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Avtalsparterna siktar på att uppfylla 
och till och med överskrida EU-målet 
att minska CO2-utsläppen med 
20 % senast 2020 genom införandet 
av en Åtgärdsplan för hållbar 
energi inriktad på energieffektivitet 
och användning av lokala förnyelse-
bara energikällor.

För att uppfylla sina mål, åtar sig 
avtalsparterna att följa en rad steg:

Första steget är att utarbeta en grundläggande utsläppsin-
ventering och omsätta politiskt åtagande i konkreta åtgärder.
Avtalsparterna lämnar inom ett år från anslutningen in åtgärds-
planen samt nyckelresultaten av utsläppsinventeringen. Planen 
har utarbetats tillsammans med lokala intressenter samt invånare 
och godkänts av kommunstyrelsen. Den anger huvuddragen i de 
planerade åtgärderna. Avtalsparterna accepterar att övervaka 
och rapportera om åtgärdsplanens genomförande vartannat 
år efter inlämnandet.

Denna broschyr vill ge läsaren en överblick över utvecklings-
processen för åtgärdsplaner för hållbar energi. Den ger insyn 
i de viktigaste elementen i en åtgärdsplan samt presenterar 
kortfattat inlämnings- och bedömningsförfarandena. Följande 
sidor innehåller inspirerande exempel och konkreta tips för att 
börja utvecklingen och genomförandet av åtgärdsplanen.

PROCESSEN MED BORGMÄSTARAVTALET STEG FÖR STEG

Utveckling av er åtgärdsplan – i nära samar-
bete med lokala intressenter och invånare

Utarbetande av er grundläggande utsläppsin-
ventering 

Inrättande av er borgmästaravtalsgrupp

De� nition av er långtidsvision

Genomförande av era policyer 
och åtgärder för CO2-minskning

Övervakning och rapportering av era 
framsteg STEG  2  Inlämning av er 

åtgärdsplan för hållbar energi

STEG  3  Inlämning av er 
genomföranderapport

STEG  1  Undertecknande av borgmästaravtalet Komma igång

Öve
rvakning och feedback
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Genomförande
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EN FLEXIBEL METODRAM FÖR ÅTGÄRDER

ENKELHET, FLEXIBILITET OCH JÄMFÖRBARHET!

Borgmästaravtalet erbjuder en omfattande metodram för 
utveckling och genomförande av åtgärdsplanen.

Borgmästaravtalets metod är utvecklad i samarbete med Euro-
peiska kommissionens Gemensamma forskningscenter, baseras 
på den konkreta erfarenheten hos en grupp praktiskt verksamma 
som består av lokala myndigheter och experter och vilar på en 
solid teknisk och vetenskaplig grund. Den föreslagna metoden, 
koncepten och principerna följer så långt möjligt internationella 
och europeiska standarder (t.ex. utsläppsfaktorerna från FN:s 
klimatpanel, IPCC, eller europeisk referensdatabas för livscy-
kelanalys, LCA).

Genom att den är flexibel och anpassad till lokala förhål-
landen erbjuder borgmästaravtalets metod en gemensam 
rapporteringsram – i form av internetmallen för åtgärdsplan för 
hållbar energi – med vars hjälp lokala myndigheter kan jämföra 
resultat med varandra (t.ex. inom en lokal myndighet över tid 
och mellan lokala myndigheter med liknande egenskaper). Varje 

TEKNISKT STÖDMATERIAL FÖR BORGMÄSTAR-
AVTALET

•	 Guiden ”Hur man utvecklar en åtgärdsplan för hållbar 
energi” oerbjuder stegvis vägledning samt konkreta 
rekommendationer om de kompletta processerna för inven-
tering samt åtgärdsplaner. Den defi nierar nyckelprinciperna 
om redovisnings- och rapporteringsprocesserna för koldioxid 
(ekvivalenter). Den ger även kommuner tekniska exempel på 
energieffektivitet samt åtgärder för förnyelsebar energi som 
kan genomföras lokalt.

•	 Åtgärdsplansmallen iär ramen som parterna använder 
för att rapportera lokala CO2-utsläppsdata samt nyckel-
åtgärder för att minska klimatförändringarnas effekter. 
Detta interaktiva webbaserade verktyg fylls i direkt på 
engelska av parterna, och skapar en stomme av individuella 
planer samt ger samlad statistik online. Mallen ges med 
relevanta anvisningar (på EU-språken) som hjälper parterna 
att samla in och analysera data strukturerat och systematiskt.

LÄS MER  
Allt material fi nns tillgängligt i borgmästaravtalets webb-
platsbibliotek på:
www.borgmastaravtalet.eu/support/library_sv.html

avtalspart kan fritt använda det verktyg den bedömer lämpligt 
för sina syften. Avtalsparten måste dock säkerställa att den 
rapporterade inventeringen väl uppfyller borgmästaravtalets krav 
som anges nedan.

© Shutterstock

•	 Genomföranderapportmallen baseras på åtgärdsplans-
mallen och underlättar uppföljningen av genomförandet av 
åtgärdsplanen. Mallen fi nns tillgänglig från 2012 tillsammans 
med ett förklarande dokument och blir nyckelinstrumentet 
för avtalsparter för övervakning och rapportering av 
framsteg.
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ÅTGÄRDSPLANEN FÖR HÅLLBAR ENERGI I KORTHET

Åtgärdsplanen är nyckeldokumentet som visar hur avtalsparten 
ska nå åtagandet senast 2020. Den bygger på konceptet inte-
grerad planering och holistiskt tillvägagångssätt för lokala 
energisystem som fokuserar på att minska energiefterfrågan 
inom viktiga verksamhetssektorer och använder lokala förny-
elsebara energiresurser för att matcha lokal energiefterfrågan.

INNEHÅLL – VAD INNEHÅLLER PLANEN?

•	 Nyckelresultaten från den grundläggande utsläppsinven-
teringen, som anger nuvarande energiförbrukningsnivå 
samt identifierar de huvudsakliga CO2-utsläppskällorna – 
Var är ni?

•	 En långtidsvision som specificerar det övergripande 
CO2-utsläppsmålet som planeras för 2020 samt de priori-
terade åtgärdsområdena – Vart vill ni gå?

•	 En rad åtgärder på kort och medellång sikt som ska vidtas 
under genomförandeperioden, tillsammans med tidsramar 
och tilldelade ansvarsområden för att uppnå det uppsatta 
målet – Hur kommer ni dit?

  TILLÄMPA ETT INTEGRERAT TILLVÄGA                                                                
  GÅNGSSÄTT 

”I Friedrichshafen sätter vi klimat- och energiaspekter högst 
upp på stadsplaneringsagendan. Systemet för kommunal 
områdesutveckling i Tyskland medger att vi tar fram speci-
fikationer för energiförsörjning såväl i nya byggnadsområden 
och industriområden som för rörligheten i framtiden.
[...] Vi ser till att skapa en stad med korta transportvägar med 
ett avancerat stadsbussystem. I dag anger planeringen för 
markanvändningen riktningen för energiförbrukningen under 
de kommande årtiondena!” Andreas Brand, borgmästare 
i Friedrichshafen (Tyskland)

   STÄLLA UPP AMBITIÖSA VISIONER
 
”I Beckerich blev utvecklingen av åtgärdsplanen ett viktigt 
steg för att förnya våra strävanden. Den visade att vi alltid 
kan förbättra vårt arbete, och att energibesparingar har fått 
högsta prioritet för att uppnå vår målsättning: energiauto-
nomi.” Camille Gira, borgmästare i Beckerich (Luxem-
burg)

MÅLSÄTTNINGAR FÖR PLANEN

•	 Säkerställa långsiktigt politiskt åtagande – åtgärdsplanen 
är ett strategiskt policydokument godkänt av kommun-
styrelsen (eller motsvarande beslutsorgan).

•	 Omsätta strategin i konkreta åtgärder samt allokera mänsk-
liga och finansiella resurser för genomförandet av åtgärderna 
– åtgärdsplanen är ett operativt instrument.

•	 Engagera de lokala aktörerna i hela processen, från utarbe-
tande till genomförande – åtgärdsplanen är ett kommunika-
tionsverktyg gentemot intressenter och invånare.

RÄCKVIDD

Åtgärdsplanen bör ange en rad sammanhängande åtgärder som 
omfattar alla viktiga verksamhetssektorer (offentliga och privata). 
I princip förutses de flesta åtgärdsplanerna omfatta sektorerna 
som ingår i inventeringen:

Lokala myndigheter har begränsat inflytande på industrin och 
måste själva besluta om att inkludera denna sektor i planen 
(anläggningar som omfattas av ETS1 är undantagna).

VIKTIGA MÅLSEKTORER

ANDRA REKOMMENDERADE SEKTORER

Transporter
(kollektiva, privata, 
kommersiella)

Industrier
( E T S 1 u n d a n -
tagna)

Småskalig
lokal produktion av
förnyelsebar energi

Planering för 
markanvändning

Arbeta med invånare 
och lokala intressenter

Andra
(avfalls- o. avlopps-
hantering)

Offentlig upphandling

Byggnader, utrustning 
o. anläggningar 
(kommunala, 
icke-komm., bost.fast.)

Åtgärdsplanen bör även baseras på åtgärdsområden där den 
lokala myndigheten har en specifik roll – som planerare, motiva-
tionsgivare, konsument och ibland producent – som t.ex.:

1 ETS – EU:s system för handel med utsläppsrätter

© Shutterstock
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Den grundläggande utsläppsinventeringen är en nödvändig 
komponent i åtgärdsplanen och ger en tydlig bild av ”var ni 
är” dvs. en beskrivning av den lokala myndighetens aktuella 
situation vad avser energiförbrukning och CO2-utsläpp. Den 
lägger grunden för utarbetandet av åtgärdsplanen. Med hjälp 
av inventeringen kan den lokala myndigheten identifiera de 
prioriterade åtgärdsområdena och möjligheterna att nå sitt 
CO2-utsläppsminskningsmål. Den är till hjälp vid urval och prio-
ritering av åtgärder. Övervakning av utsläppsinventering ska 
ske regelbundet för att bedöma de potentiella utsläppsminsk-
ningarna för de genomförda åtgärderna.

  FÖRLITA SIG PÅ EN OMFATTANDE INVENTERING
 
”Jag tror att bra utsläppsinventeringar och en vetenskaplig 
grund är nyckeln till alla framgångsrika insatser. Genom att 
från början förstå räckvidden för och konsekvenserna av 
sina åtaganden, har kommunerna bättre utsikter att infria 
sitt löfte och genomföra ambitiösa åtgärder.” Frank Smeets, 
biträdande miljöminister i provinsen Limburg (Belgien), 
regional samordnare

RÄCKVIDD

Borgmästaravtalet har huvudsakligen ett regionalt tillvägagångssätt, som ser på utsläpp med samband till förbrukning och 
produktion av energi (om tillämpligt) i den lokala myndighetens geografi ska område.

BEGREPP I GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING

CO2N2O CH4

Direkta utsläpp genom bränsle-
förbränning inom området

Andra direkta 
utsläpp
som uppkommer 
inom området,
beroende på val av
inventeringssektorer

(Indirekta) utsläpp genom 
produktion av energi som förbrukas 
inom området
oavsett produktionsplats
för elektriciteten

Byggnader, utrustning
o. anläggningar 

(kommunala,
icke-komm., bost.fast.)

Transporter 
(kollektivtrafi k, privata, 

kommersiella)

Industrier
ETS är undantagna

(valfritt)

Anläggningar för
avfalls- o. 
avlopps-

vattenhantering
(valfritt)

Anläggningar för
lokal energialstring
(elektricitet ≤ 20 MW,

värme/kyla om tillämplig)
ETS är undantagna

COGENE-
RATION

K O M M U N E N S  G E O G R A F I S K A  O M R Å D E

POWER 
PLANT

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING – GRUNDEN FÖR 
ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

Enheter 
som ska 
rappor-
teras

”Standardutsläppsfaktorer” (IPCC) – täcker CO2-utsläpp som uppkommer genom energiförbrukning inom den lokala myndighetens 
geografi ska område, antingen direkt genom bränsleförbränning i området eller indirekt genom bränsleförbränning knuten till el/värme/
kyla som produceras utanför, men förbrukas innanför, det geografi ska området.
Livscykelfaktorer – täcker den totala livscykeln för varje energibärare, dvs. omfattar både utsläpp genom bränsleförbränning och 
utsläpp i hela energiförsörjningskedjan (utvinning, transport, bearbetning).

1990 är det rekommenderade referensåret i de fl esta internationella standarderna (Kyotoprotokollet, IPCC:s bedömningsrapporter).
Den lokala myndigheten ska dock välja det år som kan ge de mest uttömmande och de säkraste uppgifterna.

Ton CO2 2 – om den lokala myndigheten väljer att rapportera enbart CO2-utsläppen.
Ton CO2-ekv. – om den lokala myndigheten väljer att inkludera andra växthusgaser som CH4 och N2O. Omvandla andelen CH4 och 
N2O till CO2-ekvivalenter genom att multiplicera utsläppet av en växthusgas med dess effekt på den globala uppvärmningen.

Utsläpps-
faktorer

Basår
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INSAMLING OCH ANALYS AV DATA

  Worms, Tyskland ca. 83 000 invånare

Datainsamling oinnebär ofta en betydande utmaning vid 
utformningen av den grundläggande utsläppsinventeringen. För 
att utarbeta sin utsläppsinventering sökte staden Worms samar-
bete med den lokala energileverantören och andra intressenter 
genom att anordna fl era ”mötesdagar”. Detta blev ett tillfälle för 
att organisera ett bredare och mer effektivt samarbete bland 
deltagarna. Samarbetsprocessen blev särskilt framgångsrik: 
den lokala myndigheten kunde från el- och gasleverantörerna få 
korrekta och uttömmande energiförbrukningsdata med samband 
till de stora byggnaderna, anläggningarna och industrierna. 
Dessutom kunde sotarföreningen och det kommunala fastighets-
bolaget tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om energiförbrukning 
för privathushåll samt ytterligare information om alla befi ntliga 
värmesystem.

Utsläpp från transportsektorn baserades på prestanda och 
bränsleförbrukning för de fordon som kördes inom området. För 
att få in saknade uppgifter, genomfördes stickprovsundersök-
ningar i området, främst för att mäta privat trafi k (dvs. antal bilar, 

körda kilometer osv.).
Beräkningsverktyget (ECORegion) var till mycket stor hjälp 
genom att det tillhandahöll en solid metod och relevanta omräk-
ningsfaktorer.
Inventeringar genomfördes över sex år, från 2004 till 2009, och 
de identifi erade de viktigaste CO

2-utsläppskällorna och deras 
respektive minskningspotentialer.

TILLÄMPA ETT SCENARIOBASERAT TILLVÄGA-
GÅNGSSÄTT OCH UTVECKLA EN STRATEGISK 
MILJÖBEDÖMNING 

  Dublin, Irland ca. 506 000 invånare

Det scenariobaserade tillvägagångssättet återfinns i många 
åtgärdsplaner som t.ex. i Dublins åtgärdsplan, som beaktar tre 
olika scenarier för 2020.

Scenariot med oförändrad politik beskriver en ”ingen-åtgärd-
prognos”, medan de båda andra scenarierna analyserar effek-
terna av några särskilda åtgärder. Scenario 1 föreslår åtgärder 
som enkelt kan genomföras både vad avser kostnad och omfatt-
ning, medan Scenario 2 är ett långsiktigt högkostnadsscenario.

Baserat på dessa scenarier drar Dublins åtgärdsplan tydligt upp 
huvuddragen för livskraftigheten för den lokala myndighetens 
CO2-minskningsmål för 2020 och lyfter fram utmaningarna som 
måste övervinnas för att uppfylla åtagandena.

En strategisk miljöbedömning2  genomfördes också för att 
integrera miljöaspekter (dvs. biologisk mångfald, befolkning, 
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, 
materiella tillgångar, kulturarv och landskap) i åtgärdsplanen.

IDENTIFIERA DE EXTERNA VARIABLERNA SOM 
PÅVERKAR ENERGIFÖRBRUKNING
 
  Barcelona, Spanien ca. 1 628 000 invånare

En omfattande granskning av den lokala myndighetens nuva-
rande situation avseende energiförbrukning, CO2-utsläpp och 
andra socioekonomiska faktorer är nödvändig för att identifi era 
dess prioriterade åtgärdsområden. Barcelonas åtgärdsplan 
erbjuder en utförlig analys av externa variabler som kan påverka 
energiförbrukning, som t.ex. befolkning, bebyggd area och 
bruttonationalprodukt (BNP). Analysen av BNP har möjliggjort 
för Barcelona att identifi era en viss isärkoppling av ekonomisk 
tillväxt och energiförbrukning under utvärderingsperioden.

2 Se direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan för mer information.

INSPIRATION FÖR UTARBETANDE AV ÅTGÄRDSPLAN FÖR 
HÅLLBAR ENERGI

elektri-
citet bensin fotogen fjärrvärme geotermisk värme
bränsle diesel gas ved sol

0

2

4

6

8

10

12

14
t CO2/år

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
8

1
9

9
6

2
0

0
0

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
9

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

re
fe

re
ns

an
ta

l

re
fe

re
ns

an
ta

l

re
fe

re
ns

an
ta

l

re
fe

re
ns

an
ta

l

re
fe

re
ns

an
ta

l

W
or

m
s

W
or

m
s

W
or

m
s

W
or

m
s

W
or

m
s

2004 2005 2006 2007 2008



14 15

IDENTIFIERA MÄNSKLIGA OCH FINANSIELLA 
RESURSER FÖR VARJE ÅTGÄRD

  Riga, Lettland ca. 750 000 invånare

I åtgärdsplanen bör varje åtgärd definieras väldigt konkret. Rigas 
åtgärdsplan definierar tidsramar för genomförande och tilldelar 
tydliga ansvarsområden. Den identifierar även finansiella 
resurser och potentiella finansieringskällor för utveckling 
och genomförande av åtgärderna – se nedan för några exempel:

FÅ MED DE LOKALA INTRESSENTERNA 

  Mulhouse Alsace Agglomération, 
Frankrike ca. 252 000 invånare

Åtgärdsplanen för Mulhouse 
Alsace Agglomération är resul-
tatet av en bred dialog med 
lokala intressenter. Redan 2007 
inrättade stadsgemenskapen en 
”rådgivande styrelse” för att bistå 
vid utveckling och genomförande 
av åtgärdsplanen. Styrelsen har 

f.n. runt 100 medlemmar (valda företrädare och delegater från 
relevanta avdelningar, exporter, förbund, universitet, företag 
och invånare). Regelbundna möten uppmuntrar utbyte av 
erfarenheter/kunnande, säkerställer tvärsektoriellt samarbete 
och medger att man förenar ansträngningarna mot en större 
förståelse för lokala frågor. Den rådgivande styrelsen deltar i 
viktiga steg i processerna med utarbetande, genomförande, 
övervakning och bedömning av åtgärdsplanen. Tack vare denna 
öppna process med allmänt deltagande har lokala intressenter 
funnit ett nytt sätt att föra ut sina idéer och förslag.
Invånarna involveras också genom flera regelbundet återkom-
mande, medvetandehöjande åtgärder (informationsdagar, 
offentliga möten, utställningar osv.). Olika slags kampanjmate-
rial har tagits fram lokalt för att mobilisera invånarna, som t.ex.  
broschyren ”Clima’ctor” eller ”Climatebox” (med en vattenspa-
rande kran, ett vattensparande duschhuvud, tre lågenergilampor 
osv.).

UTVECKLA INDIKATORER FÖR ENERGIPRESTAN-
DAÖVERVAKNING

  Maranello, Italien ca. 17 000 invånare

Att identifiera övervakningsindikatorer hjälper kommunen att 
bedöma huruvida den är på rätt spår eller inte för att uppnå 
sina mål. Maranellos åtgärdsplan är en uppsättning indikatorer 
för att övervaka genomförandet av varje åtgärd – se nedan för 
några exempel:

Åtgärd Genomfö-
randetid

Ansvarig för 
genomförande

Finansiering som 
krävs (mn euro)

Potentiell finansieringskälla

Energibesiktningar och 
omfattande renovering 
av 6 000 flerlägen-
hetshus

2009-2020
Lägenhetsägarfören-
ingar, befullmäktigade 
personer

3,4 (besiktningar) 
+ 872 (renovering)

Kommunbudget, strukturfonder, låneresurser, 
löpande fond, nationellt och kommunalt 
stöd, energitjänstföretag (ESCO), kommunalt 
energitjänstföretag  (MESCO)

Renovering av 
belysningssystem på 
stadsgator och i parker

2010-2020
Kommunen Riga, 
”Rigas gaisma”-
kontoret

2,84 Kommunbudget, strukturfonder

Upprättande av ett 
nätverk av laddnings-
stationer för el- och 
hybridbilar i Riga stad

2011-2020
”Latvenergo” 
(värmeleverantör, 
ägare till 2 kraftvär-
meverk i Riga)

14,19 Strukturfonder, finansiering från 
”Latvenergo”, kommunbudget

LÄS MER   
Borgmästaravtalets tematiska broschyr ”Inspirerande finan-
sieringssystem – Något att fundera på för avtalsparter” 
http://www.borgmastaravtalet.eu/support/library_
sv.html

Åtgärd Föreslagna indikatorer

Omorganisera kollektivtra-
fiken för turister

Antal turister som nyttjar 
kollektivtrafiken

Utbyggnad av cykelvägar Körsträcka  (km)

Installation av solcellssystem på 
offentliga byggnader Installerade MWp

Genomförbarhetsstudie för 
utveckling av ett område 
med hållbara byggnader

Energiförbrukning för 
de renoverade byggna-
derna (kWh/m2)

LÄS MER
Onlinekatalog över åtgärdsplaner för hållbar energi:
http://www.borgmastaravtalet.eu/actions/sustainable-
energy-action-plans_sv.html
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”WATTJÄGARE” – ENERGIBESIKTNING

 Cascais, Portugal

Åtgärdsområde: Kommunala, icke-kommunala byggnader, 
bostadsfastigheter 
Ansvarig avdelning: Cascais kommunala energikontor
Genomförande (start-/sluttid): 2008 och framåt

Beskrivning av åtgärden: 
Projektet ”Caça Watts” är inriktat på 
att ge invånarna stöd om hur man 
kan spara energi och pengar. Genom 
projektet genomför det kommunala 
energikontorets tekniker energibesikt-
ningar i byggnaderna. Syftet är att mäta 
energianvändningsmönster och att med 
hjälp av en värmekamera göra en analys 
av temperaturnivåerna för byggnadens 
ytterhölje. Baserat på insamlade data 
under energibesiktningen och utifrån 
en analys av energiräkningar avger 

teknikerna efteråt ett tekniskt 
utlåtande, som rekommen-
derar förbättringsåtgärder för 
att spara energi. Denna tjänst 
erbjuds till en låg kostnad för 
att täcka driftskostnaderna 
och för att främja initiativet. 
Varje år genomförs cirka 
100 energibesiktningar i 
kommunen Cascais.

BYGGA EN CYKELVÄG FÖR ATT MINSKA MOTORI-
SERADE ARBETSRESOR

  Città di Castello, Italien

Åtgärdsområde: Transporter
Ansvarig avdelning: Bygg- och anläggningsarbeten, underhåll 
och miljö
Genomförande (start-/sluttid): 1999–2011

Beskrivning av åtgärden:
Åtgärden är inriktad på att främja 
cykling från stadens centrum til l 
kommunens norra del (industriområdet 
Cerbara). Vägen blir 3,1 km lång och 
den förväntas användas av 250–500 
personer per dag, vilket minskar bilan-
talet i trafi k med 150–300. Cykelvägen 
används främst för resor mellan bostad 
och arbetsplats och omfattar en järn-
vägsstation där ett system för cykeldel-
ning ska inrättas inom en nära framtid.

GRÖNA DAGHEM

  Bistrita, Rumänien

Åtgärdsområde: Kommunala byggnader och anläggningar, lokal 
produktion av förnyelsebar energi
Ansvarig avdelning: Kommunen
Genomförande (start-/sluttid): 2011–2016

Beskrivning av åtgärden:
Åtgärden syftar till att vid sju daghem 
ersätta värmesystem och varmvat-
tenberedare som drivs med naturgas 
med två förnyelsebara energitekniker: 
geotermiska värmepumpar och 
solpaneler. Samtidigt kommer förbätt-
ringar att genomföras i daghemmens 
värmeisolering. De som direkt berörs är 
300 barn och lärare för varje daghem. 
Behovet av att genomföra en åtgärd 
motiveras av den höga efterfrågan 
på värme (239 kWh/m2/år)  som 
daghemmen f.n. ställs inför.

VIKTIGA 
SIFFROR

 Förväntad 
CO2-utsläpps-
minskning: 27,68 t 
CO2-ekv./år
 Förväntad ener-

gibesparing: 75 000 
kWh/år 
 Uppnådda ekono-

miska inbesparingar: 
99,5 euro/år per 
hushåll
 Investeringskostnad: 
55 000 euro
Finansieringskällor: 
Kommunen och 
kommunalt energi-
kontor

VIKTIGA 
SIFFROR 

  Förväntad 
CO2-utsläppsmins-
kning: 50,5 t CO2/år 
per daghem 

 Förväntad ener-
gibesparing: 
250 MWh/år per 
daghem för inköpt 
naturgas

 Förväntade ekono-
miska inbesparingar: 
5 050 euro/år per 
daghem

 Finansieringskällor: 
Kommunen och 
Nationell miljöfond

VIKTIGA 
SIFFROR

  Förväntad 
CO2-utsläppsmins-
kning: 108 t CO2 
ekv./år

 Förväntad ener-
gibesparing:
450,1 MWh/år

 Investerings-
kostnad:
200 000 euro

 Finansieringskällor:
Kommunen och 
Miljöministeriet

Källa: Cascais Energia

ÅTGÄRDER I STRÅLKASTARLJUSET
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ÖKA ENERGIMEDVETENHETEN GENOM SMART 
MÄTNING

 Sabadell, Spanien

Åtgärdsområde: Informations- och 
kommunikationsteknik (ICT) 
Ansvarig avdelning: Kommunen 
Genomförande (start-/slutt id): 
2010–2020

Beskrivning av åtgärden: 
Ett år efter anslutningen till borg-
mästaravtalet lanserade staden en 
inhemsk energisparande pilotkampanj, 
som erbjuder hushållen möjligheten 
att under en sexmånadersperiod låna 
en smart mätanordning. Femtioett 
hushåll anmälde sig att delta frivil-
ligt i detta pilotprojekt, ett antal som 
förväntas öka till över 100. Den smarta 

mätanordningen installerades utan kostnad av kommunen, och 
användarna har erbjudits fri support via ett callcenter. Mätaren 
producerar data i realtid om energiförbrukning (i kWh), kostnader 
(i euro) och om CO2-utsläpp (i ton CO2), så att hushållen kan få 
en riktig uppfattning om hur mycket deras dagliga aktiviteter 
påverkar miljön och deras energiräkningar.

INSTALLATION AV EN KRAFTVÄRMEAN-
LÄGGNING

  Moldava nad Bodvou, Slovakien

Åtgärdsområde: Lokal produktion av förnyelsebar energi
Ansvarig avdelning: Bolaget Cofely (fjärrvärme-nätoperatören) 
Genomförande (start-/sluttid): 2010–2020

Beskrivning av åtgärden:
De tidiga ansträngningarna av Moldava 
nad Bodvou var att minska kolbero-
endet för driften av det lokala värme-
systemet. De beställde en kraftvärme-
anläggning, som ska leverera värme 
till staden via ett fjärrvärmenätverk (för 
uppskattningsvis 2 100 lägenheter i 
staden) samt elektricitet för offentlig 
belysning.

BYTE AV LAMPOR FÖR OFFENTLIG BELYSNING 
TILL LED-TEKNIK
 

 L’Estany, Spanien

Åtgärdsområde: Kommunal offentlig belysning
Ansvarig avdelning: Borgmästarens kansli och Miljöavdelningen
Genomförande (start-/sluttid): 2010

Beskrivning av åtgärden: 
L’Estany ändrade nyligen kommunens 
system för offentlig belysning till LED-
teknik (lysdioder). I den medeltida 
stadskärnan har enbart glödlampor 
bytts ut, för att bevara det historiska 
utseendet och arvet, medan man på 
större vägar och gator har bytt ut hela 
systemet. Som ett resultat av installa-
tionen av 219 lysdioder har den slutliga 
energiförbrukningen minskats med 

VIKTIGA 
SIFFROR

  Förväntad 
CO2-utsläppsminsk-
ning: 144,6 kg CO2/
år per hushåll

 Förväntad ener-
gibesparing: 134 
kWh/person/år

 Investerings-
kostnad:
34 000 euro

 Finansieringskällor:
Kommunen och 
Kataloniens 
regionala regering

VIKTIGA 
SIFFROR

 Förväntad 
CO2-utsläppsmins-
kning: 11 378,2 t 
CO2/år 

 Förväntad ener-
gibesparing: 10 953,9 
MWh/år 

 Förväntad 
förnyelsebar energi: 
19 130 MWh/år 

 Finansieringskällor: 
10 000 000 euro

Källa: Kommunen Sabadell

Källa: Carles Roman

VIKTIGA 
SIFFROR

 Förväntad 
CO2-utsläppsminsk-
ning: 35,69 t CO2/år

 Förväntad ener-
gibesparing: 80,56 
MWh/år

 Investeringskostnad:
51 000 euro

 Finansieringskällor:
Kommunen och 
provinsen Barce-
lona

LÄS MER 
Onlinekatalog över riktmärken för arbetet (Benchmarks of 
Excellence): 
http://www.borgmastaravtalet.eu/actions/benchmarks-
of-excellence_sv.html

75 %. Denna hållbara övergång fi ck fi nansiellt stöd av provinsen 
Barcelona, som är regional samordnare.

Genomförande av åtgärdsplanen – Vilka 
är fördelarna?

 Nya jobb skapas lokalt
 Lägre energiräkningar för invånarna
 Behagliga levnadsförhållanden
 Offentliga medel används effektivare …
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BEDÖMNING AV ÅTGÄRDSPLANEN – MOT TILLFÖR-
LITLIGA OCH JÄMFÖRBARA RESULTAT

Efter inlämningen skickas åtgärdsplansmallen och hela åtgärds-
plansdokumentet till kommissionens Gemensamma forsknings-
center (GFC), som ansvarar för bedömningsförfarandet:

1. KVALIFIKATIONSKONTROLL
säkrar kvaliteten på avtalsparternas åtgärdsplaner

För att åtgärdsplanen ska berättiga till stöd, måste den uppfylla 
följande kriterier:  

Åtgärdsplanen måste vara godkänd av kommunstyrelsen 
(eller motsvarande offi ciellt organ). 

Åtgärdsplanen måste specificera 
CO2-utsläppsminskningsmålet 
(minst 20 % senast 2020).

Åtgärdsplanen måste ange utsläpps-
inventeringens viktigaste resultat 
som täcker minst 3 av 4 nyckelsek-
torer*. 

Åtgärdsplanen måste innehålla en 
trovärdig uppsättning åtgärder, som 
täcker minst 2 av 4 nyckelsektorer*.

Åtgärdsplansmallen måste vara 
korrekt ifylld (gröna fält är obligatoriska) och överensstämma 
med den kompletta åtgärdsplanen.

INLÄMNING AV ÅTGÄRDSPLAN

•	 NÄR?  Inom ett år från anslutningen – referensdatumet är 
det som anges på kommunstyrelsens offi ciella resolution.

•	 HUR OCH VAR?  Via borgmästaravtalets onlineinlämnings-
system (”Mitt avtal”).

•	 VAD? Både åtgärdsplansdokumentet och mallen.

HUR GÖR MAN KONKRET? 

1. Gå till ”Mitt avtal” på http://www.eumayors.eu/myco-
venant/ och logga in.

2. Ladda upp hela åtgärdsplansdokumentet, vederbör-
ligen godkänt av kommunstyrelsen (eller motsvarande 
organ), som pdf på ert nationella språk och/eller engelska.

3. Fyll i ”åtgärdsplansmallen” online på engelska – mallens 
syfte är att sammanfatta resultaten av den grundläggande 
utsläppsinventeringen och åtgärdsplanens viktigaste delar.
Den måste fyllas i noggrant och tillräckligt utförligt för att 
väl återspegla åtgärdsplanens innehåll. Ett särskilt instruk-
tionsdokument för ifyllning av mallen samt en kopia på 
åtgärdsplansmallen (pdf och Excel-format) fi nns i borgmäs-
taravtalets webbplatsbibliotek på http://www.eumayors.eu/
support/library_en.html.

4. Gå till avsnittet ”skicka in er åtgärdsplan” och klicka på 
”skicka in er åtgärdsplan”.

*NYCKELSEK-

TORER

1) Kommunala 
byggnader, utrust-
ning/anläggningar
2) Icke-kommunala 
byggnader, utrust-
ning/anläggningar
3) Bostadsfastig-
heter
4) Transporter

Inlämning 
av mall för 

åtgärdsplan

Justeringar och 
ny inlämning

INLÄMNING ÅTGÄRDSPLAN
(av avtalsparten)

BEDÖMNING ÅTGÄRDSPLAN
(av Gemensamma forskningscentret)

Uppladdning 
komplett 

åtgärdsplan 
(pdf)

Kvali/� kations/
kontroll

Data/enhetlig-
hets/

kontroll

Publicering av resultat av 
inventering och åtgärds-
plan under avtalspartens 

pro� l

Feedbackrapport skickas 
till avtalsparten

Om åtgärdsplanen inte kvali� c
erar sig

ÖVERSIKT ÖVER FÖRFARANDENA FÖR INLÄMNING AV 
ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI SAMT BEDÖMNING
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2. DATAENHETLIGHETSKONTROLL
säkrar kvaliteten på avtalsparternas inventeringar

Eftersom det krävs att en mängd data hanteras när den grundläg-
gande utsläppsinventeringen resp. åtgärdsplanen ska fyllas i, kan 
det lätt smyga sin in fel. Därför är överensstämmelsekontrollen 
av uppgifterna i åtgärdsplanen ett nödvändigt moment i bedöm-
ningsprocessen. Exempelvis jämförs de inlämnade siffrorna med 
andra relevanta data – främst från nationell statistik – för att 
upptäcka eventuellt bristande överensstämmelse (t.ex. data om 
storleksordning, fel i utsläppsfaktorer osv.).

FEEDBACKRAPPORT 

Efter bedömningsförfarandet får avtalsparten en feedbackrap-
port. Den innehåller de viktigaste analysresultaten och – om det 
är tillämpligt – rekommendationer om hur åtgärdsplanen kan 
förbättras. 

AVTALSPARTERNAS ONLINEPROFIL – SKAPAR 
SYNLIGHET FÖR AVTALSPARTERNAS INSATSER

Så snart åtgärdsplanen har bedömts av GFC visas de viktigaste 
resultaten på borgmästaravtalets webbplats. Den resulterande 
katalogen över åtgärdsplaner – tillgänglig på webbplatsen – ger 
en snabböversikt, med siffror och diagram, över åtgärdsplanens 
nyckelaspekter och möjliggör synlighet, öppenhet och jämför-
barhet för resultaten och även datautbyte. Planens viktigaste 
inslag är totalt CO2-utsläppsminskningsmål, energiförbrukning 

och CO2-utsläppsdata samt ett urval nyckelåtgärder som anges 
i åtgärdsplanen. Varje avtalspart har en egen webbsida avsedd 
för att visa upp höjdpunkterna i åtgärdsplanen och därigenom 
motivera andra att följa efter.

Onlineprofiler för avtalsparter 
– Vilka är fördelarna?

 Synliggöra avtalsparter och deras åtgärder för 
och utanför borgmästaravtalets gemenskap.

 Låta alla få veta om avtalsparternas viktigaste 
insatser och bidrag till den lokala övergången till 
hållbara energisystem.

 Möjliggöra ett öppet erfarenhetsutbyte om 
genomförda åtgärder.

 Uppmuntra till självbedömning.
 Bli inspirerad av andra åtgärdsplaner och/eller 

inspirera andra städer.

(…)
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RSS 

Avtalsparterna kan använda detta onlineforum (på borgmäs-
taravtalets lösenordsbegränsade webbplatsavsnitt) för att ställa 
frågor, som kan besvaras av avtalsparter eller av Helpdesk. Det är 
en onlineplattform där parterna kan diskutera hinder och åtgärder, 
dela med sig av framgångar/lärdomar, identifi era återanvändbara 
framgångsfaktorer och få konkreta idéer för att förbättra de egna 
processerna!

WEBBINARIER OCH DIREKTSÄNDA TEMATISKA 
DISKUSSIONSGRUPPER

Det nya konceptet med ”Tematiska diskussionsgrupper” är 
utformat för att hjälpa avtalsparter, samordnare och avtalssup-
portrar att dela med sig av bästa praxis och erfarenheter på 
olika slags innovativa och interaktiva vägar, bland annat webb-
konferenser med målpublik. Dessa webbinarier om specifi ka 
ämnen omfattar direktsända, expertledda presentationer och 
frågestunder via direktsända chattar.

TEMATISKA WORKSHOPAR OCH ANDRA EVENE-
MANG FÖR NÄTVERKSBYGGANDE 

Kapacitetsbyggande evenemang syftar till att underlätta fördju-
pade diskussioner, kunskapsöverföring och nätverksbyggande 
bland avtalsparter, samordnare och avtalssupportrar.
Var med i kommande evenemang, gå in på onlineagendan som 
fi nns på borgmästaravtalets webbplats  (http://www.borgmas-
taravtalet.eu/agenda_sv.html)!

Borgmästaravtalet erbjuder olika möjligheter för kommunikation och nätverksbyggande för att lära av varandra och bli inspirerad av 
framgångsrika initiativ:

Plattformar för utbyte inom borgmäs-
taravtalet
– Vilka är fördelarna?

 Tillgång till ”excellent kunnande” tack vare 
meningsfulla diskussioner med experter.

 Möjlighet till direkt erfarenhetsutbyte och 
ömsesidigt stöd med kolleger.

 Identifiera gemensamma utmaningar och 
återanvändbara lösningar.

 Få mer stöd för specifi ka, lokala utmaningar ...

Källa: Borgmästaravtalets sekretariat

INNOVATIVA PLATTFORMAR FÖR KUNSKAPSUTBYTE – 
DELA ER KUNSKAP MED KOLLEGER!
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HUR FÅR MAN YTTERLIGARE TEKNISKT STÖD?

BORGMÄSTARAVTALETS TEKNISKA HELPDESK

Borgmästaravtalets sekretariat sköter den tekniska helpde-
sken och ger avtalsparterna information och vägledning om 
utarbetande och genomförande av både utsläppsinventeringar 
och åtgärdsplaner. Europeiska kommissionens Gemensamma 
forskningscenter tillhandahåller också stöd för mer ingående 
tekniska frågor.
Gå till avsnittet ”FAQ” (vanliga frågor) på borgmästaravtalets 
webbplats (baserade på de vanligaste förfrågningarna till Help-
desk), eller skicka e-post till: technical.info@eumayors.eu.

SAMORDNARE OCH AVTALSSUPPORTRAR

Samordnare – inbegripet provinser, regioner och nationella 
myndigheter – stödjer avtalsparterna både när de genomför 
utsläppsinventeringen och när de utformar och genomför 
åtgärdsplanen. 

Nätverk av lokala myndigheter, avtalssupportrar, lämnar skräd-
darsydda råd till avtalsparter och identifi erar samverkansfördelar 
med redan befi ntliga initiativ. 

Se listorna över samordnare och avtalssupportrar i avtalspar-
ternas miljö på borgmästaravtalets webbplats!

LOKALA OCH REGIONALA ENERGIKONTOR

Lokala och regionala energikontor (om det fi nns i avtalspartens 
område) är också mycket relevanta partner för avtalsparter. 
Deras lokala expertis och stöd bör vara en tillgång när utsläpps-
inventering och åtgärdsplan ska utarbetas, eller vid samarbete 
med andra liknande kommuner i regionen.

Se den Europatäckande listan över energikontor på borgmäs-
taravtalets webbplatskarta!
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


