
 

 

 

 

 
 

Pressinbjudan 
 

 Sölvesborgs kommun 
Vägvisare - för omställning till fossilfria fordon 

 
Sölvesborgs kommun har under åren 2012-2018 medverkat i GreenCharge-projektet, ett 
demonstrationsprojekt tillsammans med 25 medlemskommuner och landsting som syftar till att 
ställa om fordonsflottan att bli fossilfri. 
 
Projektet har förutom från medlemmarna fått stöd från bl.a. Energimyndigheten, Region 
Kronoberg, Region Blekinge, Region Jönköping, Regionförbundet i Kalmar län, samarbetsparter 
från näringslivet m.fl.   
 
Projektet har genomfört olika demonstrationer såsom energideklarationer på medlems-
kommunernas egna fordonsflottor, följt upp lokala handlingsplaner och mål och simulerat vad som 
skulle behövas i respektive medlemskommun för att det övergripande målet om en fossiloberoende 
fordonsflotta till år 2030 ska kunna uppnås. Detta har bl.a. resulterat i ökad kunskap om att det går 
att ställa om till fossiloberoende fordon och samtidigt spara ca 5-8% eller ca 30 Mkr per år hos 
medlemmarna i deras egna fordonsflottor. Att medlemskommunerna har väldigt ambitiösa mål att 
ställa om den egna fordonsflottan att vara fossilfri, i flera fall redan till år 2020. Att det är fullt 
möjligt för medlemskommunerna att nå dessa högt ställda egna mål, men att handlingsplanerna för 
att nå dit kan behöva förstärkas. Att vi med nuvarande åtgärder inte kommer att nå hela vägen till 
en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 hos medlemskommunerna som geografiskt område. Vi 
når en genomsnittlig reduktion på cirka 60% koldioxid till år 2030 jämfört med år 2010. Målet är 
att nå 70% besparing.  
 
Vi har även följt utvecklingen i medlemskommunerna som geografiskt område. Vi ser en ökning 
med ca 4900 fossiloberoende fordon, vilket motsvarar +30% de tre senaste åren. För Sölvesborgs 
kommun är motsvarande utveckling +214 fossiloberoende fordon och +37%.  
 
Sammanfattningsvis går utvecklingen framåt men tempot behöver höjas om det nationella målet 
om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 ska kunna uppnås. 
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GreenCharge-projektet avslutas nu med en Roadshow där alla medlemskommuner besöks och 
resultat under projekttiden presenteras för respektive kommun. 
 
6 oktober är vi i Sölvesborgs kommun. Pressinformation sker mellan kl 10.30-11.00. 
Plats: Havsudden (vid brofästet) i Sölvesborg. 
 
Medverkar gör bl.a. Willy Söderdahl, kommunstyrelsen, Helen Gårner, miljösamordnare, Ann-
Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare i kommunen och Jonas Lööf projektansvarig 
GreenCharge och verksamhetsledare Miljöfordon Sverige 
 
 
PS. Möt även GreenCharge och Miljöfordon Sverige på Havsudden (vid brofästet) i Sölvesborg 
mellan kl 10-14 där vi finns med utställning av el- och biogasbilar, elcyklar, eldriven moped, 
segway mm och besvarar frågor om gröna fordon och drivmedel.  

 
Varmt välkomna! 

   
Sölvesborgs kommun har kommit en bit på vägen i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.  Eftersom det 
slutliga målet med en fossilfri fordonsflotta inte är uppnått finns det fortfarande saker kvar att göra. GreenCharge-
projektet har identifierat tre områden för Sölvesborgs kommun att arbeta vidare med. De redovisas på följande sida.    
 
Miljöfordon Sverige som samordnat genomförande av GreenCharge-projektet hoppas att Sölvesborgs kommun 
fortsätter sitt engagerade arbete för grönare fordon. Tillsammans gör vi den gröna omställningen möjlig! 

 
 
Kontakt media: 
Jonas Lööf 
Projektansvarig GreenCharge och Miljöfordon Sverige 
Telefon: 0706-550771 
E-post: jonas@miljofordonsverige.se  
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