Ett steg till
Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020
Resultat av utvärderingsenkät

K

limatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans driver vi uppropet
100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 för att få kommuner, organisationer,
företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet – och visa
att vi i Skåne kan och vill gå före. Att ansluta sig till 100 % fossilbränslefritt är ett
tydligt ställningstagande för framtiden.
Den som ansluter sig arbetar för att uppnå dessa mål:
l Ingen fossil energianvändning i byggnader

l Inget fossilt bränsle i transporter
l Ingen användning av fossil el
Vi har genomfört en enkät bland dem som har skrivit på 100 % Fossilbränslefritt
Skåne 2020. Syftet har varit att följa upp arbetet, identifiera gemensamma utmaningar och att utveckla stödet till de deltagande organisationerna.
Fem frågor ställdes i enkäten: Har ni förnybar el? Har era lokaler förnybar värme?
Tankar ni era tjänstebilar med förnybart bränsle? Drivs er godstransport med förnybart bränsle? Klimatkompenserar ni för användning av fossila bränslen.
55 organisationer/kommuner/privatpersoner svarade. Här presenterar vi resultatet
tillsammans med tips på steg och åtgärder som kan leda vidare, för att ta ett steg
till mot fossilfrihet.
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Fråga 1: Har ni förnybar el?
Så här fördelade sig svaren. Hälften har redan avtal för hela verksamheten, men
en sjättedel av de svarande (16 %) vet inte vilken typ av avtal de har.
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Tips för att komma vidare
Att skaffa förnybar el är den del i uppropet som för de flesta är enklast att uppnå.
Det flesta elleverantörer erbjuder avtal om förnybar el. Hos många kan man enkelt teckna sig för förnybar el genom ett telefonsamtal eller genom att fylla i en
anmälan på elleverantörens webbplats.
Många kommuner har den här typen av avtal. Exempelvis har de tio kommuner
som deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt Fossilbränslefria kommuner redan
uppnått målet om förnybar el. Projekten medfinansieras av bland annat Klimatsamverkan Skåne och stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
För vissa företag, organisationer och privatpersoner är det hyresvärden som ansvarar för elavtalen. För att ändra elanvändningen till förnybar el kan det vara bra
att först upplysa hyresvärden om de förnybara alternativen som finns. Kanske
kan ni gå ihop flera stycken och påverka så att era avtal blir fossilbränslefria. Tipsa gärna hyresvärden om att de själva kan skriva på Fossilbränslefritt Skåne 2020.
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Exempel på
tillvägagångsätt:
l Upplys!
l Informera!
l Tipsa!

Fråga 2: Har era lokaler förnybar
värme?
Så här fördelade sig svaren. Här är det färre som svarar att de har avtal för hela
verksamheten och något fler som är osäkra på avtalsformen.
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Tips för att komma vidare:
Kommuner, företag och organisationer: För att gå över till förnybara alternativ i
hela verksamheten krävs framför allt två saker:
1. Utfasning av äldre uppvärmningsalternativ, som olja och naturgas, till fördel för
egen biobränsle, fjärrvärme (fossilbränslefri) eller effektiva värmepumpar med förnybar el.
2. Att söka stöd för egenprodukton av fossilbränslefria alternativ, till exempel för
solenerergi. Exempel på ett sådant stöd är Klimatklivet. Det finns också hjälp att få
när det gäller att räkna ut lönsamhet.
Privatpersoner: Eventuella hyresvärdar måste få tid på sig att hitta lösningar som
passar dem. De som ansvarar för sin egen värmeförbrukning, i hus eller likande,
kan ta kontakt med den lokala energi- och klimatrådgivningen i sin kommun om
hur man kan gå till väga för att få ett fördelaktigt system. Du hittar respektive
ansvarig på Energimyndighetens hemsida. Där finns också vägledning i hur man
tolkar energimärkning på uppvärmningssystem och tips för energieffektivisering.
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Fråga 3 och 4: Tankar ni era tjänstebilar med förnybart bränsle? Drivs er
godstransport med förnybart bränsle?
Så här fördelade sig svaren. Många organisationer har kommit en bit på vägen.
Men att uppnå full fossilfrihet upplever många organisationer som det mest utmanande åtagandet. De flesta upplever att det skulle vara svårt att övergå till att
alltid använda sig av fossilbränslefritt.
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Tips för att komma vidare:
Kommuner, företag och organisationer: Gör en transportpolicy med fokus på
förnybarhet, som även omfattar resor som du som handlas upp (t ex taxi & bud).
Inför resfria möten och använd i stället tekniska lösningar som Skype och Lync.
Se till att kortare sträckor görs till fots, med cykel eller kollektivt. Kanske kan era
godstransporter läggas om så att de kan transporteras vissa sträckor med tåg, eller av lastbilar som drivs med biogas eller HVO-diesel eller rent av cykel.
Privatpersoner: Gör en analys för hur mycket resor du gör under en månad.
Se om du kan ta kollektivtrafik i stället för bil i vissa sammanhang. För kortare
sträckor kan cykel eller promenad vara ett alternativ. Det är lättare att välja rätt
om du redan har en plan för vissa sträckor du färdas på eller situationer upplever
ofta.
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Exempel på
tillvägagångsätt:
l Resfria möten
l Korta resor med
cykel
l Transportpolicy
l Miljödirektiv till
inköp
l Alternativ gods-	
transport

Fråga 5: Klimatkompenserar ni för
användning av fossila bränslen?
Så här fördelade sig svaren. Endast en fjärdedel av de svarande uppger att de arbetar med klimatkompensation. Många angav att de inte är intresserade av att
klimatkompensera.
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Tips för att komma vidare
Att klimatkompensera bör ses som en sista utväg. Det är nödvändigt att först vidta andra åtgärder som fasar ut fossila bränslen vidtas – annars händer ingenting
med utsläppsnivån. Det gäller att hitta effektiva sätt som visar att klimatkompensation gör skillnad. Det gäller också att man har fört ner sin egen klimatredovisning och har koll på sina nivåer av fossila utsläpp, för att veta hur mycket som ska
kompenseras. Om man anser att det är ett för tidskrävande jobb att räkna ut hur
mycket kolidoxid man släpper ut och vilket sätt som lämpar sig bäst för just er
och er verksamhet, kan man anlita någon att göra det jobbet för en.
Kommuner, företag och organisationer: I första hand rekommenderar Klimatsamverkan Skåne att större organisationer tar ut en avgift för resor med flyg,
bensin och dieselbil. Dessa pengar sparas i en fond som alla verksamheter/avdel-

6

ningar kan söka pengar ifrån för att genomföra åtgärder som minskar de egna
koldioxidutsläppen. Region Skåne och Eslövs kommun är två exempel på organisationer som klimatkompenserar på detta sätt.

Tre andra sätt att klimatkompensera
l Köp utsläppsrätter men använd dem inte. Det driver upp priserna och ska i förlängningen innebära att det är mer lönsamt för företag att investera i ny teknik
och eller minska sin energianvändning.
l Donera pengar till projekt som underlättar förnybar energiproduktion, exempelvis till solenergi, vindkraft och biogas. Det innebär att andelen förnybar energi
ökar.
l Köp certifikat i skogsprojekt. Det innebär att den del skog man köper ska ta upp
motsvarande mängd koldioxid man släpper ut, samtidigt som avskogning motverkas.
Privatpersoner: Vissa kompenseringssystem är inte granskade. Energimyndigheten rekommenderar att man köper reduktionsenheter från projekt som genomförs enligt Kyotoprotokollets CDM (Clean Development Mechanism) och JI (Joint
Implementation), eller utsläppsrätter från EU:s utsläppshandelssystem.
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Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans
driver vi uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 för att få
kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att
minska sin påverkan på klimatet – och visa att vi i Skåne kan och
vill gå före. Att ansluta sig till 100 % fossilbränslefritt är ett tydligt
ställningstagande för framtiden.
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