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Utsläpp av
växthusgaser
från konsumtion

Effektivare miljöprövning
Förbättra förutsättningarna för vindkraft
Ökad kunskap och användning av geotermisk
energi
Stimulera ökad solelproduktion
Ökad produktion och konsumtion av biogas
Verka för långsiktiga förutsättningar för biogas
Ökad produktion av biodrivmedel
Fortsatt utveckling av klimatsmart och effektiv
fjärrvärme
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Effektiva och
fossilfria
transporter

Stärk klimat- och energiperspektivet i och mellan kommunernas översiktsplanering
Lokalisera bebyggelse i lämpliga och strategiska lägen för minskad gods- och personbilstrafik
Skapa långsiktigt hållbara strukturer för bebyggelse, transporter och kommunikation
Lägg grunden för klimatsmart energiproduktion, distribution och konsumtion
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Effektiva och
fossilfria
bostäder och
fastigheter

Genomför energikartläggning för ökad energieffektivisering
Ställ energikrav i tillsynen
Utveckla energi- och klimatrådgivningen till
företag
Samverka för ökad resurseffektivitet genom industriell symbios
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Främja klimatrådgivning och kompetensutveckling i jord- och skogsbruket
Öka näringsåterföring via biogödsel från biogasproduktion
Stimulera produktion och utveckling av klimatsmarta livsmedel och förnybara material
Stimulera produktion och försäljning av förnybar energi och bränsle från skog och åker
Stimulera anläggande av våtmarker på mullrik
mark och utdikade torvmarker
Utveckla hållbarhetssäkrade skogsåtgärder
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Ställ och följ upp klimat- och energikrav i upphandlingar
Stimulera utvecklingsfrämjande upphandling/ innovationsupphandling
Utveckla offentliga inköp för minskad klimatpåverkan
Marknadsför satsningar inom klimat- och energiområdet
Prioritera fossilbränslefria tjänsteresor

Klimatsmart
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Hållbart
transportsystem

Beteendepåverkan för ett effektivt transportsystem
Ställ om till fossilfria drivmedel
Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafik
Bind samman Skåne med kollektivtrafik
Främja klimatsmarta godstransporter
Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning
Ta vara på den tekniska utvecklingen inom
transporter

Utveckla kunskap och samverkan för minskad
energianvändning och klimatpåverkan i fastighetssektorn
Stimulera klimatsmart byggande genom utvecklad leverantörsdialog
Nyttja energideklarationer som vägledning för
energieffektivisering
Utveckla energitillsynen av fastigheter
Utveckla och marknadsför klimat- och energirådgivningen
Använd offentliga byggnader som föredöme
för energieffektivisering och förnybar energianvändning

Skapa marknad för klimatsmarta lösningar
Öka behovsmotiverad forskning
Utveckla testmiljöer för energi- och klimatlösningar
Stimulera starka samverkansmiljöer och plattformar
Skapa, testa och implementera innovationer
för smarta hållbara städer
Förbättra rådgivning och information till företag
Attrahera medel och kompetens för innovativa
energi- och klimatlösningar
Säkerställ företagens kompetensförsörjning

Prioritera inköp av miljöbra mat
Främja avfallsförebyggande arbete
Stimulera ökad materialåtervinning
Minska matsvinn i hela livsmedelskedjan
Integrera hållbar utveckling i undervisningen
Öka livskvaliteten genom hållbara konsumtionsmönster
Stimulera en cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning
Utveckla en klimatväxlingsmodell för Skåne
Främja gröna finanser och investeringar
Utveckla en beräkningsmetod för konsumtionsbaserade utsläpp

Figur 1. Översiktlig bild av mål- och åtgärdsområden i klimat- och energistrategin. För utförligare beskrivning av mål
och åtgärder se respektive avsnitt i strategin.
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