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Sammanfattning av klimatmål
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

I Kristianstad ska de territoriella växthusgasutsläppen minska med 40 % till år
2020 jämfört med 1990
Till år 2017 har utsläppen av växthusgaser minskat med 29,5 % sedan 1990
Utsläppen framförallt från transporter måste minska snabbare för att nå målet

TRANSPORTER
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

De territoriella växthusgasutsläppen från transporter ska minska med minst 70 %
år 2030 jämfört med år 2010
Till år 2017 har utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskat med
11,6 % sedan 2010
Utsläppen domineras av personbilstrafiken och för att nå målet behöver
bilresorna minska

ENERGIEFFEKTIVISERING
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

Energianvändningen ska minska med 20 % per invånare till år 2020 jämfört med
år 2008
Till år 2017 har energianvändningen minskat med 14,5 % jämfört med år 2008
Energianvändningen har varit i stort sett oförändrad sedan 2011

PRODUKTION AV FÖRNYBAR EL
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2020 ska produktionen av förnybar el i Kristianstads kommun vara 500 GWh/år
År 2018 producerades knappt 360 GWh förnybar el inom kommunen
Produktionen har legat på ungefär samma nivå sedan 2015

PRODUKTION AV SOLEL
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2030 ska 40 GWh solel/år produceras i kommunen
Solelproduktionen ökar kraftigt och under 2018 producerades ca 4 GWh solel
Ifall produktionen fortsätter öka i samma takt kan 2030-målet uppnås

PRODUKTION AV BIOGAS
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2020 ska minst 100 GWh/år biogas produceras i Kristianstad
Under 2018 producerades 66 GWh biogas
Biogasproduktionen har legat på 60-70 GWh/år under de senaste tio åren

ANVÄNDNING AV FÖRNYBAR ENERGI
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2020 ska andelen förnybar energi som används inom kommunen öka till 55 %
År 2017 var andelen förnybart i det geografiska området 56 %
Målet är uppnått

FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUN
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

Kommunkoncernens energianvändning ska vara fossilbränslefri år 2020
År 2018 uppgick andelen fossilfri energi till 97 % inom kommunkoncernen
Sektorerna el och uppvärmning är i stort sett fossilfria, mer arbete återstår med
fordon och drivmedel
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Inledning
Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med
att skydda samhället mot effekterna av klimatförändringarna. Gällande Klimat- och
energistrategi som antogs av kommunfullmäktige 2018-01-16 redogör för kommunens
klimatmål kopplade till utsläpp av växthusgaser, utsläpp från transporter,
energieffektivisering, produktion och användning av förnybar energi och fossilbränslefri
kommun. I detta dokument redovisas måluppfyllelse kopplat till målen i strategin. Det
redogörs även för ytterligare indikatorer inom transporter, jordbruk, mat och avfall för
vilka specifika klimatmål saknas.

Utsläpp av växthusgaser
Mål: I Kristianstad ska de territoriella växthusgasutsläppen minska med 40 % till år 2020
jämfört med 1990. År 2045 ska utsläppen ha minskat med 85 % jämfört med 1990.
Etappmål: Utsläppen i Kristianstad bör år 2030 vara minst 60 % lägre än utsläppen år
1990. Utsläppen i Kristianstad bör år 2040 vara minst 75 % lägre än utsläppen år 1990.
Måluppfyllelse 2017: Utsläppen av växthusgaser har minskat med 29,5 % sedan 1990
(figur 1).
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Figur 1. Territoriella växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) från olika sektorer i
Kristianstads kommun. Källa: Nationella emissionsdatabasen (data publiceras med två års
eftersläpning)

Växthusgasutsläppen inom det geografiska område som definieras av Kristianstads
kommun har minskat väsentligt jämfört med basåret 1990. Minskningarna har framförallt
skett inom sektorn El och uppvärmning. Även utsläppen från Avfall och Industri har
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minskat. Inom de två största sektorerna sett till utsläpp – Transporter och Jordbruk - är
utsläppsförändringarna blygsamma. Mellan 2016 och 2017 ökade utsläppen från
Transporter och Jordbruk vilket medför att de totala utsläppen ökade med 2,0 % mellan
2016 och 2017. Växthusgasutsläppen, framförallt från de stora sektorerna, måste minska
med drygt 5 % årligen för att uppnå målet med 40 % minskning till år 2020.
Om även de så kallade konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen (utsläpp utanför
Kristianstads kommun orsakade av vår konsumtion) räknades in skulle bilden vara
annorlunda. Lokal statistik över de konsumtionsbaserade utsläppen saknas för
närvarande och kan därför inte redovisas. På nationell nivå är de konsumtionsbaserade
utsläppen ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen1. Samtidigt som Sveriges
territoriella utsläpp har minskat över tid har utsläppen som sker i andra länder på grund
av svensk konsumtion ökat, vilket innebär att de totala utsläppen är i princip oförändrade.

Transporter
Mål: De territoriella växthusgasutsläppen från transporter inom Kristianstad (exklusive
inrikes flyg) ska minska med minst 70 % år 2030 jämfört med år 2010.
Måluppfyllelse 2017: Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn har minskat med
11,6 % sedan 2010 (figur 2).
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Figur 2. Territoriella växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) från transporter i
Kristianstads kommun. Källa: Nationella emissionsdatabasen (data publiceras med två års
eftersläpning)

1

Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverket, Rapport 6848
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Efter att växthusgasutsläppen från transportsektorn uppvisat en generell minskning
under perioden 2010-2016, ökade utsläppen med nästan 5 % mellan 2016 och 2017.
Personbilstrafiken står för majoriteten av utsläppen från transporter inom kommunen och
är ansvarigt för de ökade utsläppen under 2017. Trots att den tekniska utvecklingen
innebär minskade utsläpp av fossil koldioxid från bilar går omställningen för långsamt.
Enligt Resvaneundersökningen för Skåne 20182 har andelen resor med bil i Kristianstads
kommun ökat från 61 % i 2013 till 66 % i 2018. Samtidigt har andelen cykelresor minskat
från 14 % till 11 %. Detta står i kontrast till utvecklingen i Skåne som helhet, där
bilresorna minskat (från 57 % till 53 %) och cykelresorna ökat (från 15 % till 16 %) under
samma period.
Det krävs krafttag för att nå målen om 70 % minskning till år 2030 vilket innebär att
bilkörandet behöver minska. Ifall utsläppen minskar i samma takt som den mellan 2010
och 2017 kommer utsläppsminskningen år 2030 uppgå till enbart 40,8 %, vilket betyder
att målet inte uppnås.

Kollektivtrafik
Ökad andel hållbart resande, genom kollektivtrafik, cykel och gång, leder till minskad
klimatpåverkan. Klimatredovisningen följer upp resandeutvecklingen för
stadsbusstrafiken i Kristianstads kommun, vilken framgår av figur 3. Antalet resor med
stadsbusstrafiken under år 2018 (3,6 miljoner resor) innebär en ökning på 48 % sedan år
2005, men nivån har generellt varit oförändrat sedan 2016.

miljoner resor

4
3
2
1
0
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Figur 3. Antal resor med stadsbusstrafiken i Kristianstads kommun. Källa: Skånetrafiken

Energieffektivisering
Mål: Energianvändningen ska minska med 20 % per invånare till år 2020 jämfört med år
2008. Målet avser slutlig energianvändning.

Så reser vi i Skåne – Resvaneundersökningen 2018, Region Skåne:
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-ochprognoser/resvaneundersokning-i-skane
2
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Måluppfyllelse 2017: Energianvändningen har minskat med 14,5 % jämfört med år 2008
(figur 4).
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Figur 4. Slutlig energianvändning (MWh) i Kristianstads kommun per invånare. Källa: Statistiska
centralbyrån

Energianvändningen per invånare uppvisade en generell minskning fram till och med år
2014. Under perioden 2015-2017 har energianvändningen istället ökat, framförallt inom
kategorierna Industri och byggverksamhet samt Transporter.

Produktion av förnybar energi
Förnybar el
Mål: År 2020 ska produktionen av förnybar el i Kristianstads kommun vara 500 GWh/år.
Måluppfyllelse 2018: År 2018 producerades knappt 360 GWh förnybar el inom
kommunen (figur 5).
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Figur 5. Förnybar elproduktion (GWh) i Kristianstads kommun. Källa: Kristianstads kommun, Solar
Region Skåne
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Den totala förnybara elproduktionen i kommunen har legat på ungefär samma nivå sedan
år 2015. Merparten utgörs av vindkraft, följt av el från kraftvärmeverk och vattenkraft.
Elproduktionen från vindkraft ökade kraftigt fram till år 2015; sedan dess har
etableringen avstannat. Solelproduktionen är knappt skönjbart i slutet av tidsserien. Enligt
Statistiska centralbyrån förbrukades total 910 GWh el i Kristianstads kommun under
2017, vilket innebär att den producerade elen (360 GWh) utgör 40 % av den förbrukade
elen i kommunen.

Solel
Mål: År 2020 ska kommunkoncernen producera 2 GWh solel/år. År 2030 ska 40 GWh
solel/år produceras i kommunen.
Måluppfyllelse 2018: Solelproduktionen ökar kraftigt och under 2018 producerades ca 4
GWh solel (figur 6)
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Figur 6. Solelproduktion (MWh) i Kristianstads kommun. Källa: Energimyndigheten, Solar Region
Skåne

I Kristianstad finns 293 solcellsanläggningar installerade (år 2018), med en sammanlagd
effekt på 4 450 kW (84 % ökning sedan år 2017). Elproduktionen har uppskattats vara
900 kWh per installerad kW.
C4 Teknik, AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads Renhållnings AB har
utbyggnadsplaner om totalt 2,15 GWh solel/år till år 2020.

Fjärrvärme
Kommunens satsning på biobränslebaserad fjärrvärme har haft stor betydelse för att
minska de lokala utsläppen av koldioxid. Under 2018 bidrog fjärrvärmen till en minskad
klimatpåverkan motsvarande 106 500 ton CO2e enligt C4 Energis klimatbokslut3. Det
förnybara bränsle som används är huvudsakligen träflis, samt även biogas och bioolja
Hämtad från http://www.c4energi.se/globalassets/dokument/hallbarhet/klimatbokslut-2018c4-energi.pdf, 2019-07-30
3
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(figur 7). Fjärrvärmens andel förnybar energi uppgår till 99,9 %.
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Figur 7. Fjärrvärmeproduktion (GWh) i Kristianstads kommun. Källa: Kristianstads kommun

Biogas
Mål: År 2020 ska minst 100 GWh/år biogas produceras i Kristianstad.
Måluppfyllelse 2018: Under 2018 producerades 66 GWh biogas (figur 8).
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Figur 8. Biogasproduktion (MWh) i Kristianstads kommun. Källa: Kristianstads kommun
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Kristianstads kommun är en av Sveriges ledande biogaskommuner. Biogasen produceras
lokalt vid Härlövsdeponin, Centrala reningsverket och Karpalunds biogasanläggning. I
Karpalund utvinns biogas från gödsel, hushållsavfall och organiskt avfall från
livsmedelsindustrin. Av den biogas som producerades i Karpalund under 2018 såldes 33
GWh som fordonsgas (figur 9) och 21 GWh såldes till Allöverket. Målet om 100 GWh/år till
år 2020 verkar i nuläget vara svårt att nå. En bidragande orsak är att etableringen av
gårdsbaserade anläggningar inte kommit igång.
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Figur 9. Mängden såld biogas (MWh) till fordon. Källa: Kristianstads kommun

Biogasutvinningen medför dessutom andra fördelar när gödsel rötas och rötresten
(biogödsel) återförs till lantbruken, såsom minskat behov av konstgödsel.

Användning av förnybar energi
Mål: År 2020 ska andelen förnybar energi som används inom kommunen (geografiskt
område) ha ökat till 55 %. År 2040 ska endast förnybar energi användas i Kristianstad.
Måluppfyllelse 2017: Andelen förnybart i det geografiska området var 56 % år 2017.
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Figur 10. Fördelning av använd energi i det geografiska området under 2017. Källa: Statistiska
centralbyrån.

Energianvändningen (totalt 2343 GWh) domineras av el (figur 10). Det svenska elsystemet
är sammanbundet med våra grannländers, och i det sammankopplade elsystemet sker
marginalelproduktion i fossileldade anläggningar. En ökad eller minskad användning av el
i Kristianstads kommun påverkar därför de globala koldioxidutsläppen.
Användningen av flytande, icke förnybart bränsle (bensin, diesel, olja) uppvisar en
minskande trend de senaste åren, medan förnybart bränsle såsom RME och HVO
(biodiesel) ökar. Den biogas som redovisas i figur 10 är endast den del som används som
drivmedel. Det finns även biogasanvändning i fjärrvärmesektorn.
Andelen förnybar respektive fossil energi i Kristianstad har förändrats över åren mycket
tack vare att biomassa ersatt stora mängder fossila bränslen för uppvärmning (figur 11).
För år 2017 uppgick andelen förnybar energi till 56 % medan andelen fossil energi var 35
%.
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Figur 11. Andelen förnybar respektive fossil energi som används i det geografiska området. Källa:
Statistiska centralbyrån, Energimyndigheten och Kristianstads kommun.

Fossilbränslefri kommun
Mål: Kommunkoncernens energianvändning ska vara fossilbränslefri år 2020. Målet avser
inköpt energi till ägda lokaler samt inköpt drivmedel till ägda eller leasade fordon och
maskiner.
Måluppfyllelse år 2018: För kommunkoncernen uppgick andelen fossilfri energi till 97 %
år 2018 (96 % år 2017). Fördelningen var el 100 %, uppvärmning 98 % och drivmedel 63
% (figur 12).
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Figur 12. Andelen fossilbränslefri energi till el, uppvärmning och drivmedel inom
kommunkoncernen 2015-2018. Källa: Kristianstads kommun.

Kristianstads kommun har under perioden 2016-2018 deltagit i projektet
Fossilbränslefria kommuner i Skåne. Tre områden följs upp; elanvändning, uppvärmning
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och drivmedel till transporter och arbetsmaskiner. Totalt för dessa områden uppgick den
fossilbränslefria andelen till 97 % av den totala energianvändningen år 2018, detta
eftersom mängden energi som åtgår till el och uppvärmning är mycket högre än till
drivmedel. Målet om fossilbränslefrihet har i stort sett uppnåtts för elanvändning (100 %)
och uppvärmning (98 %). När det gäller energi till drivmedel för transporter och
arbetsmaskiner återstår en hel del arbete, då den fossilfria andelen uppgick till 63 % år
2018. Andelen fossilfria drivmedel ökar dock (figur 12), vilket beror dels på ökad
inblandning av förnybart i diesel och dels på ökad användning av HVO inom kommunen.
Det bör noteras att kommunförvaltningarna använder en lägre andel fossilfria drivmedel
(48 %) än de kommunala bolagen. Enligt 2018 år fordonsinventering och
omställningsplaner innehar kommunförvaltningarna 549 lätta fordon (varav 53 % i
huvudsak drivs med fossilfria bränslen) och 75 tunga fordon (varav 48 % i huvudsak drivs
med fossilfria bränslen). Den främsta utmaningen för förvaltningar att uppnå
fossilbränslefrihet med avseende på drivmedel är ekonomisk; investeringsbehovet för att
byta ut bensin- och dieselbilar mot el- och biogasbilar är högt. I nuläget är infrastrukturen
för eldrift och biogastankning begränsad, framförallt utanför tätorterna Kristianstad och
Åhus vilket påverkar möjligheten till omställning för exempelvis omsorgsförvaltningen. En
stor del av de tyngre fordonen innehas av C4 teknik. Gällande tyngre fordon är
teknikutvecklingen än så länge en begränsande faktor; utbudet av tyngre fordon och
specialmaskiner som går på gas eller el är begränsat. För närvarande bedöms det inte vara
möjligt att kommunen når 100 % fossilbränslefrihet för drivmedel år 2020.

Resor i tjänsten
Enligt kommunens Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten (KS 2016-10-26) ska
tjänsteresor inom och utanför Skåne i första hand företagas med tåg eller buss. Om bil
utnyttjas ska i första hand kommunens bilpool eller annan miljöbilspool användas. Flyg
kan användas ifall reseavståndet är längre än 40 mil med en samlad bedömning för
effektivt resande som grund. Dessutom beläggs bokförd kostnad för egen bil i tjänsten och
flyg med en avgift på 10 respektive 15 % genom klimatväxlingen (KF 2017-03-14).
Sedan 2016 har kommunkoncernens flygresor minskat med 52 %, sett till antalet resta
kilometer (figur 13). Under samma period har användandet av egen bil i tjänsten ökat med
12 %. Kommunledningskontoret och arbete och välfärdsförvaltningen står för högst andel
av kommunförvaltningarnas flygresor, medan barn och utbildningsförvaltningen står för
högst andel egen bil i tjänsten.
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Figur 13. Antal ersatta kilometer med egen bil, tåg och flyg inom kommunkoncernen 2015-2018.
Källa: Kristianstads kommun

Jordbruk
Det finns inte något uppsatt mål för klimatpåverkan från jordbruket. Växthusgasutsläppen
från sektorn är dock signifikanta (figur 1). De största utsläppen beror på metan från djurs
matsmältning samt lustgas från jordbruksmark4. Användningen av gödsel för
biogasproduktionen bidrar dock till att minska utsläppen av växthusgasen lustgas.
Användning av biogödsel istället för konstgödsel bidrar också till minskade utsläpp.

Mat och klimat
Det finns inte heller något uppsatt mål för klimatpåverkan från kommunens
kostverksamhet. Utsläppen av växthusgaser till följd av kommunens inköp av livsmedel
följs dock upp (figur 14) med hjälp av ett verktyg från svenska forskningsinstitutet RISE.
Utsläppen härrör från livsmedelsframställningen.
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Figur 14. Utsläpp av växthusgaser per kg livsmedel från kommunens kostverksamhet. Källa:
Kristianstads kommun

Hur kan den svenska jordbrukssektorn bidra till att vi når det nationella klimatmålet?
Jordbruksverket, Rapport 2018:1
4
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Utsläppen av växthusgaser per kg inköpt livsmedel är i stort sett oförändrade under de
senaste åren. De totala utsläppen under 2018 från inköpt livsmedel uppgår till knappt
5000 ton koldioxidekvivalenter. Köttprodukter, framförallt nötkött, har störst
klimatavtryck. Köttinköpen står för 9 % av de inköpta mängderna livsmedel, men för 47 %
av kostverksamhetens klimatpåverkan. Grönsaker står för 25 % av inköpt mängd, men för
bara 5 % av klimatpåverkan.

Avfall
Kommunens övergripande mål är att avfallshanteringen ska präglas av en fortsatt ökad
återanvändning och återvinning av restprodukter. Avfallsplanens handlingsplan förväntas
bland annat öka återvinningen av energiinnehållet i avfallet. Arbetet med avfallshantering
och källsortering sköts av Renhållningen Kristianstad. Under 2018 bidrog deras arbete till
4800 ton sparat utsläpp av koldioxid genom insamlat material till materialåtervinning5.

Behandling av avfall

ton/år

Omkring 27 % av insamlat avfall materialåtervanns år 2018 (figur 15). Detta gäller
exempelvis förpackningar och tidningar. Ökad återvinning minskar uttaget av
naturresurser och minskar energiåtgången för att producera nya produkter. Ungefär lika
stor andel går till biologisk behandling, Matavfall blir till biogas och biogödsel i
biogasanläggningen i Karpalund. Trädgårdsavfall blir till jord som kan köpas på
kommunens återvinningscentraler. Avfall som energiåtervinns (43 %) skickas till
Kristianstad och Hässleholm för att förbrännas och bli till fjärrvärme och el.
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Figur 15. Behandling av hushållsavfall, inklusive grovavfall och farligt avfall. Källa: Kristianstads
kommun

Renhållningen Kristianstads Årsredovisning 2018, hämtad från
https://www.mynewsdesk.com/se/renhaallningen-kristianstad/documents/aarsredovisning2018-87450, 2019-07-31
5
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Återanvändning och återvinning
Insamlingen av förpackningar har ökat något de senaste åren (figur 16), särskilt sedan
införandet av det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl. Mängden tidningar har dock
minskat till följd av successiv övergång till digital media. Återvinningen av förpackningar
och tidningar sparade nästan 25 000 MWh under 2018.
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Figur 16. Total mängd insamlade förpackningar och tidningar. Källa: Kristianstads kommun

Matavfall
I Kristianstad används matavfallet som energiresurs i och med att det omvandlas till
biogas. Under 2018 producerades 391 ton biogas och 5600 ton biogödsel av insamlat
matavfall. Andelen insamlat matavfall, baserat på en uppskattning av genomsnittlig mängd
matavfall på 98 kg per invånare, uppgick år 2018 till 67 % (figur 17).
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Figur 17. Andel insamlat matavfall. Källa: Kristianstads kommun
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Uppföljning av åtgärder i handlingsplanen
Aktualiserad 2019-05-17

1

ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTÄDER
OCH LOKALER
Certifiering enligt
Miljöbyggnad Silver
ska eftersträvas i
kommunal
nyproduktion

Ansvar6 Genomfört 2018
C4T

Planerat 2019
Följande projekt är i
entreprenadskedet med
certifiering enligt Miljöbyggnad
Silver. Kulltorpskolan färdig 2019,
Berga fsk färdig 2019, Oxhagen fsk
färdig 2019.

2

Energieffektiviserings
plan (EP) genomförs

C4T

Energiprojekten förlängdes av
tekniska nämnden för den
kommande 3-årsperioden och
gäller tom 2021.

Pågår

3

Energieffektiviserings
plan genomförs

ABK

Inom ramen för planerade
underhållsåtgärder genomförs
energieffektivisering. Exempel
på detta är: Utbyte av 5st
värmepumpsanläggningar på
Österäng, uppskattad minskad
energiförbrukning 800.000
kWh. Kv. Lyckans Höjd,
tilläggsisolering fasad, byte
fönster och värmesystem. Kv.
Kina tilläggsisolering fasad,
byte fönster, tak och
värmesystem med återvinning.
Konvertering från fossila
bränslen till geo-energi. Byte
till LED-belysning i allmänna
utrymmen och utvändig
belysning.

Inom ramen för planerade
underhållsåtgärder genomförs
energieffektivisering. Exempel på
detta är: Utbyte av 8st
värmepumpsanläggningar.
Fortsatt omläggning av
fjärrvärmekulvertar inom
Sommarlustområdet, minskning
av förluster/läckage. Byta av
fönster. Projekt med återvinning
av frånluft. Konvertering från
fossila bränslen till geo-energi.
Byte till LED-belysning i allmänna
utrymmen och utvändig belysning.

4

Energiprestanda som
redovisas i
bygglovsprocesser
ska följas upp (tas in i
tillsynsplaner)

MSF

Av tidigare redovisade skäl har Är inte heller planerat att
detta ej genomförts.
genomföras i systematisk form
under 2019 av de redan
redovisade skälen. Avvaktar
utvecklingen i lagstiftningen kring
detta.

Förkortningar: ABK: AB Kristianstadsbyggen, BUF: Barn-och utbildningsförvaltningen, C4T: C4
teknik, EKR: Energi-och klimatrådgivningen, KLK: Kommunledningskontoret, KoF: Kultur och
fritidsförvaltningen, KS: Kommunstyrelsen, MSF: Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen
6
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5

Energirådgivning till
hushåll

6

Energirådgivning till
föreningar

7

ENERGIEFFEKTIVISERING INOM
VERKSAMHETER
Energikrav ställs i
tillsynen

EKR

Under 2018 har rådgivningen
arbetat med två nationella
insatsprojekt; solceller och
laddstolpar för elbilar. 140
rådgivningar till
privatpersoner. Medverkat på
olika arrangemang, ex vis husoch hemmässa, SM i plöjning,
byadagar mm. Rundresa med
skolklass för att titta på
produktionsanläggningar av
förnybar energi (vind, sol,
fjärrvärme, biogas), Earth
Hour på regionmuseet
tillsammans med Agenda 21

EKR, KoF 15 besök på olika föreningar,
både idrottsföreningar och Brf.
Anordnat studiebesök hos Brf
som etablerat solceller, mer än
50 besökare från många andra
Brf. Många ansökningar från
idrottsföreningar gällande
investeringsbidrag för
robotgräsklippare, omfördelat
dessa ansökningar till
energieffektiviseringsbidraget
istället. Stor klimatnytta att gå
över från diesel/bensindrivna
klippare till eldrivna
robotklippare. Genomfört 5
föreläsningar på energitema
för olika föreningar, byalag
mm.
Ansvar
MSF

Fortsatt arbete med insatsprojekt
solceller och laddstolpar. Närvara
på Hus- och hemmässan, och
andra offentliga tillställningar.
Vara med på byastämmor runt om
i kommunen. Artiklar i
Kristianstadsbladet på energitema.
Annonsering i Kristianstadsbladet.

Seminarium elbilsladdning,
inriktning mot bla brf. Stötta KoF i
process med
energieffektiviseringsbidrag till
föreningar.

Genomfört 2018

Planerat 2019

Energitillsyn inom projektet
har skett hos de verksamheter
som ansågs behöva denna
form av besök. En företagsträff
hölls på Naturum 21
september där Länsstyrelsen
Skåne berättade om projektet
och några företag delade med
sig av goda exempel inom
energieffektivisering. Kontroll
av efterlevnad av miljöbalkens
hänsynsregel "hushålla med
energi" sker kontinuerligt hos
verksamheter som besöks.

Projekttiden har förlängts till
hösten 2019. Ytterligare några
besök inom projektet kommer
genomföras. Det framtagna
materialet kommer fortsättas att
användas inom energitillsynen
som sker enligt den årliga
tillsynsplanen.
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8

Genomfört 20 företagsbesök
under 2018. 10 av dessa inom
projektet incitament för
energieffektivisering. Tre olika
seminarier med inriktning mot
företag, varav 2 inom projektet
incitament för
energieffektivisering. Synts ute
i olika sammanhang, ex vis
näringslivsdagen, SM i plöjning
mm. Understöd till
miljöinspektörer för att
granska genomförda
energikartläggningar.

Annonskampanjer i
Kristianstadsbladet för att göra
rådgivningen känd. Seminarium
om elbilsladdning med inriktning
mot företag, fastighetsägare och
brf

Genomfört 2018

Planerat 2019

KS

Extern utredning genomförd
med förslag till samlad
organisation som följd.
Utvärdering av tidigare
centraliseringar gjord.

Beslut i Ks april, att ”ge
kommundirektören i uppdrag att
ta fram en projekt- och
aktivitetsplan för
införandet av den nya
serviceorganisationen”

KS

Handlingsplanen för fossilfria
transporter godkändes i KS
2018-05-23 (Änr KS 2018/417
6.3.1)

Åtgärder enligt handlingsplanen
utförs och följs upp. En grupp med
fordonsrepresentanter från
förvaltningarna (fordonsgruppen)
arbetar med dessa

KLK

Fordonsförteckningar och
omställningsplaner inlämnade
till KLK

En förenklad inventering av
fordon och omställningsplaner
genomförs och presenteras i
samband med
klimatredovisningen

12 Klimatväxling

KS

Av medlen insamlade på
klimatväxlingskontot under
2017 beviljades avrop på total
240 760 kr under 2018. Under
2018 samlades totalt 401 555
kr in på kontot.

Informationsbrev skickades till
alla förvaltningar 2019-03-07,
inklusive förslag på åtgärder som
kan erhålla medel från kontot.
Möjligheter diskuteras i
fordonsgruppen

13 Riktlinjer för möten
och resor i tjänsten
implementeras och
följs upp

KS

Fortsatt information om
riktlinjerna kombinerat med
information om möjligheterna
att använda
klimatväxlingsmedel.

Riktlinjerna ska kommuniceras för
nyanställda och för nya chefer.
Länk läggs in på intranätet.

9

Energirådgivning till
små och medelstora
företag

EKR

FÖRNYBARA DRIVMEDEL OCH
EFFEKTIVARE
TRANSPORTER
En samordnad
fordonsorganisation
för kommunförvaltningarna
skapas

Ansvar

10 Handlingsplan för
fossilbränslefria
transporter inom
kommunkoncernen
tas fram
11 Omställningsplaner
för fossilfri
fordonsflotta tas fram
och genomförs i
kommunkoncernen
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14 Mobility
EKR/MS Marknadsföring av laddamanagement/hållbart F/KLK hemmastödet och
resande för invånare
elcykelpremien på hus- och
och verksamheter
hemmässa, artikel om
miljöbilar, hållbart resande
infört i Kristianstadsbladet,
Kristianstadsjournalen.
Föreläsning under
Framtidsveckan, tema var det
nya bonussystemet,
BonusMalus

Kristianstad är under 2019 värd
för Cykelturveckan.
Cykelutmaning för företag under
hösten.

FRÄMJANDE AV
FJÄRR- OCH
KRAFTVÄRME,
FJÄRRKYLA SAMT
SOL- OCH BIOENERGI FÖR
VÄRMEPRODUKTION
15 Energirådgivning om
bränsleval

Ansvar

Genomfört 2018

Planerat 2019

EKR

I samband med rådgivning till
personer eller företag inom
fjärrvärmeområdet lyfts alltid
möjligheten att koppla in sig på
fjärrvärmenätet. EKR är
oberoende så det är inte fråga
om att marknadsföra
fjärrvärme gentemot ex vis
värmepumpar, men det blir en
diskussion om fjärrvärmens
för- och nackdelar jämfört med
andra alternativ för den
enskilde rådsökande. Likadant
med övrig bioenergi och
solvärme, oberoende
rådgivning om dess för- och
nackdelar för olika målgrupper

Vid behov stöd till
miljöinspektörer gällande frågor
om värmepumpar inom
fjärrvärmenät. I övrigt oberoende
rådgivning som vanligt gällande
olika värmekällors för- och
nackdelar.

16 Utbyggnad och
förtätning av
fjärrvärmenätet

C4
Energi

Förtätningar i Hammar inkl. C4
Shopping, markvärme Västra
Storgatan, Arenaområdet inkl.
planvärme samt ca 50 enskilda
objekt (villor/hyreshus).

Förtätningar i Hammar pågår vid
C4 Shopping. Majoren 1, Lyckos
Midroc bostäder.
Domus 3, 12-våningshus vid
Hästtorget. Samt ca 50 enskilda
objekt (villor/hyreshus).

17 Försäljning av biogas
till industrikunder

C4
Energi

Avtal tecknat för anslutning av
HK Scan och ledningsbygge
pågår.

Färdigställande av ledningsväg

18 Avveckling av
användningen av
fossila bränslen i
kommunens
fastigheter

C4T

Test genomfört med positivt
utfall.

Fastighetstekniks ledning har gått
ut till driftorganisationen med
direktiv att ersätta all fossil olja
med HVO vid framtida
påfyllningar.

19 Avveckling av fossila
bränslen ABK:s
fastigheter

ABK

3st anläggningar är
konverterade till geoenergi
under 2018.

Projektering pågår för
genomförande av de 2 sista
anläggningarna under 2019/2020
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20

VIND, SOL OCH
BIOENERGI FÖR
ELPRODUKTION
21 Energirådgivningen
prioriterar
solelproduktion bl a
med hjälp av
solkartan

Ansvar

Genomfört 2018

Planerat 2019

EKR

Rådgivningen arbetar med
nationella insatsprojekt med
inriktning solceller med
målgrupper privatpersoner,
företag och föreningar, Stort
intresse tack vare ökat stöd till
solceller. Under 2018 ökade
antalet nätanslutna
solcellsanläggningar i
kommunen med 90% jämfört
med 2017.

Fortsatt arbete inom insatsprojekt,
statligt stöd minskat till 20% men
fortsatt bra ekonomin för många
vilket borde ge fortsatt stort
intresse för frågan.

22 Utbyggnad av
solcellsanläggningar
på kommunens
fastigheter

C4T

Fjälkings skola 14 kW,
Centralskolan 38 kW,
Uddegården 42 kW, Svalan 34
kW, Idrottsområde söder 45
kW, Krinova 27 kW, Åsums
Fure by 14 - 41 kW,
Slättängens förskola 31 kW,
Öllsjö förskola 34 kW- Totalt
306 kW installerades 2018.

Kulltorpsskolan 84 kW,
Lingenässkolan 75 kW, Berga
förskola 51 kW, Oxhagen förskola
11 kW. Total effekt 221 kW

23 Utbyggnad av
solcellsanläggningar
inom
kommunkoncernen

ABK,
Kristians
tad
Airport,
Renhålln
ingen

ABK: Montering av solceller på
nyproduktion vid Tivoliparken.
Förstudie och planering pågår
för genomförande inom
befintligt bestånd.
Renhållningen: Installerat 82
kW på nya ÅVC Arkelstorp.
Bolaget har nu totalt 124 kW
installerad effekt. Beräknas ge
ca 0,13 GWh per år, vilket
motsvarar ca 28% av bolagets
förbrukning.

ABK: Montering av solceller på
nyproduktion vid Sommarlust, Kv.
Orren, Näsby och
Gamlegårdsbadet. Projektering
pågår för 8 st anläggningar på tak,
Gamlegården. Projektering för
solceller på Kv. Stenskeppet 2020.
Förstudie och planering pågår för
genomförande inom befintligt
bestånd. Renhållningen: Solceller
planeras att installeras på den nya
ÅVC:n på Ängamöllan under 20192020.

24 Förutsättningarna för
lokalisering av
storskalig
solelproduktion
utreds

MSF

MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN
FRÅN JORDBRUKET
25 Tillsyn av
kvävehushållning,
lagring och spridning
av stallgödsel
26 Informationsträffar
genomförs för
lantbruksnäringen
med inriktning på
miljö- och
klimatfrågor
27 Utvinning av metan
från gödsel

Ansvar

Finns område avsett för sådan
storskalig produktion och detta
kommer att framgå av vår ÄÖP
Kristianstad som planeras gå på
samråd under 2019

Genomfört 2018

Planerat 2019

MSF

Stallgödselprojekt har pågått.

Stallgödselprojektet fortsätter
med nya försök under 2019

MSF

Information från MSF
samordnades med
jordbrukaredagen i Önnestad

Information från MSF kommer att
samordnas med jordbrukaredagen
i Önnestad

Kristians Behandlat 27 039 ton (+2358
tads
ton).
Biogas
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28 Rådgivning ges till
lantbrukare om
energieffektivisering,
biogas och minskad
klimatpåverkan

EKR

Anordnat seminarie om
solceller och elfordon i
lantbruket. 35 deltagare.
Deltagit med
informationsmonter på SM i
plöjning med många
rådgivningssamtal till
lantbrukare.

Dialog med lantbruksinspektör om
lämpliga besöksobjekt,
biogasproduktion på gård inte
intressant i dagsläget pga för dålig
ekonomi och svaga styrmedel från
staten

MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN
FRÅN AVFALL OCH
AVLOPP
Åtgärder återfinns i
den separata
avfallsplanen
STÄRKT
ENERGIPERSPEKTIV
I PLANERINGEN
29 Trafikplan tas fram
med handlingsplaner
för olika
transportmedel
kopplade till
trafikstrategi
30 Strategi för
laddinfrastruktur tas
fram

Ansvar

Genomfört 2018

Planerat 2019

Ansvar

Genomfört 2018

Planerat 2019

31 I plan- och
byggprocessen ska
hänsyn tas till
solenergifrågan.
32 Överenskommelser
träffas med
byggherrar om höjd
ambitionsnivå
avseende
energianvändning
och energival

MSF/EK
R

MSF

KLK

Trafikplanen antogs av KS 201903-20

Strategin har ej uppdaterats
under 2018.

KS

OFFENTLIG
Ansvar Genomfört 2018
UPPHANDLING OCH
VERKSAMHET SOM
FÖREBILD
33 Översyn görs av
KLK/MS Ny upphandlingspolicy och
kommunens riktlinjer
F
riktlinjer är beslutade och
för upphandling med
gällande från 1/4 2019.
avseende på miljöoch klimatkrav.
34 Miljö- och
KS
Gröna lån för byggnation av
klimatanpassad
Lingenässkolan och
upplåning (Gröna lån)
Kulltorpsskolan beviljade.
Andel gröna lån utgör totalt
11,37% av finansportföljen
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Strategin har diskuterats i
fordonsgruppen. Arbetsmaterialet
bör uppdateras och föras fram för
beslut.
Fortsatt samverkan. Frågan
beaktas vid planläggning och om
möjligt vid bygglov.
I samband med markanvisningar
kan detta finnas med som ett
kriterium som kan ge extra poäng i
bedömningen av
markanvisningsförslagen.

Klar

AB Krstdbyggen nyproduktion av
16 lgh SABO kombohus i Vä, 26
mkr. Mål att minimera
energiförbrukningen.

22

35 Placeringsdirektiv för
finansförvaltningen
med krav på fossilfria
placeringar

KS

Föreskriften KS 2016-11-23
§260 följs men har ej varit
föremål för någon särskild
uppföljning.

En gemensam översyn planeras av
finanspolicy för kommunen och
dess bolag samt placeringsdirektiv
för stiftelser och fonder med
avseende på frågor som rör krav
på fossilfria placeringar.

FORSKNING OCH
NÄRINGSLIVSUTVEC
KLING
36 Klimatallians Skåne
Nordost (Krinova)
skapar möten mellan
klimat- och
affärsnytta.
37 Klimattjänster i Skåne

Ansvar

Genomfört 2018

Planerat 2019

Krinova

Fortsatta nätvärksträffar som
tidigare år.

Fortsatta nätvärksträffar som
tidigare år.

Krinova

Förstudien är vilande med
anledning av bristande
finansiering.

BETEENDE OCH
KONSUMTION
38 Information av
energi- och
klimatrådgivningen

Ansvar

Genomfört 2018

39 Tipsbank för
skolmaterial digitalt
tillgängligt för
skolpersonal
ajourhålls
40 En fortbildning om
hållbar utveckling
erbjuds lärare inom
för-, grund-, och
gymnasieskolan för
att öka
miljömedvetenheten
hos barn och
ungdomar.
41 Elever erbjuds
utbildning till
klimatambassadörer
som en resurs för att
sprida klimatarbetet

EKR/BU Information lämnas när så
F
anses aktuellt

42 Utbildningspaket
inom avfall och
återvinning erbjuds
till skolor och
förskolor

Renhålln Namngivning av soprobotar
ingen
tillsammans med
Rönnowskolan.
Sorteringsvägg framtagen för
att användas vid studiebesök i
skolor.

43 Framtidsveckan
genomförs årligen

EKR

Planerat 2019

Earth hour genomfört, klassisk Annonskampanj gällande resande,
kampanj med hållbart
artikel i Kristianstadsbladet om
samhälle som fokus. Temat var konsumtion
hållbara måltider. Informerat
om stöd till elcyklar för att
minska bilkörning.
Information lämnas när så anses
aktuellt

BUF

Arrangemang inte genomfört
2018, arbetet sker ute i
verksamheterna

Kort uppföljning av arbetet i
verksamheterna. Fortbildningsdag
riktat gentemot elevambassadörer
och lärare planerad och ska
genomföras.

BUF

Arrangemang inte genomfört
2018, arbetet sker ute i
verksamheterna

Kort uppföljning av arbetet i
verksamheterna. Fortbildningsdag
riktat gentemot elevambassadörer
och lärare planerad och ska
genomföras.

MSF

Genomfört som planerat med
många olika aktiviteter. Sedan
3 år tillbaka är Agenda 2030
plattformen för aktiviteter.
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Plan för studiebesök på
återvinningscentraler,
skräddarsytt för alla åldrar.
Separata sidor på ny hemsida med
material för skolor (filmer,
infoblad, ritblad m.m.)
Inplanerat till 14-23 september.
Mestadels på Regionmuseet.
Planer på föreläsningar,
workshops och studiebesök börjar
tas fram.
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44 Earth hour genomförs
årligen

MSF

Aktiviteten ägde rum på
Regionmuseet. Jonas Olsson
föreläste om mat ur olika
aspekter

Den 30 mars genomfördes
aktiviteten på Naturum.
Föreläsning om fåglar i
vattenriket, olika projekt i
vattenriket och nyheter på
energifronten. Vi hade quiz för
deltagare där böcker och annat
kunde vinnas.

45 Klädbytardagen
genomförs årligen

MSF

Aktiviteten genomfördes på
Regionmuseet och var
uppskattat. Cirka 100 personer
kom för att byta kläder vilket
innebär över 500 plagg bytte
ägare. Dagen
uppmärksammades i KB.

Aktiviteten genomfördes den 6
april i Rådhus Skånes foajé. Dagen
var uppskattad, över 100 personer
kom och ville byta kläder. Den nya
lokalen tyckte deltagarna om. KBvar på plats.

46 En gång per år
genomförs nationell
eller europeisk
kampanj med klimat
och transporter i
fokus exempelvis
Europeiska
Trafikantveckan

EKR/MS Föreläsning om bilar och dess
F/C4T miljöpåverkan, regionmuseet
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