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Program 11 maj

• 09.00-09.30 

• Inledning, Sarah Nilson och Katrine Svensson Energikontor Sydost

• Projekten: Sol i Syd, Sol i fys och ENERSELVES, 

• Potential, solkarta, regionala mål i Blekinge

• Statistik solceller i Blekinge

• 09.30-10.10 Teknik & trender, Johan Lindahl Svensk Solenergi

• 10.10-10.30 Paus 

• 10.30-11.30 Solenergi i bebyggelsen/arkitekturen, Jouri Kanters LU/LTH

• 11.30-12.10 Ekonomi, Johan Lindahl Svensk Solenergi

• 12.10-13.00 Lunch

• 13.00-13.30 Presentation av solcellsanläggningen Olsgården, Kristian Olsér Ronnebyhus

• 13.30-15.00 Studiebesök på Olsgården (bussresa)



Energikontor Sydost

 Energieffektivisering

 Hållbara transporter

 Förnybar energi

• Icke vinstdrivande

• Kalmar, Kronoberg, Blekinge

• Projekt - finansieras av svenska 
myndigheter och EU



Sol i Syd    2016-2019 april

.

Stefan Olsson



Projektspecifika mål

• Kompetensutveckling i hela branschen

• Koncept framtagna för specifika branscher (småhus+industri)

• Info-material om säkerhet, upphandling, myndighetskrav etc

• Uppdaterade regional mål och handlingsplaner

• Inventering av branschen och sysselsättningspotential

• Årlig uppföljning av solcellsanläggningar

• Nytt nätverk i Blekinge = Solstrålarna inom   

www.godahus.se



Kontakter Sol i Syd!

www.solisyd.se

http://www.energikontorsydost.se/vindkraft
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ENERSELVES

Övergripande syfte med Interreg Europe:

 Nätverksbyggande mellan länder och regioner 

för att stimulera ekonomisk modernisering.

 Förverkliga EU-kommissionens initiativ 

”Regioner för ekonomisk omvandling”, 

regioner i nära samverkan med 

kommissionen utvecklar och sprider 

innovativa utvecklingsidéer.

 Huvudsakligen erfarenhetsutbyte och 

strategiarbete i regionala intressegrupper för 

att påverka policyer och strukturfonders 

innehåll.
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ENERSELVES

Vad?

 Underlätta för integration av 
förnybar energi i byggnader 
(selfconsumption)

 Bio, (vind), solel, solvärme och 
geothermik

 Påverka policyer så att integration 

av RES stöds, ERDF viktigast.

Hur?

 Utbyte av erfarenhet med andra 
regioner

 Intressentgrupp får utbildning, 
studieresor till andra regioner. 
Intresserad? Hör av dig!

Studiebesök i Badajoz, Spanien
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Projektpartners

Projektpartner förutom Energikontor Sydost är:

• Extremadura Energy Agency, Spanien

• Marshal Office of Świętokrzyskie Region, Polen

• Malta Intelligent Energy Management Agency 

(MIEMA), Malta

• Lazio Region, Italien

• Autonomous Region of Sardinia, Italien

• NorthEast Regional Development Agency, 

Rumänien



Project smedia

Thank you! 

Questions welcome

Solar panels on my house



Sol I FYS
.

Annica Lindh

Integrera solenergi i den fysiska planeringen i Blekinge län



Sol I FYS

• Projekttid: 2016-06-01 tom 2017-12-31

Solcellsblomma, laddningsstolpe, Visby: 
Foto Elvis Eckerberg

• Finansiär: Energimyndigheten

• Energikontor Sydost och 
Länsstyrelsen Blekinge, driver 
projektet

• Projektnamn: ”Integrera solenergi i 
den fysiska planeringen i Blekinge 
Län”



Sol i FYS

SYFTE

• Solkarta som tas fram över Blekinge skall ge fysiska 
planerare i Blekinge ökad kunskap att planera för 
förnybar energi

• Få fler att installera solenergi

• Genom workshops och utbildningar öka kunskapen hos 
Länsstyrelsen och kommunerna om hur man i den 
fysiska planeringen  skapar långsiktiga och hållbara 
förutsättningar för solenergi



Sol i FYS

• Solkartan är beställd, tas fram av Thyrens. 
Färdig i Maj

• Workshop, för planerare, för att samla in 
kunskap om vad som efterfrågas inför höstens 
utbildningstillfällen

• Utbildning 1: Början av September 2017

• Utbildning 2: Början av Oktober 2017

• Tillfällen för kommunerna under hösten att 
använda kunskapen i en planprocess

• Projektet slut i december

Solkartan.se



Tack!

www.energikontorsydost.se
/l/projekt/14717

http://www.energikontorsydost.se/vindkraft

