligare skärpa nuvarande mål för begränsad klimatpåver-
kan.  
 
I december 2009 hölls ett nytt internationellt möte om klimatfrågan i Köpen-
hamn, FN:s klimatkonferens COP 15. Då skulle beslut ha fattas om en ny inter-
nationell klimatöverenskommelse efter år 2012 som omfattar alla världens län-
der. Mötet resulterade i en överenskommelse där parterna fastslog målet om att 
en global medeltemperaturökning inte ska överstiga 2 grader. Parterna var över-
ens om ambitionen att minska de globala växthusgasutsläppen. Under 2010 skall 
industriländerna anmäla sina mål om minskade utsläpp till FN, och förhand-
lingarna om ett juridiskt bindande avtal om minskningar som omfattar alla värl-
dens länder fortsätter under 2010. 

Nationella och regionala mål 

Nya nationella mål för energi- och klimatpolitiken 2009 
 
Riksdagen fastställde i juni 2009 propositionerna 2008/09:162 och 163 om en 
sammanhållen klimat- och energipolitik. Regeringen har där uppställt bl.a. föl-
jande mål för år 2020 
 
• Inga fossila bränslen används för uppvärmning 
• 50 procent förnybar energi 
• 10 procent förnybar energi i transportsektorn 
• 20 procent effektivare energianvändning 
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• 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser (nettoutsläpp från markan-
vändning och skogsbruk ingår ej)  
 
Mål för år 2030 
• En fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 
 
Mål för år 2050 
• En hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växt-
husgaser i atmosfären 
 
Målet för utsläppsminskning till 2020 avser den icke handlande sektorn och in-
nebär en minskning av utsläppen av klimatgaser med 20 miljoner ton i förhål-
lande till 1990 års nivå. Två tredjedelar av dessa minskningar sker i Sverige och 
en tredjedel i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer 
som CDM (Clean Development Mechanism). För att nå målet kommer regering-
en att presentera förslag om utvecklade ekonomiska styrmedel, bland annat höjd 
koldioxidskatt, samt minskade eller slopade undantag. Även drivmedelsskatter 
och övriga energiskatter kan komma att höjas. Sammantaget ska dessa utveckla-
de ekonomiska styrmedel ge ett bidrag om två miljoner ton i minskade utsläpp 
av klimatgaser.  
Vidare kommer att användningen av fossila bränslen för uppvärmning avveck-
las till år 2020. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fos-
sila bränslen.  
 
År 2050 har Sverige en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga net-
toutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Planeringsramen för vindkraft fastställs 
till 20 TWh för landbaserad vindkraft. Kärnkraftsparentesen förlängs genom att 
inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser. 
Torv är en inhemsk energikälla med betydelse för Sveriges försörjningstrygghet. 
Inom vissa villkor och i begränsad omfattning kan torv användas med positiv 
nettopåverkan på klimatet. 

Regionala mål 
Regionala miljömål beslutades 2002 och reviderades 2006.  
 
Det långsiktiga regionala målet för begränsad klimatpåverkan, som också kan 
ses som en vision, är att den direkta användningen av fossila bränslen i princip 
har upphört i Kronobergs län till år 2050. Användningen av fossil energi enbart 
för lokaluppvärmning har upphört betydligt tidigare. 
 
Följande delmål för begränsad klimatpåverkan har antagits för länet, oförändra-
de sedan 2002. Möjligheterna att nå dessa mål utvärderas fortlöpande på Miljö-
målsportalen www.miljomal.se. Här återges kort nuläget för respektive delmål. 
 
1. Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Krono-

bergs län skall till år 2010 ha minskat till 3,5 ton per år och per länsinvånare.  

http://www.miljomal.se/�
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Direktutsläppet bedöms ha varit ca 4,0-4,2 ton/person i länet under 2007. Det 
innebär en minskning med 4-8 % från utsläppsnivån 4,35 ton/person för år 
1990, så som den beräknats av Energikontor Sydost i Energibalans 2005.  
Delmålet nås sannolikt inte. 

2. Hälften av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 2010 
från förnybara källor.  

Andelen förnybar energi var 44 % under 2007. Andelen förnybar energi från 
lokal produktion var ca 32 %. Delmålet nås troligen inte. 

3. Biobränslen ger minst 2 TWh/år kring år 2010 i Kronobergs län.  

Om man räknar in 80 % av förbränt avfall så nåddes målet under 2007. 

4. 75 % av askan från fastbränslepannor som eldas enbart med biobränsle från 
skogsmark i regionen återförs till skogen senast år 2008, på ett sätt som inte 
skadar livet i skogen. 

Under 2007 återfördes ca 60 % av askan från fjärrvärmeverk. Delmålet kom-
mer trolige inte att nås, bl.a. på grund av att halten av oförbränt i bottenaskor 
är för hög för att spridas. 

5. Förbrukningen av elenergi i Kronobergs län har år 2010 minskat med minst 
10 procent räknat från år 1995.  

Elförbrukningen var 2,0 TWh år 2007, d.v.s. något mindre än år 2005 ( då den 
var 2,1 TWh).  

6. Fjärrvärme, i huvudsak baserad på biobränslen, finns utbyggd senast 2010 i 
de större tätorterna i alla länets kommuner. 

Målet är nått. 

7. Koldioxidutsläppen från trafik och från användning av arbetsfordon har år 
2010 åter minskat till en nivå under 1990 års utsläpp.  

Utsläppen av fossil koldioxid från transporten ökade med 31 % mellan 1990 
och 2007. Uppröjningsarbeten efter stormen Gudrun medförde onormalt hög 
förbrukning under åren 2005 och 2006. Delmålet klaras högst sannolikt inte. 
 

8. Alternativa, förnyelsebara bränslen utgör minst 6 % av energitillförseln till 
transporter år 2010 i Kronobergs län.  

Målet är sannolikt nått (E85 plus 5 % inblandning av förnybart i all bensin 
och 5 % inblandning i 75 % av dieselanvändningen). 

 
Det nya nationella målet om 40 % minskning av utsläppet av växthusgaser till år 
2020 (utsläpp från markanvändning och skogsbruk oräknat) innebär för Krono-
bergs län ett årligt koldioxidutsläpp av 2,6 ton/person och år, om utsläpps-
minskningen ska ske enbart från fossilbränsleanvändningen. Hittillsvarande 
utvärdering tyder på att flertalet av de ovannämnda regionala delmålen inte 
kommer att nås inom stipulerad tid. Målet de närmaste åren måste därför vara 
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att verkligen nå de redan beslutade delmålen, men omställningsarbetet måste 
accelerera redan för att nå vidare mot de nya nationella målen. 
  
Vi har hittills på tjugo år bara åstadkommit mindre än 10 % minskning av fossil-
bränsleanvändningen  i länet; alltså måste vi minska mer än 30 % under de när-
maste tio åren, ett beting som kräver enorma insatser och förändringsvilja. De 
nationella målen innebär att fossilbränslena har fasats ut helt till 2030 för både 
uppvärmningssektorn och vägtransporter, vilket kräver än mer omställningsar-
bete.  Återstående förbrukning av fossilbränslen efter 2030 torde avse industriell 
produktion. Andelen i länet för sådan användning är låg. Förutsättningarna för 
att nå frihet från fossila bränslen till 2030 bör därför kunna finnas, och det kan 
ses som en vision för länets klimatarbete. 

Det regionala läget  

Energibalans 
Som underlag för denna strategi har Energikontor Sydost fått uppdrag att ta 
fram en energibalans för länet för 2005 (som komplement till tidigare energi-
balanser för 1995 och 2003). 
 

Energikontor sydost, oktober 2008: Nulägesbeskrivning av energitillförseln/-
användningen år 2005 Kronobergs län (Energibalans 2005)  
  
Energibalansen för 2005 kan hämtas på 
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D25106E7-16B4-4842-858A-
2FBDE22ADAD6/121957/Energibalans2005_ESS_AS_200810201.pdf 

 
Sammanfattningsvis visar energibalansen att under år 2005 tillfördes Krono-
bergs län totalt 6,88 TWh (TWh = terawattimmar = 109 kWh = miljarder kilowat-
timmar). Av dessa 6,88 TWh producerades 2,88 TWh av fossila bränslen (petro-
leumprodukter), 1,63 TWh av biobränslen (Huvudsakligen trädbränslen), 2,20 
TWh av elenergi samt 0,11 TWh av avfall och 0,06 TWh av torv. Inom länet pro-
ducerades ca 0,45 TWh elenergi under 2005, vilket utgör 20 % av eltillförseln och 
ca 7 % av den totala energitillförseln till länet.  
 
Största energianvändaren är transportsektorn som använde 2,3 TWh. Därefter 
kommer hushållen med 2,1 TWh och industrin med 1,5 TWh. 
 
De fossila bränslena orsakade utsläpp av cirka 770 000 ton koldioxid under år 
2005 (inkl. torvförbränning). Detta är en marginell minskning med 0,6 % sedan 
1990.  
 
Mellan åren1990 och 2007 har det skett en minskning av koldioxidutsläppen. En 
topp 2006 kan förklaras av ökad förbrukning i samband med uppröjning efter 
stormen Gudrun. En indikation på att ett trendbrott kan ha skett därefter i detb 
att både energiförbrukning och koldioxidutsläpp har minskat, se figur nedan). 

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D25106E7-16B4-4842-858A-2FBDE22ADAD6/121957/Energibalans2005_ESS_AS_200810201.pdf�
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D25106E7-16B4-4842-858A-2FBDE22ADAD6/121957/Energibalans2005_ESS_AS_200810201.pdf�


 

   7  
FÖRSLAG   
Datum 
2010-03-03 

Ärendenummer 
 

 

Regional klimat och energistrategi för Södra Småland 

Efter att energiförbrukningen stadigt har ökat, är enligt statistiken nivån för  
2007 åter på 1990 års nivå.  När det gäller koldioxidutsläppen erhålls lite olika 
resultat om man utgår från den statistik som ligger till grund för redovisningar 
miljömålsportalen, via RUS, regionalt uppföljningssystem  eller vad som kommit 
fram via den regionala energibalansen, som baseras direkt på SCB:s energistati-
stik. Oavsett vilket beräkningssätt som används verkar ett tydligt trendbrott ha 
skett efter 205-2006. 
 

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp per capita i Kronobergs län
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Kommentar till figuren: Energistatistiken har hämtats från Statistiska centralbyrån 
(http://www.h.scb.se/scb/mr/enbal/guide2/en_frame.htm) och omräknats med emissions-
faktorer från IPPC.  RUS-data har hämtas från www.rus.lst.se/utslappsdata.html. 
 

Klimatpåverkande utsläpp i länet 
Utöver koldioxid från förbränning av fossil energi (främst olja) sker utsläpp av 
koldioxid från markanvändning (nedbrytning av organiskt material i marken 
vid odling, kalhyggen etc.). Denna koldioxid kommer inte att ingå i kolets krets-
lopp i de tidsperspektiv som strategin avser. Klimatpåverkande utsläpp sker 
också av metan, främst från jordbruk och avfallshantering, dikväveoxid (lustgas) 
från markbearbetning och av industrigaser (HFC, SF6 m.fl.).  
 
Fördelningen mellan dessa utsläpp, uttryckt som koldioxidekvivalenter, framgår 
av figuren på nästa sida (exklusive koldioxid från marken). 
 
Den kraftiga ökningen av koldioxidutsläppen 2005/2006 från arbetsmaskiner 
torde bero på upparbetningen av stormfälld skog efter stormen Gudrun. 
 

http://www.h.scb.se/scb/mr/enbal/guide2/en_frame.htm�
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De mest påfallande långsiktiga förändringarna är att utsläppen från uppvärm-
ningen av hus och lokaler har minskat med ca 60 % sedan 1990, medan transpor-
ternas utsläpp, utom arbetsmaskiner, ökade med 10-15 %. Transporterna är nu 
den största utsläppskällan. Bensin- och dieselanvändningen står för över hälften 
av koldioxidutsläppen i regionen. Även om ett trendbrott nu har skett, är det 
ändå en väsentlig ökning av trafikens utsläppsandel sedan 1990. Det regionala 
målet att trafikens utsläpp till år 2010 ska ha återgått till 1990 års nivå kommer 
att bli svår att nå. Lågkonjunkturen från 2008 kan dock återverka på utsläppsni-
vån. 
 
Den låga andelen industriutsläpp beror på att det är liten del av processenergin i 
länet som kommer från direkt förbrukning av fossila bränslen. Det är också få 
direkta processutsläpp i länet, endast ett relativt litet utsläpp av koldioxid från 
smältning av glas. Utsläppen från industrisektorn sker indirekt via el som till 
största delen produceras utanför länets gränser. Utsläpp från elproduktion utan-
för länet inte ingår i figuren.  
 
Ytterligare underlag och regional statistik finns på Miljömålsportalen, 
www.miljomal.nu, samt i Länsstyrelsen regionala miljöunderlag ”Vår miljö i 
Kronobergs län 2005”. 

Utsläpp av växthusgaser från Kronobergs län
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Arbetsmaskiner, fossil-C

Övriga transporter, fossil-C

Lastbilar och bussar, fossil-C

Personbilar, fossil-C

Egen uppvärmning i småhus,
fossil-C, metan
Energi-värme exkl. småhus,
fossil-C
Avfallsupplag, metan

Denitrifikation på
jordbruksmark, lustgas
Gödselhantering, metan,
lustgas
Tarmgaser från idisslare,
metan
Övrigt (industri, produktanv.,
avlopp, m.m.)

 
 
Uppgifter till diagrammet är hämtade från Miljömålsportalen (www.miljomal.nu) och  
Regionalt Uppföljningssystem (www.rus.lst.se/utslappsdata.html) . I denna figur ingår 
dock inte koldioxid från marknedbrytning eller metan från våtmarker, vilket är svårt att 
beräkna tillförlitligt. (fossil-C står i denna figur för koldioxid från fossila bränslen).  
 

http://www.miljomal.nu/�
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Åtgärdsstrategi 2005 för effektivare energianvändning och transporter i 
Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Kronoberg har utvecklat en ”Åtgärdsstrategi för effektivare 
energianvändning och transporter i Kronobergs län 2005”. Detta gjordes inom 
ramen för regionalt miljömålsarbete och de av riksdagen beslutade åtgärdsstra-
tegierna för det nationella miljömålsarbetet (tre huvudstrategier: Effektivisering 
av energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp samt 
hushållning med mark vatten och bebyggd miljö). Länsstyrelsens dåvarande 
styrelse ställde sig bakom strategin. 
 
Huvudtemat i strategin är att en mångfald av åtgärder behövs för att klara må-
len; enbart åtgärder inom ett begränsat fält är inte tillräckligt. I strategin togs fem 
huvudområden upp:  
 

• Effektivisering 
• Förnybara bränslen 
• Val av transport och drivmedel 
• Planering och styrdokument 
• Information 

Sammanlagt beskrevs 36 åtgärder och åtgärdsområden, (se de ej kursiverade 
delarna i tabellen på sid. 5). Dessa åtgärder beskrivs i strategidokumentet från 
2005 med bedömning av potential och genomförbarhet. Länsstyrelsen pekade 
inte ut vilka åtgärder en viss aktör bör satsa på, utan det är upp till var och en att 
välja vad som är lämpligast för verksamheten i fråga.  

Effekter av bidrag till investeringsprogram (LIP och Klimp) 
Inom bidragssystemet till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet 
(LIP) har till fyra av kommunerna i Kronobergs län (Alvesta, Ljungby, Växjö och 
Älmhult) har mellan åren 1998 och 2007 utdelats bidrag med 160 miljoner kro-
nor, varav 109 till energi- och klimatrelaterade projekt. Genomförandet av 100 
olika åtgärder i sex programomgångar, varav 64 inom klimat-/energiområdet, 
har medfört bl.a. att de årliga utsläppen av koldioxid från fossila bränslen har 
minskat med ca 60 000 ton, vilket innebär en minskning med 8 % jämfört med 
utsläppet år 1990. En energieffektivisering med ca 18 GWh per år har också 
åstadkommits, främst avseende minskad elförbrukning, motsvarande ca 1 % av 
elförbrukningen i länet. Övriga åtgärder rörde bl.a. vattenvård, avfallshantering, 
marksanering och industriutsläpp utan direkt klimateffekt. 
 
Till länet har också lämnats bidrag till klimatinvesteringsprogram (Klimp), dessa 
pågår delvis fortfarande och slutresultat är ännu inte tillgängligt. Fem Klimp-
program har fått bidrag, två av dessa är avslutade. De fem programmen (där 
Växjö kommun och Regionförbundet södra Småland är programägare), har fått 
sammanlagt 89 miljoner kronor i bidrag till 50 projekt. Programmen beräknas 
medföra en minskning av de årliga koldioxidutsläppen med ca 31 000 ton. 
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Utöver dessa bidrag har tidigare bidrag via DESS (Delegationen för energiför-
sörjning i Sydsverige) medfört en minskning med ca 15 000 ton koldioxid/år 
genom små biobränsleeldade fjärrvärmeverk. 
 
Sammanlagt kommer hittillsvarande statliga bidrag att ha gett en utsläpps-
minskning med ca 100 000 ton fossil koldioxid per år, dvs. sammanlagt ca 13 % 
av koldioxidutsläppet, eller 7 % av samtliga utsläpp i länet av klimatgaser, jäm-
fört med 1990.  

Uppföljning av 2005 års åtgärdsstrategi  
Länsstyrelsen sände under sommaren 2008 (remisstid 2 juni tom 5 september 
2008) ut en förfrågan till 101 aktörer i länet (kommuner, branschorganisationer, 
tillverknings- och transportföretag m.fl.) om hur man arbetat med energieffekti-
visering och omställning de senaste tre åren; om hur åtgärdsstrategin påverkat 
det arbetet och om vilka frågeställningar som är viktiga för en ny klimat- och 
energistrategi.  
 
Av 27 inkomna svar framgår bl.a. att energieffektivisering pågår hos de flesta 
organisationer, och att de flesta har ett strukturerat miljöledningssystem, där 
klimat/energifrågor ingår. Länets åtgärdsstrategi har dock i de flesta fall spelat 
ringa eller ingen roll för att initiera effektiviseringsplanerna ute i verksamheter-
na, utom möjligen i någon mån hos dem som haft representanter i arbets- och 
referensgrupperna.  
 
Effektiviseringsarbetet är mest inriktat mot fasta installationer, t.ex. ventilation 
och belysning. Effektiviseringen på transportsidan är mer en fråga om ambitio-
ner än om reellt genomförande. Banverket har redogjort för många delprojekt. 
Man kan konstatera att flera tunga verkstadsföretag vill ha bättre möjlighet till 
tågtransporter. Ökat lastutnyttjande är dock en vanlig åtgärd. 
 
Det kan konstateras att såväl genomförda som planerade åtgärder ryms inom ett 
mycket brett fält, liksom vad de olika aktörerna generellt sett anser vara viktiga 
åtgärder för en regional klimat/energistrategi. Strategins inriktning på mångfald 
verkar därför vara riktig, och många åtgärder går också att placera in bland dem 
som ingår i strategin från 2005. Samma sak kan sägas gälla svaren beträffande 
övriga klimatgaser utöver koldioxid, där ingen tydlig vägledning om val av in-
riktning kan utläsas, utan det finns förespråkare för alla varianter av priorite-
ringar. Omhändertagande av metan från gödsel och avfall har dock många före-
språkare. 
 
När det gäller vindkraft så tycker hälften av de svarande att det behövs en stra-
tegi för utbyggnad och hälften anser att det inte behövs, då de anser att markna-
den sköter det själv. 
 
Nästan alla har svarat att man anser att en strategi även bör ta sikte på den en-
skilde medborgarens ansvar. 
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Inkomna svar har inte varit så homogena att någon kvantitativ sammanställning 
av effekten av alla vidtagna och planerade åtgärder kan beräknas. Men en fing-
ervisning om möjligheterna kan ändå ges av att för sju organisationer, mellan 
vilka det går att jämföra svaren kvantitativt, har en besparing på 14 GWh/år 
uppnåtts de senaste åren, genom väldigt varierande typer av åtgärder. Detta 
utgör 2 promille av förbrukningen i länet (några av åtgärderna kan ha rymts 
inom Lip/Klimp-bidragen) Eftersom det t.ex. finns ca 300 arbetsställen i länet 
med mer än 50 anställda, visar det ändå på en möjligig besparingspotential om 
flera procent av den totala energiförbrukningen, om de företag/organisationer 
som svarat kan anses vara representativa. 
 
Länsstyrelsens viktigaste slutsats av förfrågan är dock att en regional klimat- och 
energistrategi måste förankras väl och synliggöras om den ska få genomslag, 
eftersom en stor andel av de svarande, särskilt bland företagen, inte kände till 
eller inte hade använt åtgärdsstrategin från 2005, trots ett omfattande utskick av 
densamma. Det krävs aktivt, uppsökande arbete för att påverka aktörerna. En-
bart utskick av ett dokument riskerar att försvinna i informationsbruset. En vik-
tig användning av strategin har dock varit att den fungerat som nödvändig regi-
onal klimatstrategi för de klimatinvesteringsbidrag som tilldelats länet via Regi-
onförbundets ansökan. Några kommuner har också angett att de har använt den 
regionala strategin som grund i sitt eget strategiarbete. 
 

ANALYS - STRATEGINS INRIKTNING  
 
Länsstyrelsen i Kronoberg har, inom ramen för regionalt miljömålsarbete och de 
av riksdagen beslutade åtgärdsstrategierna för det nationella miljömålsarbetet, 
utvecklat en ”Åtgärdsstrategi för effektivare energianvändning och transporter i 
Kronobergs län 2005”. Länsstyrelsens dåvarande styrelse ställde sig bakom stra-
tegin. Denna åtgärdsstrategi utgör grunden för en förnyad regional klimat- och 
energistrategi, som utöver nämnda aspekter också omfattar övriga klimatgaser 
utöver koldioxid, vindkraft och ytterligare energieffektiviseringsåtgärder.  
 
För denna nya regional klimat- och energistrategi har en avgränsning gjorts av 
vilken typ av åtgärder som strategin ska omfatta, utifrån en analys av åtgärder 
på olika nivå. 

• Åtgärder, lokalt: Energieffektivisering, fortsatt omställning av värmesy-
stem, lokal biogasproduktion, utbyte av bilparker, installation av biobräns-
lepumpar etc. de flesta konkreta åtgärder är lokala. 

• Åtgärder, regionalt: Strategiska initiativ, Klimatcentrum, Regional klimat-
kommission, regional klimatinriktning på utvecklingsprogram infrastruk-
turplanering, trafikeringsfrågor.  

• Åtgärder, nationellt: klimatinriktade skatter och avgifter, regelverk, inve-
steringsstöd.   

• Åtgärder, EU/globalt: Gemensamma krav på t.ex. bilindustrin, transport-
avgifter, utsläppshandel. 
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Den nya regionala strategin bör avse de två första punkterna. Strategin bör inte 
vara alltför detaljerad avseende åtgärder, en sådan har vi ju redan tagit fram. 
Åtgärdsstrategin från 2005 bör kompletteras med en tydligare övergripande in-
riktning, samt naturligtvis, komplettering med några åtgärdstyper som kommit 
till eller som inte lyftes fram tillräckligt i åtgärdsstrategin 2005. 

Energibalansen visar på att transporterna är den avgörande sektorn för fortsatta 
möjligheter att nå klimatmålen för länet. Den genomförda förfrågan till länets 
aktörer visar på en beredskap för att ta itu med transportfrågorna. Behovet av 
minskning av transporternas miljöeffekter har påtalats i alla miljöanalyser och 
regionala strategier som genomförts sedan 1980-talet. Det har hela tiden lyfts 
fram ett antal åtgärder inom trafik/transportsektorn, men någon effekt på trafik-
intensiteten, utöver möjligen en något dämpad ökningstakt, har inte åstadkom-
mits. De utsläppsminskningar av lokalt påverkande luftföroreningar som har 
skett beror till största delen på införandet av katalysatorer och andra motortek-
niska lösningar. Trafikökningen har dock motverkat effekterna av t.ex. effektiva-
re motorer. Det ställs alltså stora krav på en regional klimat- och energistrategi 
att identifiera åtgärder som verkligen kan få genomslag. Samtidigt är det inter-
nationella och nationella styrmedel som skatter och avgifter som mest direkt 
påverkar energiförbrukningen i transportväsendet.  

Svaren på förfrågan visar också att energieffektivisering drivs ute i verksamhe-
terna av eget intresse, främst när det gäller uppvärmning och belysning, men 
även av produktionsprocesser. En strategi bör omfatta fortsatt energieffektivise-
ring, framför allt för att tillgången på biobränslen och övriga alternativ till fossila 
bränslen är begränsad, och kommer så att vara. En entydig prognos för tillgång-
en till biobränslen från skogen, i konkurrens med andra anspråk på skogstill-
gångarna, är inte lätt att få fram. Det räcker inte enbart med en prognos för vir-
kestillväxte, utan för att få en helhetssyn måste också skogsproduktionens indi-
rekta effekter via koldioxidupptag, ändrade markprocesser, klimateffekter etc. 
analyseras. Strategins inriktning på ökat utnyttjande av trädbränsle, både för 
direkt förbränning och för framställning av fordonsdrivmedel, måste paras med 
långtgående energieffektivisering. Skogens produktivitet behöver också ökas för 
den ökade efterfrågan på trädråvara, men med bibehållen miljöhänsyn i skogs-
bruket. Det finns enligt Skogsstyrelsen ytterligare produktivitetshöjande åtgär-
der att genomföra som inte står i strid med miljöhänsynen. Se närmare om 
skogsstyrelsens klimatstrategi på www.skogsstyrelsen.se. 

Sedan den förra åtgärdsstrategin formulerades 2004-2005 har vindkraften kom-
mit fram som en reell möjlighet för Kronobergs län, genom de nya vindkarte-
ringar som kommit fram sedan dess, och vindkraftsutbyggnad i länet bör ingå 
som en väsentlig del av strategin för att öka andelen förnyelsebar energi. 

Jordbrukets klimatpåverkan via utsläpp av växthusgaser från både djurhållning 
och markbearbetning utgör en stor andel av de klimatpåverkande utsläppen, 
totalt sett. I strategin bör biogas från gödsel m.m. vara huvudpunkten, samt in-
formation om brukningsmetoder som är aktsamma om klimatet. 
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Flertalet av de tillfrågade aktörerna framhåller behovet av att den enskilde med-
borgarens ansvar lyfts fram. Detta kan tillgodoses genom indirekta åtgärder som 
information och system för att underlätta klimatmedvetna konsumentval, t.ex. 
utveckling av klimatmärkning av varor. Märkningssystem bör dock vara natio-
nella eller ännu hellre internationella. Framtagandet av märkningssystemen i sig 
är ingen regional fråga, men åtgärder för att stärka efterfrågan på märkningen 
kan bedrivas regionalt. 
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