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INLEDNING 
 

Borgmästaravtalet för klimat och energi sammanför lokala och regionala myndigheter som frivilligt åtar 

sig att implementera EU:s klimat- och energimål inom sitt ansvarsområde. Lokala myndigheter som 

skrivit under avtalet delar en vision om fossilfria och klimattåliga städer, vars invånare har tillgång 

till säker, hållbar och billig energi. Avtalsparterna lovar att ha minskat sina koldioxidutsläpp med 

minst 40 % år 2030 och att öka sin motståndskraft mot följderna av klimatförändringar.  

 

Borgmästaravtalet hjälper lokala myndigheter att omsätta sina minskningsmål för växthusgaser i 

praktiken, samtidigt som det tar hänsyn till de oerhört varierande förutsättningar som råder inom EU. 

Avtalet ger parterna ett harmoniserat regelverk för insamling och rapportering av data som är 

unikt i Europa. Detta bidrar i sin tur till systematisk planering och uppföljning av klimat- och 

energiåtgärder på lokal nivå. Avtalsparternas rapportering grundas på en mall för åtgärdsplaner för 

hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Den har utvecklats med stöd från EU:s gemensamma 

forskningscenter (JRC) och har sin utgångspunkt i erfarenheter från deltagande kommuner och 

regioner, med syfte att anpassas till de vanligaste lokala metoderna. SECAP-mallen utgör stommen 

för de individuella åtgärdsplanerna. SECAP och dess uppföljningsinslag gör det möjligt för 

avtalsparterna att samla in och analysera data på ett strukturerat och systematiskt sätt. SECAP 

fungerar också som en grund för god klimat- och energihantering och ger möjlighet att följa 

implementeringens förlopp. 

 

Avtalet har även som mål att uppmärksamma och synliggöra enskilda klimatåtgärder som 

implementerats av avtalsparterna, samt att inspirera, underlätta kunskapsdelning och uppmuntra 

självutvärdering. 

 

Genom att rapportera data via borgmästaravtalets rapporteringsplattform kan avtalsparter 

demonstrera de konkreta resultaten av sina åtgärder i verkligheten (se informationsbilden 

"Covenant in Figures" och även rapporten "The Covenant of Mayors in Figures and Performance 

Indicators: 6-year Assessment"
1
). De data som rapporteras omvandlas till lättförståeliga och tydliga 

diagram (se katalogen för åtgärdsplaner). De tillhandahåller viktig feedback om lokala åtgärder till 

nationella, europeiska och internationella beslutsfattare. Detta stärker bilden av borgmästaravtalet 

som en stark rörelse bestående av engagerade lokala myndigheter, som är drivande i arbetet för 

klimatåtgärder och hållbar lokal utveckling. 

 

Denna handbok har utvecklats av sekretariaten för borgmästaravtalet respektive Mayors Adapt i 

samarbete med den europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC), i syfte att 

förtydliga rapporteringsriktlinjerna för avtalsparterna. Avsikten är att ge avtalsparterna steg-för-steg-

anvisningar under hela rapporteringsprocessen. Steg I ägnas särskilt åt att vägleda avtalsparterna 

genom ifyllningsprocessen för mallarna, dvs. SECAP-mallen i del I och uppföljningsmallen i del II. Steg 

II handlar om hur man laddar upp dokument, t.ex. SECAP, medan steg III fokuserar på det integrerade 

kontrollsystemet som utvecklats för det avsnitt av mallen som avser begränsande åtgärder, samt 

officiellt inlämnande. Handboken har kompletterats med praktiska rekommendationer och konkreta 

exempel. 

 

                                                      
1
 Joint Research Centre 2015, ‘The Covenant of Mayors in Figures and Performance Indicators: 6-year Assessment, JRC 

vetenskapliga och politiska rapporter [finns på www.eumayors.eu > Library]. 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
http://www.eumayors.eu/
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BORGMÄSTARAVTALETS PROCESS I ETT NÖTSKAL 
 

Lokala myndigheter som ansluter sig till borgmästaravtalets initiativ förbinder sig att lämna in en 

Åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) inom två år från det formella 

undertecknandet, vilket inkluderar integrering av anpassningsåtgärder i relevanta politiska 

åtgärdsprogram, strategier och planer. SECAP baseras på en grundläggande utsläppsinventering 

(BEI) och en eller flera risk- och sårbarhetsanalys(er) avseende klimatförändringar som ger en 

analytisk översikt av den aktuella situationen. Dessa inslag utgör grunden för en omfattande samling 

åtgärder som de lokala myndigheterna planerar att vidta i syfte att nå sina mål för begränsning av och 

anpassning till klimatförändringar. Avtalsparterna förbinder sig att avge en uppföljningsrapport 

vartannat år (se Bild 1). 

 

 

Bild 1 – Borgmästaravtalet för klimat och energi, processen steg-för-steg. 

 

 

Borgmästaravtalet har antagit ett holistiskt tillvägagångssätt för begränsning av och anpassning till 

klimatförändringar. När det gäller begränsning av klimatförändringar anvisas lokala myndigheter att 

vända sig till samtliga konsumentgrupper i sitt område (se Bild 2). Sektorer som "Bostäder", "Icke-

kommunala servicebyggnader och anläggningar", "Kommunala byggnader och anläggningar" 

och "Transport" anses vara klimatpolitiska nyckelsektorer. Lokala myndigheter fokuserar på att 

minska energiefterfrågan i sitt område samt att möta efterfrågan genom att gynna användning av 

lokala energiresurser.  

 



7 

 

 

Bild 2 – Borgmästaravtalets områdesbaserade tillvägagångssätt för begränsande energi- och klimatåtgärder. 
 

När det gäller anpassning anses de mest sårbara sektorerna vara "Byggnader", "Transport", 

"Energi", "Vatten", "Avfall", "Planering av markanvändning", "Miljö och biologisk mångfald", 

"Jordbruk och skogsbruk", "Hälsa", "Samhällsskydd och räddningstjänster", "Turism" och 

"Övriga".  
 

Den metod som godkänts av borgmästaravtalet grundar sig på en integrerad och inkluderande 

klimat- och energiplanering, där lokala intressenter spelar en aktiv roll. 
 

I syfte att säkerställa att de inlämnade åtgärdsplanerna ligger i linje med avtalets principer (som 

definieras i borgmästaravtalets förbindelsedokument såväl som i handboken
2
), gör EU:s 

gemensamma forskningscenter (JRC) en analys av de inlämnade åtgärdsplanerna. Denna 

kvalitetskontroll bidrar till att garantera trovärdigheten och tillförlitligheten för borgmästaravtalet 

som helhet. Analysprocessen inriktas på en bedömning enligt en uppsättning kriterier. Om dessa 

kriterier inte uppfylls kommer åtgärdsplanen (SECAP) inte att godkännas inom ramen för 

borgmästaravtalet. Analysen fokuserar även på samstämmigheten för de data som anges och en 

utvärderingsrapport produceras. 
 

 

                                                      
2
 Finns på www.eumayors.eu > Library 

SECAP-kriterier – minimikraven: 

 Åtgärdsplanen måste ha godkänts av kommunfullmäktige eller motsvarande 

beslutsfattande organ. 

 Åtgärdsplanen måste tydligt specificera borgmästaravtalets minsknings- och 

anpassningsmål (dvs. en minskning av koldioxidutsläpp på minst 40 % senast 

år 2030). 

 Åtgärdsplanen måste grundas på resultaten av en noggrant genomförd 

grundläggande utsläppsinventering (BEI) samt risk- och sårbarhetsanalyser. 

 När det gäller begränsning av klimatförändringar måste åtgärdsplanen täcka 

de viktigaste åtgärdssektorerna (kommunala byggnader/anläggningar, icke-

kommunala servicebyggnader/anläggningar, bostäder och transport). 

 Den grundläggande utsläppsinventeringen måste inkludera minst tre av 

de fyra nyckelsektorerna. 

 Åtgärder för begränsning av klimatförändringar måste omfatta minst två 

av de fyra nyckelsektorerna. 

 

http://www.eumayors.eu/
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HUR MAN KOMMER IGÅNG 
 

Översikt av processen för rapportering 

SECAP-mallen, som för närvarande finns offline i Excel-format, kommer att finnas tillgänglig i 

borgmästaravtalets extranät från och med 2017. Bild 3 visar en översikt av borgmästaravtalets 

process för rapportering. 
 

 

Bild 3 – Översikt av processen för rapportering. 
 

Åtkomst till "My Covenant" – borgmästaravtalets extranät 

Borgmästaravtalets extranät är en online-plattform där avtalsparterna kan avge rapporter om viktiga 

inslag i sina åtgärdsplaner samt följa upp resultaten med hjälp av berörda mallar. Den är uppbyggd 

kring enkla steg som visar hur man fyller i mallarna och lämnar in dem. Logga in på 

borgmästaravtalets extranät via www.eumayors.eu/sign-in_en.html med hjälp av de 

inloggningsuppgifter du fick vid registreringstillfället. 
 

 

Hur man skaffar användarnamn och lösenord: Om man har tappat bort (eller 

inte fått) sitt lösenord kan det hämtas på inloggningssidan. Eftersom det 

skickas som ett automatiskt e-postmeddelande kan det hända att det hamnat i 

skräppostmappen - se efter! 

 

Ge åtkomst till samordnaren för borgmästaravtalet: Det går att länka sin 

avtalspartsprofil till en samordnarprofil så att även samordnaren har åtkomst till 

avtalspartsprofilen. Under ‘My account’ > ‘My local authority’ rullar man ner och 

klickar på "Add a new organisation", och väljer därefter sin samordnare från 

listan. 

 

 

 

http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html


9 

 

Mallinnehåll 

Mallen för åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP), som ska användas av 

avtalsparterna i borgmästaravtalet för klimat och energi, innehåller de avsnitt som beskrivs i tabell 1. 

 

Tabell 1 – Innehåll för SECAP- och uppföljningsmallar. 

 SECAP Uppföljning 

Strategi 

Ämnat för avtalsvisionen, de 

övergripande minskningsmålen för 

koldioxidutsläpp, anpassningsmålen, 

allokering av personal och ekonomiska 

resurser samt involvering av 

intressenter och lokalbefolkning. 

Avsett för förändringar av den övergripande 

strategin, uppdaterade siffror om personal- 

och resursallokering, samt identifikation av 

hinder för åtgärdernas implementering. 

Utsläppsinventeringar 

Avsett för den slutliga 

energiförbrukningen och tillhörande 

koldioxidutsläpp per energibärare och 

sektor under basåret. 

Här anges den slutliga energiförbrukningen 

och tillhörande koldioxidutsläpp per 

energibärare och sektor under 

uppföljningsåret – det övergripande målet är 

att mäta koldioxidutsläppens utveckling över 

tid. 

Åtgärder för 

begränsning av 

klimatförändringar 

Avsett för en lista över nyckelåtgärder 

mot klimatförändringar som vidtagits för 

att implementera den övergripande 

strategin, tillsammans med 

tidsplanering, tilldelade 

ansvarsområden, budgetallokering och 

förväntade konsekvenser. 

Ämnat för uppföljning av åtgärdernas 

implementeringsstatus. Minst tre 

implementerade eller pågående åtgärder 

måste lämnas in som riktmärken för arbetet. 

Poängtavla 

Avsett för att belysa de delar av 

anpassningscykeln där avtalsparten har 

gjort framsteg. 

Avsett för att mäta framsteg gentemot de 

sex stegen i anpassningscykeln och för att 

ge en allmän uppfattning om avtalspartens 

anpassningsarbete. 

Risker och 

sårbarheter 

Ämnat för klimatrelaterade sårbarheter 

och faror samt konsekvenser och 

utvärderingar av dessa.  

Avsett att fånga upp den information som 

hittills samlats in kring klimatrelaterade 

sårbarheter och faror, liksom konsekvenser, 

uppdelat i sektorer. 

Anpassningsåtgärder 

Avsett för åtgärdsplanen och 

individuella nyckelåtgärder, inklusive 

olika relevanta parametrar (dvs. sektor, 

tid för implementering, intressenter och 

kostnad). 

Ägnas åt uppföljning av åtgärdsplanen 

respektive enskilda åtgärder som görs över 

tid i syfte att nå målen och uppnå ökad 

klimattålighet avseende de följder av 

klimatförändring som identifierats. 

 

När mallen har fyllts i kommer de data som angivits att visas som diagram för både begränsande och 

anpassande åtgärder. Vid användning av online-mallarna går det därefter att bestämma vilka diagram 

man vill visa i den offentliga avtalspartsprofilen på borgmästaravtalets webbplats. 
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Rapportfrekvens 

SECAP måste lämnas in inom två år efter anslutningsdatumet, dvs. det datum då 

kommunfullmäktige (eller motsvarande beslutsfattande organ) formellt beslutade att ansluta 

sig till borgmästaravtalet.  

 

Uppföljningsrapporten måste avges vartannat år efter att åtgärdsplanen lämnats in. Med hänsyn 

till att rapportering vartannat år kan innebära ett alltför stort tryck på personal och ekonomiska 

resurser, kan man välja att genomföra de tillhörande utsläppsinventeringarna var fjärde istället för 

vartannat år. Det innebär att man alltså endast avger en åtgärdsrapport vartannat år, dvs. lämnar in 

en uppföljningsrapport som inte omfattar utsläppsinventering utan fokuserar på rapportering av 

implementeringsstatus för åtgärder. Vart fjärde år måste man dock avge en fullständig rapport, dvs. 

lämna in en uppföljningsrapport som inkluderar minst en uppföljande utsläppsinventering (MEI). Tabell 

2 visar minimikraven för rapportering vid inlämning av SECAP samt uppföljningsrapporter. 

 

Tabell 2 – Minimikrav för rapportering enligt tidslinjen. 

 Registreringsfas SECAP 
Uppföljning 

åtgärdsrapportering 

Uppföljning 

fullständig 

rapportering 

 År 0 Inom 2 år Inom 4 år Inom 6 år 

Strategi     

Utsläppsinventeringar  
 

(BEI) 

 
 

(MEI) 

Begränsande 

åtgärder 
  

 

(min. 3 riktmärken) 
 

Poängtavla 

anpassningsåtgärder 
    

Risker och 

sårbarheter 
    

Anpassningsåtgärder   
  

(min. 3 riktmärken) 

 

Teckenförklaring:   Obligatoriskt |  Valfritt  

 

 

Bild 4 illustrerar minimikraven angående inlämning av uppföljningsrapporter. Till exempel måste en 

avtalspart som lämnat in en åtgärdsplan år 2016 avge en uppföljningsrapport avseende åtgärder år 

2018 och en fullständig rapport (dvs. inklusive en ny uppföljande utsläppsinventering) år 2020.  
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Bild 4 – Minimikrav angående inlämning av uppföljningsrapporter. 

 

 

 

 

Mallformat 

Rapportmallarna finns tillgängliga i två format: 

 Online  

SECAP-mallen finns tillgänglig på borgmästaravtalets extranät ("My Covenant") från och med år 

2017. Det officiella inlämnandet till borgmästaravtalets sekretariat måste ske med hjälp av online-

mallen.  

 Excelbaserat kalkylblad 

En Excel-version av mallen finns tillgänglig för nedladdning i webbplatsens bibliotek
3
. Excel-mallen 

är en offline-version av den officiella online-mallen. Observera att det inte är möjligt att exportera 

data som matats in i Excel-versionen till online-plattformen eller tvärtom.  

 

Symbolförklaring för mallarna 

För att underlätta ifyllning av mallarna används färgkoder. 

Valfria datafält 

Obligatoriska datafält 

Utdatafält (beräknas av systemet när de tillhörande datafälten har fyllts i) 

Förifyllda fält (används i uppföljningsrapporter) 

Klicka på de understrukna termerna i Excel-filen, eller dra musen över dem i online-mallen för att visa 

tillhörande definitioner eller förklaringar för varje enskilt fält. 

De uppföljningsrelaterade fälten markeras i Excel-filen med hjälp av en blå ruta.   

  

                                                      
3
 Finns på www.eumayors.eu > Library 

Innan den officiella tidsfristen löper ut kan avtalsparter (eller samordnare å 

avtalspartens vägnar) begära en förlängning när omständigheter utom den lokala 

myndighetens kontroll innebär att inlämningen av åtgärdsplanen eller 

uppföljningsresultaten försenas. Man begär förlängning genom att fylla i ett 

onlineformulär som finns tillgängligt på borgmästaravtalets extranät "My 

Covenant". Mer information finns på webbsidan för vanliga frågor och svar.   

 

 

 

 

 

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html


12 

 

 

Navigeringsregler 

För online-mallen inleds inlämningsprocessen för SECAP genom att man klickar på "My action plan" 

i den blå menyn längst upp på webbsidan. För uppföljningsrapporten, klickar man på "My 

progress" i samma meny. Läs först den information som visas på sidan "Hur man kommer igång". 

När man klickar på knappen för ifyllning av mallen guidas man genom olika delar av mallen med hjälp 

av navigeringsknapparna. Observera att man vid ifyllning av uppföljningsmallen väljer i förväg om man 

endast vill rapportera genomförande av åtgärder (utan MEI) eller om man vill avge en fullständig 

rapport. I Excel-versionen av mallen kan man använda de olika navigeringsknapparna längst upp och 

ner i varje flik för att navigera mellan flikarna eller för att återvända till startsidan. 

 

 

Integrerat kontrollsystem 

I online-mallen sker uträkningen med hjälp av ett automatiskt integrerat kontrollsystem som ger 

återkoppling i realtid angående misstag eller uppgifter som saknas samt beräknade siffror i båda 

mallformaten. Navigering till andra delar av mallen tillåts endast om kontrollsystemet inte upptäcker 

något fel. Systemet kontrollerar ifyllning (obligatoriska och valfria fält) och att de uppgifter som fyllts i 

är giltiga (matchar data mot värdeintervall eller fördefinierade värden). Format (text/siffror/datum/fält 

där endast ett/flera val kan göras) kontrolleras och automatiska uträkningar görs (i utdatafält). Även 

samstämmighet för sammanlänkade data kontrolleras. Om något fel upptäcks i detta skede visar 

systemet ett meddelande längst upp på varje sida. Observera att man endast kan skicka in mallen när 

de identifierade felen har åtgärdats. 

 

 

 

 

 

Arkiveringsfunktion 

När en åtgärdsplan har analyserats skapas en arkiverad version av mallen. Dessa arkiverade 

versioner kan öppnas närsomhelst (i skrivskyddat läge) under My account > My local authority.  

 

 

 

 

 

 

Kontrollera mallen i ett tidigt skede av processen. Systemet kan upptäcka fel som 

behöver åtgärdas (rättas eller räknas om). Genom att kontrollera i ett tidigt skede 

slipper man göra misstag i det stressfyllda slutskedet av processen, när tidsfristen snart 

löper ut. 
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Inlämningsfunktion för uppdaterad SECAP 

Denna funktion kan användas i två fall: 

1) När åtgärdsplanen inte godkänns i den analys som utförs av EU:s gemensamma 

forskningscenter (JRC) – Man kommer erbjudas möjligheten att åtgärda de problem som tas 

upp i utvärderingen och kan sedan lämna in åtgärdsplanen på nytt inom sex månader. En ny 

analys kommer därefter att genomföras.  

2) När omfattande ändringar har gjorts i den befintliga åtgärdsplanen (som t.ex. en 

betydande förändring av det övergripande minskningsmålet för koldioxidutsläpp, ändrade 

prioriteringar i visionen och/eller att man valt att ändra de sektorer som ska ingå i 

utsläppsinventeringar och åtgärdsplaner). Kan även användas om man utvecklar en ny 

plan, men planen måste då godkännas på nytt av berört beslutsfattande organ. När mallen 

har fått politiskt godkännande måste den uppdateras och lämnas in.  

Om man redan har undertecknat borgmästaravtalets åtaganden för 2020 och nu har anslutit 

sig till de åtaganden som gäller för 2030, ska man först utvärdera implementeringen av de 

åtgärder som gäller 2020 i en uppföljningsrapport, innan man skickar in en ny åtgärdsplan för 

2030.  

  

De som vill använda inlämningsfunktionen för uppdaterade planer ska kontakta borgmästaravtalets 

sekretariat (info@eumayors.eu). 

 

Ytterligare vägledning 

Titel Beskrivning 

Handbok för utveckling av en 

åtgärdsplan för hållbar energi 

Ger anvisningar om hur man förbereder åtgärdsplaner för hållbar energi 

med fokus på begränsning av klimatförändringar, i synnerhet beräkning av 

utsläppsinventering. 

Hjälpverktyg för anpassning i 

städer 

Ger steg-för-steg-anvisningar hur man förbereder strategier och planer för 

anpassning till klimatförändringar. 

Snabbguider 

Ger praktiska råd och exempel om ämnen som t.ex. hur man följer upp en 

åtgärdsplan, det gemensamma tillvägagångssättet för utveckling av 

åtgärdsplaner och de finansieringsmöjligheter som finns att tillgå vid 

implementering av åtgärdsplaner.  

Plattform för e-utbildning 

Ger praktiska råd, rekommendationer, exempel och virtuella 

demonstrationer relaterade till förberedelse, implementering, uppföljning 

och finansiering av åtgärdsplaner, för både begränsande och anpassande 

åtgärder. 

 

För eventuella frågor eller hjälp att fylla i mallen, kontakta vår helpdesk: 

- För ärenden angående ifyllning av SECAP-mallen, borgmästaravtalets metodkrav, eller 

användning av "My Covenant" (extranät): 

Borgmästaravtalets sekretariat – info@eumayors.eu 

- För mer specifika tekniska frågor angående metodkrav eller frågor om den preliminära 

kontrollfunktionen och utvärderingsrapporter: 

Gemensamt forskningscenter (JRC) – JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 

 

mailto:info@eumayors.eu)
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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Vårt långsiktiga mål är att göra Haag till en 

klimatneutral och klimatsäkrad stad år 2040. 

 

 

Haags kommunfullmäktige, Nederländerna, 

2011, "Climate Plan The Hague".  

 
STEG I – IFYLLNING AV MALLEN 
 

 

DEL I – SECAP-MALLEN  
 

 
STRATEGI 
I den första delen anges en översikt av den övergripande strategin. För en åtgärdsplan för hållbar 

energi (SEAP) för 2020, se "Riktlinjer för rapportering och övervakning av åtgärdsplaner för hållbar 

energi"
4
. För en SECAP för 2030 avser denna del strategier för både begränsning och anpassning. 

 

 

1) Vision  

Här anges den långsiktiga vision som formar kommunens hållbara klimat- och energipolitiska framtid. 

Man bör inkludera information angående viktiga milstolpar, prioriterade sektorer, önskade 

(sociala/miljömässiga/ekonomiska) resultat och potentiella fördelar och möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Åtaganden 

Det första fältet avser de övergripande minskningsmålen som uttrycks som en procentuell 

minskning av koldioxidutsläpp. Målet måste innebära en minskning på minst 40 % år 2030. Om 

man även har skrivit under avtalet för 2020 kan också det målet inkluderas, som då ska motsvara en 

minskning på 20 %. Det basår som är utgångspunkten för målet måste anges. Om åtgärdsplanen 

innehåller fler än ett mål rekommenderar vi starkt att man använder samma basår.  

 
Målet kan anges som en absolut minskning (procent av mängden koldioxidutsläpp under basåret) 
eller som en minskning per capita. Det senare innebär att utsläppen under basåret divideras med 
antalet invånare under samma år, och det procentuella minskningsmålet beräknas utifrån detta. Per 
capita-alternativet används vanligen för att underlätta uppföljning när man förväntar sig en drastisk 
befolkningsförändring. Markera det valda alternativet. Vid val av minskningsmål per capita ska man 
ange beräknad folkmängd för respektive tidshorisont.  

 

 

 

Om man har ett mer långsiktigt mål, dvs. bortom 2030, kan man även specificera detta 

minskningsmål, inklusive basår och den tidshorisont som målet gäller för. Observera att det åtagande 

                                                      
4
 Finns på www.eumayors.eu > Library 

http://www.eumayors.eu/
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Vi har antagit ett lokalt miljömål för att minska klimatpåverkan. Det långsiktiga 

målet är att staden år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå för 

koldioxid (CO2). För att nå målet behöver göteborgarens genomsnittliga 

utsläppsnivå av CO2-ekvivalenter sänkas från dagens 10 ton till mindre än 2 

ton. Vi har även antagit ett delmål som anger att utsläppen av koldioxid år 

2020 ska ha minskat med minst 30 procent jämfört med 1990. 

 
Göteborgs stad, Sverige, "Den energieffektiva staden". 

 

som görs inom borgmästaravtalets ramar är kopplat till EU:s mål för 2030 (och 2020), och att 

minskningsmålet för koldioxidutsläpp därför måste anges för dessa år. Om man endast har angett ett 

mer långsiktigt mål i åtgärdsplanen måste målen för 2030 (och 2020) extrapoleras och inkluderas som 

en del av åtgärdsplanen. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det andra fältet som avser anpassningsmål, ska man beskriva kommunens anpassningsmål (om 

sådana finns), inklusive mål- och basår om tillämpligt, antingen i beskrivande eller kvantitativa termer. 

Lägg gärna till så många rader som behövs, och var så specifik som möjligt. 

 

 
 

 

3) Skapade/tilldelade samordnings- och organisationsstrukturer  

I detta fält anges en kortfattad beskrivning av de specifika administrativa strukturer den lokala 

myndigheten har skapat eller allokerat för implementering av åtgärdsplanen inom ramen för 

borgmästaravtalet.  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

4) Allokerad personalstyrka 

Bratislava har skapat en ny arbetsgrupp för anpassningsåtgärder som 

leds av chefsarkitektens kontor och innefattar personalrepresentanter från 

kontoren för strategisk projektledning och ekonomiska resurser, miljö, 

sociala frågor, transport och infrastruktur. I arbetsgruppen ingår även 

representanter för vetenskapliga organisationer (t.ex. Comenius-

universitetet i Bratislava), Bratislavas vattenbolag samt 

frivilligorganisationer. 

Bratislava stad, Slovakien 

 

 



17 

 

I åtgärdsplanens utvecklingsfas involverades lokalbefolkningen och 

lokala intressenter i datainsamling för den grundläggande 

utsläppsinventeringen samt i konsultationsarbetet för planen. 

Dessutom publicerades aktuell information om åtgärdsplanen 

regelbundet på stadens officiella webbplats. 

Kościerzyna kommun, Polen, 2012, ‘"Hållbar åtgärdsplan för energi". 

 

 

Här anges vilka institutioner som allokerat personal för förberedelse av åtgärdsplanen. Det finns 

valfria fält som avser antalet tjänster motsvarande heltid. Om denna information är känd vill vi gärna 

att den anges den eftersom det kan hjälpa andra kommuner som vill ansluta sig till avtalet att komma 

igång med energi- och klimatplaneringsprocessen. 

 

Observera att tjänster motsvarande heltid (FTE) definieras som antalet arbetstimmar delat med det 

genomsnittliga antalet arbetstimmar per år för heltidsarbetande. Om resultatet blir 1,0 innebär det att 

personens arbete motsvarar en heltidstjänst, medan ett resultat på 0,5 innebär att det endast rör sig 

om en halvtidstjänst. 

Det är dessutom möjligt att ange den planerade personalstyrkan vid implementering av 

åtgärdsplanen. Denna uppgift kommer att uppdateras i uppföljningsskedet.  

 

 

5) Involvering av intressenter och lokalbefolkning 

Här anges hur intressenter och lokalbefolkning involverats i förberedelsen av åtgärdsplanen (dvs. vilka 

metoder för deltagande som använts – offentlig konsultation, arbetsgrupper, forum, workshops, möten 

med andra kommuner – samt hur många personer som var involverade) och hur man planerar att 

inkludera dem i det kommande implementeringsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Total budget för implementering samt finansieringskällor 

Detta avsnitt är avsett för den planerade budgeten för hela implementeringsfasen för de åtgärder som 

beskrivs i åtgärdsplanen. Avsnittet är uppdelat i planerad budget för begränsande åtgärder respektive 

anpassningsåtgärder. Man börjar med att välja om budgeten enbart finansieras av den lokala 

myndighetens egna resurser och/eller av andra aktörer. Därefter specificeras beloppet i euro 

uppdelat i investeringskostnader och övriga kostnader samt den tidsperiod som den angivna 

budgeten avser. Även om det enda obligatoriska fältet är investering från den lokala myndigheten 

för begränsande åtgärder får man gärna rapportera budgeten för anpassningsåtgärder separat, om 

dessa kostnader har uppskattats. Man kan antingen rapportera den totala planerade budgeten från 

andra aktörer eller närmare specificera de olika källorna, t.ex. nationella bidrag och program, EU-

bidrag och -program eller privat finansiering. Faktum är att all denna information är oerhört relevant på 

EU- och nationalnivå för att få en uppfattning om storleken på de investeringar som mobiliseras på 

lokal nivå för energi- och klimatåtgärder. 

 

Observera att investering specifikt avser kapital som investeras, medan övriga kostnader omfattar 

samtliga verksamhets- och driftskostnader, t.ex. underhålls- och personalkostnader, samt andra ej 

investeringsrelaterade utgifter, som t.ex. organisering av en informationskampanj. 
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Den totala beräknade investeringsbehovet, fram till 2020, för 

att implementera Funchals åtgärdsplan för hållbar energi är 

238,77 miljoner euro. Av denna investering finansieras 10,4 

% av Funchal kommun, 20,1% av lokalbefolkningen och 69,4 

% av privata och offentliga företag och organisationer. 

 
Funchal kommun, Portugal, 2012, ‘"Åtgärdsplan för hållbar energi". 

 

Styrkommittén och arbetsgruppen "Borgmästaravtalet" kommer att ansvara 

för övervakning, uppföljning och utvärdering av implementeringsarbetet. De 

två grupperna kommer att hålla regelbundna möten (var tredje månad) för 

att kontrollera hur arbetet har fortskridit så långt.  Om förseningar skulle 

uppstå kommer korrigerande åtgärder att vidtas för att kompensera och se 

till att vi håller schemat för de planerade åtgärderna och de förväntade 

resultaten. 

Hersonisos kommun, Grekland, 2012, ‘"Hållbar åtgärdsplan för energi". 

 

Den sammanlagda implementeringskostnaden inkluderar investeringskostnader och övriga kostnader, 

och avser de investeringskostnader eller det belopp som ursprungligen investerades, för att 

implementera de åtgärder som beskrivs i åtgärdsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Uppföljningsprocess 

Här beskrivs hur man planerar att följa upp implementeringen av åtgärdsplanen (t.ex. antal planerade 

utvärderingar, motsvarande tidsplanering etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Utvärdering av anpassningsalternativ 

I detta avsnitt beskrivs hur staden utvärderar sina anpassningsalternativ, dvs. hur man identifierar och 

prioriterar alternativ för anpassning till klimatförändringar, samt hur de utvärderas mot kriterier som 

Aktuella tillvägagångssätt för uppföljning av implementeringsarbete 

samordnas via affärspartner för politik och kommunikation. När vi övergår 

till en mer formell risk- och sårbarhetsprocess kommer vi dock att anta en 

ny metod för uppföljning. Den kommer att bestå av behovsstyrda 

uppdateringar av risk- och sårbarhetsanalysen, samt en mer strukturerad 

utvärdering vartannat år. När en strategi för anpassning till 

klimatförändringar har utvecklats kommer den att följas upp mer 

regelbundet. 
Newcastle upon Tyne, Storbritannien 
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tillgänglighet, fördelar, kostnader, effektivitet, ändamålsenlighet och genomförbarhet. Beskriv den/de 

metod(er) som används (t.ex. kostnadsanalys, flerkriterieanalys, intressentbeslut, experiment och 

observation) samt de huvudsakliga resultaten. 

  
 

9) Strategi i händelse av extrema klimathändelser 

Detta avsnitt berör den lokala myndighetens strategi för hantering av extrema väderhändelser. 

Hänvisa till extrema väderhändelser som tidigare inträffat och som kan anses bero på 

klimatförändringar. Beskriv de strukturer som inrättats för riskhantering, räddningsarbete efter 

katastrofen och återuppbyggnad. Ange hur man tar tillvara på de lärdomar som dragits efter en extrem 

väderhändelse, eller om det finns en process för att införliva lärdomar i planering eller långsiktiga 

anpassningsstrategier i syfte att begränsa följderna av skador från extrema väderhändelser i 

framtiden. Extrema väderhändelser kan tolkas som något som orsakar omfattande störningar eller en 

katastrofal situation på kort sikt, och som även efterlämnar skador på lång sikt. Det kan till exempel 

röra sig om översvämningar, värmeböljor, torka, skogsbränder, skyfall, stormar eller andra extrema 

väderförhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efter extrema väderförhållanden och översvämningar år 2002, 

utvecklade Münster en åtgärdsplan för översvämning i syfte att 

förbättra informationsutbyte, sprida kunskaper, minska risken för 

skador, och begränsa översvämningsnivåerna. Åtgärdsplanen 

ledde till att ingen byggnation får ske i ett område på mellan 30 

och 50 meter längs vattendrag.  
 

Münster stad, Tyskland 
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UTSLÄPPSINVENTERINGAR 
 

I denna del fyller man först i den grundläggande utsläppsinventeringen (BEI). Om man redan har 

gjort andra utsläppsinventeringar vid tidpunkten för inlämnandet av SECAP går det att lägga till en 

uppföljande utsläppsinventering (MEI) när BEI har fyllts i. I avsnittet för utsläppsinventering 

rapporteras uppgifter angående den slutliga energiförbrukningen, lokal energiproduktion (om 

tillämpligt) och de emissionsfaktorer som används för att beräkna koldioxidutsläppen. 

 

1) Inventeringsår 

Det första inventeringsåret avser ett basår, dvs. ett år som minskningsmålet för utsläpp ska mätas 

mot. I online-mallen har basåret redan fyllts i eftersom det angetts som en del av det övergripande 

minskningsmålet för koldioxidutsläpp i strategiavsnittet. Om man lägger till en MEI måste man ange 

vilket år som avses. 
 

2) Invånarantal för inventeringsåret 

Ange antalet invånare för inventeringsåret. 

 

3) Emissionsfaktorer 

Emissionsfaktorer är koefficienter som kvantifierar utsläpp per aktivitetsenhet. CO2-utsläpp beräknas 

för varje energibärare genom att man multiplicerar den slutliga energiförbrukningen med motsvarande 

emissionsfaktor. Två tillvägagångssätt kan användas: 

 IPCC:s principer
5
 – emissionsfaktorer för bränsleförbränning, baseras på kolinnehållet för 

varje bränsle; 

 LCA (Livscykelanalys) – emissionsfaktorer för den totala livscykeln för varje energibärare, 

dvs. inte enbart utsläpp av växthusgaser till följd av bränsleförbränning utan längs hela 

distributionskedjan, t.ex. exploatering, transport och bearbetning. 

 

Markera rutan för den emissionsfaktor som valts. 

 

4) Enhet för rapportering av utsläpp 

Markera rutan för den enhet som används: 

 ton CO2 –  för att enbart rapportera CO2-utsläpp; 

 ton CO2e (ekvivalenter) – för att inkludera andra växthusgaser som CH4 och N2O från 

sektorer som inte är energirelaterade, t.ex. avfalls- och avloppshantering.   

 

5) Metodanmärkning 

Ange eventuella metodanmärkningar som anses vara relevanta för förståelse av den gjorda 

utsläppsinventeringen. Man kan även ange de datakällor som används för att fastställa slutlig 

energiförbrukning, energiproduktion eller andra relevanta data (t.ex. statistikansvariga myndigheter, 

energileverantörer och nätoperatörer, undersökningar etc.). Denna information kan vara användbar för 

andra avtalsparter, särskilt om de kommer från samma land.  

                                                      
5
 Tvärstatlig panel om klimatförändringar 
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6) Resultat av utsläppsinventeringen 

Avsnittet är uppdelat i tre huvuddelar: 

A) Slutlig energiförbrukning – här rapporteras den slutliga energiförbrukningen per sektor och 

energibärare; 

B) Energiförsörjning – här rapporteras data angående kommunala inköp av grön el samt lokal 

energiproduktion, om tillämpligt; 

C) CO2-utsläpp – här rapporteras de emissionsfaktorer som ska tillämpas, vilket möjliggör 

automatisk uträkning av CO2-utsläpp. 

 

 

A) SLUTLIG ENERGIFÖRBRUKNING 

I online-mallen ska man välja de sektorer som ingår i utsläppsinventeringen och som data ska 

rapporteras för genom att markera de berörda rutorna. Utifrån de val som görs visas en tabell. I Excel-

versionen visas hela tabellen. 

 

 

 

Inom ramen för borgmästaravtalet har fyra nyckelsektorer för avtalet identifierats. De anses vara de 

huvudsakliga sektorer där lokala myndigheter kan påverka energiförbrukning och följaktligen reducera 

relaterade koldioxidutsläpp. 

 

Borgmästaravtalets nyckelsektorer markeras med en nyckelsymbol:       i mallen och lyder som följer: 

 Kommunala byggnader och anläggningar 

 Icke-kommunala servicebyggnader och anläggningar 

 Bostäder 

 Transport 

 

Utifrån de val som görs kommer en tabell för slutlig energiförbrukning att visas för ifyllning. I Excel-

version visas en fullständig tabell och man kan välja att dölja de rader som inte gäller för den aktuella 

situationen.  

 

Tabellens första kolumn avser sektorer, medan de följande kolumnerna avser de energibärare (t.ex. 

elektricitet, värme/kyla, naturgas, etc.) som används i respektive sektor inom den lokala myndighetens 
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territorium. Slutlig energiförbrukning rapporteras i MWh för varje energibärare och sektor för det 

angivna året.  

 

 

 Sektorer 

Tabell 3 innehåller en beskrivning av de sektorer som kan inkluderas i utsläppsinventeringen under 

makrosektorn "Byggnader, anläggningar och industrier". 

 

Tabell 3 – Sektorer som ingår i utsläppsinventeringen under "Byggnader, anläggningar och industrier". 

Sektor Beskrivning 

Kommunala byggnader 

och anläggningar 

Byggnader och anläggningar som ägs av den lokala myndigheten. Anläggningar 

avser energiförbrukande enheter som inte klassificeras som byggnader, t.ex. 

vattenreningsverk. 

Icke-kommunala 

servicebyggnader och 

anläggningar  

Byggnader och anläggningar i tjänstesektorn (servicesektorn), t.ex. privata 

företagskontor, banker, anläggningar för handelsaktiviteter, sjukhus.  

Bostäder 
Byggnader som främst används som bostäder. I denna kategori ingår 

allmännyttiga bostäder. 

Offentlig belysning 

Offentlig belysning som ägs eller drivs av den lokala myndigheten (t.ex. 

gatubelysning och trafikljus). Icke-kommunal offentlig belysning omfattas av 

kategorin "Icke-kommunala servicebyggnader och anläggningar". 

Industri 

Ej ETS 
Avser tillverknings- och konstruktionsindustri som inte omfattas av EU:s system 

för handel med utsläppsrätter (EU-ETS). 

ETS 

Avser tillverknings- och konstruktionsindustri som omfattas av EU:s system för 

handel med utsläppsrätter (EU-ETS). Det är inte rekommenderat att inkludera 

dessa anläggningar i utsläppsinventeringen, med undantag för om de ingått i 

den lokala myndighetens tidigare energiplaner och CO2 -utsläppsinventeringar. 

Övriga 

Byggnader, anläggningar och maskiner i den primära sektorn (jordbruk, 

skogsbruk och fiske), t.ex. växthus, anläggningar för boskap, 

bevattningssystem, jordbruksmaskiner och fiskebåtar. 
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Sektorn "Transport" är uppdelad i underordnade sektorer som framgår av tabell 4. 

 

Tabell 4 – Underordnade sektorer som inkluderas i utsläppsinventeringen under "Transport". 

Underordnad sektor Beskrivning 

Kommunal fordonspark Fordon som ägs och används av den lokala myndighetens administration. 

Kollektivtrafik 
Bussar, spårvagnar, tunnelbanetåg, pendeltåg och lokala färjor som används 

för passagerartrafik. 

Privat och kommersiell 

transport 

Väg-, järnvägs- och sjötransport på den lokala myndighetens territorium, som 

avser transport av personer och gods som inte anges ovan (t.ex. privata 

passagerarbilar och godstransport). 

 

Mallen ger möjlighet att rapportera på olika sektornivåer för att ge avtalsparterna en viss nivå av 

flexibilitet. Anledningen till detta är att datatillgänglighet och metoder för utsläppsinventering varierar 

mellan olika lokala myndigheter, regioner och länder.  

 

Om det till exempel inte finns några energiförbrukningsdata på enskild sektornivå (bostäder, icke-

kommunala servicebyggnader/anläggningar etc.) kan man i makrosektorn "Byggnader, anläggningar 

och industri" rapportera aggregerade data på makrosektornivå. För detta syfte kan man i online-mallen 

klicka på "Redigera delsummor" och ange energiförbrukningsdata per energibärare för "Byggnader, 

anläggningar och industri". Detsamma gäller om man inte har tillgång till enskilda transportdata för 

kommunal fordonspark, kollektivtrafik och privat och kommersiell transport. I detta fall rapporterar man 

endast aggregerade data för sektorn "Transport". För att visa vilka sektorer som ingår i inventeringen i 

online-mallen ska man markera de rutor som motsvarar de enskilda sektorer som ingår i resultatet på 

makrosektornivå, även om inga detaljerade data kan rapporteras.  

 

Det är starkt rekommenderat att ange de mest uttömmande energiförbrukningsdata man har tillgång 

till i tabell A. Endast fullständigt ifyllda mallar möjliggör sammanställning av relevant statistik om 

avtalsparternas resultat som sedan kan kommuniceras på nationell, europeisk och internationell nivå. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

Borgmästaravtalets nyckelsektorer ska ingå i utsläppsinventeringen. När 

ytterligare sektorer läggs till ska tillhörande åtgärder planeras i åtgärdsplanen. 

Data bör omfatta de fyra nyckelsektorerna samt de andra sektorer där åtgärder 

planeras, så att resultaten av dessa åtgärder kan återspeglas i de uppföljande 

utsläppsinventeringarna. 

 



24 

 

B) ENERGIFÖRSÖRJNING  

I onlinemallen väljer man de alternativ som beskriver energiförsörjningens spridning genom att 

markera de berörda rutorna. I Excel-versionen visas alla tabeller och man kan välja att dölja de 

tabeller som inte gäller för den aktuella situationen. Om den lokala myndigheten inte köper grön el, 

eller om det inte finns några lokala energiproduktionsanläggningar går man direkt till del C. CO2 

utsläpp. 

 

 

 

Mer information kommer att efterfrågas enligt de rutor som markerats. Tabell 5 anger 

energiförsörjningsalternativ samt de motsvarande tabeller som ska fyllas i. 

 

Tabell 5 – Energiförsörjningsalternativ samt de tabeller som ska fyllas i. 

Energiförsörjningsalternativ Tabell 

Kommunalt inköp av certifierad grön el B1 

Lokal/distribuerad elproduktion 

Vindkraft 

B2 
Vattenkraft 

Solenergi 

Geotermisk energi 

Kraftvärme 
B3 

Annan 

Lokal produktion värme/kyla 

Kraftvärme 

B4 Fjärrvärme (endast uppvärmning) 

Annan 

 

 

B1. Kommunalt inköp av certifierad grön el 

Om den lokala myndigheten köper certifierad grön el, ange den mängd el som köpts (i MWh). 

Certifierad grön el innebär el som producerats från förnybara energikällor och som täcks av en 

ursprungsgaranti enligt artikel 15 i direktiv 2009/28/EC. 
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Vid användning av IPCC:s principer är emissionsfaktorn för certifierad grön el automatiskt noll. Vid 

användning av LCA-emissionsfaktorer ska man ange CO2-emissionsfaktorn för den el som köpts. 

 

 

 

 

B2. Lokal/distribuerad elproduktion (endast förnybar energi) 

När elektricitet genereras helt från förnybara energikällor ska man ange respektive mängd lokalt 

genererad elektricitet (i MWh). Man kan välja att rapportera mängd per anläggningstyp eller endast 

den totala mängden om detaljerad information inte finns tillgänglig. 

 

 

 

Vid användning av IPCC:s principer är emissionsfaktorn för förnybara energikällor automatiskt 

noll. Vid användning av LCA-emissionsfaktorer ska man ange CO2-emissionsfaktorn för den 

förnybara el som genererats. 

 

För att besluta huruvida en anläggning för förnybar energi ska inkluderas i inventeringen 

hänvisar vi till beslutsträdet i handboken (del II, delavsnittet om emissionsfaktorer). 

 

 

B3. Lokal/distribuerad elproduktion 

När det gäller kraftvärmeverk som genererar värme och el samtidigt, eller andra anläggningar 

som inte finns med på listan, ska man här rapportera mängden producerad el (i MWh), både 

från förnybara och icke-förnybara energikällor. Eftersom vissa kraftvärmeverk använder två 

olika bränslen (eller reservbränsle) är det relevant att särskilja mellan elproduktion från 

förnybara respektive icke-förnybara källor. Man bör även rapportera mängder för de 

energikällor som används för att generera elektricitet (i MWh) samt mängden CO2-utsläpp (i 

ton) i samband med elproduktion (både från förnybara och icke-förnybara energikällor). 

 

 

När det gäller kraftvärmeverk är det endast den producerade elektriciteten som anges här, 

medan värme/kyla rapporteras i nästa tabell (B4). Man måste rapportera separata siffror för de 

energikällor som används för elproduktion (i tabell B3) och värmeproduktion (i tabell B4). Vi 

rekommenderar att man använder den ekvation som anges i handboken (del II, delavsnittet om 

emissionsfaktorer) för att allokera bränsleanvändning mellan elproduktion och värme-

/kylaproduktion. 

 

För att besluta huruvida elproduktion från kraftvärmeverk ska inkluderas i inventeringen 

hänvisar vi till beslutsträdet i handboken (del II, delavsnittet om emissionsfaktorer). 

Observera att endast grön el som köpts av den lokala myndigheten ska 

inkluderas. Grön el som köpts av andra aktörer räknas inte med här. 

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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B4. Lokal produktion värme/kyla 

Om slutanvändare förses med värme/kyla som en handelsvara inom den lokala myndighetens 

territorium ska man ange mängd producerad värme/kyla (i MWh), både från förnybara och icke-

förnybara energikällor. Man bör även rapportera mängder för de energikällor som används för 

att generera värme/kyla (i MWh) samt mängden CO2-utsläpp (i ton) i samband med produktion 

av värme/kyla (både från förnybara och icke-förnybara energikällor). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observera att den totala mängden producerad värme/kyla i princip bör ligga 

mycket nära den förbrukade mängd värme/kyla som rapporteras i tabell A. 
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C) CO2 -UTSLÄPP 

 

C1. Emissionsfaktorer 

Ange de emissionsfaktorer som använts för beräkning av CO2-utsläpp. Du kan se de automatiskt 

angivna bränsleemissionsfaktorerna ovanför indatafälten i tabell C1. De emissionsfaktorer som 

visas beror på det emissionsfaktoralternativ och den enhet för rapportering som tidigare valts. Om de 

automatiskt angivna värdena har använts kan man helt enkelt välja dem.  

 

En lista över standardiserade emissionsfaktorer, inklusive elektricitet, anges i bilaga I. Dessa 

emissionsfaktorer kan ersättas med nationsspecifika emissionsfaktorer, eller så kan egna 

emissionsfaktorer utarbetas utifrån de detaljerade egenskaperna för det bränsle som används inom 

det egna territoriet. 

 

När det gäller emissionsfaktor för el ska man rapportera den nationella emissionsfaktorn för el 

(NEEFE), samt om tillämpligt den lokala emissionsfaktorn för el (EFE). Det senare gäller endast om 

det finns lokala elproduktionsanläggningar inom den lokala myndighetens territorium. Tabell 6 visar en 

översikt av både nationella och lokala emissionsfaktorer för el. 

 

Tabell 6 – Distinktion mellan nationella och lokala emissionsfaktorer för el. 

Emissionsfaktor Definition Användningsområde 

Nationell (NEEFE) 

Emissionsfaktor för el som inte producerats 

lokalt. Avser den energisammansättning som 

används för att producera el för nationella 

eller regionala elnät. 

Används om det inte förekommer någon 

lokal elproduktion eller några 

kommunala inköp av grön el. 

Lokal  

(EFE) 

Emissionsfaktor som justerats för lokalt 

producerad el och/eller köp av grön el. 

Används om det finns lokala 

elproduktionsanläggningar inom den 

lokala myndighetens territorium och/eller 

om det förekommer kommunala inköp av 

certifierad grön el. 

 

Den lokala emissionsfaktorn för el beräknas genom att man tillämpar den formel som beskrivs i 

handboken (del II, delavsnittet om emissionsfaktorer). 

 

Emissionsfaktorn för värme/kyla (EFH) ska på liknande sätt motsvara energiblandningen som 

används för att producera den värme/kyla som anges i tabell A. Den beräknas genom att man 

tillämpar den formel som beskrivs i handboken (del II, delavsnittet om emissionsfaktorer). 

 

C2. Inkludering av icke-energirelaterade sektorer 

Man kan välja att frivilligt inkludera icke-energirelaterade utsläppskällor i inventeringen, om 

åtgärdsplanen innehåller åtgärder för begränsning av dessa utsläpp. Man kan till exempel välja att 

inkludera CH4-utsläpp från deponier, om en av de planerade åtgärderna är att implementera 

gasåtervinning för deponierna i fråga.   

 

Denna ruta ska endast markeras vid rapportering av utsläpp från de sektorer som anges i tabell 7. 
  

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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Exempel på viktad emissionsfaktor: Om naturgasförbrukning förekommer i två 

sektorer, "Kommunala byggnader och anläggningar" och "Transport", kommer de 

tillhörande emissionsfaktorerna att skilja sig åt. Den första motsvarar stationär 

förbränning och den andra mobil förbränning. I detta exempel kan den 

emissionsfaktor för naturgas som anges i C1 beräknas genom att man dividerar de 

totala utsläppen (26 502 tCO2e) med summan av den slutliga energiförbrukningen 

(130 000 MWh), vilket leder till ett resultat på 0,204 tCO2e/MWh. 
 

Sektor 
Slutlig 

energiförbrukning 
(MWh) 

Emissionsfaktor 
(tCO2e/MWh) 

Utsläpp 
(tCO2e) 

Kommunala 
byggnader 

100 000 0,202 20 200 

Transport 30 000 0,210 6 302 

Totalt 130 000 - 26 502 

 

 

Tabell 7 – Sektorer som inte är relaterade till energiförbrukning. 

Sektor Beskrivning 

Avfallshantering 
Avser utsläpp som inte är relaterat till energiförbrukning, t.ex. CH4 från 

deponier. 

Avloppshantering  
Avser utsläpp som inte är relaterat till energiförbrukning, t.ex. CH4 och N2O 

från vattenreningsverk 

Övriga icke-

energirelaterade sektorer 

Avser samtliga övriga icke-energirelaterade sektorer. Negativa tal är tillåtna i 

detta fält, om man behöver rapportera en utsläppsminskning som uppnåtts via 

t.ex. grön infrastruktur (rekommenderas inte i syfte att uppnå det minimala 

minskningsmålet på 20 %, och endast om man har en specifik metod och 

specifika data för mätning av förändringar av kollagret inom territoriet). 

 

 
 

C3. Utsläppsinventering 

När alla ovan angivna data har skrivits in i online-mallen kan man klicka på knappen "Generera 

utsläppstabell": Resultattabellen för utsläppsinventering beräknas automatiskt som produkten av 

den slutliga energiförbrukning som rapporterats i tabell A och motsvarande emissionsfaktor som 

angetts i C1. Dessa formler har även integrerats i Excel-versionen av mallen. Om det integrerade 

kontrollsystemet identifierar något datarelaterat problem kommer ett meddelande om det berörda 

problemet nu att visas i online-mallen. 
 

Observera att om en av de energibärare som anges i tabell A avser två eller flera energibärare 

beroende på sektor (t.ex. flera fossila bränslen under kolumnen "Andra fossila bränslen") 

rekommenderar vi att man beräknar en viktad emissionsfaktor för energibäraren i fråga. Man bör 

därför göra separata beräkningar för de olika energibärarna och deras respektive emissionsfaktorer 

och rapportera den genomsnittliga emissionsfaktorn i tabell C1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Observera att utsläpp måste rapporteras som CO2-ekvivalenter när man 

inkluderar icke-energirelaterade sektorer som avfalls- och avloppshantering. 
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BEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 
 

 

1) Titel  

Ange åtgärdsplanens titel. 

 

 

2) Datum för formellt godkännande 

Ange datum då kommunfullmäktige (eller motsvarande beslutsfattande organ på annan subnationell 

nivå) formellt godkände planen. Observera att planen endast får lämnas in efter att den godkänts 

av kommunfullmäktige. Man får inte ange ett datum som ännu inte infallit i detta fält. 

 

 

3) Beslutsfattande organ som godkänt planen 

Ange namnet på det beslutsfattande organ som godkände planen.    

 

 

4) Webbsida 

Infoga en länk som leder till mer information om åtgärdsplanen. 

 

 

5) Prognoser för ett oförändrat scenario (om tillämpligt) 

Ett oförändrat scenario (Business-as-usual (BAU)) eller referensscenario definieras som en prognos 

för energiefterfrågan och koldioxidutsläpp som förutsätter att aktuella trender för befolkning, ekonomi, 

teknik fortsätter, samt att det inte sker några energi- och klimatpolitiska förändringar. Det kallas ofta för 

ett "do nothing-scenario". Om detta tillvägagångssätt använts vid utvecklingen av åtgärdsplanen kan 

man här rapportera sina prognoser gällande slutlig energiförbrukning (i MWh) och CO2-utsläpp (i 

ton) enligt de tidshorisonter som motsvarar planens mål, dvs. 2020, 2030 och/eller annat årtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin har antagit ett 

scenariobaserat tillvägagångssätt. 

Tre scenarier togs fram: oförändrat 

scenario;  scenario 1 som föreslår 

en uppsättning åtgärder som enkelt 

kan implementeras, både 

kostnadsmässigt och praktiskt; och 

scenario 2 som inkluderar samtliga 

åtgärder som övervägts i scenario 1, 

samt fler, dyrare åtgärder som kan 

leda till större minskningar av 

koldioxidutsläpp. 

Dublin City Council & Codema, 2010, ‘Dublin City Åtgärdsplan för hållbar energi 2010-2020’  
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6) Metodanmärkningar 

Ange eventuella metodanmärkningar som anses vara relevanta för förståelse av åtgärdsplanen. 
 

 

7) Uppskattning av åtgärdernas konsekvenser inom planens tidshorisont(er)  

Om man endast har bifogat en grundläggande utsläppsinventering ska man ange uppskattningar 

av åtgärdernas konsekvenser i relation till basåret. Detta kallas alternativ 1 och väljs automatiskt. Har 

man dock använt ett basår längre bak i tiden och dessutom gjort en eller flera uppföljande 

utsläppsinventeringar (MEI) kan man istället göra en uppskattning av åtgärdernas konsekvenser i 

relation till de data som rapporterats i MEI. Detta kallas alternativ 2. Man väljer vilken 

utsläppsinventering uppskattningarna avser i listmenyn. När alternativ 2 används är de rapporterade 

åtgärderna de insatser som behöver göras för att överbrygga gapet mellan utsläppen under 

uppföljningsåret i fråga och år 2020, samtidigt som målet beräknats utifrån BEI. 
 

 
 

Följande exempel hjälper dig att bättre förstå i vilka fall det kan vara mer relevant att välja alternativ 2. 
 

Exempel 1: Utsläppen har minskat avsevärt 

mellan den grundläggande 

utsläppsinventeringen (BEI) och en nyligen 

genomförd uppföljning (MEI). 

Enligt alternativ 2 rapporteras endast de åtgärder 

som behövs för att överbrygga gapet mellan 

uppföljningsåret och minskningsmålet för 2020. 

Observera att om en avsevärd minskning redan 

skett mellan BEI- och MEI-året, innan 

implementeringen av planen har slutförts, 

rekommenderas att man sätter ett mer ambitiöst 

mål för 2020 än minimikravet på 20 procent. 

Exempel 2: Utsläppen har ökat avsevärt 

mellan den grundläggande 

utsläppsinventeringen (BEI) och en nyligen 

genomförd uppföljning (MEI). 

Om utvecklingen mellan BEI- och MEI-året inte 

tas med i beräkningen riskerar man att 

underskatta de reduktionsåtgärder som krävs för 

att nå målet för 2020. Det rekommenderas därför 

att man rapporterar den minskning av CO2-

utsläpp som behövs för att överbrygga gapet 

mellan uppföljningsåret (MEI) och 2020. 

Diagrammen nedan kan bidra till att åskådliggöra 

skillnaden beroende på valt alternativ. 

 

  

Bild 5 - CO2 -reduktion som behövs enligt alternativ 1 

respektive alternativ 2 - exempel 1. 

Bild 6 - CO2 -reduktion som behövs enligt alternativ 1 

respektive alternativ 2 - exempel 2. 

Observera att CO2 -minskningsmålet för EU-länder sätts gentemot utsläppen under 

basåret (BEI) och inte i relation till ett oförändrat scenario (business-as-usual). 
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Om man istället har uppskattat resultaten i jämförelse med ett oförändrat scenario (business-as-
usual), går det att välja alternativ 3.  

 

Om åtgärdsplanen inkluderar fler än ett mål rekommenderas att man använder samma 

tillvägagångssätt vid uppskattning av åtgärdernas resultat för de olika tidshorisonterna.  

 

 

 

 

8) Nyckelåtgärder 

Denna tabell syftar till att sammanfatta information angående de begränsande åtgärder som planerats 

i åtgärdsplanen, både på kort och på lång sikt. Om planen innehåller ett stort antal åtgärder går det 

bra att endast rapportera de åtgärder som anses centrala. Totalsumman per sektor ska dock inkludera 

samtliga planerade åtgärder i åtgärdsplanen. För att underlätta kan liknande åtgärder grupperas 

samman till en enda åtgärd (t.ex. installation av solceller på taken på 10 kommunala byggnader, med 

sammanlagd kapacitet på 80 kW). 

 

Beroende på avtalsåtagande, dvs. 2020, 2030 och/eller annat årtal, ombeds man att ange förväntade 

konsekvenser av åtgärderna för den/de tidshorisont(er) som fastställts i planen.  

 

Som ett första steg ska man fylla i tabellen med data på sektornivå. Det innebär att man för varje 

sektor som åtgärder planerats för ska rapportera den sammanlagda uppskattade 

implementeringskostnaden (i euro); uppskattning av energibesparingar (i MWh/a), förnybar 

energi som producerats (i MWh/a) och CO2-utsläppsminskning (i ton/a) i planens 

tidshorisont(er). De tre sista sifferangivelserna är obligatoriska. Totalsumman per sektor motsvarar 

den förväntade besparingen för samtliga planerade åtgärder i åtgärdsplanen inom den berörda 

sektorn.  Den måste inte nödvändigtvis stämma överens med summan av åtgärderna som rapporteras 

i tabellen, eftersom man kan ha valt att endast rapportera nyckelåtgärderna.  Det rekommenderas 

dock starkt att man anger uppskattningar för så många viktiga åtgärder som möjligt. I tabellen finns en 

"kontrollcell" med namnet "Uppskattad minskning som inte är kopplad till några rapporterade 

åtgärder", som visar skillnaden mellan det totala uppskattade värdet per sektor och summan för de 

nyckelåtgärder som rapporterats.  

 

  

 

 

 

 

Nästa steg går ut på att lägga till nyckelåtgärderna. I online-mallen görs detta genom att man klickar 

under respektive sektor på symbolen "Lägg till åtgärd"     . Om man vill radera en åtgärd används 

symbolen "Radera åtgärd":      och för att redigera en åtgärd används symbolen "Redigera åtgärd":     .  

 

För ett minskningsmål per capita måste den CO2-utsläppsminskning som krävs 

rapporteras i absoluta värden och beräknas genom att man multiplicerar per 

capita-minskningen med den uppskattade befolkningsmängden för målåret. 

Observera att åtgärdsplanen ska innehålla åtgärder som inriktas på 

borgmästaravtalets nyckelsektorer: kommunala byggnader och anläggningar, 

icke-kommunala servicebyggnader och anläggningar, bostäder och transport. 
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Varje gång man klickar på "Lägg till åtgärd" i online-mallen navigerar man till ett särskilt 

åtgärdsformulär. Den information som ska anges för varje åtgärd beskrivs i tabell 8. När formuläret är 

ifyllt återvänder man automatiskt till tabellen där åtgärden nu finns angiven.  

 

 

 

Tabell 8 – Obligatoriska fält för rapportering av begränsande åtgärder. 

Fält Beskrivning  

Titel * Här anges åtgärdens titel. 

Åtgärdsområde * 

Från listmenyn väljer man det specifika område som är målet för 

åtgärden. Om man till exempel infört åtgärden "Värmeisolering av 

bostäder" ska man välja åtgärdsområdet "Klimatskal". ** 

Politiskt instrument * 

Från listmenyn väljer man det politiska instrument som används för att 

implementera åtgärden. Om åtgärden är "Värmeisolering av bostäder" 

kan man ha beslutat att införa nya byggregler vid nybyggnation, så det 

politiska instrumentet är i detta fall "Byggstandarder". Om det 

förekommer åtgärder där inget politiskt instrument används för 

implementering väljs "Ej tillämpligt". 

Åtgärdens ursprung * 

Från listmenyn väljs den myndighetsnivå som åtgärden härrör från. 

Syftet med detta fält är att bedöma åtgärdens beroende av politiska 

beslut på andra nivåer. Om det till exempel har införts nationell 

lagstiftning om solceller vid nybyggnation, och denna åtgärd har 

inkluderats i åtgärdsplanen, ska man välja "Annan (nationell, 

regional...)". Om man planerar att introducera nya bussar som är mer 

effektiva/har lägre koldioxidutsläpp, och beslutet har fattats av 

kommunfullmäktige, väljs "Lokal myndighet".  

Ansvarig organisation * 

Ange namnet på den organisation som ansvarar för implementeringen 

av varje åtgärd. Ansvaret för åtgärderna ska i åtgärdsplanen tilldelas 

olika avdelningar inom den lokala myndigheten. Det kan även 

förekomma utomstående parter, som t.ex. energiföretag, 

energitjänsteföretag (ESCo), lokala energimyndigheter eller 

provinser/regioner. 

Tid för implementering * 

Ange start- och slutår för varje åtgärd i syfte att särskilja åtgärder på 

kort, medellång och lång sikt.  
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Fält Beskrivning  

Uppskattad kostnad för 

implementering 

Ange en indikation om den uppskattade implementeringskostnaden för 

varje åtgärd (i euro). Implementeringskostnaden avser det kapital eller 

belopp som ursprungligen investerats för implementering av åtgärden 

samt tillhörande verksamhets- och driftkostnader under 

implementeringstiden. Implementeringskostnaden inkluderar således 

både kostnader för investering och övriga kostnader. Dessa uppgifter 

kommer ge en viss indikation om vilka åtgärder som är mest 

kostnadseffektiva.  

Uppskattningar 

för planens 

tidshorisont(er) 

Energibesparingar 

Ange uppskattade värden för energibesparingar (i MWh/a), produktion 

av förnybar energi (i MWh/a) och minskning av CO2 -utsläpp (i ton/a) för 

planens tidshorisont dvs. 2020, 2030 och/eller annat årtal. Observera 

att data om energibesparingar och produktion av förnybar energi beror 

på typen av åtgärd. Om en åtgärd går ut på att installera solceller på 

byggnader leder detta till produktion av förnybar energi, men inte till 

energibesparingar. I det här fallet ska man endast rapportera den 

förväntade produktionen av förnybar energi och tillhörande reduktion av 

CO2-utsläpp, medan energibesparingarna är noll. 

Produktion av 

förnybar energi 

CO2-minskning 

* Obligatoriska fält. 
** En detaljerad lista över kategorier och exempel återfinns i bilaga II. 

 

Om åtgärder lagts till i transportsektorn finns fortfarande möjlighet att markera en ruta i online-mallen 

för att rapportera om åtgärden inriktas på kommunal fordonspark, kollektivtrafik eller privat och 

kommersiell transport.  

 

Man har också möjlighet att välja att identifiera vilka av de angivna begränsande åtgärderna som även 

får positiva konsekvenser för anpassning till klimatförändringar i lokalområdet. Detta görs genom att 

man väljer de berörda åtgärderna i slutet av tabellen, under fältet "Åtgärd som även gynnar 

anpassning".  

 

När de obligatoriska fälten har fyllts i för var och en av nyckelåtgärderna kan några av dem markeras 

som riktmärken (Benchmarks of Excellence - BoE) med hjälp av riktmärkessymbolen:         i slutet 

av motsvarande rad i tabellen. Dessa riktmärken är åtgärder som den lokala myndigheten 

framgångsrikt har implementerat och som resulterat i betydande vinster. Endast pågående och 

slutförda åtgärder kan markeras som riktmärken.  

 

När man klickat på symbolen för att markera en åtgärd som riktmärke i online-mallen öppnas ett 

riktmärkesformulär, där man anger mer detaljerad information om åtgärden, dvs. en kortfattad 

beskrivning, finansieringskällor och viktiga siffror. Man kan även lägga till länkar till ytterligare 

information, en bild, en videolänk eller ladda upp en PDF-fil. I Excel-versionen måste man själv 

navigera till riktmärkesfliken.   

 

De viktiga siffror som ska anges på riktmärkesformuläret handlar främst om energirelaterade och 

ekonomiska siffror. Viktiga energisiffror är de som redan inkluderats i tabellen "Nyckelåtgärder för 

begränsning", dvs. energibesparingar, produktion av förnybar energi och minskning av CO2-utsläpp. 

Dessa fält är obligatoriska.  Man kan även välja att ange antalet direkta arbetstillfällen som skapats. 
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Detta avser arbetstillfällen som uppstått direkt ur implementeringen av åtgärder för energieffektivitet 

eller förnybar energi, t.ex. utrustnings- och installationstekniker, energibesiktning, 

kollektivtrafikoperatörer, designer/arkitekter/ingenjörer för miljövänliga byggnader med flera. Det finns 

även möjlighet att lägga till andra siffror som anses relevanta för just denna åtgärd. Det kan till 

exempel röra sig om antalet passagerar-km för kollektivtrafik, eller antal km för cykelvägar. Viktiga 

ekonomiska siffror ger kommuner möjlighet att visa de implementerade åtgärder som varit mest 

kostnadseffektiva. En ingående beskrivning av viktiga ekonomiska siffror anges i tabell 9 och 10. 

Dessa siffror är inte obligatoriska. Om man anger de data som visas tabell 9 kommer systemet 

automatiskt att beräkna de siffror som beskrivs i tabell 10. 

 

Tabell 9 – Beskrivning av de ekonomiska siffror som kan anges i riktmärkesformuläret.  

Indatafält Beskrivning 

Åtgärdens förväntade 

livslängd 

Det antal år under vilka åtgärden genererar energibesparingar eller sänker CO2-

utsläppen. 

Diskonteringsränta 

Diskonteringsränta för ekonomiska besparingar och investeringskostnad. Räntan 

används för att beräkna nuvärde av ekonomiska besparingar och nettonuvärde för 

investeringen. 

Startår för investering Det år när den första investeringen gjordes (år 0). 

Ekonomiska 

besparingar 
Årlig energibesparing (ES) multiplicerat med energipriset* (PE).  

Investeringskostnader Ytterligare investering kopplad till ökad effektivitet eller sänkning av CO2 -utsläpp. 

Övriga kostnader 

Kostnader utan direkt koppling till finansiering av åtgärden, t.ex. i samband med arbete 

att hålla utrustning i gott/fungerande skick (underhålls- och 

driftkostnader/personalkostnader etc.) 

* Obs! Använd om möjligt det åtgärdsrelaterade energipriset för varje år, använd annars energipriset för år 1 som referensår för 
energipriset för återstående år.  

 

Tabell 10 – Beskrivning av de ekonomiska siffror som beräknas automatiskt i riktmärkesformuläret.  

Utdatafält Beskrivning 

Nuvärde (PV) för 

ekonomiska 

besparingar 

Summa av årsbesparingar för energi (ES) multiplicerad med energipriset (PE) 

som diskonterats till sitt nuvärde enligt formeln 

F = ∑ t=1…n  (ES*PE)/ (1+r)t 
Där: 
ES = årlig energibesparing   
PE = energipris  
r = diskonteringsränta 
t = antal investeringsår eller besparingsår 
n = förväntad livslängd för investering eller besparing   
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Utdatafält Beskrivning 

Investeringens 

nettonuvärde 

Totalsumma för ekonomiska besparingar minus investeringens totalkostnad 

beräknad över den förväntade livslängden och diskonterad till sitt nuvärde, 

uträknat enligt formeln: 

NPVI = F - ∑ t=1…n  It/ (1+r)t  

Där: 
It = investering vid år t 
r = diskonteringsränta 
t = investeringsår eller besparingsår 
n = förväntad livslängd för investering eller besparing 

Diskonterad 

återbetalningstid 

 

Antal år det tagit att återbetala investeringen. Beräknas genom att använda 

nuvärdet för det (kumulativa diskonterade) kassaflödet där nollpunkten är starten 

för den första tidsperioden, enligt formeln: 

Diskonterad återbetalningstid = A+ 
𝐵

𝐶
 

Där: 
A = senaste perioden med negativt diskonterat kumulativt kassaflöde 
B = absolut värde för det diskonterade kumulativa kassaflödet i slutet av period A 
C = diskonterat kassaflöde under perioden efter A 

Avkastning på 

investering (ROI) 

Beräknas i procent per år. Förväntade (diskonterade) besparingar minus det 

(diskonterade) ursprungliga investeringsbeloppet/dividerat med det (diskonterade) 

ursprungliga investeringsbeloppet gånger 100.  

 
När formuläret är ifyllt kommer riktmärkesformuläret omedelbart att inkluderas i katalogen för 

riktmärken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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RAPPORT FÖR BEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 
 

Rapporten för begränsande åtgärder genereras när de tre tillhörande delarna i mallen är ifyllda 

("Strategi", "Utsläppsinventeringar" och "Begränsande åtgärder"). Syftet med rapporten är att 

presentera uppgifterna i dessa delar av mallen på ett lättöverskådligt och kortfattat sätt. Med hjälp 

av sammanfattande bilder och diagram visar rapporten de viktigaste BEI-resultaten samt de centrala 

åtgärder som beskrivs i åtgärdsplanen. En skärmbild av den rapport som genereras visas i bild 8 och 

9.  

 

I online-mallen kan man genom att markera rutan "Publicera" välja vilka diagram som ska visas i 

katalogen för åtgärdsplaner, under den offentliga avtalspartsprofilen. Detta innebär en möjlighet att 

dela framsteg och prestationer med en bredare publik, och uppmuntrar även självutvärdering och 

öppenhet för de data som rapporteras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observera att detaljnivån i de diagram som visas i sammanställningen beror på 

aggregeringsnivån för de data som angavs i mallen. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Huvudresultat från den grundläggande utsläppsinventeringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7 – Diagram över utsläppsinventeringens resultat.  

1) Utsläpp av växthusgaser och slutlig 

energiförbrukning per capita 

 

 

 

2) Växthusgaser per sektor 

 

 

 

 

3) Slutlig energiförbrukning per sektor 

 

 

 

4) Slutlig energiförbrukning per 

energibärare (elektricitet, värme/kyla, 

fossila bränslen och förnybara 

energikällor) 

 

 

5) Andel lokal energiproduktion (om 

sådan rapporterats) i den slutliga 

energiförbrukningen, samt lokal 

elektricitet och produktion av värme/kyla 

(förnybara och icke-förnybara källor) 
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Viktiga inslag i SECAP för begränsning av klimatförändringar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 – Diagram över de viktigaste inslagen i SECAP för begränsning av klimatförändringar. 

 

När rapporteringsprocessen har slutförts ska de genererade diagrammen studeras noggrant för att 

kontrollera att det inte förekommer några misstag eller att inga fält oavsiktligt lämnats tomma. 

 

Vid behov kan man även lägga till förtydliganden och/eller analytiska kommentarer i den särskilt 

avsedda textrutan för att underlätta förståelse av diagram och tabeller. Dessa kommentarer kan även 

publiceras i den offentliga profilen. 

 

 

6) Minskningsmålet för utsläpp av 

växthusgaser i procent samt i ton 

per capita 

 

7) Förväntad utsläppsminskning 

2020 för växthusgaser per sektor 

 

8) Jämförelse av basårets 

växthusgasutsläpp med de 

förväntade utsläppen 2020 enligt: 

i) ett oförändrat scenario (om 

tillämpligt) och ii) efter 

implementering av de åtgärder 

som beskrivs i SECAP. 

 

Textfält för kommentarer 
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POÄNGTAVLA FÖR ANPASSNINGSÅTGÄRDER 
 

Syftet med Poängtavlan för anpassningsåtgärder är ett ge en snabb överblick av var den lokala 

myndighetens befinner sig i anpassningsprocessen vid en given tidpunkt. I denna flik fyller man i en 

checklista för självutvärdering med hjälp av skalan A-B-C-D (visas nedan). 
 

 
 

Ange aktuell status (från A till D enligt ovan) i avsnittet Egen statusutvärdering för varje åtgärd som 

ska vidtas under de olika stegen i anpassningscykeln. Genomsnittspoängen beräknas automatiskt. I 

kommentarsavsnittet kan man även ange mer information om den nuvarande statusen, vilka steg 

som ska vidtas härnäst och/eller förbättringsområden (valfritt).  

 

 
 
 

Genomsnittsstatusen för varje steg visas sedan i det (automatiskt genererade) radardiagrammet 

längst upp till höger på bilden.  Diagrammet visar de områden som behandlats mer ingående (i grönt) 

och de områden som man eventuellt bör fokusera mer på i framtiden.  

 

 
 

Flikarna "Strategi", "Risker och sårbarheter" och "Åtgärder" ger en mer detaljerad bild av de olika 

stegen i anpassningscykeln.  
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RISKER OCH SÅRBARHETER 
 

Denna flik går ut på att beskriva de risk- och sårbarhetsanalyser för klimatförändringar som den lokala 

myndigheten hittills har genomfört. En risk- och sårbarhetsanalys fastställer karaktär och omfattning 

för en risk genom att analysera potentiella faror och bedöma den sårbarhet som kan utgöra ett hot mot 

eller skada människor, egendom, levebröd och den miljö som dessa är beroende av. Analysen kan 

utföras som en enskild utvärdering eller bestå av flera bedömningar som till exempel utförs per sektor. 

Det kan även röra sig om olika typer av bedömningar, som t.ex. en bedömning av institutionella risker, 

utvärdering av faror, eller en retrospektiv bedömning av sårbarheter för extrema väderförhållanden, 

t.ex. en lokalprofil för klimatpåverkan. 

 

1) Risk- och sårbarhetsanalyser för klimatförändring 
 

När man fyller i den första tabellen ska man ange det år som risk- och sårbarhetsanalysen utfördes. 

Ange omfattning för risk- och sårbarhetsanalysen (t.ex. om den begränsats till kommunen, tätorts-

/stadsområde, provins/region, eller annat område) samt metod och källor. 

 

 

 

Om fler än tre analyser har genomförts lägger man till en rad i tabellen (i Excel: högerklicka på den 

sista raden och välj "Infoga").  

 

Risk- och sårbarhetsanalyser måste skickas till Mayors Adapt (helpdesk@mayors-adapt.eu) medan 

online-mallen ännu inte finns tillgänglig för rapportering. Om man vill att en risk- och sårbarhetsanalys 

ska visas i den offentliga avtalspartsprofilen på borgmästaravtalets webbplats väljer man:  i det 

sista avsnittet. Välj annars: . 

 

 

2) Klimatrisker som är särskilt relevanta för den lokala myndigheten eller regionen 
 

I detta avsnitt presenteras en översikt av aktuella och förutsedda klimatrelaterade risktyper. Identifiera 

först de typer av klimatrisker som berör den lokala myndigheten i fråga. Fyll sedan i de följande fyra 

avsnitten av tabellen för de berörda typerna: aktuell risknivå, förväntad intensitetsförändring, 

förväntad frekvensförändring, och inom vilken tidsperiod förändringarna av frekvens/intensitet 

förväntas inträffa. Använd de föreslagna listmenyerna. De ungefärliga tidsangivelser som kan 

användas inkluderar: omedelbart (nu), på kort sikt (0-5 år), på medellång sikt (5-15 år), på lång sikt 

(över 15 år) eller okänt. 

 

Tabellens sista avsnitt (Riskrelaterade indikatorer) är valfri och ger möjlighet att specificera 

(antingen via en kort beskrivande text eller via valda indikatorer) de indikatorer som den lokala 

myndigheten eventuellt använder eller håller på att utveckla, i samband med de berörda 

klimatriskerna.  

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Genom att klicka på symbolen under tabellen kommer man automatiskt till fliken "Indikatorer" i 

rapportmallen, som innehåller några exempel. 

 

 
 

Några exempel på indikatorer är (se fullständig lista i bilaga IV): 

 Sårbarhetsrelaterade indikatorer 

- Antal dagar/nätter med extrema temperaturer 

- Frekvens för värmeböljor/kylig väderlek 

- Antal dagar/nätter med extrem nederbörd 

- Antal dagar/nätter i följd utan regn 

 Konsekvensrelaterade indikatorer 

- Antal eller procent av (offentliga/bostads-/icke-kommunala) byggnader och annan 

(transport/energi/vatten/IKT) infrastruktur som skadats av extrema väderförhållanden/-

händelser 

- Procent av gråa/blåa/gröna områden som drabbats av extrema väderförhållanden/-

händelser 

- Antal dagar med störningar för samhällsnyttiga funktioner 

 

Bilagan "Indikatorer" fungerar som en inspirationskälla. Ingen av de angivna indikatorerna är 

obligatorisk, utan ska snarare ses som belysande exempel. Användning av sårbarhetsindikatorer ger 

information om den lokala myndighetens sårbarhetsnivå avseende klimatpåverkan, inklusive 

exponering och känslighet för risk.  

 

Följande bild visar ett exempel på hur man fyller i tabellen.  
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I Excel-versionen kan man dölja rader som inte relevanta för den lokala myndigheten i fråga genom att 

högerklicka på den rad som ska döljas och sedan klicka på "Dölj".  

 

 
 

3) Sårbarheter för den lokala myndigheten eller regionen 
 

I detta avsnitt efterfrågas en bred beskrivning av den typ av sårbarheter som är relevanta för 

myndigheten i fråga. Detta kan tolkas som den utsträckning i vilken ett system är känsligt för, och 

oförmöget att hantera, negativa följder av klimatförändringar, inklusive ombytligt klimat och extrema 

förhållanden. 

 För socioekonomisk sårbarhetstyp ska de socioekonomiska sårbarheterna för det berörda 

territoriet beskrivas (t.ex. befolkningens sammansättning, befolkningsdensitet, ekonomisk 

situation) samt de faktorer som tenderar att öka dessa sårbarheter. 

 För fysisk och miljörelaterad sårbarhetstyp ska de huvudsakliga fysiska och 

miljörelaterade sårbarheterna för det berörda territoriet beskrivas (t.ex. geografiskt läge, 

topografi, fysisk planering och fysiska förhållanden) samt de faktorer som tenderar att öka 

dessa sårbarheter. 

 

 

 

I tabellens sista avsnitt anges sårbarhetsrelaterade indikatorer. Exempel finns i fliken "Indikatorer" 

som öppnas automatiskt när man klickar på symbolen under tabellen. Exempel på indikatorer finns 

även i tabellen nedan (se fullständig lista i bilaga IV).  

 

<< Current Risks >>

Current hazard risk level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe Risk-related indicators

Moderate Increase No change Short-term
The number of heatw ave days w ill 

increase to 30 or even 50

Low No change No change Medium-term

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

High Increase Increase Medium-term Pluvial f looding

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] Severe w ind, rain storm

High No change Increase Current

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

Other [please specify] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

i Click here to see examples of risk-

related indicators

i Hide the row s that do not concern your local 

authority

i To be completed for the climate hazards that concern your local authority only.

Extreme Precipitation

Floods

Droughts

Storms 

Landslides

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Forest Fires

Sea Level Rise

<<   Anticipated Risks   >>
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4) Förväntade konsekvenser för den lokala myndigheten eller regionen 
 

I detta avsnitt efterfrågas en lista över de politiska sektorer som påverkas hos den lokala myndigheten. 

Fyll i de fyra kolumnerna i tabellen för berörda politiska sektorer. Vilka delar av de enskilda 

sektorerna som påverkas och hur kan anges i kolumnen "Förväntade konsekvenser". Även den sista 

kolumnen, "Konsekvensrelaterade indikatorer" kan användas i detta syfte, men den är inte 

obligatorisk. Här finns möjlighet att vara mer specifik (antingen via en kort beskrivande text eller valda 

indikatorer).  

 

 
 

Tabellen nedan innehåller förklaringar av de fördefinierade politiska sektorerna.  

 

 

Tabell 1 – Beskrivning av sektorer 
 

Sektor Beskrivning 

Byggnader 

Avser alla (kommunala/bostads-/icke-kommunala, offentliga/privata) byggnader eller 

samlingar av byggnader samt kringliggande områden, permanenta eller tillfälligt 

uppställda. 

Transport 

Innefattar trafiknät för väg-, järnvägs. luft- och sjötransport samt tillhörande infrastruktur 

(t.ex. vägar, broar, nav, tunnlar, hamnar och flygplatser). Består av en omfattande mängd 

offentliga såväl som privata tillgångar och tjänster, men innefattar inte relaterade farkoster, 

fordon (eller tillhörande delar och processer). 

Energi 

Avser system för energiförsörjning och tillhörande infrastruktur (produktions-, 

transmissions- och distributionsnät, alla energityper). Det omfattar kol, råolja, flytande 

naturgas, raffinaderiprodukter, tillsatser, petroleumprodukter, gaser, brännbara förnybara 

energikällor samt avfall, el och värme. 

Vatten 

Avser system för vattenförsörjning och tillhörande infrastruktur. Omfattar även 

vattenförbrukning (av t.ex. hushåll, industri, energiproducenter, jordbruk etc.) och 

hanteringssystem för avlopps-/dagvatten inklusive avlopps-, dränerings- och 

reningssystem (dvs. den process som krävs för att avloppsvatten ska uppfylla miljökrav 

eller andra kvalitetsnormer, eller för hantering av stora mängder regn- eller dagvatten). 

Avfall 

Innefattar aktiviteter i samband med hantering (inklusive hämtning, behandling och 

bortskaffande) av olika slags avfall, t.ex. fast eller icke-fast industri- eller hushållsavfall, 

samt kontaminerade platser. 
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Sektor Beskrivning 

Planering av 

markanvändning 

Process som genomförs av offentliga myndigheter i syfte att identifiera, utvärdera och 

besluta om olika alternativ för markanvändning, inklusive beaktande av långsiktiga 

ekonomiska, sociala och miljömässiga mål, samt konsekvenser för olika samhällen och 

intressenter. Detta följs av formulering och kungörande av planer och föreskrifter som 

beskriver tillåten och acceptabel användning. 

Jordbruk och 

skogsbruk 

Omfattar mark som klassificerats/åsidosatts för jord- och skogsbruk, samt organisationer 

och industrier med kopplingar till framställning och produktion inom och kring kommunens 

gränser. Innefattar djurhållning, vattenbruk, skogsjordbruk, biodling, hortikultur och annan 

jord- och skogsbruksrelaterad verksamhet samt tillhörande tjänster i området. 

Miljö och 

biologisk 

mångfald 

Miljö avser gröna och blåa  landskap och luftkvalitet, inklusive tätbebyggt inland.  

Biologisk mångfald avser variationsrikedomen bland levande organismer i en specifik 

region, och kan mätas som variation inom arter, mellan arter samt ekosystemens variation. 

Hälsa 

Avser geografisk fördelning av dominanta patologier (allergier, cancer, andningsåkommor 

och hjärtsjukdomar osv.), information som indikerar effekter på hälsa (biomarkörer, 

minskad fertilitet,, epidemier) eller människors välbefinnande (utmattning, stress, 

posttraumatisk stress, dödsfall osv.) med direkt (luftföroreningar, värmeböljor, torka, 

allvarliga översvämningar, marknära ozon, buller etc.) eller indirekt (tillgång och kvalitet för 

livsmedel/vatten, genetiskt modifierade organismer osv.) koppling till miljökvaliteten. 

Omfattar även sjukvård och tillhörande infrastruktur (t.ex. sjukhus). 

Samhällsskydd 

och 

räddningstjänst 

Avser förvaltning av verksamheter för samhällsskydd och räddningstjänster av eller på 

uppdrag av offentliga myndigheter (t.ex. samhällsskydd och beredskap, polis, brandförsvar 

och ambulanssjukvård) och omfattar lokal beredskap och riskhantering för katastrofer 

(dvs. kapacitetsuppbyggnad, samordning, utrustning, katastrofplanering osv.) 

Turism 

Avser aktiviteter för personer som reser och bor tillfälligt utanför sin vanliga miljö i mindre 

än ett år. Resan kan ske i nöjes- eller affärssyfte, eller för andra syften utan relation till en 

aktivitet som avlönas inom det område som besöks. 

Övriga 
Samtliga övriga sektorer (t.ex. informations- och kommunikationsteknik (IKT), industri, 

ekonomi) 

 

I Excel-versionen kan man dölja rader som inte relevanta för den lokala myndigheten genom att 

högerklicka på den rad som inte behövs och sedan klicka på "Dölj". Om man klickar på symbolen till 

höger under tabellen visas exempel på konsekvens- och sektorrelaterade indikatorer.  
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ANPASSNINGSÅTGÄRDER 
 

1) Åtgärdsplaner för anpassningsåtgärder 

I avsnitt 1 efterfrågas en lista över den lokala åtgärdsplanen för anpassning och andra 

planeringsdokument där anpassning integrerats (om några). För varje dokument ska man ange titel, 

datum för godkännande (om planen antagits av kommunfullmäktige), språk (engelska eller det lokala 

språket) samt en kortfattad beskrivning (max 300 tecken).  

 

Den lokala åtgärdsplanen för klimatanpassning (som antagits av kommunfullmäktige) måste skickas 

till: helpdesk@mayors-adapt.eu medan online-mallen ännu inte finns tillgänglig för rapportering. 

Planen publiceras under avtalspartsprofilen på borgmästaravtalets webbplats. För de andra 

dokumenten som inlämnas går det att ange i det avslutande avsnittet om man önskar publicera dem (

 : ja |  : nej). Det går att lägga till så många rader som behövs i denna tabell. Ange även hur 

anpassningsåtgärder integreras i andra politiska områden/sektorer i avsnittet Integrering av 

anpassningsåtgärder i andra politiska områden.  

 

2) Anpassningsåtgärder 

I detta avsnitt ska anpassningsåtgärder anges i tabellen.  Man kan välja att ange samtliga åtgärder, 

eller en lista över utvalda åtgärder som exemplifierar omfattningen eller de typer av åtgärder som den 

lokala myndigheten förbinder sig att genomföra. Åtgärder hämtas direkt från ett eller flera av de 

dokument som citeras av den lokala myndigheten i avsnittet ovan. 

 

Börja med att välja "Sektor" från listmenyn i den första kolumnen och fortsätt sedan att fylla i de 

efterföljande fälten.  

 

 
 

Liksom i avsnittet "Begränsande åtgärder" kan man välja att identifiera vilka av de angivna 

anpassningsåtgärder som även har en begränsande effekt på klimatförändringar. Detta görs genom 

att man väljer de berörda åtgärderna i fältet "Åtgärder som även verkar begränsande".  

 

Välj även ☼ i fältet "Markera som nyckelåtgärd/riktmärke" om åtgärden ska identifieras som 

riktmärke, dvs. en åtgärd som den lokala myndigheten har implementerat på ett framgångsrikt sätt och 

som har lett till avsevärda vinster. Om en åtgärd väljs ut som nyckelåtgärd/riktmärke är det 

obligatoriskt att fylla i de efterföljande fälten. Dessa nyckelåtgärder kommer att lyftas fram via 

katalogen för riktmärken samt i annat material. 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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Observera att Investering i slutet av tabellen avser de kapitalkostnader (i EUR) som investerats i den 

specifika huvudåtgärden, och Övriga kostnader avser driftkostnader eller andra icke-

investeringsrelaterade kostnader (i EUR). 

 

När tabellen har fyllts i visas den enligt följande: 

 

 
 

 
 

 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

Obs! 

 Endast pågående och slutförda åtgärder kan markeras som 
nyckelåtgärder/riktmärken. 

 Det är obligatoriskt att välja minst tre åtgärder för de lokala myndigheter som 
rapporterar fyra år efter det formella undertecknandet av avtalet.  
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RAPPORT OM ANPASSNINGSÅTGÄRDER 
 

Fliken Rapport om anpassningsåtgärder innehåller diagram och andra visuella inslag som 

genererats automatiskt av mallen. Syftet är att ge en snabb överblick av anpassningsförloppet. Det är 

en sammanfattning av de uppgifter som angetts i de tidigare flikarna ("Poängtavla för anpassning", 

"Risker och sårbarheter", "Åtgärder"). Resultaten kan användas som information och underlag för 

beslutsfattare, men även för kommunikation med allmänheten och viktiga samarbetspartner. 

 
  

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!! ↑ ↔ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! ↔ ↔ ►► !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!!! ↑ ↑ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

!!! ↔ ↑ |

Other [please specify]

Droughts

Storms 

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Extreme Precipitation

Floods

Landslides

Sea Level Rise

Forest Fires

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified
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AVSNITT II – MALLEN FÖR UPPFÖLJNING 
 

 

STRATEGISTATUS 
 

De flesta fält i denna del är förifyllda med de uppgifter som angavs i SECAP-mallen under 

inlämningsfasen. Kontrollera och uppdatera samtliga uppgifter. 

 

Dessutom ska följande nya fält fyllas i:  

 

 

4) Allokerad personalstyrka 

Ange vilken typ av personal som är involverad i implementeringen av åtgärdsplanen (nu obligatoriskt). 

 

 

6) Total budget som hittills spenderats på implementering samt finansieringskällor 

Ange ursprung för de medel som redan spenderats på implementering av begränsande och 

anpassande åtgärder, dvs. om de kommer från den lokala myndighetens egna resurser eller från 

andra aktörer. Ange det belopp som redan spenderats i euro uppdelat i investering och övriga 

kostnader. Notera att investeringskostnader specifikt avser det kapital som investeras, medan övriga 

kostnader innefattar samtliga verksamhets- och driftskostnader, t.ex. underhåll, löner och andra icke-

investeringsrelaterade kostnader. Även tidsperioden måste anges. Basåret samt aktuellt år för 

uppföljning väljs automatiskt som start- respektive sluttid, men det går att redigera årtalen.  

 

 

7) Uppföljningsprocess 

En ny tabell visas där man identifierar de huvudsakliga hinder som uppstått under implementeringen 

av åtgärdsplanen, med hjälp av en kvalitativ graderingsskala i listmenyn (låg, någorlunda hög, hög, ej 

tillämpligt). Man kan välja att rapportera dessa hinder för åtgärdsplanen som helhet, eller enskilt för 

var och en av avtalets nyckelsektorer för begränsning och anpassning. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
UPPFÖLJANDE UTSLÄPPSINVENTERING 
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I detta avsnitt kan den senaste uppföljande utsläppsinventeringen (MEI) inkluderas. Avtalsparter 

uppmuntras att utföra regelbundna uppföljningsinventeringar. Minimikravet inom borgmästaravtalet är 

att det sker var fjärde år. På så sätt kan uppföljningsinventeringarna jämföras med den 

grundläggande utsläppsinventeringen (BEI), och förloppet för utsläppsminskning kan övervakas. När 

data finns tillgängliga ska en uppföljande utsläppsinventering (MEI) även göras för målåret i syfte att 

fastställa om minskningsmålet för CO2-utsläpp har uppnåtts.   

 

Eftersom rapportstrukturen för MEI är exakt samma som för BEI hänvisar vi till avsnittet 

"Utsläppsinventeringar" i SECAP-mallen för ifyllningsanvisningar. 

 

Det första steget är att välja det år som den uppföljande utsläppsinventeringen berör, i fältet 

Inventeringsår.  

 

Observera att vissa fält redan har fyllts i med de uppgifter som angavs i BEI. I online-mallen kommer 

till exempel de sektorer som inkluderades i BEI att markeras automatiskt, och de emissionsfaktorer 

som angavs i BEI visas även i tabell C1. 

 

 

 

 

Det rekommenderas inte att man gör ändringar i tidigare inlämnade inventeringar, såvida det inte 

behövs för att säkerställa samstämmighet. 

 

  

Observera att de beräkningssätt för CO2-utsläpp och rapportenheter som 

används inte får skilja sig åt mellan olika utsläppsinventeringar. Följaktligen går 

dessa fält inte att redigera i MEI-delen av online-mallen. 
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IMPLEMENTERINGSSTATUS FÖR BEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 
 

Detta avsnitt används i syfte att kontrollera implementeringsstatus för åtgärderna. I online-mallen har 

tabellen "Nyckelåtgärder" förifyllts med de åtgärder som angavs i online-versionen av SECAP-

rapporten.  

 

I online-mallen kan man lägga till en åtgärd genom att klicka på "Lägg till åtgärd":      under respektive 

sektor. För att ta bort en åtgärd, klicka på symbolen "Radera åtgärd":      Man redigerar en åtgärd 

genom att klicka på "Redigera åtgärd":      . Om man tar bort en riktmärkesåtgärd innebär det att den 

även raderas från riktmärkeslistan. 

 

Angående förifyllda åtgärder ska man för varje åtgärd, om detta inte redan gjorts i SECAP-mallen, 

först identifiera åtgärdsområde och politiskt instrument samt åtgärdens ursprung. Se avsnittet 

Begränsande åtgärder i del I av SECAP-mallen för ytterligare anvisningar. Se även den detaljerade 

listan över kategorier med tillhörande exempel i bilaga II. 

 

Kontrollera de fält som förifyllts med åtgärdsinformation från SECAP-mallen, och uppdatera dem vid 

behov, t.ex. åtgärdsområde, politiskt instrument, ansvarig organisation, tid för implementering, med 

flera. 

 

I ett nytt obligatoriskt fält väljer man implementeringsstatus för åtgärderna via en listmeny: 

- Slutförd – för åtgärder som genomförts helt. 

- Pågående – för åtgärder som för närvarande håller på att implementeras. 

- Senarelagd – för åtgärder vars starttid har senarelagts jämfört med det inledande 

tidsschemat (som angivits i SECAP-mallen, i kolumnen "Tid för implementering").   

- Ej inledd – för åtgärder som enligt tidsschemat kommer att inledas i ett senare skede. 

- Ny – för nya åtgärder som lagts till under uppföljningsfasen. Det kan till exempel handla om 

korrigerande åtgärder. 

 

I fältet "Aktuell kostnad för implementering" anges det belopp (i euro) som hittills spenderas på 

implementering av åtgärder. Implementeringskostnaden omfattar summan av det kapital som 

investerats och tillhörande verksamhets-/driftkostnader (alla finansieringskällor ska inkluderas). 

 

Man bör även uppdatera konsekvenserna av de åtgärder som redan kan utvärderas. Detta gäller 

till exempel några av de åtgärder som slutförts. 

 

Om en åtgärd med beskrivningen "Förbättra klimatskalet för det offentliga biblioteket" har slutförts kan 

man rapportera de besparingar som uppmätts genom att jämföra elräkningarna för basåret respektive 

uppföljningsåret. Om man istället slutfört åtgärden "Byggnorm: standarder för energiprestanda för 

renoverade byggnader", kommer endast en mindre del av de förväntade årsbesparingarna för 2020 att 

ha uppnåtts vid uppföljningsåret. Till exempel kan 15 byggnader ha renoverats enligt standarderna 

som angavs i den relaterade åtgärden och det förväntas att ytterligare 30 byggnader av samma 

konstruktionstyp kommer att renoveras mellan uppföljningsåret och 2020, med liknande 

årsbesparingar som resultat. I dessa fall kan avtalsparten: 

- Revidera uppskattningen för 2020, utifrån de kunskaper man tillgodogjort sig från de 

inledande renoveringsarbetena; 



53 

 

- Behålla samma uppskattning som i SECAP, om den ligger i linje med de besparingar som 

uppnåtts efter de första renoveringsarbetena. 

Om det behövs kan man även kontrollera och uppdatera uppskattningar för 2020 för pågående, 

senarelagda och ej inledda åtgärder. 

 

 

 

I online-mallen måste man slutligen markera minst tre åtgärder som riktmärken. Detta görs genom 

att man väljer symbolen "Markera som riktmärke":                                                          i slutet av motsvarande rad 

i tabellen. Om åtgärder redan har valts ut som riktmärken i SECAP-mallen, kontrollera att den 

information som tidigare angetts fortfarande är aktuell (särskilt de tillhörande siffrorna). Se avsnitt 8 

under "Begränsande åtgärder" i SECAP-mallen för ytterligare anvisningar.  

 

 

 

Det är viktigt att poängtera att alla uppskattningar ska rapporteras som 

årssiffror för målåret/-åren, förutsatt att åtgärden vid denna tidpunkt har full 

verkan. Man måste inte rapportera uppskattningar baserat på åtgärdens 

nuvarande implementeringsnivå. 
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UPPFÖLJNINGSRAPPORT 
 

På samma sätt som en rapport för begränsande åtgärder görs tillgänglig för åtgärdsplanen, genereras 

uppföljningsrapporten när mallen är helt ifylld. De resulterande diagrammen underlättar uppföljning 

av åtgärdsplanen (visar t.ex. i vilken grad åtgärderna implementerats per sektor, hittills spenderade 

medel), och åskådliggör de framsteg som redan gjorts (t.ex. genom att jämföra BEI-resultaten med 

resultaten i efterföljande MEI-rapporter), vilket ger möjlighet till en meningsfull trendanalys över tid. En 

illustration av uppföljningsrapporten visas i bild 10 och 11.  

 

I online-mallen kan man genom att markera rutan "Publicera" välja vilka diagram som ska visas i 

katalogen för uppföljningsrapporter, under den offentliga avtalspartsprofilen. 
 

 

Åtgärder för begränsning av klimatförändringar - implementeringsförlopp 

  

 
 

Bild 9 – Grafisk framställning av implementeringsförloppet för SECAP-planens åtgärder för begränsning av 

klimatförändringar  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Implementeringsstatus 

för rapporterade åtgärder 

(slutförda/pågående/ej 

inledda) per sektor 

 

 

2) Andel av budget som 

spenderats  

 

 

3) Spenderade 

budgetmedel per sektor  

 

 

4) Uppskattad 

utsläppsminskning av 

växthusgaser per 

implementeringsstatus 

och sektor 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Prestation avseende hållbar energi och begränsning av klimatförändringar 

 

Bild 10 – Grafisk framställning av  prestation avseende hållbar energi och begränsning av klimatförändringar. 

  

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production
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5) Utveckling för växthusgasutsläpp och 

slutlig energiförbrukning per capita över tid 

 

 

 

6) Utveckling för växthusgasutsläpp enligt en 

konstant och uppdaterad nationell 

emissionsfaktor för el, i syfte att visa effekter 

för utsläppsminskning som utlösts av en 

förändring i sammansättningen av det 

nationella elnätet och som inte är relaterad till 

lokala åtgärder. 

 

 

7) Utveckling för växthusgasutsläpp per 

sektor över tid 

 

 

 

 

8) Utveckling för slutlig energiförbrukning per 

sektor över tid 

 

 

 

9) Slutlig energiförbrukning per energibärare 

(elektricitet, värme/kyla, fossila bränslen och 

förnybara energikällor) 

 

 

 

10) Andel lokal energiproduktion (om sådan 

rapporterats) i den slutliga 

energiförbrukningen, samt lokal elektricitet 

och produktion av värme/kyla (förnybara och 

icke-förnybara källor) 

 

 

 

 

Textfält för kommentarer 
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ANPASSNINGSÅTGÄRDER 

 

Fyra år efter att avtalsparten anslutit sig till avtalet måste en rapport avges om minst tre 

nyckelåtgärder för anpassning. Endast pågående och slutförda åtgärder kan markeras som  

nyckelåtgärder/riktmärken. För mer information, se avsnittet "Anpassningsåtgärder" under "Del I – 

SECAP-mallen" i denna handbok. 

 

 

STEG II – LADDA UPP DOKUMENT 
 

Uppladdning av åtgärdsplanen 

 

De som använder online-mallen kan så fort dokumentet är färdigifyllt fortsätta till nästa steg och gå till 

"Ladda upp dokument" under avsnittet "Åtgärdsplan". Här ska man ladda upp åtgärdsplanen. Det är 

även möjligt att ladda upp sin anpassningsstrategi och/eller andra relaterade planeringsdokument (där 

anpassning integrerats) om dessa återfinns på separata dokument. Annat underlag eller bilagor kan 

också laddas upp i avsnittet "Övriga dokument" (t.ex. risk- och sårbarhetsanalyser). 

 

 

 

Ange filnamn och språk. Filnamnet får inte innehålla specialtecken eller mellanslag. Använd 

sökknappen för att hitta filen och klicka på "Spara" så att filen sparas ordentligt. Åtgärdsplanen 

kommer automatiskt att finnas tillgänglig som ett dokument i den offentliga avtalspartsprofilen. Det går 

även att välja om man vill göra andra dokument offentliga eller inte genom att markera rutan 

"Publicera online".  

  

 

 

Uppladdning av uppföljningsrapport 

 

Under uppföljningsfasen måste endast en uppföljningsmall fyllas i och lämnas in. Man kan därför 

ladda upp ett dokument som mer ingående beskriver implementeringen av åtgärdsplanen (eller i 

slutändan, en uppdaterad version av åtgärdsplanen om en sådan finns), eller fortsätta direkt till nästa 

steg (se steg 3). Uppladdningsförfarandet är samma som ovan. 
  

Dokumentet ska laddas upp i PDF-format. Andra filformat (inklusive zippade eller 

komprimerade filer) kommer inte att accepteras av systemet. Verktyg för 

konvertering av filer till PDF-format finns både att köpa och kostnadsfritt på 

internet. 
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STEG III – GRANSKNING OCH INLÄMNING 
 

 

Integrerad preliminär kontroll6 (endast för mallavsnittet om begränsande åtgärder)  

 

Innan mallen slutligen lämnas in ger systemet användaren möjlighet att göra en preliminär kontroll i 

syfte att upptäcka fel eller avvikelser. Detta görs genom att man klickar på knappen "Se checklista 

för meddelanden". I tabell 11 visas exempel på några av de kontroller som kan göras i SECAP-

mallen. Ytterligare en uppsättning kontroller kan göras i uppföljningsmallen. 

 

Tabell 11 – Exempel på kontroller som kan utföras på data som infogats i SECAP-mallen. 

Typ av kontroll Vad? Var? 

Fullständighet 

Samtliga inventeringsdata för varje nyckelsektor samt för 
vissa energibärare (t.ex. elektricitet) har angetts. 

Utsläppsinventeringar 

Data om implementeringskostnader och förväntade 
konsekvenser vid målåret har angetts för de flesta 
rapporterade åtgärder. 

Begränsande 
åtgärder 

De rapporterade nyckelåtgärderna står för minst 70 procent 
av de totala förväntade konsekvenserna för målåret. 

Begränsande 
åtgärder 

Intern 
samstämmighet 

Uppskattade utsläppsminskningar och energibesparingar i 
tabellen "Nyckelåtgärder för begränsning" är lägre än de som 
rapporterats i BEI för "Byggnader, anläggningar" och 
"Transport". 

Utsläppsinventeringar 

Begränsande 
åtgärder 

Om förbrukning av värme/kyla rapporteras i tabell A måste 
detta även rapporteras i tabell B4 och tvärtom. 

Utsläppsinventeringar 

Jämförelse med 
standardvärden 

IPCC-/LCA -emissionsfaktorer (för de flesta energibärare, 
men även om tillämpligt för certifierad grön el och el som inte 
producerats lokalt) jämförs med de standardvärden som 
anges i bilaga I. Om värdet skiljer sig avsevärt från ett 
fördefinierat tröskelvärde påpekas detta. 

Utsläppsinventeringar 

Totala utsläppsmängder jämförs med det nationella 
genomsnittet för respektive år.  

Utsläppsinventeringar 

Slutlig energiförbrukning per energibärare och sektor jämförs 
med respektive nationellt genomsnitt. 

Utsläppsinventeringar 

Korrekthet i 
förhållande till 
avtalets 
metodprinciper 

 

Den elektricitet som genereras lokalt är högre än 
elförbrukningen. 

Utsläppsinventeringar  

Kriterier för inkludering av lokala elproduktionsanläggningar i 
utsläppsinventeringen respekteras (stora anläggningar på 
över 20 MW får inte inkluderas). 

Utsläppsinventeringar 

Begränsande 
åtgärder 

Den biomassa och de biobränslen som beaktas i 
utsläppsinventeringarna kommer från en noga identifierad 
och hållbar källa. 

Utsläppsinventeringar 

 

 

 

 

                                                      
6
 Det preliminära kontrollverktyget kommer att finnas tillgängligt år 2017. Kontrollverktyg för fälten om anpassningsåtgärder 

kommer eventuellt att läggas till senare. 
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Användning av det preliminära kontrollsystemet föreslås endast som ett sätt att se till att mallen är 

internt samstämmig och att de grundläggande avtalskraven uppfylls. Kontrollerna används 

huvudsakligen i informationssyfte och körs genom ett parallellt online-program som utvecklats och 

administreras av JRC. Om meddelanden visas är det upp till personen som fyllt i mallen att åtgärda 

eller uppmärksamma dem innan åtgärdsplanen eller uppföljningsrapporten lämnas in.  

 

 

 

 

Inlämning 

 

Innan åtgärdsplanen skickas till borgmästaravtalets rapporteringsplattform online måste man bekräfta 

att SECAP-mallen stämmer överens med den åtgärdsplan som officiellt godkänts av berört 

beslutsfattande organ. Man gör detta genom att markera rutan bredvid friskrivningen.  

 

Det officiella inlämnandet av åtgärdsplanen eller uppföljningsrapporten sker när man klickar på 

knappen "Skicka". En bekräftelse av inlämnat dokument visas på skärmen. 

 

 

 

Efter inlämning är det fortfarande möjligt att göra ändringar - om det behövs - innan JRC inleder 

sin analys av planen. Det innebär att det är den senast tillgängliga versionen som beaktas av JRC vid 

analystillfället. Observera dock att medan analysen av åtgärdsplanen pågår kommer SECAP-mallen 

att låsas och går inte att modifiera.  

 

  

Den preliminära och automatiska kontrollen i JRC:s program utgör inte någon 

garanti för att åtgärdsplanen ska "godkännas". Systemet syftar till att upptäcka 

de mest uppenbara misstagen, men det kan inte förhindra att en ogiltig 

åtgärdsplan lämnas in: det automatiska systemet har begränsningar och vissa 

giltighetskriterier kan inte uttryckas binärt. Utvärderingsrapporten (som skickas 

via e-post från JRC efter "mänsklig" analys) är det enda dokumentet som gäller i 

slutändan. 

Om planen/rapporten inte skickas kommer alla rapporterade eller uppladdade data 

helt enkelt sparas i borgmästaravtalets extranät utan att få status som officiellt 

inlämnade. Detta innebär att man kan missa att lämna in dokumentet i tid. 
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BILAGA I – STANDARDISERADE EMISSIONSFAKTORER 
 

 

I denna bilaga anges en uppsättning standardiserade emissionsfaktorer för CO2 respektive CO2-

ekvivalenter enligt de principer som används av IPCC respektive LCA (Livscykelanalys). IPPC anger 

emissionsfaktorer för bränsleförbränning som baseras på kolinnehållet för varje bränsle (IPCC, 2006)
7
. 

LCA-emissionsfaktorer (JRC, 2009)
8
 beaktar den totala livscykeln för varje energibärare, dvs. inte 

enbart utsläpp av växthusgaser på grund av bränsleförbränning utan längs hela distributionskedjan -- 

exploatering, transport och bearbetning. 

 

1. Emissionsfaktorer för förbränning av fossila bränslen 

 

Energibärare IPCC LCA 

SECAP-
mall 

Standardbeteckning 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 e 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 e 

/MWh 

Naturgas Naturgas 0,202 0,202 0,221 0,237 

Flytande 
gas 

Gasol 0,227 0,227 ej tillämpligt ej tillämpligt 

Flytande naturgas 0,231 0,232 ej tillämpligt ej tillämpligt 

Eldnings-
olja 

Gas-/dieselolja 0,267 0,268 0,292 0,305 

Diesel Gas-/dieselolja 0,267 0,268
a) 

0,292 0,305 

Bensin Motorbensin 0,249 0,250
a) 

0,299 0,307 

Brunkol Brunkol 0,364 0,365 0,368 0,375 

Kol 

Antracit 0,354 0,356 0,379 0,393 

Annan stenkol 0,341 0,342 0,366 0,380 

Subbituminöst kol 0,346 0,348 0,371 0,385 

Andra 
fossila 
bränslen 

Kommunalt avfall 

(ej biomassa) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Torv 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 För rapportering i koldioxidekvivalenter, notera att emissionsfaktorerna för transportsektorn är upp till 3 procent högre än de värden som anges 
här, då dessa avser stationära källor. 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas inventories (Riktlinjer för nationella växthusgasinventeringar). 

Framtagna av programmet för nationella växthusgasinventeringar. Eggleston  H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. och Tanabe 
K. (red). Publicerade: IGES, Japan.  Tillgängliga på : http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

 
8
 JRC, 2009. European Reference Life Cycle Database (ELCD) (Europeisk referensdatabas för livscykelanalys). LCA-data för 

energibärare, material, avfall och transporttjänster med europeisk omfattning. Tillgängliga på : 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 
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2. Emissionsfaktorer för förnybara energikällor 

 

Energibärare 
Hållbarhetskr

iterier 
a)

 

IPCC LCA 

SECAP-
mall 

Standardbeteckning 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 e 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 e 

/MWh 

Växtolja Andra flytande biobränslen 
(s) 0 0,001 

0,171 0,182 
(ns) 0,287 0,302 

Bio-
bränsle 

Biobensin 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Biodiesel 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Annan 
bio-
massa 

Biogas - 0,197 0,197 
ej 

tillämp-
ligt 

ej 
tillämpligt 

Kommunalt avfall (biomassa) - 0 0,007 0,107 0,106 

Trä 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Träavfall - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Annan primär fast biomassa - 0,360 0,367 
ej 

tillämp-
ligt 

ej 
tillämpligt 

a)
 IPCC-emissionsfaktorn anges som noll om biobränslen/biomassa uppfyller hållbarhetskriterierna (s); om de inte uppfyller hållbarhetskriterierna 
(ns) används istället emissionsfaktorerna för fossila bränslen. 

 

 

3. Emissionsfaktorer för lokal förnybar elproduktion 

 

 IPCC LCA 

Teknik 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 e 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 e 

/MWh 

Vindkraft 0 0 ej tillämpligt 0,020-0,050
a)

 

Vattenkraft 0 0 ej tillämpligt 0,007 

Solenergi 0 0 ej tillämpligt 0,024
b)

 

a)
 Baserat på resultat från ett kraftverk, som drivs i kustnära områden med goda vindförhållanden. 

b) 
Källa: Vasilis et al., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles, Environmental Science & Technology, Vol. 42, Nr. 
6, s. 2168-2174. 
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4. Emissionsfaktorer för elektricitet per land  

Land 
IPCC [t CO2/MWh] * 

a)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Österrike 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

Belgien 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bulgarien 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Kroatien 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Cypern 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Tjeckien 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Danmark 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Estland 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Finland 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Frankrike 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Tyskland 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Grekland 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Ungern 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Irland 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Italien 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Lettland 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Litauen 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luxemburg 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Nederländerna 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Polen 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugal 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

Rumänien 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Slovakien 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Slovenien 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Spanien 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Sverige 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

Storbritannien 0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

EU-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

* Vid rapportering av CO2 e : 

 ska samma emissionsfaktor användas av avtalsparter från: Lettland, Litauen, Frankrike och Sverige 

 0,001 tCO2e/MWh ska läggas till de faktorer som används av avtalsparter från: Kroatien, Slovakien och Luxemburg 

 0,002 tCO2e/MWh ska läggas till de faktorer som används av avtalsparter från: Österrike, Belgien, Ungern, Irland, Italien, Slovenien 
och Spanien 

 0,003 tCO2e/MWh ska läggas till de faktorer som används av avtalsparter från: Cypern, Finland, Malta, Nederländerna, Portugal, 
Rumänien och Storbritannien 

 0,004 tCO2e/MWh ska läggas till de faktorer som används av avtalsparter från: Bulgarien, Tyskland och Grekland 

 0,006 tCO2e/MWh ska läggas till de faktorer som används av avtalsparter från: Tjeckien, Danmark, Estland och Polen 
 

b)
 Metod för beräkning enligt: UNFCCC, 2012 (verktyg för beräkning av emissionsfaktorer för ett elsystem). Källor för beräkning: data om 

nationell energiförbrukning och nationell energiproduktion per energibärare från Internationella energirådet, 2010, Energistatistik för 

OECD-länder 2010, Internationella energirådet, Energistatistik för länder utanför OECD 2010); data om koldioxidintensitet för varje 

bränsletyp från IPCC, 2006 (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, kapitel 2 Stationary Combustion); data om varje 

energibärares effektivitet beroende på den teknik som används för elproduktion: Europeisk referensdatabas för livscykelanalys, 2013 

(utsläppsinventeringar för elektricitet) Samstämmighetskontroller har gjorts genom jämförelse av resultat med EDGARv4.2 och 

v4.2FT2010 för CO2-utsläpp från bränsleförbränning (Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php se även Olivier och Janssens-Maenhout, 2011).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Land 
LCA [t CO2 e/MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Österrike  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 Belgien  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bulgarien  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Kroatien  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Cypern  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Tjeckien  0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Danmark  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Estland  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Finland  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Frankrike  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Tyskland  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Grekland  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Ungern  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Irland  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Italien  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Lettland  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Litauen  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luxemburg  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Nederländerna  0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Polen  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugal  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 Rumänien  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slovakien  0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Slovenien  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Spanien  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Sverige  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 Storbritannien  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 EU-28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

c)
 Källa för LCA-emissionsfaktorer: European Reference Life Cycle Database (ELCD) (Europeisk referensdatabas för livscykelanalys) har 

använts som primär källa för livscykelemissioner relaterade till de olika elproduktionsteknikerna 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (år 2002). Data om nationell elproduktion från olika energisektorer har erhållits 

från Internationella energirådet, 2010 (Energistatistik för OECD-länder).  

  

 

 

OBS! Regelbundna uppdateringar av standardvärden är planerade. Kontrollera den senaste versionen i 

biblioteket på borgmästaravtalets webbplats. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html
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BILAGA II – KATEGORISERING AV ÅTGÄRDER 
 

 Åtgärdsområden 
 

A1 

Kommunala byggnader och 
anläggningar, bostäder, icke-

kommunala servicebyggnader och 
anläggningar 

Exempel på åtgärder 

A11 Klimatskal 
Värmeisolering av väggar, fönster, tak; utvändigt 
solskydd. 

A12 
Förnybar energi för uppvärmning och 
varmvatten 

Installation av solceller för varmvatten. 

A13 
Energieffektivitet för uppvärmning och 
varmvatten 

Skatteavdrag för att ersätta gamla värmepannor med 
kondenserande pannor. 

A14 Energieffektiva belysningssystem 
20 små- och medelstora företag ansluter sig till EU-
kommissionens GreenLight Programme. 

A15 Energieffektiva elektriska apparater 
Stimulansåtgärder för ersättning av gamla apparater 
med nya. 

A16 Integrerade åtgärder (allt ovan) 
Eftermontering av bostäder, kombination av åtgärder 
med ny teknik och värmeisolering. 

A17 Informations- och kommunikationsteknik 
Införande av smarta elmätare i hushåll, installation av 
fastighetsautomation (BEM) i kommersiella byggnader. 

A18 Beteendeförändringar Program för styrning av efterfrågan (smarta elnät) 

A19 Övriga - 

A2 Offentlig belysning  

A21 Energieffektivitet  
Byta ut glödlampor och armaturer mot energieffektiva 
motsvarigheter. 

A23 Integrerad förnybar energi 
Installation av system för gatubelysning och trafikljus 
som drivs av förnybara energikällor. 

A24 Informations- och kommunikationsteknik 
Optimal reglering av ljusstyrka som reaktion på 
förändrade omgivningsförhållanden. 

A25 Övriga - 

A3 Industri   

A31 Energieffektivitet i industriprocesser 
Ersätta gamla värmepannor med mer effektiva 
motsvarigheter eller fjärrvärme för 
processuppvärmning, byte av motorer, osv.  

A32 Energieffektivitet i byggnader Ventilation med värmeåtervinning 

A33 Förnybar energi  
Användning av solceller för nedkylning i 
industriprocesser. 

A34 Informations- och kommunikationsteknik Installation av fastighetsautomation (BEM). 

A35 Övriga - 

A4 Transport  

A41 Renare/mer effektiva fordon Sänkta skatter för fordon med låga utsläpp.  

A42 Elfordon (inkl. infrastruktur) Introduktion av infrastruktur för laddning. 

A43 Övergång till kollektivtrafik 
Förbättring av infrastruktur för kollektivtrafik, förbättrad 
intermodalitet, pendelparkering. 

A44 Övergång till gång- och cykeltrafik  Förbättring av infrastruktur för gång- och cykeltrafik. 

A45 Bilkooperativ/bilpooler Införande av program för bilkooperativ/bilpooler. 

A46 
Förbättring av logistik och godstransport i 
tätort 

Förbättrade järnvägsförbindelser till hamnar. 

A47 Optimering av vägnät
9
 Konstruktion av rondeller i syfte att minska 

                                                      
9
 Observera att flera studier visar att åtgärder inom detta område kan öka trafiken och därmed leda till ökade utsläpp.  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
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trafikstockningar. 

A48 
Blandad användning vid nybyggnation och 
begränsning av stadsutglesning 

Implementering av åtgärdsprogram för begränsning av 
stadsutglesning vid nybyggnation. 

A49 Informations- och kommunikationsteknik Fjärrstyrning, trafikledning, digitala skyltar. 

A410 Ekologisk bilkörning 
Utbildning av förare som leder till att de antar en mer 
bränsleeffektiv körstil. 

A411 Övriga - 

A5 Lokal elproduktion  

A51 Vattenkraft Utveckling av småskaligt vattenkraftverk. 

A52 Vindkraft Installation av 30 vindkraftverk för hem 

A53 Solenergi Solceller som integrerats i byggnadens konstruktion 

A54 Biomassakraftverk 
Konstruktion av kraftverk för träbiomassa (1 MW 
värmeenergi) 

A55 Kraftvärme 
Konstruktion av kraftvärmeverk med naturgasbränsle i 
syfte att täcka behoven för ett lokalt sjukhus (15 MW 
värmeenergi). 

A56 Smarta elnät 
Införande av smarta elnät, eller projekt för 
demonstration av smarta elnät. 

A57 Övriga - 

A6 Lokal produktion värme/kyla  

A61 Kraftvärme 
Konstruktion av kraftvärmeverk med biomassabränsle 
för tillförsel av fjärrvärme/-kyla. 

A62 Fjärrvärmeverk 
Konstruktion av anläggning för omvandling av avfall till 
energi för fjärrvärme. 

A63 
Fjärrnät för värme/kyla (nybyggnation, 
expansion, uppgradering) 

Uppgradering av befintligt fjärrvärmenät. 

A64 Övriga - 

A7 Övriga  

A71 Stadsförnyelse 
Ombyggnation av avindustrialiserade områden, i 
överensstämmelse med energikriterier. 

A72 Avfalls- och avloppshantering Nollvisionskampanjer för avfall 

A73 Trädplantering i stadsområden Kampanj - ett träd för varje nyfödd. 

A74 Jord- och skogsbruksrelaterade Användning av effektivare jordbruksmaskiner. 

A75 Övriga - 
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 Politiska instrument 

 

B1 Byggnader  

B11 Informationsspridning/utbildning Kampanj för installation av termostatventiler. 

B12 Energistyrning 
Införande av ett energisstyrningssystem för kommunala 
fastigheter. 

B13 Energicertifiering/-märkning  Visa energicertifikat på kommunala byggnader. 

B14 Skyldigheter för energileverantörer 
Energileverantörer distribuerar vattenbesparande 
duschmunstycken och flödesbegränsare för 
vattenkranar till invånare. 

B15 Energi-/koldioxidskatter 
Införande av högre skatter på bränslen baserat på 
kolinnehåll. 

B16 Bidrag och subventioner 
Skattekrediter för att ersätta befintliga värmepannor 
med mer effektiva motsvarigheter. 

B17 
Finansiering från utomstående part. 
Offentlig-privat samverkan 

Eftermontering av allmännyttiga bostäder genom ett 
ESCo-system via finansiering från utomstående part. 

B18 Offentlig upphandling 
Energieffektivitetskriterier för upphandling av elektriska 
apparater. 

B19 Byggstandarder 
Ersätta englasfönster med tvåglasfönster med lågt u-
värde för eftermonterade byggnader under kommunala 
byggnormer. 

B110 
Föreskrifter om planering för 
markanvändning 

Konstruktion av nya bostadsområden i närheten av 
fjärrvärmenät. 

B111 Ej tillämpligt - 

B112 Övriga - 

B2 Offentlig belysning  

B21 Energistyrning Installation av energistyrningssystem för gatubelysning. 

B22 Skyldigheter för energileverantörer 
Uppgradering av gatubelysning utförd av 
energileverantör. 

B23 
Finansiering från utomstående part. 
Offentlig-privat samverkan 

ESCo-mekanism med finansiering från utomstående 
part eller offentlig-privat samverkan för utbyte av 
trafikljus. 

B24 Offentlig upphandling 
Introduktion av energieffektivitetskrav för 
gatubelysning. 

B25 Ej tillämpligt - 

B26 Övriga - 
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B3 Industri  

B31 Informationsspridning/utbildning Publicering av bästa praxis för industrier. 

B32 Energistyrning Energibesiktning. 

B33 Energicertifiering/-märkning  Införande av energicertifiering för industribyggnader.  

B34 Standarder för energiprestanda Effektivare nyttjande och reglering av spillvärme. 

B35 Energi-/koldioxidskatter 
Skattesänkning för företag som investerar i 
energieffektiva åtgärder. 

B36 Bidrag och subventioner Ekonomiska incitament för rationell energiförbrukning.  

B37 
Finansiering från utomstående part. 
Offentlig-privat samverkan 

Energitjänsteföretag (ESCo) anlitas av utomstående 
part för att förbättra effektiviteten för tryckluftssystem. 

B38 Ej tillämpligt - 

B39 Övriga Ekologiskt hållbara industriområden 

B4 Transport  

B41 Informationsspridning/utbildning 
Informationskampanj för underlättande av kontroll av 
optimalt lufttryck i däcken. Främjande av hållbar 
transport. 

B42 
Integrerade biljettförsäljnings- och 
betalsystem 

Introduktion av ett integrerat avgiftssystem som gör det 
möjligt för personer att använda flera transportsätt på 
en och samma biljett. 

B43 Bidrag och subventioner Kommunala stimulansåtgärder för köp av elcyklar. 

B44 Vägavgifter Trängselavgift. 

B45 
Föreskrifter om planering för 
markanvändning 

Policy för begränsning av parkeringsplatser nära 
bostäder. 

B46 
Planeringsföreskrifter för 
transport/rörlighet 

Införande av begränsningar for godstrafik i centrum; 
hastighetsbegränsningar. 

B47 Offentlig upphandling 
Introduktion av energieffektivitetskrav för bussar eller 
kommunala fordon. 

B48 Frivilliga avtal med intressenter Kombinerad biljettförsäljning för flera operatörer. 

B49 Ej tillämpligt - 

B410 Övriga - 
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B5 Lokal elproduktion  

B51 Informationsspridning/utbildning 
Utbildningskampanj om installation av mikroturbiner för 
vindkraft. 

B52 Skyldigheter för energileverantörer  Installation av solenergianläggning av energileverantör. 

B53 Bidrag och subventioner Bidrag till invånare för köp av små vindturbiner. 

B54 
Finansiering från utomstående part 
Offentlig-privat samverkan 

Offentligt-privat samarbete mellan lokal myndighet (51 
procent) och ett privat företag (49 procent) kring 
konstruktion av ett kraftvärmeverk. 

B55 Byggstandarder 
Nya byggnader ska ha solceller på 25 procent av 
takytan. 

B56 Planering av markanvändning 

Identifikation av områden där installation av kraftverk 
uppmuntras (t.ex. gamla industriområden). 
Planering av nya kvarter måste beakta potential för 
förnybar energiförsörjning. 

B57 Ej tillämpligt - 

B58 Övriga - 

B6 Lokal produktion värme/kyla  

B61 Informationsspridning/utbildning 
Utbildning för bygg- och anläggningssektorn angående 
integrering av lokal värmeproduktion i nya byggnader. 

B62 Skyldigheter för energileverantörer  
Installation av fjärrvärmesystem ingår i 
energileverantörens skyldigheter. 

B63 Bidrag och subventioner 
Subventioner för lägenheter som ansluts till 
fjärrvärmenät. 

B64 
Finansiering från utomstående part 
Offentlig-privat samverkan 

Utveckling av ett ESCo-projekt av en utomstående 
finansiär i syfte att bygga ett småskaligt 
fjärrvärmesystem. 

B65 Byggstandarder 
Nya byggnader ska ha anslutningsmöjlighet till 
fjärrvärmenät. 

B66 
Föreskrifter om planering för 
markanvändning 

Nya bostadsområden nära fjärrvärmenät. 

B67 Ej tillämpligt - 

B68 Övriga - 

B7 Övriga  

B71 Informationsspridning/utbildning 
Sprida kunskap om begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar via workshops och publicerat 
material. 

B72 Planering av markanvändning 
Expansionsområden i tätorter måste alltid planera ett 
grönområde med en bestämd minimistorlek. 

B73 Ej tillämpligt - 

B74 Övriga - 
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BILAGA III – EXEMPEL PÅ INDIKATORER FÖR BEGRÄNSANDE 
ÅTGÄRDER 
 

Nedan följer några exempel på indikatorer som kan användas av den lokala myndigheten för att 

övervaka hur arbetet förlöper (listan är inte heltäckande):  

 

 Exempel på indikatorer och obligatoriska parametrar som inte återfinns i mallen. 

 
Indikatorer Obligatoriska parametrar 

Växthusgaser per bruttonationalproduktenhet (BNP) [t 
CO2 or t CO2 e/ miljoner €] 

Kommunal BNP 

Energiintensitet för byggnader [kWh/m
2
] Byggnadens golvarea i kvadratmeter  

Koldioxidintensitet för transport [CO2/km] Körda km per transportkategori 

Nyttjande av kollektivtrafik [pkm/capita] Passagerar-km för kollektivtrafik 

Energiutgifter för den kommunala sektorn [€/år] Kommunala energiutgifter 

Energiutgifter för bostadssektorn [€/år] 
Energipris för slutanvändare i bostäder per 
energibärare  

Andel av hushållens inkomst som spenderas på bränsle 
och el [%] 

Hushållets årsutgifter för energi; genomsnittlig 
inkomst per hushåll 

Andel av befolkningen som inte har tillgång till 
elektricitet eller elmarknaden [%] 

Antal invånare som inte har tillgång till elektricitet 
eller elmarknaden 

Tillgång till kollektivtrafik [antal] Antal personer inom 0,5 km från kollektivtrafik 

Primär energiförbrukning per capita [MWh/capita]  Primär energiförbrukning 

Utsläpp av luftföroreningar från vägtransport [μg/m3 
eller mg/m3] 

Utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), 
fina partiklar, koloxid (CO). 

 

 

 Exempel på processbaserade indikatorer för varje åtgärdsområde 

 

Åtgärdsområde Indikator 

Kommunala byggnader - Bostäder - Icke-
kommunala byggnader 

  

Klimatskal Antal/ytarea på byggnader som isolerats [-/m2] 

Energieffektivitet för uppvärmning och 
varmvatten 

Antal utbytta värmepannor [-] 

Energieffektiva belysningssystem  Antal utbytta lampor [-] 

Energieffektiva elektriska apparater  Antal utbytta elektriska apparater [-] 

Förnybar energi för uppvärmning och 
varmvatten 

Ytarea för installerade solceller [m2] 

Integrerad åtgärd  Antal/ytarea för byggnader som eftermonterats [-/m2] 

IKT 
Antal byggnader med installerade smarta elmätare [-] / Antal 
nya byggnader med system för hemautomation [-] 

Beteendeförändringar 
  

Antal deltagare i informationskampanjer [-] / Antal 
distribuerade lågenergilampor [-] 
 
 
 

Offentlig belysning    

Energieffektivitet Antal vanliga trafikljus som bytts ut mot LED [-] 
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Integrerad förnybar energi  Förnybar energi installerad (kW) 

IKT  Antal installerade fjärrstyrningssystem [-] 

Industri      

Energieffektivitet i energiprocesser  Antal utbytta värmepannor [-] 

Energieffektivitet i byggnader  Antal utbytta lampor [-] 

Förnybar energi   Förnybar energi installerad (kW) 

Kommunal - Offentlig - Privat transport    

Renare/mer effektiva kommunala fordon Antal utbytta fordon [-] 

Kommunal fordonspark - bränsleeffektivt 
förarbeteende 

Exempel: antal kurser som hållits jämfört med planerat antal 
(%) 

Renare/effektivare kollektivtrafik  Antal inköpta nya gasbussar [-] 

Infrastruktur, rutter och turtäthet för 
kollektivtrafik 

Nätexpansion (km) / Antal turer per dag [-] 

Infrastruktur för elfordon  Antal laddstationer [-] 

Bilkooperativ Antal fordon i bilkooperativ samt var de finns  [-] 

Gång- och cykeltrafik Antal parkeringsplatser för cyklar [-] 

IKT 
Antal vägar där variabel hastighet har introducerats [-] / Antal 
införda fjärrstyrningssystem [-] 

Bränsleeffektivt förarbeteende 
Exempel: antal kurser/kampanjer som hållits jämfört med 
planerat antal (%) 

Lokal elproduktion    

Vattenkraft  Installerad energi [MW] 

Vindkraft  Installerad energi [MW] 

Solenergi  Installerad energi [MW] 

Biomassakraft Installerad energi [MW] 

Kraftvärme  Installerad energi [MW] 

Lokal produktion värme/kyla    

Fjärrnät för värme/kyla (nybyggnation, 
expansion, uppgradering)  

Nätexpansion (km) / Antal kunder [-] 

Kraftvärme  Installerad kapacitet [MW] 

Övriga    

Avfallshantering  
Mängd återvunnet avfall [ton]/avfall i tätort som sopsorteras 
(%) 

Avloppshantering Antal utbytta vattenpumpar [-] 

Plantering av träd i stadsområden  Nettoökning av antalet träd [-] 

Jord- och skogsbruksrelaterade 
  

Antal utbytta jordbruksmaskiner [-] / Antal utbytta 
bevattningspumpar [-] 
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BILAGA IV – EXEMPEL PÅ INDIKATORER FÖR 
ANPASSNINGSÅTGÄRDER 
 

Dessa indikatorer är tänkta att fungera som inspirationskällor. Här finns indikatorer för sårbarhet, konsekvenser 

och resultat. Observera att ingen av indikatorerna nedan är obligatorisk, utan ska snarare ses som belysande 

exempel. Notera att indikatorerna har klassificerats enligt de olika sektorer och kategorier som återfinns i tidigare 

flikar i denna mall. Här finns även en (ofullständig) lista över indikatorexempel. Det går att välja alla indikatorer 

som används av den lokala myndigheten för att mäta framsteg, och man kan även ange egna indikatorer i listan 

genom att lägga till/dölja rader enligt behov. 

 

 Sårbarhetsrelaterade indikatorer 

 

Typ av sårbarhet Sårbarhetsrelaterade indikatorer Enhet 

Klimatrelaterad 
Antal dagar/nätter med extrema temperaturer (jämfört med statistiskt belagda  
genomsnittliga dags-/nattemperaturer för året/årstiden) 

Antal dagar/nätter 

Klimatrelaterad Frekvens för värmeböljor/kylig väderlek 
Genomsnitt per 

månad/år 

Klimatrelaterad 
Antal dagar/nätter med extrem nederbörd (jämfört med statistiskt belagd  
genomsnittsnederbörd under dag-/nattetid för varje årstid) 

Antal dagar/nätter 

Klimatrelaterad Antal dagar/nätter i följd utan regn Antal dagar/nätter 

Socioekonomisk Aktuell befolkning i jämförelse med förväntad mängd 2020/2030/2050 Antal invånare 

Socioekonomisk 
Befolkningsdensitet (jämfört med det nationella/regionala genomsnittet år X i 
land/region X) 

Befolkning per km
2
 

Socioekonomisk 
Procentandel socialt utsatta befolkningsgrupper (t.ex. äldre (65+)/yngre (25-) 
personer, ensamstående pensionärer, hushåll med låg inkomst/arbetslöshet) 
jämfört med det nationella genomsnittet under år X i land X 

% 

Socioekonomisk 
Procent av befolkning som bor i riskområden (för t.ex. 
översvämning/torka/vämeböljor/skogs-/gräsbränder) 

% 

Socioekonomisk Procent av områden som inte kan nås av räddningstjänst/brandkår % 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Procentuell förändring av genomsnittlig års-/månadstemperatur % 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Procentuell förändring av genomsnittlig års-/månadsnederbörd % 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Längd på transportnät (t.ex. vägar/järnvägar) som ligger i riskområden (för t.ex. 
översvämning/torka/vämeböljor/skogsbränder) 

km 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Längd på kustlinje/flod(er) som drabbas av extrema väderförhållanden/jorderosion 
(om ingen anpassning sker) 

km 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Procent av områden som ligger under eller på havsnivå % 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Procent av områden som ligger vid kuster eller floder % 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Miljö- eller kulturskyddade områden i procent av skogsmarkarea % 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Procent av områden (för t.ex. bostäder/handel/jordbruk/industri/turism) som ligger i 
riskzoner (översvämning/torka/vämeböljor/skogsbränder) 

% 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Aktuell energiförbrukning per capita jämfört med förväntad förbrukning 
2020/2030/2050 

MWh 

Fysisk och 
miljörelaterad 

Aktuell vattenförbrukning per capita jämfört med förväntad förbrukning 
2020/2030/2050 

m3 

Övriga [ange 
vilken] 

Annan [ange vilken] [Ange vilken] 
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 Konsekvensrelaterade indikatorer 

Berörd(a) 
sektor(er) 

Konsekvensrelaterade indikatorer Enhet 

Byggnader 
Antal eller procentandel (kommunala/bostads-/icke-kommunala) 
byggnader som skadats av extrema väderförhållanden/-händelser 

(per år/under en 
viss tidsperiod) 

Transport, energi, 
vatten, avfall, IKT 

Antal eller procentandel infrastruktur för 
transport/energi/vatten/avfall/IKT som skadats av extrema 
väderförhållanden/-händelser 

(per år/under en 
viss tidsperiod) 

Planering av 
markanvändning 

Procent av grå/blå/gröna områden som drabbats av extrema 
väderförhållanden/-händelser (t.ex. urban värmeöeffekt, 
översvämning, stenras och/eller jordskred, skogs-/gräsbränder) 

% 

Transport, energi, 
vatten, avfall, 
räddningstjänst 

Antal dagar då samhällsnyttiga funktioner inte fanns tillgängliga (t.ex. 
energi-/vattenförsörjning, sjukvård, räddningstjänst, avfallshantering)  

- 

Transport, energi, 
vatten, avfall, 
samhällsskydd och 
räddningstjänst 

Genomsnittlig längd (i timmar) på avbrotten för samhällsnyttiga 
funktioner (t.ex. energi-/vattenförsörjning, kollektivtrafik, 
sjukvård/samhällsskydd/räddningstjänst)  

timmar 

Hälsa 
Antal personer som skadats/evakuerats/omplacerats på grund av 
extrema väderhändelser (t.ex. värmeböljor eller perioder med extrem 
kyla) 

(per år/under en 
viss tidsperiod) 

Hälsa 
Antal dödsfall på grund av extrema väderhändelser (t.ex. värmeböljor 
eller perioder med extrem kyla) 

(per år/under en 
viss tidsperiod) 

Samhällsskydd och 
räddningstjänst 

Genomsnittlig utryckningstid (i min) för 
polis/brandförsvar/ambulanssjukvård i samband med extrema 
väderhändelser 

min. 

Hälsa Antal utfärdade varningar angående vattenkvalitet % 

Hälsa Antal utfärdade varningar angående luftkvalitet  

Miljö och biologisk 
mångfald 

Procent av områden som drabbats av jorderosion/försämrad 
jordkvalitet 

% 

Miljö och biologisk 
mångfald 

Procent av habitat som försvunnit på grund av extrema 
väderhändelser 

% 

Miljö och biologisk 
mångfald 

Procentuell förändring av antalet inhemska arter % 

Miljö och biologisk 
mångfald 

Procentandel inhemska djur-/växtarter som drabbats av sjukdomar till 
följd av extrema väderförhållanden/-händelser 

% 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuella jordbruksförluster till följd av extrema väderförhållanden/-
händelser (t.ex. torka, vattenbrist, jorderosion) 

% 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förlust av boskap på grund av extrema väderförhållanden % 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förändring av avkastning/utveckling för årsproduktivitet för 
vallodling 

% 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förlust av boskap på grund av skadedjur/patogener % 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förlust av timmer på grund av skadedjur/patogener % 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förändring av skogens sammansättning % 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förändring av vattenuttag % 

Turism Procentuell förändring av turistströmmar/turistaktiviteter % 

Övriga 
Direkta ekonomiska årsförluster i euro (t.ex. inom handels-/jordbruks-
/turistsektorn) på grund av extrema väderhändelser 

€/år 

Övriga Årsbelopp för mottagen kompensation i euro (t.ex. försäkring) €/år 
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 Resultatrelaterade indikatorer 

 

Berörd(a) 
sektor(er) 

Resultatrelaterade indikatorer Enhet 

Byggnader 
Procent av (kommunala/bostads-/icke-kommunala) byggnader som 
eftermonterats i klimattålighetssyfte 

% 

Transport, energi, 
vatten, avfall, IKT 

Procent av infrastruktur för transport/energi/vatten/avfall/IKT som eftermonterats 
i klimattålighetssyfte 

% 

Planering av 
markanvändning 

Procentuell förändring av grön(a) och blå(a) infrastruktur/områden (ovan 
markytan) 

% 

Planering av 
markanvändning 

Procentuell förändring av sammanhängande gröna och blåa områden % 

Planering av 
markanvändning 

Procentuell förändring av förseglade ytor/fuktnivå för mark % 

Planering av 
markanvändning 

Procentuell förändring av avrinning för översvämmat dagvatten (på grund av 
förändrad markinfiltration) 

% 

Planering av 
markanvändning 

Procentuell förändring av solskydd (och relaterad förändring av den urbana 
värmeöeffekten) 

% 

Planering av 
markanvändning 

Procent av kustlinjen som åsidosatts för strategiskt tillbakadragande % 

Vatten 
Procentuell förändring av vattenförlust (t.ex. på grund av läckage i 
vattendistributionssystemet) 

% 

Vatten Procentuell förändring av lagring av regnvatten (för återvinning) % 

Avfall 
Procentuell förändring av hämtning/återvinning/bortskaffande/förbränning av fast 
avfall 

% 

Miljö och biologisk 
mångfald 

Procent återställda habitat/procent skyddade arter  % 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förändring av avkastning tack vare anpassningsåtgärder % 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procentuell förändring av vattenförbrukning för jordbruk/bevattning % 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Procent återställd skog % 

Turism Procentuell förändring av turistströmmar % 

Turism Procentuell förändring av turistaktiviteter % 

Övriga 
Procentuell förändring av kostnader för räddningsarbete och återuppbyggnad i 
samband med extrema klimathändelser 

% 

Övriga 
Investering i forskning om anpassningsåtgärder i euro (t.ex. markvård, vatten-
/energieffektivitet) från kommunen/andra intressenter 

€ 

Övriga Kommunal investering i utbildning/sjukvård och räddningstjänst i euro € 

Övriga 
Antal informationskampanjer som riktar sig till medborgare och lokala 
intressenter 

- 

Övriga Antal utbildningstillfällen ämnade för personal - 

Övriga 
Antal direkta mottagare involverade i beslutsfattande om anpassningsmilstolpar 
via aktiviteter som främjar allmänhetens deltagande. 

- 
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BILAGA V – ORDLISTA FÖR VIKTIGA ANPASSNINGSBEGREPP 
 

 Viktiga termer om anpassning 
 

Anpassning 
En justering av naturliga eller mänskliga system som reaktion på faktisk eller förväntad 
klimatpåverkan, i syfte att begränsa skador och utnyttja möjligheter. En distinktion kan göras 
mellan olika typer av anpassning, t.ex. föregripande, fristående och planerad anpassning. 

Fara 

Den potentiella risken för att en natur- eller människoorsakad fysisk händelse, trend eller 
fysisk konsekvens inträffar, som kan leda till dödsfall, personskada, andra hälsoeffekter, 
samt även skador på och förlust av egendom, infrastruktur, levebröd, samhällsnyttiga 
tjänster, ekosystem och miljöresurser. I denna mall avser begreppet fara oftast 
klimatrelaterade fysiska händelser eller trender, samt de fysiska konsekvenserna av dessa. 

Exponering 
När människor, levebröd, arter eller ekosystem, miljöfunktioner, samhällsnyttiga tjänster och 
resurser, infrastruktur, eller ekonomiska, sociala och kulturella tillgångar återfinns i riskzoner 
och därmed riskerar att förloras. 

Känslighet 
Känslighet är den utsträckning i vilken ett system påverkas, negativt eller positivt, av 
klimatvariationer eller -förändringar 

Sårbarhet 
Den utsträckning i vilken ett system är känsligt för, och oförmöget att hantera, negativa 
följder av klimatförändringar, inklusive ombytligt klimat och extrema förhållanden. 

Konsekvenser 

Konsekvenser avser vanligen potentiella effekter (om ingen anpassning sker) för liv, 
levebröd, hälsa, ekosystem, ekonomi, samhällen, kulturer och infrastruktur i samband med 
att klimatförändringar eller farliga klimathändelser inträffar under en viss tidsperiod. 
Konsekvenser kallas även för följder.  

Risk 

Den potential som föreligger för att konsekvenser ska drabba något av värde, och där 
resultatet inte säkert kan förutsägas utifrån de faktorer som beaktas. Risk uttrycks ofta som 
sannolikheten att farliga händelser eller trender ska inträffa multiplicerat med 
konsekvenserna om dessa händelser eller trender realiseras. Risk uppstår i interaktionen 
mellan sårbarhet, exponering och fara. I den aktuella mallen används begreppet risk främst 
för att beteckna risker för konsekvenser av klimatförändringar.  

 

 

 Klimatrisker 

 

Översvämning 

När nivån i ett vattendrag eller annan vattensamling stiger över sina normala gränser, eller 
när vatten täcker mark som vanligtvis befinner sig ovan vatten. Översvämningar omfattar 
fluvial översvämning, översvämning till följd av störtskurar, översvämning i urbana miljöer, 
pluvial översvämning, översvämning från dag- och avloppsvattensystem och översvämning 
då fördämningen för en issjö brister. 

Torka 
En period med ovanligt torrt väder som varar så länge att det leder till allvarlig hydrologisk 
obalans.  

Storm 
En atmosfärisk störning som kan yttra sig som starka vindar och åtföljas av regn, snö eller 
annan nederbörd, samt åska och blixtnedslag. 
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 Anpassningsprocess 
 

Risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Fastställer karaktären och omfattningen av en risk genom att analysera potentiella faror 
och bedöma sårbarheter som kan utgöra ett hot eller orsaka skador på människor, 
egendom, levebröd och den miljö som dessa är beroende av. Analysen möjliggör 
identifiering av kritiska områden och fungerar därmed som underlag för 
beslutsfattande. Analysen kan ske i form av en heltäckande utvärdering, eller bestå av 
flera utvärderingar som utförs för olika lokala prioritetsområden. Dessa kan omfatta 
olika typer av utvärderingar (t.ex. institutionella riskbedömningar, utvärdering av faror, 
retrospektiva sårbarhetsanalyser vid extrema väderhändelser). 

Anpassningsstrategi 
Beskriver den lokala myndighetens vision om en klimattåligare framtid. Här specificeras 
prioriterade åtgärdsområden samt mekanismer för involvering av intressenter, 
finansiering och mobilisering av resurser, kontinuerlig uppföljning och granskning. 

Åtgärdsplan för 
anpassning 

Definierar en uppsättning konkreta anpassningsåtgärder, samt tid för genomförande 
och tilldelade ansvarsområden, som omsätter den långsiktiga strategin till handling.  

Anpassningsåtgärder 
Tekniker, processer och aktiviteter som är ämnade att stärka kapaciteten att anpassa 
sig till (uppbyggnad av anpassningskapacitet) samt minimera, vänja sig vid och dra 
nytta av följderna av klimatförändringar (leverera anpassning). 

Utvärdering av 
anpassningsalternativ 

Metod för identifiering av alternativ för anpassning till klimatförändring, samt 
utvärdering av dessa alternativ gentemot kriterier som tillgänglighet, fördelar, 
kostnader, effektivitet, ändamålsenlighet och genomförbarhet 

Integrering 
Integrering av anpassningsåtgärder i politiska processer innebär att anpassningsfrågor 
införlivas i andra pågående politiska processer inom olika sektorer. 

Utvärdering 
En process med syfte att systematiskt och objektivt fastställa hur effektiv en 
anpassningsåtgärd är i förhållanden till målen. 

 

 Sektorer 
 

Byggnader 
Avser alla (kommunala/bostads-/icke-kommunala, offentliga/privata) byggnader eller 
samlingar av byggnader samt kringliggande områden, permanenta eller tillfälligt 
uppställda. 

Transport 

Innefattar trafiknät för väg-, järnvägs. luft- och sjötransport samt tillhörande infrastruktur 
(t.ex. vägar, broar, nav, tunnlar, hamnar och flygplatser). Består av en omfattande mängd 
offentliga och privata tillgångar och tjänster, men relaterade farkoster, fordon (eller 
tillhörande delar/processer) ingår inte. 

Energi 

Avser energiförsörjningstjänster och tillhörande infrastruktur (produktions-, transmissions- 
och distributionsnät, alla energityper). Det omfattar kol, råolja, flytande naturgas, 
raffinaderiprodukter, tillsatser, petroleumprodukter, gaser, brännbara förnybara 
energikällor samt avfall, el och värme. 

Vatten 

Avser tjänster för vattenförsörjning och tillhörande infrastruktur. Omfattar även 
vattenförbrukning (av t.ex. hushåll, industri, energiproducenter, jordbruk etc.) och 
hanteringssystem för avlopps-/dagvatten inklusive avlopps-, dränerings- och 
reningssystem (dvs. den process som krävs för att avloppsvatten ska uppfylla miljökrav 
eller andra kvalitetsnormer, eller för hantering av stora mängder regn- eller dagvatten). 

Avfall 
Innefattar aktiviteter i samband med hantering (inklusive hämtning, behandling och 
bortskaffande) av olika slags avfall, t.ex. fast eller icke-fast industri- eller hushållsavfall, 
samt kontaminerade platser. 
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Planering av 
markanvändning 

Process som genomförs av offentliga myndigheter i syfte att identifiera, utvärdera och 
besluta om olika alternativ för markanvändning, inklusive beaktande av långsiktiga 
ekonomiska, sociala och miljömässiga mål, samt konsekvenser för olika samhällen och 
intressenter. Detta följs av formulering och kungörande av planer och föreskrifter som 
beskriver tillåten och acceptabel användning. 

Jordbruk och 
skogsbruk 

Omfattar mark som klassificerats/åsidosatts för jord- och skogsbruk, samt organisationer 
och industrier med kopplingar till framställning och produktion inom och kring kommunens 
gränser. Innefattar djurhållning, vattenbruk, skogsjordbruk, biodling, hortikultur och annan 
jord- och skogsbruksrelaterad verksamhet och tillhörande tjänster i området. 

Miljö och 
biologisk 
mångfald 

Miljö avser gröna och blåa  landskap och luftkvalitet, inklusive tätbebyggt inland.  
Biologisk mångfald avser variationsrikedomen bland levande organismer i en specifik 
region, och kan mätas som variation inom arter, mellan arter samt ekosystemens 
variation. 

Hälsa 

Avser geografisk fördelning av dominanta patologier (allergier, cancer, andningsåkommor 
och hjärtsjukdomar osv.), information som indikerar effekter på hälsa (biomarkörer, 
minskad fertilitet,, epidemier) eller människors välbefinnande (utmattning, stress, 
posttraumatisk stress, dödsfall osv.) med direkt  (luftföroreningar, värmeböljor, torka, 
allvarliga översvämningar, marknära ozon, buller etc.) eller indirekt (tillgång och kvalitet för 
livsmedel/vatten, genetiskt modifierade organismer osv.) koppling till miljökvaliteten. 
Omfattar även sjukvård och tillhörande infrastruktur (t.ex. sjukhus). 

Samhällsskydd 
och 
räddningstjänst 

Avser förvaltning av verksamheter för samhällsskydd och räddningstjänster av eller på 
uppdrag av offentliga myndigheter (t.ex. samhällsskydd och beredskap, polis, 
brandförsvar och ambulanssjukvård) och omfattar lokal beredskap och riskhantering för 
katastrofer (dvs. kapacitetsuppbyggnad, samordning, utrustning, katastrofplanering osv.) 

Turism 
Avser aktiviteter för personer som reser och bor tillfälligt utanför sin vanliga miljö i mindre 
än ett år. Resan kan ske i nöjes- eller affärssyfte, eller för andra syften utan relation till en 
aktivitet som avlönas inom det område som besöks. 

Övriga 
Samtliga övriga sektorer (t.ex. informations- och kommunikationsteknik (IKT), industri, 
ekonomi) 

 

 

 Källor 

OECD:s ordlista för statistiska termer 

EUROSTAT Reference and Management of Nomenclatures 

INSPIRE ordlista  

 

 

 Fler definitioner 
 

IPCC:s ordlista (2012) 

Climate-Adapt online-ordlista 

 
  

https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&IntCurrentPage=1&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/glossary
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