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Sammanfattning
Enligt den internationella överenskommelsen på COP 21 i Paris 2015 ska
temperaturökningen begränsas till högst 2 grader, med strävan ner till 1,5 grader, för att
konsekvenserna av förväntade klimatförändringar inte ska bli riktigt allvarliga.
FN antog 2015 den sk Agenda 2030 – de 17 globala hållbarhetsmålen som ska vara
uppnådda 2030 och där alla världens länder måste bidra för att nå målen. En del av målen
rör arbetet med att minska klimatutsläppen.
Klimat- och energistrategin är Kristianstads kommuns styrdokument för det lokala arbetet
med att uppfylla Sveriges nationella åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser.
Särskilt viktigt för kommunkoncernens egen del är att målet om fossilbränslefri
energianvändning nås till 2020.
Dokumentet innehåller en beskrivning med förslagna mål inklusive beskrivande text av
aktuella åtgärdsområden. Åtgärderna nämns kort under respektive åtgärdsområde och
finns samlade i en tabellbilaga. Nulägesbeskrivningen ajourhålls kontinuerligt och
publiceras löpande på kommunens hemsida som en årlig klimatredovisning.
I dokumentets text skiljs det geografiska kommunområdet (kallat Kristianstad) från
kommunens egen verksamhet (kallad kommunkoncernen).

Sammanställning av föreslagna mål:
Utsläpp av växthusgaser
I Kristianstad ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 % till år 2020 jämfört med
1990. År 2045 ska utsläppen ha minskat med 85 % jämfört med 1990.
Etappmål
2030: Utsläppen i Kristianstad bör år 2030 vara minst 60 % lägre än utsläppen år 1990
2040: Utsläppen i Kristianstad bör år 2040 vara minst 75 % lägre än utsläppen år 1990
Delmål för transportsektorn
2030: Utsläppen från transporter i Kristianstad (exklusive inrikes flyg) ska minska med
minst 70 % år 2030 jämfört med medelvärdet för åren 2009 -2011.
Effektivare energianvändning
Energianvändningen ska minska med 20 % per invånare till 2020 jämfört med 2008. Målet
avser slutlig energianvändning.
Produktion av förnybar energi
2020 ska produktionen av förnybar el i Kristianstad vara 500 GWh/år.
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2020 ska minst 100 GWh/år biogas produceras i Kristianstad.
2020 ska kommunkoncernen producera 2 GWh solel/år
2030 ska 40 GWh solel/år produceras i Kristianstad (ca 5 % av elanvändningen)

Användning av förnybar energi
Kommunkoncernens verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020. Målet avser inköpt
energi till ägda lokaler samt ägda eller leasade fordon och maskiner.
År 2020 ska andelen förnybar energi som används inom Kristianstad ha ökat till 55 %.
År 2040 ska endast förnybar energi användas inom Kristianstad.

Inledning och uppdrag
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kristianstads kommun väljer att
låta energiplanen ingå i klimat- och energistrategin.
Kommunfullmäktige tillsatte 2015 en klimatberedning som ska arbete under två år fram
till 2017-04-01. Ett av beredningens uppdrag är att arbeta fram en ny klimatstrategi.

Bakgrund och syfte
År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser enligt
miljömålsberedningens förslag till klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.
En omställning av energisystemet är nödvändig för att de regionala och nationella
klimatmålen ska kunna uppnås. Energianvändningen måste även bli effektivare så att
olika energiformer, exempelvis el och värme, används där de ger optimal nytta.
Syftet med att ställa om energisystemet och att komma ifrån beroendet av fossila bränslen
är främst att:

• Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och andra energirelaterade föroreningar.
• Minska importberoendet
• Öka konkurrenskraften och exportmöjligheterna för företag.
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• Minska klimateffekterna på samhället och ekosystemet och därmed kostnaderna för
klimatanpassnings- och krisåtgärder.
Det är på nationell nivå som de starkaste och mest effektiva styrmedlen finns. Samtidigt
har länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan, kommuner, verksamhetsutövare och
enskilda individer en avgörande roll för att de åtgärder som leder till energiomställning
ska få fullt genomslag i praktiken.
Syftet med föreliggande strategi är att identifiera och ta vara på Kristianstads kommuns
unika förutsättningar för att bidra till en omställning av energisystemet och en minskning
av klimatutsläppen.

Strategins koppling till andra styrdokument
Den strategiska färdplanen 2020 preciserar kommunens Vision 2030 och prioriterar
bland utmaningarna.
Den strategiska färdplanen innebär en ökad hållbarhetsambition med bland annat följande
tre utpekade insatsområden:




Nya bostadsprojekt och befintliga bostadsområden uppfyller framtagna
hållbarhetskriterier
Klimatanpassade boendemiljöer och infrastruktur
Fossilbränslefri kommunkoncern

Åtgärder inom dessa områden har fångats upp i klimatstrategin.
Klimat- och energistrategin är en fördjupning av kommunens miljömålsarbete inom
berörda områden. Kopplat till strategin finns kommunens biogasstrategi (KF 2015-05-19),
avfallsplanen (KF 2013-11-12) samt trafikstrategin (KF 2016-06-21) med påföljande
trafikplan under arbete.
Avsnittet om klimatanpassning som funnits i den tidigare klimatstrategin har fått en
särskild status som en separat klimatanpassningsplan. Syftet har varit att tydliggöra
skillnaden mellan det traditionella klimatarbetet som innebär åtgärder för att minska
påverkan på klimatet och arbetet med åtgärder för att anpassa samhället till kommande
klimatförändringar.

Framtagning av strategin
Strategin har tagits fram genom en bred samverkan med framförallt aktörer inom
kommunkoncernen med hjälp av möten med representanter för förvaltningar och bolag
men även med möten med de flesta nämndernas presidier. Dessutom har möten hållits
med representanter för civilsamhället.
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Följande förvaltningar har involverats i arbetet:







C4 Teknik inklusive tekniska nämndens presidium
Kultur och fritidsförvaltningen inklusive kultur- och fritidsnämndens presidium
Arbete och välfärdsförvaltningen inklusive nämndens presidium
Omsorgsförvaltningen inklusive nämndens presidium
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive miljö- och
hälsoskyddsnämndens presidium
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive byggnadsnämndens
presidium.

Möten har hållits med följande kommunala bolag:






AB Kristianstadsbyggen
C4 Energi
Renhållningen
Åhus Hamn
Kristianstads Airport

Övriga möten
Möten har hållits med:
LRF
Klimatallians Skåne Nordost
Vidare har beredningen genomfört ett antal besök med olika teman samt genomfört
omvärldsbevakning via presentationer av andra kommuner (Lunds kommun och Malmö
kommun) en riksdagsman samt ett möte på regionmuséet 2016-10-19 öppet för
allmänhet, intresseorganisationer m.fl.
Efter det att förslaget arbetats fram har det skickats på en bred remiss efter beslut av KS
AU 2016-12-14. Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-16 att anta strategin.

Olika aktörers roller i klimat- och energiarbetet
Regionala aktörer: Länsstyrelsen, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Kommunförbundet
Skåne med flera, kan samverka kring gemensamma initiativ och projekt för att få en större
genomslagskraft och nå fler aktörer. Regionala aktörer kan också serva kommuner,
företag, jordbrukare med till exempel planeringsunderlag, statistik och fakta samt agera
som föregångare i den egna verksamheten. Aktuellt nu är Klimatsamverkan Skåne som
drivs av Länsstyrelsen, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.
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Kommunerna kan stärka energiaspekten i sin planering och främja transportsnål
infrastruktur och etableringar i kollektivtrafiknära lägen. De kan gynna etablering av
förnybar energi och främja energieffektivisering i de lokala företagen och den egna
verksamheten. Genom sin upphandling och sitt inflytande i kommunala bolag kan de se till
att produkter och tjänster som minskar klimatutsläppen efterfrågas.

Företagen kan genomföra energikartläggningar och arbeta systematiskt med
energieffektiviseringar samt med att fasa ut fossila energikällor för att minska sina
klimatutsläpp och tjäna pengar. Vidare kan företagen tillämpa avfallshierarkin och
använda sig av bästa möjliga miljö- och energiteknik. Den ökade efterfrågan på
koldioxidsnåla lösningar kan dessutom föra med sig stora möjligheter för Cleantechföretag.

Jordbrukarna kan minska utsläppen av klimatgaser genom att använda bästa lagrings- och
spridningsteknik för stallgödsel. Vidare är energieffektivisering och övergång från fossila
till förnybara bränslen viktiga åtgärder. Kompetensutveckling och investeringsstöd kan
användas för att etablera biogasproduktion från gödsel och andra restprodukter. En viktig
avvägning för jordbrukare är dessutom i vilken mån de kan agera som råvaruleverantörer
till den växande biobränslesektorn.

Energibolagen kan bygga ut och förtäta existerande fjärrvärmenät samt bygga nya i orter
som saknar fjärr-/närvärme. Bolagen kan erbjuda individuell mätning och gynna
förnybara bränslen i system för överföring av värme, el och gas. Spillvärme kan tillvaratas
och el kan produceras i kombination med värme.

Analys
Klimatstrategins mål står i samklang med de nationella målen. Sverige har en i huvudsak
fossilfri elproduktion och närmar sig fossilbränslefri uppvärmning. Det som återstår är
omställning av transportsektorn. Lokalt har kommunen inte rådighet över de åtgärder
som krävs för omställningen utan får förlita sig på nationella styrmedel som förväntas
bidra till en fossiloberoende fordonsflotta. Det åtgärder som föreslås för det geografiska
området kan i viss mån bidra till utvecklingen. Målen kan således inte nås enbart med
åtgärder på lokal nivå.
Kommunen är sedan länge en föregångare i klimatarbetet i Sverige och är en av numera
många kommuner med ambitionen att bli fossilfri i den egna verksamheten. I
handlingsplanen beskrivs finansieringen av åtgärderna. Åtgärder som syftar till att nå
fossilfrihet prövas ekonomiskt var för sig.
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Historiskt har omställningen till förnybar energi varit ekonomiskt fördelaktig (ex
avvecklingen av oljeuppvärmningen) och nu är tiden mogen för ett genombrott för
solelproduktion tack vare att kostnaden för att installera solceller sjunkit kraftigt.
Motsvarande förväntas gälla för eldrift i transportsektorn framöver.
En referens i sammanhanget är ett underlag till miljömålsberedningen; citat:
”Klimatpolitik under osäkerhet, kostnader och nytta, bevis och beslut”, bilaga 9, sid 328:
3.6. Sammanfattande slutsatser
Den klimatekonomiska kunskapen, modellerna och de antaganden de bygger på har utvecklats
snabbt under de senaste decennierna. Slutsatserna kan tyckas paradoxala. Vi har lärt oss allt
mer om hur osäkra modellresultaten är och i hur hög grad de är beroende av de antaganden de
bygger på. Samtidigt är det en tydlig trend att kostnadsuppskattningarna fortlöpande revideras
uppåt då antagandena uppdaterats. Parallellt anser flera forskare att resultaten fortfarande
underskattar de verkliga kostnaderna. Vidare är slutsatsen att kostnaderna för aktivitet – för att
vidta åtgärder – är betydligt lägre än kostnaderna för att inte vidta åtgärder. Därtill kommer att
den tillkommande nyttan (co-benefits) som klimatåtgärder ger är betydande och, enligt OECD,
stor i jämförelse med kostnaderna för att vidta åtgärder.

Uppföljning
Klimat- och energisituation följs genom att klimatredovisningen ajourhålls på
kristianstad.se.
Årlig uppföljning avhandlingsplanen görs av kommunledningskontoret genom att
åtgärdsägarna beskriver aktuell status för åtgärden. Avrapportering görs till
kommunstyrelsen.

Aktualisering av klimat- och energistrategin
Aktualisering förutsätts ske en gång per mandatperiod.
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Klimatmål
Siffrorna nedan hänvisar till antagna miljömål.

Utsläpp av växthusgaser
I Kristianstad ska utslappen av vaxthusgaser minska med 40 % till ar 2020 jamfort med
1990. Utslappen ska minska med 85 % till ar 2045. (ändring av miljömål nr 1)

Tidigareläggning av miljömål från år 2050 till 2045 överensstämmer med
miljömålsberedningens föreslagna nationella mål om 85 % minskning senast år 2045
för verksamheter inom svenskt territorium. För att ge utrymme åt utsläpp från jordbruk
och djurhållning måste utsläppen från energianvändning och transporter i princip ha
upphört år 2045.
Förslag till nya etappmål
2030: Utslappen i Kristianstad bor ar 2030 vara minst 60 % lagre an utslappen ar 1990
2040: Utslappen i Kristianstad bor ar 2040 vara minst 75 % lagre an utslappen ar 1990

Etappmålen överensstämmer i huvudsak med miljömålsberedningens föreslagna
nationella mål.
Delmål för transportsektorn
2030: Utslappen fran transporter inom Kristianstad (exklusive inrikes flyg) ska minska med
minst 70 % ar 2030 jamfort med medelvardet for aren 2009 -2011.

Målet överensstämmer med miljömålsberedningens föreslagna nationella mål för denna
sektor.

Effektivare energianvändning
Energianvändningen ska minska med 20 % per invånare till 2020 jämfört med 2008. Målet
avser slutlig energianvändning. (ändring av miljömål nr 3)
Gällande miljömål är redan uppnått, därför föreslås en höjning från 15 % till 20 %
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Produktion av förnybar energi
2020 ska produktionen av fornybar el i Kristianstad vara 500 GWh/ar. (miljömål nr 5)
2020 ska minst 100 GWh/ar biogas produceras i Kristianstad. (miljömål nr 6)
Delmål
 2020 ska kommunkoncernen producera 2 GWh solel/år
 2030 ska 40 GWh solel/år produceras i kommunen (ca 5 % av elanvändningen)
Energimyndigheten bedömer i oktober 2016 att det är möjligt att svensk solel kan uppgå till
10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040.

Användning av förnybar energi
Kristianstads kommuns egen verksamhet ska vara fossilbranslefri ar 2020. (miljömål nr
2)
År 2020 ska andelen fornybar energi som anvands inom kommunen (geografiskt) omrade
ha okat till 55 % ar 2020. (ändring av miljömål nr 4)
Gällande mål är redan uppnått, därför föreslås en justering från 50 % till 55 %
År 2040 ska endast fornybar energi anvandas inom Kristianstads kommun (geografiskt)
Överensstämmer bland annat med fempartiöverenskommelsen om att Sverige år 2040 ska ha
100 % förnybar elproduktion.

Åtgärdsområden
Texterna under åtgärdsområden ger en allmän överblick över potential att minska
klimatpåverkan som ett komplement till nulägesbeskrivningen. Dessutom redovisas vilka
styrmedel som finns och därmed också vilka aktörer, nationellt och lokalt, som har
möjlighet att påverka utvecklingen. Denna analys ligger till viss del till grund för strategins
handlingsplan. Under varje rubrik listas kort åtgärderna i handlingsplanen.
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1 Energieffektivisering i bostäder och lokaler

Potential
Sektorn bostäder och lokaler står för en stor del av den totala energianvändningen
samtidigt som många byggnader har en låg energiprestanda. Detta innebär en stor
effektiviserings-potential. År 2020 kommer cirka 85 procent av bostadsbeståndet att vara
byggnader som redan idag är byggda. Störst energieffektiviseringspotential finns därför i
det redan befintliga bostadsbeståndet.
Nybyggda energieffektiva hus förbrukar bara en tredjedel så mycket energi som en
normalvilla. Via rådgivning och information till bland andra fastighetsägare och förvaltare
kan den totala energianvändningen minska. Diagrammet visar en positiv trend under
senare år:

Energi MWh/invånare
35
30
25
Energi MWh/invånare

20
15
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Styrmedel
De viktigaste nationella styrmedlen är energi- och koldioxidskatter, olika typer av
investeringsstöd, energideklaration för bostadshus och lokaler, och byggregler som anger
högsta tillåtna energianvändning. För den enskilda konsumenten har den kommunala
energi- och klimatrådgivningen en viktig funktion idag.

Åtgärder
Kommunen och bolagen arbetar med energieffektiviseringsplaner, För den kommunala
byggnationen gäller ambitionen att nå kraven för Miljöbyggnad silver. Energiprestanda
som redovisats i bygglov följs upp. Utåtriktat bedrivs energi- och klimatrådgivning med
statligt stöd.
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2 Energieffektivisering inom verksamheter

Potential
Det finns stor potential både för energieffektivisering och för minskade energikostnader i
företagen. Det är ofta den energianvändning som sker vid sidan av huvudproduktionen
som är lättast att effektivisera, till exempel ventilation, tryckluft och belysning.
Erfarenheter från en kartläggning av ett stort antal företag i Sydsverige pekar på en
företagsekonomisk potential för både el- och värme-effektivisering på i genomsnitt 10–15
procent av företagens totala energianvändning.
Styrmedel
De viktigaste styrmedlen är energi- och koldioxidskatter, handeln med utsläppsrätter,
programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) är avslutat och ersatt
med lagen om energikartläggning i stora företag. För små- och medelstora företag erbjuds
statligt stöd i form av energikartläggningscheckar. Det nya statliga stödet Klimatklivet är
öppet för företag som vill minska sin klimatpåverkan.
EU:s Energitjänstedirektiv och Energieffektiviseringsdirektiv styr medlemsländernas
energiåtaganden med ett övergripande mål om att minska energianvändningen med 20
procent till 2020.
Ytterligare ett viktigt styrmedel är Miljöbalken, utifrån denna lagtext kan
tillsynsmyndigheten ställa krav på hushållning med energi inom industrin. I Kristianstad
har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen börjat ställa krav på
energikartläggning inom verksamheter med
stor energiförbrukning. Samverkan sker med
energi- och klimatrådgivaren.
Ett prioriterat område för energi- och
klimatrådgivningen är de verksamheter som
faller inom ramen för EU-direktivet om
byggnaders energiprestanda. Här omfattas
exempelvis verksamheter med större
anläggningar för komfortkyla.

Åtgärder
Energikrav ställs i tillsynen. Energirådgivning till små- och medelstora företag.
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3 Förnybara drivmedel och effektivare transporter

Lokalt producerad biogas försörjer bilar och bussar med förnybart drivmedel
Potential
Att anpassa transportsektorn till klimatmål och minskade oljetillgångar är en mycket stor
utmaning. Stora förhoppningar läggs på utvecklingen av fordonsteknik, alternativa
bränslen och transportkoncept. Den tekniska utvecklingen av fordon och drivmedel ger ett
stort bidrag men räcker inte. Det krävs en ny inriktning mot utvecklingen av ett mer
transportsnålt samhälle.
Ett transportsnålt samhälle innebär ett samhälle och transportsystem där den egna bilen
har en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten i större grad löses genom
effektiv kollektivtrafik samt förbättrade möjligheter att gå och cykla.
Inrikes och kortare utrikes flygresor bör ersättas med tågresor. Trafiken och utsläppen
fortsätter att öka och äter därmed upp en stor del av de positiva effekter som uppstår vid
energieffektivisering och byte till förnybara energislag.
En introduktion av eldrivna transporter bedöms kunna innebära betydande
effektivisering av transportsektorn.
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Förutsättningar och styrmedel
Nationellt
För att utsläppen ska kunna minska till de nivåer som krävs för att nå en fossiloberoende
fordonsflotta krävs skärpningar av både nationella och internationella styrmedel.
Utredningen om en fossilbränslefri fordonsflotta (FFF-utredningen) redovisade ett stort
antal förslag till nationella styrmedel samt rekommendationer vad Sverige bör driva inom
EU. Trafikverket gör bedömningen att de av FFF-utredningen föreslagna
styrmedelsförändringarna behöver implementeras under de närmaste åren för att stora
delar av de analyserade åtgärdspotentialerna ska kunna realiseras och det föreslagna
målet för vägtransportsektorn nås.
Några av de styrmedelsförändringar som FFF-utredningen föreslog har nu, åtminstone
delvis, implementerats (höjd drivmedelsskatt, stadsmiljöavtal, miljöbusspremie, stöd till
laddstationer för elfordon, längre och tyngre lastbilar, försök med resfria möten i
myndigheter) och några utreds och behandlas för närvarande av regeringen
(vägslitageavgift för tunga fordon, bonus-malus-system för lätta fordon,
miljözonsbestämmelser för lätta fordon).

Lokalt
Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen och det är kommunerna
som ansvarar för planeringen. Kommunerna har därmed en mycket viktig uppgift i
utvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle. På lokal nivå kan kommunen även
använda upphandling som ett verktyg för att påverka utvecklingen mot förnybara
drivmedel. Kommunfullmäktige har antagit en separat strategi för biogas i Kristianstad.
Strategin innehåller mål och åtgärder för produktion och användning av biogas.
Åtgärder
I kommunen pågår arbete med en trafikplan som kommer att innehålla åtgärder för att
genomföra trafikstrategin. Åtgärder som rör det geografiska området som exempelvis
Hållbart resande/
Mobility Management, översyn av trafikregleringar samt åtgärder för att underlätta för
kollektivtrafiken kommer att ingå i Trafikplanen och ingår därmed inte i
Klimatstrategin.
Inom kommunkoncernen pågår arbete med omställning till en fossilbränslefri
fordonsflotta. För att skynda på utvecklingen tas en handlingsplan fram för
kommunkoncernen. En av åtgärderna i handlingsplanen är klimatväxling.
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4 Främjande av fjärr- och kraftvärme, fjärrkyla samt sol- och bioenergi för
värmeproduktion

Kraftvärmeverket Allöverket i Kristianstad
Potential
Fjärrvärmeleveranserna i Kristianstad har under senare år legat på ca 370 GWh/år. Det
använda bränslet är i stort sett helt förnybart sedan några år tillbaka.
Det finns en begränsad potential för ytterligare utbyggnad av fjärrvärme i Kristianstad.
Nyanslutningarna förväntas väga ungefär jämnt med de energibesparingar som sker, det
vill säga ingen ytterligare volymtillväxt förväntas.
Inom ramen för Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram Fjärrsyn har regionala
fjärrvärmesamarbeten utretts, däribland en sammakoppling av fjärrvärmenäten
Kristianstad- Hässleholm. Till det kommer en studie av Profu som har genomförts på
uppdrag av C4 Energi och Hässleholms Energi och Miljö. Slutsatsen blev att det med
nuvarande förhållanden inte går att motivera en sådan sammankoppling. Potentiella
spillvärmeleverantörer som identifierats i Länsstyrelsens rapport ”Spillvärmepotential i
Skåne” ligger utanför nuvarande fjärrvärmeområde.
Fjärrkylaverksamheten i Kristianstad är relativt nystartad och fortfarande i en
uppbyggnadsfas. Här finns potential att minska användningen av el för kylaproduktion
jämfört med lokala kyla-anläggningar i enskilda fastigheter.
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Fossil energi används fortfarande för uppvärmningsändamål, huvudsakligen beroende på
de skattereduktioner som har funnits för industri och företag.

Råvarutillgång
Tillgången på oförädlade trädbränslen är god i regionen. Nuvarande uttag av grenar och
toppar (GROT) samt energived räcker till för värmeproduktionens behov.
Styrmedel
De viktigaste styrmedlen för sektorn är energi- och koldioxidbeskattningen, handeln med
utsläppsrätter, elcertifikatsystemet, fastställda villkor i tillstånd och tillsyn. Även bidrag
som har getts inom till exempel investeringsprogrammet Klimp har betytt mycket för
utbyggnaden. För närvarande är statligt stöd aktuellt i form av Klimatklivet. Genom
översiktsplaner, riktlinjer för bostadsförsörjning, energiplaner m.m. har kommunen
tillgång till kraftfulla styrmedel av fjärrvärmenäten. Styrning kan också ske via
ägardirektiv. Fjärrvärmeutbyggnaden bör dock inte bidra till en minskad satsning på
passiv/näranoll-energi-hus-konceptet.

Åtgärder
Utbyggnad och förtätning av fjärrvärmenätet pågår kontinuerligt. Detsamma gäller
avvecklingen av fossila bränslen för uppvärmning av kommunkoncernens byggnader.

5. Vind-, sol- och bioenergi för elproduktion
Huvuddelen av elproduktionen i Kristianstad sker i vindkraftverk. Dessutom produceras
el i Allöverket och i ett vattenkraftverk i Torsebro. Solcellsproduktionen är fortfarande
försumbar i sammanhanget.
Potential
Vindkraft
För Kristianstads del finns det en realistisk potential för vindkraft på land om minst 300
GWh/år. Till havs är det utrymmet ca 500 GWh/år inom Kristianstads kommun.
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Vindbruksplanen i Kristianstad ger lokaliseringsförutsättningar
Solenergi
Energimyndigheten har i sin strategi för ökad användning av solel gjort bedömningen att
solel kan motsvara 5 – 10 % av den svenska elanvändningen år 2040
Det föreslagna långsiktiga lokala målet om 40 GWh el/år från solceller till 2030 innebär att
ca 5 % av elanvändningen ska täckas med solelproduktion jämfört med dagens nivå på
<0,1 %. Det bör observeras att det krävs en kraftig utbyggnad av solenergi för att nå ett
mål på 5 %.
Bioenergi
Potential för elproduktionen i Allöverket inom överblickbar framtid är 100 GWh/år.

Styrmedel mm
Nationellt
De viktigaste styrmedlen för användning av förnybar energi är idag koldioxidskatten för
hushåll, lokaler och fjärrvärmeproduktion och införandet av elcertifikat för produktion av
förnybar el. Elcertifikatsystemet berättigar producenter av förnybar el till en viss
ekonomisk ersättning för den produktion avförnybar el. Systemet gör inte skillnad mellan
olika energislag.
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Investeringsbidrag ges till installation av solceller. Under 2016 införs även ett stöd för
energilagring; ”batteristödet”. Det finns även möjlighet att söka stöd för förnybar energi i
det skånska landsbygdsprogrammet.
Regionalt
Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för är att främja ökad användning av
solenergi i Skåne genom utbildningar, seminarier, och samverkansprojekt med syfte att
sprida kunskap om solenergi.
Lokalt
Lokalt verkar kommunens vindbruksplan styrande för vindkraftsutbyggnaden dock med
minskat mål för potential på land från 500 GWh/år till 300 GWh/år. Bygglovregler för
installation av solceller har justerats för att underlätta för framförallt småhusägare.
Åtgärder
Energirådgivningen prioriterar information om solceller, bland annat med hjälp av
solkartan. Utbyggnad av solceller sker på kommunägda byggnader och förutsättningarna
för en storskalig solcellspark utreds.

6. Minskad klimatpåverkan från jordbruket
All produktion och konsumtion av mat ger utsläpp av växthusgaser. Det svenska
jordbrukets klimatutsläpp är dock lägre än medelutsläppen i EU och ännu lägre jämfört
med genomsnittet i världen.
En hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion är avgörande för att vi ska nå våra
miljömål. Sverige importerar mycket mat. 70 % av utsläppen från matkonsumtionen
beräknas komma från importen. Om miljömålen ska nås behöver matens andel av vad
varje svensk orsakar minska. Statistik från Naturvårdsverket visar att under ungefär
samma period som utsläppen från svenskt jordbruk minskat med 11 % har andelen av
utsläppen från mat som produceras utomlands ökat med 85 %. Detta går stick i stäv med
det övergripande generationsmålet som riksdagen beslutat om och som bland annat
innebär att vi inte ska flytta vår miljöpåverkan utomlands.

Utsläpp av metan och lustgas
Ca 40 % av det totala utsläppet av växthusgaser (räknat som koldioxidekvivalenter) i
kommunen utgörs av annat än CO2; huvudsakligen metan och lustgas. Metan kommer
från kornas matsmältning och från lagring av stallgödsel. Lustgas kommer framför allt
från kväve i marken vid all odling men även från stallgödsellagring. Lustgas bildas
också vid tillverkning av mineralgödsel.
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Lantbrukssektorn är betydande i Kristianstad

Andelen utsläpp från jordbruk i Kristianstads kommun är stor i jämförelse med hur det
ser ut på nationell nivå där summan av metan och lustgasutsläppen är ca 20 % av det
totala utsläppet. Det beror på att Kristianstads kommun är en utpräglad
jordbrukskommun med mellan 800 och 900 lantbruksföretag. Lantbruket har hög
djurtäthet och mycket odlad mark. Cirka en 1/3 av kommunens yta är åkerareal jämfört
med ca 8 % i Sverige.

Koldioxidutsläpp
Jordbrukets utsläpp av koldioxid kommer bland annat från energianvändning som
drivmedel till traktorer, motorredskap och bilar.
Potential
Växthusgasutsläppen från jordbruket är starkt knutna till djurhållning och odling av
marken. Om kvävet i alla led utnyttjas optimalt, minskar förlusterna och därmed utsläppen
av lustgas. Att lagra och sprida stallgödseln så att förlusterna blir så små som möjligt
innebär också att förbrukningen av mineralgödsel minskar och därmed minskas
lustgasutsläppen även där.
Det finns utmärkta förutsättningar för biogasproduktion i Kristianstad och en stor
potential för att skapa tillväxt och attraktionskraft samtidigt som fossilberoendet minskar.
Produktion av biogas från gödsel reducerar metanutsläppen vid lagring. Man får dessutom
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biogödsel som ger mindre lustgasutsläpp efter spridning och förbättrat upptag av
växterna så att förlusterna blir mindre.
Gräsmarker som inte plöjs upp lagrar in stora mängder kol. Genom att gynna långliggande
betesmarker kan denna inlagring höjas
Styrmedel
De styrmedel som kan användas för att förbättra kväveutnyttjandet är lagstiftning när det
gäller bland annat lagring och spridning men också miljöersättningar.
Rådgivning till och kompetensutveckling av lantbrukare är också vägar för påverkan.
Kunskapsprojektet ”Greppa Näringen” erbjuder kostnadsfri rådgivning till jordbrukare.
Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett
stort antal företag i lantbruksbranschen. Energikollen och Klimatkollen är Greppa
Näringens rådgivning inom energieffektivisering och klimat. Möjlighet finns att få
investeringsstöd via Landsbygdsprogrammet och Klimatklivet.

Åtgärder
Biogasanläggningen i Karpalund tar emot gödsel för utvinning av biogas. Tillsyn sker av
lagring och spridning av stallgödsel. Energirådgivning ges till lantbrukare.

Kristianstads kommun | Klimat- och energistrategi

20

7. Minskad klimatpåverkan från avfall och avlopp

Biogasproduktion vid centrala reningsverket
Nuläge
Mängden avfall per invånare stiger i takt med den ekonomiska tillväxten och den stora
utmaningen för dagens samhälle är att förebygga avfall. I Sveriges program för att
förebygga avfall 2014-2017 fokuserar man på fyra fokusområden, mat, textil, elektronik
och byggprodukter. Avfallshanteringen idag är betydligt mer resurseffektiv och ger
mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Det är effekten av flera kraftiga styrmedel som
producentansvar, deponeringsförbud och skatt på deponering. Avfall och avlopp står för
kring 3 procent av Skånes totala växthusgasutsläpp.
Potential
Avfall
Avfallsminimering, återanvändning och materialåtervinning medför inte bara att uttaget
av mängden jungfruligt material minskar. Det leder också till att vi sparar energi. Gällande
matavfall så är det nationella målet att insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras
minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och
behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Minst 40 procent av matavfallet
behandlas så att även energi tas tillvara.
Att öka andelen biologiskt avfall som behandlas i biogasanläggning kan även öka
möjligheten att ersätta konstgödsel, som bidrar med stora lustgasutsläpp vid den
energikrävande tillverkningen, genom att rötresten återförs till jordbruket.
Det finns potential för klimatutsläppsminskning för varje steg uppåt som tas i
avfallshierarkin. Det finns dock vissa begränsningar och faktorer som påverkar, såsom
transporter inom återvinningskedjan. Första prioritet borde alltid vara att förebygga
avfall. Det pågår bl.a. en diskussion kring möjligheter att förbygga matsvinnet i hela landet.
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VA-verksamhet
Kommunens VA-verksamhet är en stor energiproducent, genom produktion av biogas, och
en stor energiförbrukare för bl a drift av maskiner och pumpar. Potentialen i
energibesparande åtgärder i VA-verksamheten är i allmänhet ganska stor, även om det
sker mer indirekt genom bl a förnyelse av anläggningar med bättre underhållssystem för
byte av maskinell utrustning med lämpliga tidsintervaller, bättre övervakningssystem för
färre transporter och ombyggnationer för minskat pumpbehov. Vid ombyggnadsprojekt är
energifrågan en central aspekt vid teknikval, dock får den aldrig vara så avgörande att
säkerheten för dricksvattenproduktionen eller miljön blir lidande.

Styrmedel
Styrmedel på avfallsområdet är i stor utsträckning nationella. Förbud mot och skatt på
deponering har införts. Hushållen har ansvar för källsortering. Kommunerna har ansvar
för insamling och behandling av hushållsavfall utom för de produktslag som omfattas av
producentansvar. Kommunerna har sedan 1991 ansvaret att ta fram kommunala
avfallsplaner. Den kommunala avfallstaxan kan användas som styrinstrument för att
påverka fastighetsägare och hushåll.
RUT-avdrag numera kan sökas för reparation av t ex vitvaror i hemmet, vilket är ett sätt
att förebygga avfall.
Åtgärder
Åtgärderna inom området avfall återfinns i kommunens avfallsplan antagen 2013-11-12.

Nytt insamlingssystem ökar återvinningen
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8. Stärkt energiperspektiv i planering
Samhällsplanering handlar om att i vid bemärkelse planera samhället och dess utveckling.
Samspelet mellan planering av bebyggelse, infrastruktur och transporter är en
förutsättning för att hållbara städer och regioner ska kunna åstadkommas.
Kollektivtrafiken är mycket viktig i Kristianstad och i Skåne. Som kollektivtrafikhuvudman
har Region Skåne ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne.

Den fysiska planeringen är också viktig för att placera bostads- och
verksamhetsområden utifrån klimatförutsättningar. Genom att ta hänsyn till platsens
förutsättningar kan energianvändning begränsas. I bygglovsskedet finns också
möjligheter att ge rådgivning för att bidra till energieffektiv bebyggelse. Riktlinjer för
att bygga energieffektivt och att producera egen el finns i Boverkets byggriktlinjer.
Fyrstegsprincipen (tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt) syftar till att prioritera
lösningar som utnyttjar befintligt transportinfrastruktur på ett mer effektivt sätt.
Fyrstegsprincipen är ett viktigt kommunalt arbetsredskap för stadsplanering.

Styrmedel
Enligt plan och bygglagen (2010:900) är det en kommunal angelägenhet att planlägga
mark och vatten. Kommunala översiktsplaner anses i detta sammanhang som det
viktigaste medlet för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.
Planen ska bland annat användas som underlag vid: Trafikverkets planering av nya vägar
och järnvägars sträckning; detaljplaneläggning och prövning av bygglov samt prövning av
tillstånd enligt miljöbalken. Översiktsplanen ska hållas aktuell och ses över en gång varje
mandatperiod.
Dialogen mellan stat och kommun är en väsentlig del i processen att ta fram en
översiktsplan. Länsstyrelsen ska företräda statens intressen i planeringen och särskilt
bevaka: riksintressen, frågor om hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor (t.ex.
vindkraft), miljökvalitetsnormerna, samt områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska redovisas tillsammans med kommunens
antagna översiktsplan. Enligt plan och bygglagen ska regeringen besluta om att ett
regionplaneorgan bildas om det behövs för att lösa vissa mellankommunala frågor som
rör mark- och vattenanvändning. Idag finns det inget regionplaneorgan i Skåne.
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Inriktning för Kristianstads kommun
I kommunens översiktsplan står följande om
inriktningen för planering:
• Lokalisering och utformning av nya
bebyggelseområden ska ske så att
energianvändningen kan begränsas, bland annat
genom gynnsamma sol- och vindförhållanden.
• Möjlighet ska normalt finnas att välja en takvinkel
och en orientering av huskroppen som är lämplig
vid installation av solvärme. Även ökat behov av
kylning ska beaktas.
• Vid lokalisering av nya utbyggnadsområden inom
orter med potential för fjärrvärme ska möjligheten
att ansluta
Vidare bör ny bostads-, verksamhets- och handelsutbyggnad i Kristianstad stärka
kollektivtrafikutveckligen och inte generera ny personbils- och godstrafik. Den strategiska
kollektivtrafikplaneringen ska utgöra en del av förutsättningarna i kommunernas
översiktliga planering.
Cykel- och gångtrafik prioriteras och främjas genom nybyggnad och utbyggnad av gångoch cykelvägar, fysiska åtgärder som förbättrar och trafiksäkrare gång- och cykelbanor,
bra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser samt
marknadsföring.
Såväl översiktsplanen som trafikstrategin lyfter fram planeringens betydelse för klimatoch energifrågan. Trafikstrategin beskriver vilken inriktning trafikutvecklingen inom
Kristianstads kommun ska ha de kommande åren. Trafikstrategin antogs av
kommunfullmäktige 2016-06-21.

Åtgärder
Trafikplan med handlingsplaner för olika trafikslag tas fram. En strategi för
laddinfrastruktur ska tas framför att underlätta elektrifiering av transportsektorn.
I plan- och byggprocessen ska hänsyn tas till solenergifrågan. Både gällande utvinning av
solenergi i form av el och värme, men även hur man kan planera och bygga för att minska
solens påverkan på byggnaders kylbehov. Samverkan ska ske mellan bygglovshandläggare
och den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att optimera utnyttjandet av
solenergianvändningen.

Kristianstads kommun | Klimat- och energistrategi

24

Kommunen för en aktiv dialog med exploatörer/byggherrar i syfte att uppmana till utökad
ambitionsnivå avseende energianvändning och andel förnybar energi för uppvärmningen.
Om parterna är överens kan detta överenskommas inom ramen för de genomförandeavtal
som träffas mellan parterna.

9. Offentlig upphandling och offentlig verksamhet som förebild
Styrmedel
De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på
gemensamma EU-regler. Det handlar mer specifikt om Lagen om offentlig upphandling
(2007:1091) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (2007:1092). Upphandlingsmyndigheten är regeringens expertorgan för
miljöanpassad offentlig upphandling. De har tagit fram upphandlingskriterier (exempelvis
energikrav) för offentliga företrädare i upphandling.
Upphandling
Kristianstads kommun köper varor och tjänster för närmare 1,3 miljarder kronor per år.
Genom att ställa miljö- och klimatkrav på varor och tjänster kan både kostnader och
klimatpåverkan minska.
För Kristianstads kommun gäller riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun
antagna 2011-06-02. Livsmedelspolicyn styr upphandingen av livsmedel, bland annat
andelen ekologiskt.
Kommunen arbetar med att successivt skärpa kraven vid upphandling samt att förbättra
uppföljningen tecknade avtal.

Samordnad varudistribution med biogasbil – ett exempel på offentlig upphandling
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Gröna lån
Sedan 2016 har kommunen börjat med ”grön” upplåning via Kommuninvest. Det första
gröna lånet avser investeringarna i Kristianstadslänken. Kommuninvests Gröna
obligationer (Gröna lån) finansierar investeringsprojekt som genomförs i kommuner och
landsting/regioner. Godkända projekt måste främja övergången till ett klimattåligt
samhälle med låga utsläpp.
Placeringsriktlinjer
Kristianstads kommun förvaltar ca 40 mnkr i stiftelse och donationsmedel främst för
sociala och utbildningsändamål. Under hösten 2016 beslutade kommunstyrelsen om nya
placeringsriktlinjer som bland annat innebär följande: Placeringar får inte ske i företag
som har en väsentlig andel av sin verksamhet inom utvinning av fossila bränslen. Placeringar
ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila
bränslen genom t. ex. produktion och prospektering.
Åtgärder
Kommunens upphandlingsriktlinjer ska ses över med syfte att stärka och följa upp miljöoch klimatkrav. Fortsatt upplåning med s.k ”Gröna lån”.

10. Forskning och näringslivsutveckling
Det finns ett behov ur kommunal synpunkt att bidra till strategiska satsningar inom
produkt- och tjänsteområden som kan skapa grön sysselsättning och tillväxt. Att främja
och samordna kontakter mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor är en viktig
förutsättning för att stärka företagens konkurrenskraft och exportmöjligheter.
Allmänt
I Skåne finns både bredd och spets vad gäller energirelaterad forskningskompetens. Det
bedrivs bland annat forskning inom energieffektivisering av industrin, transportsnål
infrastruktur, energieffektivt byggande, biodrivmedelsframställning och förbättrade
solenergilösningar.
I Kristianstad finns även olika organisationer och bolag representerade som stödjer
företagsutveckling bland andra Krinova Science Park, Sustainable Business Hub och
Innovation Skåne.
I Skåne finns flera lokala och regionala kunskapscentrum för bland annat solenergi (Solar
Region Skåne), biogas (Biogas Syd), belysning (Centrum för Energieffektiv Belysning
CEBEL) och hållbar stadsutveckling (Sustainable Urban Development, en klusterbildning
inom SBHub) där offentliga och privata aktörer går samman. Det finns dock ett fortsatt
behov av att knyta samman olika aktörer för att få bättre samverkan och genomslagskraft.
Miljötekniksektorn är relativt stor och svarar enligt Vinnova för 1,6 procent av
sysselsättningen i Skåne, vilket är den fjärde högsta andelen bland rikets län.
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Sysselsättningen inom miljöteknikområdet i Kristianstad domineras av företag inriktade
mot värmeteknik, biogas, vattenrening, avfallsåtervinning och konsulter.
Den forskning och utveckling som bedrivs i Skåne på klimat- och energiområdet kan bidra
till ökad tillväxt i Kristianstad. Ökad export av miljöteknik kan ge positiva effekter i form
av ökad sysselsättning.
Lokalt arbete
Krinova Science Park utvecklar gröna idéer i tidiga skeden. Det syftar dels till att
identifiera affärsmöjligheter, men även att ställa om företag inför kommande förändringar.
Utvecklingsarbetet görs i samverkan mellan företag, högskola och universitet,
forskningsinstitut samt offentliga aktörer.
Exempel på projekt/aktiviteter/nätverk som genomförts eller som Krinova vill utveckla
är:





Svensk vattenallians är ett initiativ att samla proaktiva företag med fokus på lyfta
vattenfrågan nationellt och internationellt.
Projektet ”Å changing climate for business” för att beskriva direkta och indirekta,
positiva och negativa ekonomiska konsekvenser av klimatförändringar för
näringslivet i Sverige. Metoden har applicerats på specifika företag särskilt inom
livsmedelsnäringarna i Skåne.
Projektet Ekosystemtjänster för stärkt konkurrenskraft för livsmedelssektorn har
fokus på ekosystemtjänster stärka konkurrenskraften för enskilda skånska företag
inom livsmedelssektor

Högskolan i Kristianstad kan bidra med kompetens inom miljötekniska lösningar för
hållbara försörjningssystem som en kombination av tekniska system och
ekosystemtjänster. Som ett exempel kan Molab nämnas. Molab samarbetar med företag att
utveckla metoder för vattenrening mm.
Högskolan kan också erbjuda efterfrågad kompetens via yrkesutbildning och omskolning
samt genom att se Öresund som en gemensam arbetsmarknadsregion.

Styrmedel
De viktigaste styrmedlen är de bidrag som ges till regionens forskning och utveckling.
Energimyndigheten administrerar det statliga stödet till energiforskning. En viktig del av
den statligt finansierade forskningen har genomförts i Skåne, bland annat på Lunds
Tekniska Högskola (LTH). Klimat- och energisektorn är dessutom ett högt prioriterat
område i Regionalt strukturfondsprogram för Skåne-Blekinge, och det finns möjlighet att
söka bidrag till projekt som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi, liksom från
Landsbygdsprogrammet.
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Även Vinnova och Tillväxtverket ger bidrag.
Åtgärder
Klimatallians Skåne Nordost skapar möten
mellan klimat- och affärsnytta. I nätverket
samlas företag som arbetar aktivt med
klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och
ser värdet i att dela kunskap.
Förstudien Klimattjänster i Skåne ska undersöka hur Skånska företag använder
klimattjänster idag och deras behov av klimatinformation i beslutsprocesser framöver då
de utvecklar sina företag.

11. Beteende och konsumtion

Nuläge

År 2014 var utsläppen av koldioxid per invånare 3,0 ton i Kristianstad. Utsläppen av
växthusgaser mätt som koldioxidekvivalenter var ca 5,2 ton/invånare. Därtill kommer
Kristianstadsbornas affärsresor och långväga semesterresor (bil, färja, buss och flyg) som
uppskattas generera ca 1,6 ton CO2 ekv/invånare. Uppskattningen görs med referens till
en kartläggning gjord i Uppsala.
En allt större andel av varutillverkningen sker utomlands vilket innebär att
utsläppsstatistiken för Kristianstad inte ger en heltäckande bild över våra utsläpp.
Naturvårdsverkets beräkningar visar att de totala utsläppen för Sverige skulle vara
väsentligt mycket större om vi tog med utsläppen orsakade av svensk konsumtion i andra
länder.
I kommunen har det genom åren drivits en rad kampanjer och
informationsinsatser för att förändra hushållens
konsumtionsmönster och beteende. Här är några exempel:
”Klimatolympiaden” för åk 8, ”Klimatbantarna”, ”Klimatvardag”, ”Inga
löjliga bilresor”; ”Skåne trampar”, ”Trafikantveckan”, Klädbytardagar,
Framtidsveckan, Earth Hour och Miljönärvänlig.
Åktuellt nu är initiativet ”100 % fossilbränslefritt Skåne” som drivs av
Klimatsamverkan Skåne som även riktar sig till privatpersoner.
Potential
Det finns en stor potential för minskade klimatutsläpp genom ändrat beteende. Det
handlar om en livsstilsförändring, att välja bort bilen till förmån för cykel och
kollektivtrafik, äta mer grönsaker och mindre kött, och att minska energianvändningen
våra bostäder.
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Det behövs också en mentalitetsändring från ”slit och släng” -kulturen till en mer cirkulär
ekonomi med resurseffektiva kretslopp som bygger på återanvändning, återvinning,
delning och förnybara resurser samt ett skifte från konsumtion av produkter till en
konsumtion av tjänster (exempelvis bilpool).

Styrmedel
Det effektivaste styrmedlet är energipriset. Det finns tydliga kopplingar mellan höga
energipriser och minskad eller förändrad konsumtion.
Styrning kan också ske genom individuell mätning och fakturering av el- och
varmvattenförbrukning. Andra viktiga styrmedel är energibeskattning genom
differentierad moms, avdragsmöjligheter för arbetsresor samt märkning av produkter.
Informationsinsatser kan också vara betydelsefulla framförallt om de är tydligt
målgruppsorienterade och kombineras med någon form av ekonomiskt incitament.
Informationsinsatser bör dock vara återkommande, välplanerade och långsiktiga för att ge
effekt.

Åtgärder
Agenda 21, energi- och klimatrådgivningen och renhållningen genomför aktiviteter för att
informera och påverka beteendet. Exempel är trafikantveckan och framtidsveckan.
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Förkortningar:
ABK: AB Kristianstadsbyggen
BN: Byggnadsnämnden
BUF: Barn- och utbildningsförvaltningen
C4 Teknik: kommunens tekniska förvaltning
EKR: Energi- och klimatrådgivningen
KF: Kommunfullmäktige
KLK: Kommunledningskontoret
KLK BHU: Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling
KLK HR: Avdelningen för human resources
KLK MEX: Avdelningen för mark- och exploatering
KS AU: Kommunstyrelsens arbetsutskott
MSF = Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 Handlingsplan
Bilaga 2 Nulägesbeskrivning (klimatredovisning)
Bilaga 3 Referenser och länkar
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Klimat- och energistrategi Bilaga 1 handlingsplan efter remiss

Förkortningar:
ABK: AB Kristianstadsbyggen
BN: Byggnadsnämnden
BUF: Barn- och utbildningsförvaltningen
C4 Teknik: kommunens tekniska förvaltning
EKR: Energi- och klimatrådgivningen
KLK: Kommunledningskontoret
KLK HR: Avdelningen för human resources
MSF : Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Åtgärd

1 ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTÄDER
OCH LOKALER

Tidplan

Ansvar

Finansiering

Status

1

Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver ska
eftersträvas i kommunal nyproduktion

Löpande

C4 Teknik

Inom ram

2

Energieffektiviseringsplan (EP) genomförs

Fn till 2018

C4 Teknik

11,5 Mkr enligt plan

Pågår

3

Energieffektiviseringsplan genomförs

ABK

ABK

Pågår

4

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

Löpande

MSF plan och
bygg

5

Energirådgivning till hushåll

Löpande

EKR

6

Energirådgivning till föreningar

Löpande

EKR tillsammans
med Kultur- och
fritid

Helfinansierat med statligt stöd

2 ENERGIEFFEKTIVISERING INOM
VERKSAMHETER

Tidplan

Ansvar

Finansiering

Inom ram

Beslutat i KS 2016. Följs upp under 2017

Pågår.

Helfinansierat med statligt stöd Pågår

Konsekvens

Bidrar till ett energisnålare och miljövänligare
byggande, samt en förbättrad arbetsmilljö för den
personal och övriga som stadigvarande vistas i dessa
byggnader. Certifiering av byggnader enligt denna
standard innebär ökade kostnader i
projekteringsfasen, men samtidigt ger
certifieringsprocessen en kvalitetssäkring åt projektet.
Kommunens energianvändning sjunker och ekonomin
förbättras på sikt. Samtidigt får man en bättre översikt
över befintliga byggnader och dess förutsättningar.
ABK:s energianvändning sjunker och ekonomin
förbättras på sikt. Samtidigt får man en bätter översikt
över befintliga byggnader och dess förutsättningar.
Uppföljning av energiprestanda i nya byggnader
sätter press på byggherrar att leverera bättre
produkter. En uppföljning innebär naturligtvis ökad
administration för byggnadsinspektörer och andra
berörda på MSF.
Ökad energikunskap hos hushållen bidrar till en stärkt
lokal ekonomi och även en bättre närmiljö

Rådgivning sker bland annat i samarbete
Ökad energikunskap hos föreningarna bidrar till ett
med kultur- och fritidsförvaltningen
stärkt föreningsliv.
Status

Konsekvens

7

8

Energikrav ställs i tillsynen

Energirådgivning till små och medelstora
företag
3 FÖRNYBARA DRIVMEDEL OCH
EFFEKTIVARE TRANSPORTER

9

En samordnad fordonsorganisation för
kommunförvaltningarna skapas

10

Handlingsplan för fossilbränslefria transporter
inom kommunkoncernen tas fram

11

Omställningsplaner för fossilfri fordonsflotta tas
fram och genomförs i kommunkoncernen

12

Klimatväxling

Löpande

MSF miljö

Löpande

EKR

Tidplan

Ansvar

Utreds 2017

KLK

klart 2017

KLK

klart 2020

KLK samt
förvaltningar och
bolag med
fordonsinnehav

Inom MSF ram

MSF ställer idag krav på energikartläggning hos de
tillsynsobjekt som förbrukar mer än 500 GWh energi
årligen. Kravet medför kostnader för företaget i
kartläggningsfasen men ofta kan man på sikt få lägre
kostnader om man utnyttjar kunskapen från
kratläggningen till att göra bra investeringar i
effektiviseringsåtgärder.
Minskad energianvändning och ökad konkurrenskraft
hos företagen

Pågår

Helfinansierat med statligt stöd Pågår
Finansiering
Utreds.

Status

Konsekvens

Ett samlat fordons- eller transportansvar
ingår i utredningen om gemensam
serviceorganisation

En aktuell utredning i Lunds kommun pekar på en
stor besparing när fordonsansvaret samlas. Styrning
mot fossilfria transporter förenklas.

Medfinansieras av EU inom Sammanställning av handlingsplanen
projektet fossilfria kommuner i pågår. Bör beslutas i KS i samband med
NÖ Skåne
klimatstrategin.

Handlingsplanen ger tydlighet genom att samtliga
åtgärder samlas i ett dokument. Implementeringen
förenklas.

Strategiskt: Medfinansieras av
EU inom projektet fossilfria
Första omställningsplanerna upprättades
kommuner i NÖ Skåne. Övrig 2015. Koncernens transporter är fossilfria Omställningsplanerna syftar till att ge förvaltningsoch bolagsledningar en överblick över fordonsparken
finansiering av berörda
till 47 % 2016
för en bättre planering av fordonsanskaffningen.
förvaltningar

KLK

Strategiskt: Medfinansieras av
EU inom projektet fossilfria
kommuner i NÖ Skåne

Riktlinjerna är antagna. Implementering
Medfinansieras av EU inom
och uppföljning inleds 2017. Eventuellt
Genom att följa upp resandet förväntas riktlinjerna bli
projektet fossilfria kommuner i
kombineras detta med påverkansåtgärder
mer kända och följda vilket bör innebära lägre utsläpp
NÖ Skåne
för tjänste- och arbetsresor
och lägre kostnader

Pågår

Beslut KF 14/3 2017

13

Riktlinjer för möten och resor i tjänsten
implementeras och följs upp

Löpande

KLK

14

Mobility management/hållbart resande för
invånare och verksamheter

Löpande

EKR/Agenda 21

Inom ram samt statsbidrag

4 FRÄMJANDE AV FJÄRR- OCH
KRAFTVÄRME, FJÄRRKYLA SAMT SOLOCH BIOENERGI FÖR VÄRMEPRODUKTION

Tidplan

Ansvar

Finansiering

Genom att ett pris sätts på fossil energi förväntas
utvecklingen mot en fossilfri kommun påskyndas och
koldioxidutsläppen sjunker. De växlade medlen kan
användas för åtgärder med det syftet.

EKR och Agenda 21 har begränsade
möjligheter att genomföra utåtriktade
aktiviteter

Att minska antalet onödiga transporter med (framför
allt fossildrivna) motorfordon är en stor utmaning och
kräver långsiktigt informationsarbete parallellt med
olika ekonomiska styrmedel.

Status

Konsekvens

15

Energirådgivning om bränsleval

Pågående verksamhet

EKR

16

Utbyggnad och förtätning av fjärrvärmenätet

Pågående verksamhet

C4 Energi Värme

C4 Energi

Pågår i begränsad omfattning

17

Försäljning av biogas till industrikunder

Pågående verksamhet

C4 Energi

C4 Energi

Pågår

Ökad kunskap om valmöjligheter, fordonspark mm
hos företag och privatpersoner.
Nya exploateringsområden förses med fjärrvärme
när värmeunderlaget är tillräckligt stort
Användningsområdet för biogas breddas vilket på sikt
kan ge möjlighet till produktionsökning

18

Avveckling av användningen av fossila
bränslen i kommunens fastigheter

Pågående verksamhet

C4 Teknik

Kostnader utreds

Möjligheter och kostnader kommer att
utredas av C4 Teknik. Utredningen
inluderar även pelletspannorna.

Om utredning och ekonomi visar att det är möjligt
kommer en stor del av kommunens återstående
oljeanvändning att försvinna

Helfinansierat med statligt stöd Pågår

19

Avveckling av fossila bränslen ABK:s
fastigheter

20

Samverkan med ägare till inhyrda lokaler för att
minska klimatpåverkan
5 VIND, SOL OCH BIOENERGI FÖR
ELPRODUKTION

21

Energirådgivningen prioriterar solelproduktion
bl a med hjälp av solkartan

22

23

24

Pågående verksamhet

ABK

2017 - 2018

KLK

Tidplan

Ansvar

ABK

Medfinansieras av EU inom
projektet fossilfria kommuner i Ej påbörjat
NÖ Skåne
Finansiering

EKR

Utbyggnad av solcellsanläggningar på
kommunens fastigheter

-2020

C4 Teknik

Vid nybyggnad inom resp
projekts investeringsbudget.
Befintliga fastigheter: inom
energiprojektet (EP).

Utbyggnad av solcellsanläggningar inom
kommunkoncernen

-2020

ABK, Kristianstad
Airport,
Renhållningen

Respektive bolag

MSF plan och
bygg

Inom ram

Tidplan

Ansvar

Finansiering

Löpande tillsyn +
stallgödselprojekt t o m
2017

MSF miljö

Inom ram samt av Havs- och
vattenmyndigheten

Årlig aktivitet

MSF miljö

25

Tillsyn av kvävehushållning, lagring och
spridning av stallgödsel

26

Informationsträffar genomförs för
lantbruksnäringen med inriktning på miljö- och
klimatfrågor

Status

Samverkan kommer att ske även med
MSF i samband med bygglovsprövning.
Helfinansierat med statligt stöd
Den framtagna solkartan används i
informationen.

Löpande

Förutsättningarna för lokalisering av storskalig
solelproduktion utreds
6 MINSKAD KLIMATPÅVERKAN FRÅN
JORDBRUKET

Geoenergi används i vissa fastigheter för
Oljeanvändningen avvecklas
att producera värme och kyla

Inom ram

Två berörda fastigheter kan förhoppningsvis övergå
till förnhybar energi
Konsekvens
Ökande produktion av solcellsel i närområdet
förväntas i takt med ökande kunskap hos företagare
och privatpersoner. Solkartan kommer att underlätta
marknadsföring av solel och på så sätt bidra till
utbyggnad.

C4 Teknik har en utbyggnadsplan som
Solelproduktionen ökar enligt plan. Kommunens
ger sammanlagt ca 1,3 GWh till 2020.
kostnader för inköpt el minskar i takt med att
Ingår i riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver
produktionen ökar.
Utbyggnadsplaner: ABK ca 0,36 GWh till
2020 och Renhållningen ca 0,45 GWh till
2020

Solelproduktionen ökar enligt plan.
Kommunkoncernens kostnader för inköpt el minskar i
takt med att produktionen ökar.

Studeras i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen
Status

Konsekvens

Länsstyrelsen har tagit fram en
tillsynsvägledning, Stallgödselprojekt
pågår

Ingen förändring jämfört med dagens tillsyn

En informationsträff genomförs årligen
Ingen förändring jämfört med dagens tillsyn

Pågår löpande via
biogasanläggningen i
Karpalund

Kristianstads
Biogas

Kristianstads Biogas

Utvinning av biogas sker idag endast via
Karpalund

Fortsatt rötning av gödsel minskar utsläpp av metan

Rådgivning ges både enskilt och i
föredragsform

Ökad kunskap om valmöjligheter för bränsle- och
fordonsval mm.

Finansiering

Status

Konsekvens

Ansvar

Finansiering

Status

Konsekvens

2017

MSF plan och
bygg

Inom ram

Arbetet med trafikplanen pågår men det
finns ännu inga konkreta åtgärder
framtagna

Konsekvenserna kommer att beskrivas i trafikplanen

2017

KLK

Inom ram

Bör genomföras inom ramen för
trafikplanen

Strategin förväntas bidra till en ökning av antalet
laddplatser och elbilar

27

Utvinning av metan från gödsel

28

Rådgivning ges till lantbrukare om
energieffektivisering, biogas och minskad
klimatpåverkan

Löpande

EKR

Helfinansierat med statligt stöd

7 MINSKAD KLIMATPÅVERKAN FRÅN
AVFALL OCH AVLOPP

Tidplan

Ansvar

Tidplan

Åtgärder återfinns i den separata avfallsplanen
8 STÄRKT ENERGIPERSPEKTIV I
PLANERINGEN
Trafikplan tas fram med handlingsplaner för
olika transportmedel kopplade till trafikstrategi
29

30

Strategi för laddinfrastruktur tas fram

I plan- och byggprocessen ska hänsyn tas till
solenergifrågan.

Löpande

31

32

33

34
35

36

37

Överenskommelser träffas med byggherrar om
höjd ambitionsnivå avseende
energianvändning och energival

Löpande

9 OFFENTLIG UPPHANDLING OCH
VERKSAMHET SOM FÖREBILD

Tidplan

MSF/BN i
samverkan med
EKR

Inom ram

KLK

Inom ram

Ansvar

Finansiering

Samverkan ska ske mellan plan- och
bygglovshandläggare och den
kommunala energi- och
klimatrådgivningen för att optimera
utnyttjandet av solenergianvändningen.

Krav på planhandläggare att skaffa kunskap om
solenergiförutsättningar.

Dialog med exploatörer och byggherrar
Inleds under 2016 med syfte att nå
frivilliga överenskommelser

Kommunen kan inte tvinga byggherrar att ingå avtal
med hårdare särkrav avseende energi eller andra
parametrar än vad BBR kräver. Det måste således
vara frivilliga överenskommelser mellan kommun och
byggherre. Risk att olika byggföretag drar sig ur
projekt om kommunen trycker på för hårt att man ska
ingå avtal.

Status

Konsekvens

Klk upphandling i
samverkan med
MSF

Översyn görs av kommunens riktlinjer för
upphandling med syfte att precisera och stärka
miljö- och klimatkraven samt se över hur
uppföljning av ställda miljö- och klimatkrav kan
förbättras.
Miljö- och klimatanpassad upplåning (Gröna
lån)
Placeringsdirektiv för finansförvaltningen med
krav på fossilfria placeringar
10 FORSKNING OCH
NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Löpande

KLK

Inom ram

Första gröna lånet (för
Kristianstadslänken) beviljades 2016

Beslut 2016.

KLK

Inom ram

Påbörjat

Investerare kanaliseras till miljöprojekt
Kommunens stiftelsemedel bidrar inte till
fossilindustrin

Tidplan

Ansvar

Finansiering

Status

Konsekvens

Klimatallians Skåne Nordost (Krinova) skapar
möten mellan klimat- och affärsnytta.

Löpande

Krinova

Medlemsavgifter

I nätverket samlas företag som arbetar
aktivt med klimatfrågan samt hållbar
utveckling i stort och ser värdet i att dela
kunskap.

Verksamheten pågår redan, inga förändringar

Klimattjänster i Skåne

Förstudien Klimattjänster i Skåne ska
undersöka hur Skånska företag använder
klimattjänster idag och deras behov av
klimatinformation i beslutsprocesser
framöver då de utvecklar sina företag.

Krinova

11 BETEENDE OCH KONSUMTION

Tidplan

Ansvar

38

Information av energi- och klimatrådgivningen

Löpande

EKR

Helfinansierat med statligt stöd Verksamheten pågår

Inga förändringar

39

Tipsbank för skolmaterial digitalt tillgängligt för
skolpersonal ajourhålls

Löpande

EKR/BUF

Helfinansierat med statligt stöd Verksamheten pågår

Inga förändringar

40

En fortbildning om hållbar utveckling erbjuds
lärare inom för-, grund-, och gymnasieskolan
för att öka miljömedvetenheten hos barn och
ungdomar.

2017 och framåt

41

Elever erbjuds utbildning till
klimatambassadörer som en resurs för att
sprida klimatarbetet

2017 och framåt

BUF

Finansiering

Inom ram

Status

Konsekvens

Skolcheferna har påbörjat arbetet som
kommer att presenteras i en skriftlig
handlingsplan senast vid läsårsstarten i
augusti
Kompetens och intresse hos lärare höjs

BUF

Inom ram

Påbörjat
Kompetens och intresse hos elever höjs

42

Utbildningspaket inom avfall och återvinning
erbjuds till skolor och förskolor

43

Framtidsveckan genomförs årligen

44
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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 klimatstrategi
antogs av kommunfullmäktige 13/9 2011. Här redovisas måluppfyllelse kopplat till målen
i gällande strategi.

Utsläpp av växthusgaser
Mål:
Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till 2020 jämfört med 1990.
Utsläppen av koldioxid ska minska med 40 % till 2020 jämfört med 1990
Måluppfyllelse 2014:
Utsläppen av växthusgaser har minskat med 32 % mellan 1990 och 2014.
Utsläppen av koldioxid har minskat med 36 % mellan 1990 och 2014.
Källa RUS (Regionalt utsläppssystem)

Allmänt
Ca 40 % av det totala utsläppet av växthusgaser (räknat som koldioxidekvivalenter) i
kommunen utgörs av övriga växthusgaser, huvudsakligen metan och lustgas. Största
delen av utsläppen av metan och lustgas kommer från jordbruket. Andelen är stor i
jämförelse med hur det ser ut på nationell nivå där summan av metan och
lustgasutsläppen är ca 20 % av det totala utsläppet. Det beror på att Kristianstads
kommun är en utpräglad jordbrukskommun med hög djurtäthet och mycket odlad mark.
Cirka en 1/3 av kommunens yta är åkerareal jämfört med ca 8 % i Sverige. Diagrammet
visar utsläppen för de mest betydande sektorerna.
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Utsläppen har minskat väsentligt jämfört med basåret 1990. Minskningarna har
framförallt skett inom sektorn för energiförsörjning. Även utsläppen från lantbruk samt
avfall och avlopp har minskat. Om koldioxidutsläppen redovisas separat fås följande
diagram. I diagrammet visas del de samlade utsläppen dels utsläppen från de tre mest
betydande sektorerna:
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Källa RUS 2014
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Energieffektivisering
Mål:
Energianvändningen per invånare ska minska med 15 % till 2020 jämfört med 2008.
Kommunkoncernen ska effektivisera energianvändningen för bostäder och lokaler med 8
% till 2014 och 16 % till 2020 jämfört med 2009.

Måluppfyllelse:
Geografiskt område: Minskning med ca 18 % till 2014 jämfört med 2008.
AB Kristianstadsbyggen: Minskning med 17 % mellan 2007 och 2015.
Kommunens fastigheter: Minskning med 17 % mellan 2009 och 2014.

Energianvändning per invånare
Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun framgår av följande diagram.
Merparten av effektiviseringarna har skett inom sektorerna bostäder och transporter.
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Energianvändning per invånare (SCB 2015)
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Energiproduktion

Förnybar el

Mål:
År 2025 ska den landbaserade vindkraftsproduktionen i Kristianstad vara 500 GWh/år
Måluppfyllelse
2015: ca 250 GWh/år (50 % av målet) vindkraft produceras i 58 vindkraftverk

Att öka mängden förnybar el som produceras i Kristianstad är ett viktigt långsiktigt mål.
I kommunen finns ett vattenkraftverk (Torsebro) som producerar ca 25 GWh/år.
Allöverkets produktion uppgick till ca 74 GWh 2013 med en bedömd framtida potential
på ca 100 GWh. Diagrammet på nästa sida visar hur den samlade förnybara
elproduktionen i Kristianstad utvecklats sedan 1998. Solcellsproduktionen syns ännu
inte i diagrammet.
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Källa: C4 Energi + egna beräkningar av lokal elkraft (2015)
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Elproduktionen från solceller växer kraftigt men från en låg nivå. Solar Region Skåne följer
numera upp antalet solcellsanläggningar inom Kristianstads kommun via uppgifter från
elnätsbolagen. Energiproduktionen har uppskattats vara 950 kWh per installerad kW.
Diagrammet visar elproduktionsökningen sedan 2012. I Kristianstad finns vid årsskiftet
2016/2017 110 solcellsanläggningar installerade, med en sammanlagd effekt på 1 832 kW
(145 % ökning sedan 2015).
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Källa: Solar Region Skåne (2017-03-14)

Fjärrvärme
Kommunens satsning på biobränslebaserad fjärrvärme är den investering som haft störst
betydelse för att minska de lokala utsläppen av koldioxid. Fjärrvärmesatsningen i
Kristianstad bedöms ha minskat CO2-utsläppen med ca 130 000 ton/år jämfört med
fossil uppvärmning. Det förnybara bränsle som används är huvudsakligen träflis, men
även biogas från utvinning på Härlövstippen och bioolja används. Andelen förnybar
energi överstiger 99 %. Utsläppen för fjärrvärmekunderna i Kristianstad är så låga som
0,43 kg CO2/MWh värme.
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Biogas

Mål:
År 2020 ska 100 GWh biogas produceras i kommunen (Biogasstrategi 2015)
År 2020 ska 80 GWh avsättas som fordonbränsle.
Måluppfyllelse:
2015 producerades ca 61 GWh biogas (61 % av målet)
2014 såldes 38,1 GWh som fordonsbränsle (48 % av målet)
Biogas från deponi
I Kristianstads kommun är Härlövsdeponin det största avfallsupplaget där det
fortfarande utvinns metan. Produktionen minskade kraftigt under 2015 och kommer
succesivt att klinga av. All deponigas förbränns i Allöverket.
Biogas från reningsverket
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Vid omhändertagande av avloppsslam i reningsverk bildas också metan. Före 1999
användes ungefär hälften av gasen för internt bruk och resten facklades bort. Numera
används hälften av biogasen som bildas i reningsverket för fordonsdrift.
Biogas från rötningsanläggning
I Karpalund samrötas gödsel, organiskt avfall från livsmedelsindustrin och matavfall
från hushåll. Av den biogas som bildas i Karpalund och i reningsverket går numera i
stort sett all produktion till fordonsgasförsäljning. Under 2014 producerades extra
mycket gas på grund av att material tillfälligt togs in från Helsingborg.
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Källor: C4 Energi + C4 Teknik

Biogasutvinningen medför dessutom andra fördelar när gödsel rötas och rötresten
återförs till lantbruket, både ur klimatsynpunkt och genom minskat behov av
konstgödsel.
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Energianvändning

Fossilbränslefri kommun
Mål:
Andelen förnybar energi i kommunens geografiska område ska öka från 34 % 2007 till
50 % 2020. Kommunens egen verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020
Måluppfyllelse:
Andelen förnybart i det geografiska området var ca 50 % år 2014. För
kommunkoncernen var andelen fossilfritt 95 % år 2016. Fördelningen var el 100 %,
värme 96,4 % och drivmedel 47,3%. Indikatorn avser köpt energi till ägda byggnader,
fordon och maskiner.

Använd energi i det geografiska området
Diagrammet visar hur den använda energin i det geografiska området fördelar sig 2014.

Energianvändning 2014
El
38%

Bensin och
diesel
26%
Biodiesel
2%
Biogas
3%
Olja
4%

Fjärrvärme
15%

Naturgas
9%
Trädbränslen
3%

Kristianstads kommun, geografiskt område (SCB 2014)

Av ovanstående uppgår industri- och byggsektorns energianvändning i Kristianstad till
ca 440 GWh. Av denna är ca 45 % naturgas (gasol) och ca 40 % el.
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Den tillförda elen är till stor del baserad på kärnkraft och vattenkraft och ger därför inte
upphov till några nämnvärda utsläpp av koldioxid. Det svenska elsystemet är
sammanbundet med våra grannländers, och i det sammankopplade elsystemet sker
marginalelproduktionen i fossileldade anläggningar. En ökad eller minskad användning av
el i Kristianstads kommun påverkar därför de globala koldioxidutsläppen
Nedanstående diagram visar andelen förnybar respektive fossil energi som används i
Kristianstad. Andelen har förändrats över åren huvudsakligen tack vare att biomassa har
ersatt stora mängder fossila bränslen för uppvärmning. Vid beräkningen har andelen
förnybart i den svenska elmixen använts och hänsyn har tagits till lokalt producerad
elkraft. Kärnkraftsandelen visas inte i diagrammet.

Energianvändning i Kristianstad
70,0%
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50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Andel förnybar energi

Andel fossilt

Mål förnybart

SCB statistik samt svensk elmix och lokal elproduktion (2014)

Den biogas som används i Kristianstad uppskattas utgöra ca 3 % av den totala
energianvändningen. Den del som används som fordonsbränsle redovisas i följande
diagram:
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Använd energi i kommunkoncernen
Ett av de viktiga målen i klimatstrategin är att kommunen ska bli fossilbränslefri i den
egna verksamheten. Kommunen deltar sedan årsskiftet 2015/2016 i det 3-åriga projektet
Fossilbränslefria kommuner i Skåne. Tre olika moment följs upp; elanvändning, energi
för uppvärmning och drivmedel till transporter och arbetsmaskiner. Som framgår av
diagrammet har målet i stort sett uppnåtts både avseende elanvändning och
uppvärmning. När det gäller energi för transporter och arbetsmaskiner återstår en hel del
arbete.
[kWh]
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Källa: Kristianstads kommun
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Kommunen har sedan 1998 genomfört omfattande investeringar för att minska
beroendet av fossila bränslen i de egna lokalerna. Till största delen har det skett genom
anslutning av kommunala byggnader till fjärrvärmenätet. Utanför fjärrvärmenätet har
många byggnader konverterats till pellets. Ett pelletshaveri i Köpinge skola ökade
oljeförbrukningen med 19 m³ jämfört med 2014.

Transporter
Mål:
Utsläppen från transportsektorn i Kristianstad ska minska med 10 % till 2015 jämfört
med 2007.
Kommunkoncernens transporter ska vara fossilbränslefria till 2020 och 5 % respektive 10
% effektivare åren 2014 och 2020 jämfört med 2009.

Måluppfyllelse:
Geografiskt område: Utsläppen har minskat med 6 % från 2007 fram till och med 2014.
Kommunkoncernen: Andel förnybara drivmedel var 47 % år 2016. (46 % år 2015)
Kristianstads kommun | Klimatredovisning
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Transportsektorns energianvändning i Kristianstad var ca 643 GWh år 2014, vilket
motsvarade ca 29 % av den totala slutliga energianvändningen. Ca 88 % av den använda
energin inom transportsektorn bestod 2014 av fossila bränslen. Bensin och dieselbilar
stod för 93 procent av de registrerade personbilarna i Kristianstad år 2014. Antalet
miljöbilar (MB) enligt den nya statliga definitionen är endast 435 st. Källa www.trafa.se

Koldioxidutsläpp från transporter
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Källa RUS 2014

Kollektivtrafik

En viktig investering som gjorts i Kristianstad senare år är de två första etapperna av
Kristianstadslänken syftande till att förbättra sambandet mellan tåg och buss och att öka
framkomligheten för busstrafiken. Etapp 2 genom centrala Kristianstad invigdes i
december 2013. Resandeutvecklingen för stadsbusstrafiken framgår av följande diagram:
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Fossilbränslefria transporter
Energianvändningen för fordon i kommunkoncernen uppgår till sammanlagt ca 17
GWh/år. Bensin och fossil diesel utgör tillsammans 53 % och andelen förnybart 47 %.
Andelen förnybart ökade med 10 % mellan 2014 och 2015 beroende på ökad andel
förnybart i den diesel som används och på användning av ren HVO.

Andel fossilfritt
fordonsbränsle
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Drivmedelsfördelning
Fördelningen mellan drivmedel visar att diesel är fortsatt dominerande medan
biogasandelen är ca 24 %
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Källa: Drivmedelsinköp (Kristianstads kommun och bolagen)

Fordon per drivmedel
Nedanstående diagram visar hur antalet personbilar och lätta lastbilar inom
kommunkoncernen fördelat på bränsleslag förändrats över tid. Det totala antalet fordon
ökar liksom antalet gasbilar och dieselbilar medan antalet bensinbilar minskar.
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Källa: Miljöfordon Syds miljöfordonsdiagnos
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Privat bil i tjänsten
Sammanlagt betalas ersättning ut för ca 82 000 mil per år till kommunförvaltningarna.
Ersättningarna fördelades på följande sätt mellan förvaltningarna:
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Jordbruk
Mål:
Jordbrukets utsläpp av metan och lustgas ska minska per djurenhet och brukad enhet
(ha).
Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen inom sektorerna jordbruk, skogsbruk och
fiske ska minska med 5 % till år 2015 jämfört med 2007
Fram till 2014 har utsläppen från jordbruket minskat med ca 12 % jämfört med 1990.
Sektorns andel av utsläppen har ökat från 23 % (1990) till 31 % (2014) mycket
beroende på den kraftiga minskningen av utsläppen från energisektorn. Diagrammet
visar de summerade utsläppen samt de tre största ingående delarna.
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Användning av gödsel för biogasproduktion bidrar till att minska utsläppen av både
metan och lustgas. Diagrammet visar mängden invägd gödsel och återföringen av
rötresten till lantbruket från Karpalund.
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Källa Kristianstads Biogas 2015

Etablering av gårdsanläggningar för biogas är viktigt ur många aspekter, inte minst för
att minska klimatpåverkan från lantbruket men även för att möta den stora efterfrågan
som finns på biogas som fordonsbränsle. I Kristianstad saknar för närvarande
gårdsanläggningar.
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Avfall
Kommunens övergripande mål är att avfallshanteringen ska präglas av en fortsatt ökad
återanvändning och återvinning av restprodukter. Avfallsplanens handlingsplan förväntas
bl.a. öka återvinningen av energiinnehållet i avfallet.

Behandling av avfall
Genom avfallsbehandling i biogasanläggningen i Karpalund återvinns avfallets
energiinnehåll samtidigt som näringsämnen kan återföras till kretsloppet. Samrötning
med gödsel ger ytterligare minskad klimatpåverkan genom att metanutsläppen från
lantbrukets gödselhantering minskar samtidigt som biogas kan ersätta fossila bränslen i
transportsektorn. Genom energiutvinning av den brännbara fraktionen återvinns energi
för produktion av el och fjärrvärme. Ökad återvinning av material och förpackningar
minskar uttaget av naturresurser och energiåtgången för att producera nya material.
Diagrammet visar hur det insamlade hushållsavfallet behandlas.
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Källa: Renhållningen Kristianstad 2017

Återanvändning och återvinning
Ökad återanvändning (second-hand) samt återvinning av material och förpackningar
minskar uttaget av naturresurser och energiåtgången för att producera nya material och
därmed klimatpåverkan. De senaste åren har insamlade mängder förpackningar ökat
något, medan mängden tidningar minskat till följd av successiv övergång till digital media.
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Matavfall
I Kristianstad har omvandling till biogas blivit det huvudsakliga sättet att minska avfallets
negativa påverkan på miljön och istället använda det som en energiresurs och återföra
näring till lantbruket. Det nationella miljömålet att 35 % av matavfallet ska samlas in för
biologisk behandling har redan uppnåtts.
Kristianstads mål enligt avfallsplanen är att insamlingsgraden ska öka till 70 %.
Diagrammet visar hur andelen insamlat matavfall är ca 60 %.
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Källa: Renhållningen Kristianstad 2017
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Brännbart avfall
När matavfall, komposterbart trädgårdsavfall, återvinningsbart avfall, deponiavfall,
elavfall och farligt avfall sorterats ut, går resterande hushållsavfall till förbränning. År
2015 skickades ca 20 200 ton hushållsavfall till förbränning. Ett ton avfall ger vid
förbränning ungefär 3 MWh, vilket innebär att hushållsavfallet från Kristianstad
genererade ca 61 000 MWh under 2015. Kärlavfallet förbrändes i Hässleholm och
grovavfallet i Malmö.

Källor:
C4 Energi
C4 Teknik
Kristianstad Biogas AB
Renhållningen Kristianstad
Miljöfordon Syd
RUS (Regionalt Utsläpps System): data publiceras i september med två års
eftersläpning
SCB data publiceras i juni med två års eftersläpning,
Skånetrafikens hemsida
Egna beräkningar
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https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/detaljplan-ochoversiktsplan/oversiktsplan/gallande-oversiktsplaner-och-antagna-strategier/trafikstrategi-2016/
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