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Bakgrund, och varför ett 
nudgingseminarium?

Länsstyrelsen Blekinge
För att nå visionen om ett 
klimatneutralt Blekinge till 2045 krävs 
engagemang på alla nivåer och 
samverkan i länet.

Blekinges Klimat och Energistrategi
Målbild Engagera flera år 2020

Samhället har ändrats så att 
det är lätt att göra rätt miljöval
Människor har fått ökad 
kunskap om konsekvenser om 
sin konsumtion



Bakgrund, och varför ett
nudgingseminarium?

Blekinges Klimat och Energistrategi
Målbild Transporter 2020

Transporternas totala 
energianvändning är åter nere 
på 1990 års nivå
Minskat resande i personbilar 
har uppnåtts genom överföring 
till kollektivtrafik, bilpooler 
m.m.

Länsstyrelsen Blekinge
Klimat- och energistrategin är ett bra 
verktyg för den fortsatta utvecklingen av 
ett starkt regionalt klimatarbete som ger 
resultat.



Bakgrund, och varför ett
nudgingseminarium?

Ett hållbart Blekinge
Regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2017-2020

Fokusområde ”Hållbar livsstil” 
där tex konsumtion ingår och 
åtgärder som skall främja den 
samhällsförändring som krävs 
för att skapa ett hållbart 
samhälle

Länsstyrelsen Blekinge
Arbetet med det regionala 
åtgärdsprogrammet 2017-2020 är verktyg 
för att nå miljömålen.



Energikontor Sydost

Kommuner och regioner i Sydost tar år 1999  initiativ 
att bilda Energikontor Sydost bland annat för att bättre 
utnyttja EU:s bidrag till energiprojekt.

2007 ombildas Energikontor Sydost till aktiebolag.

Bolaget ägs av en förening där kommuner, landsting  
och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är 
medlemmar.

Energikontoren är en viktig 
del i EU:s energipolitik. 

Det finns 360 energikontor i 
EU, varav 15 i Sverige.

Bakgrund



Vi arbetar för era klimat- och energimål

• genom kampanjer, utbildningar, nätverk, förstudier, seminarier och 
demonstrationer.

• i hela Sydost. Vi har kontor i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och Växjö.
• med runt 25 energiexperter inom olika områden.



Energieffektivisering
• inom byggnation, 

renovering och 
installationer

• inom drift av industri och 
fastigheter

• genom 
beteendepåverkande 
åtgärder riktade till företag 
och offentlig verksamhet

Förnybar energi
• Biobränsle
• vindkraft
• solenergi
• Biogas

Hållbara transporter
• Hållbart resande
• Fordon och drivmedel
• Godstransporter

Offentlig sektor
• Lärande för hållbar 

utveckling
• Hållbar upphandling
• Borgmästaravtalet
• Stöd till medlemmar på 

strategisk nivå
• Samordning Energi- och 

klimatrådgivare

Verksamhetsområden



Ett hållbart 
energisystem 

i sydost

VisionMålÅtgärderMetoder

Ökad andel 
förnybar 

energi

Effektiv 
användning 

av energi

Långa och 
korta projekt 
och uppdrag

Inter-
nationellt

NationelltRegionalt

Energikontoret har ingen egen beslutanderätt i energi- och klimatfrågor.
Vår roll är istället att påvisa, påverka, stötta, och hjälpa att fatta beslut eller 
anamma ett beteende i företag, offentlig sektor och hos allmänheten.

Nätverk 
Seminarier 

Utbildningar

Analyser
Utredningar
Förstudier

Guider

Hemsida
Nyhetsbrev
Broschyrer

Remisser
Rapporter
Strategier Utvärdera

Omvärldsbevaka
Projektutveckla





Blekinges Klimat och Energistrategi 
och Ett hållbart Blekinge

Målbild Engagera flera år 2020
Samhället har ändrats så att det är 
lätt att göra rätt miljöval
Människor har fått ökad kunskap 
om konsekvenser om sin 
konsumtion

Länsstyrelsen Blekinge
För att nå visionen om ett 
klimatneutralt Blekinge till 2045 krävs 
engagemang på alla nivåer och 
samverkan i länet.

Nudging –
Energibesparing 
genom nya vanor
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