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INDLEDNING 
 

Borgmesterpagten for klima og energi samler lokale og regionale myndigheder, som frivilligt har 

forpligtet sig til at gennemføre Den Europæiske Unions klima- og energimål på deres område. De 

underskrivende lokale myndigheder deler en vision om at udvikle forureningsfrie og 

modstandsdygtige byer, hvor borgerne har adgang til sikker, bæredygtig og økonomisk 

overkommelig energi. Underskriverne forpligter sig til at reducere CO2-udledningen med mindst 

40 % inden 2030 og til at øge deres modstandsdygtighed over for virkningerne af 

klimaforandring.  

 

Borgmesterpagten hjælper lokale myndigheder med at virkeliggøre deres ambitioner om at reducere 

udledningen af drivhusgasser og tager samtidig hensyn til de enormt forskellige lokale forhold. Den 

giver underskriverne en harmoniseret ramme for dataindsamling og rapportering, som er 

enestående i Europa, og som hjælper dem med at gennemføre systematisk klima- og 

energiplanlægning og -overvågning på lokalt plan. Skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig 

energi og klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) er udviklet med støtte fra 

Kommissionens Fælles Forskningscenter på grundlag af deltagende kommuner og regioners 

erfaringer med det formål at integrere de mest udbredte lokale metoder og udgør 

standardrapporteringsrammen for underskriverne af pagten. SECAP-skabelonen udgør skelettet i de 

enkelte handlingsplaner. Handlingsplanen og den tilhørende overvågningsdel sætter underskriverne i 

stand til at indsamle og analysere data på en struktureret og systematisk måde og fungerer som 

et grundlag for god klima- og energiforvaltning og for sporing af gennemførelsesprocessen. 

 

Borgmesterpagten har også til formål at anerkende og skabe høj synlighed omkring de enkelte 

klimaforanstaltninger, der gennemføres af underskrivere, og at inspirere og lette udveksling og 

selvevaluering. 

 

Ved at rapportere data via rapporteringsplatformen for borgmesterpagten kan underskriverne vise 

den konkrete indvirkning af deres foranstaltningerne på lokalt plan (se infografikken 

"Borgmesterpagten i tal" og rapporten "Borgmesterpagten – tal og resultatindikatorer: 

seksårsvurdering"
1
). De rapporterede data oversættes til letforståelige og gennemskuelige 

grafikker (se "kataloget over foranstaltninger" på internettet). De giver vigtig feedback om lokale 

foranstaltninger til nationale, europæiske og internationale politikere. Dette bidrager til at vise, at 

borgmesterpagten er en konsolideret bevægelse bestående af frivillige og engagerede lokale 

myndigheder, som er drivkræfterne bag klimaforanstaltninger og lokal bæredygtig udvikling. 

 

Disse retningslinjer er udarbejdet af sekretariaterne for borgmesterpagten og Mayors Adapt i 

samarbejde med Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter for at give underskriverne et 

overblik over rapporteringsrammen i forbindelse med borgmesterpagten. Den giver underskriverne 

trinvis vejledning gennem hele rapporteringsprocessen. I trin I hjælpes underskriverne gennem 

udfyldelsen af skabeloner, dvs. afsnit I i SECAP-skabelonen og afsnit II i overvågningsskabelonen. 

Trin II vedrører overførsel af dokumenter, som f.eks. handlingsplaner for bæredygtig energi og klima, 

mens trin III har fokus på det integrerede kontrolsystem, der er udviklet til den del af skabelonen og 

                                                      
1
 Fælles Forskningscenter 2015, "The Covenant of Mayors in Figures and Performance Indicators: 6-year Assessment, JRC 

science and policy reports [findes 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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den officielle indgivelse, der vedrører modvirkning af klimaændringer. Retningslinjerne suppleres af 

praktiske anbefalinger og konkrete eksempler. 
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PROCESSEN BAG BORGMESTERPAGTEN KORT FORTALT 
 

Lokale myndigheder, der tilslutter sig borgmesterpagten for klima og energi, forpligter sig til senest to 

år efter den formelle underskrivelse at indgive en handlingsplan for bæredygtig energi og klima, 

som omfatter foranstaltninger til integration af tilpasningshensyn i relevante politikker, strategier og 

planer. Handlingsplanen er baseret på en basisemissionsopgørelse (BEI) og en vurdering af risici 

og sårbarhed i forbindelse med klimaforandringer (RVA), som indeholder en analyse af den 

aktuelle situation. På baggrund af elementer opstilles et omfattende sæt foranstaltninger, som de 

lokale myndigheder planlægger at gennemføre for at opfylde deres mål for modvirkning af og 

tilpasning til klimaforandringer. Underskriverne forpligter sig til at rapportere om gennemførelsen 

hvert andet år (Figur 1). 

 

  

Figur 1 – Borgmesterpagten for klima og energi – processen trin for trin. 

 

 

Borgmesterpagten er en helhedsorienteret tilgang til modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer. Med hensyn til modvirkning af klimaforandringer gives de lokale myndigheder 

vejledning i, hvordan de tager hensyn til alle de forskellige forbrugere inden for deres område (se 

Figur 2). Sektorer som f.eks. "boliger", "servicebygninger", "kommunale bygninger" og 

"transport" anses for centrale sektorer for modvirkning af klimaforandringer. Lokale 

myndigheder fokuserer på at nedbringe energiforbruget på deres område og på at matche 

energiforbruget med forsyningen ved at fremme anvendelsen af lokale energiressourcer.  
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Figur 2 – Borgmesterpagten – territorial tilgang til energi og modvirkning af klimaændringer. 

 

På tilpasningssiden omfatter de mest sårbare sektorer "bygninger", "transport", "energi", "vand", 

"affald", "fysisk planlægning", "miljø og biodiversitet", "landbrug og skovbrug", "sundhed", 

civilt beredskab", "turisme" og "andet".  

 

Den metode, der benyttes i forbindelse med borgmesterpagten, hviler på en integreret og inklusiv 

klima- og energiplanlægning, hvor lokale interessenter spiller en aktiv rolle. 

 

For at sikre, at de indgivne handlingsplaner er i overensstemmelse med principperne for 

borgmesterpagten (som fastlagt i forpligtelsesdokumentet og vejledningen
2
), analyserer 

Kommissionens Fælles Forskningscenter de indgivne handlingsplaner. Denne kvalitetskontrol 

bidrager til at garantere hele borgmesterpagt-initiativets troværdighed og pålidelighed. I analysen 

fokuseres der på vurderingen af en række deltagelseskriterier. Hvis disse kriterier ikke opfyldes, 

godkendes handlingsplanen ikke inden for rammerne af borgmesterpagt-initiativet. Analysen omfatter 

også overensstemmelsen mellem de indgivne data, og der udarbejdes en feedbackrapport. 

 

                                                      
2
 Findes på www.eumayors.eu > Library 

http://www.eumayors.eu/
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Deltagelseskriterier – minimumskravene: 

 Handlingsplanen skal være godkendt af kommunalrådet eller et tilsvarende 

organ. 

 I handlingsplanen angives klart løfterne om modvirkning (dvs. reduktion af 

CO2-udledning på mindst 40 % inden 2030) og tilpasning i pagten. 

 Handlingsplanen skal være baseret på resultaterne af en omfattende 

basisemissionsopgørelse (BEI) og en vurdering af risici og sårbarhed i 

forbindelse med klimaforandringer (RVA). 

 Med hensyn til modvirkning skal handlingsplanen omfatte de centrale 

aktivitetssektorer (kommunale bygninger, servicebygninger, boliger og 

transport): 

 Basisemissionsopgørelsen skal omfatte mindst tre ud af de fire centrale 

sektorer. 

 Modvirkningsforanstaltningerne skal omfatte mindst to ud af de fire 

centrale sektorer. 
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KOM GODT I GANG 
 

Oversigt over rapporteringsprocessen 

SECAP-skabelonen, som i øjeblikket foreligger offline i Excel-format, vil blive tilgængelig på 

borgmesterpagtens ekstranet fra og med 2017. I figur 3 vises en oversigt over rapporteringsprocessen 

under borgmesterpagten. SECAP-skabelonen, som i øjeblikket foreligger offline i Excel-format, vil 

blive tilgængelig på borgmesterpagtens ekstranet fra og med 2017. 

 

 

Figur 3 – Oversigt over rapporteringsprocessen. 

 

 

Adgang til "Min pagt" – borgmesterpagtens ekstranet 

Borgmesterpagtens ekstranet er den onlineplatform, hvor underskrivere af borgmesterpagten 

rapporterer om de centrale elementer af deres handlingsplaner og overvågningsresultater ved hjælp af 

de respektive skabeloner. Den er opbygget omkring enkle trin, der fører dig gennem udfyldelsen af 

skabelonerne og indsendelsesprocessen. Log først på borgmesterpagtens ekstranet på 

www.eumayors.eu/sign-in_en.html med dine personlige brugeroplysninger, som du modtog ved 

tilmeldingen. 

 

 

 

 

Sådan får du et bruger-id og en adgangskode: Hvis du har mistet (eller ikke har 

modtaget) en adgangskode, kan du hente den under Sign-in på websiden. Da det 

er en automatisk e-mail, placeres den muligvis i spambakken – tjek den! 

Sådan giver du koordinatoren for borgmesterpagten adgang: Du kan linke 

underskriverprofilen med en koordinatorprofil, så vedkommende kan få adgang 

til din profil. Under "Min konto" > "Min lokale myndighed" skal du rulle ned, 

klikke på "Tilføj en ny organisation" og vælge din koordinator på listen. 

 

 

 

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

Skabelonen for handlingsplanen for bæredygtig energi og klima (SECAP-skabelonen), som skal 

anvendes af underskrivere af borgmesterpagten for klima og energi, indeholder de dele, der er anført i 

tabel 1. 

 

Tabel 1 – SECAP-skabelonens og overvågningsskabelonernes indhold 

 SECAP Overvågning 

Strategi 

Vedrører visionen, de samlede mål 

for reduktion af CO2-udledningerne, 

tilpasningsmålene, fordeling af 

medarbejdere og finansiel kapacitet 

og inddragelse af interessenter og 

borgere. 

Vedrører ændringer af den 

overordnede strategi, ajourførte tal om 

fordelingen af medarbejdere og 

finansiel kapacitet og identifikation af 

hindringer for gennemførelsen af 

foranstaltninger. 

Emissionsopgørelser 

Vedrører størrelsen af det endelige 

energiforbrug og de tilknyttede CO2-

udledninger for hver energibærer og 

sektor i basisåret. 

Vedrører størrelsen af det endelige 

energiforbrug og de tilknyttede CO2-

udledninger for hver energibærer og 

sektor i overvågningsåret – 

hovedformålet er at overvåge 

udviklingen i CO2-udledninger over tid. 

Modvirkningsforanstaltninger 

Vedrører listen over centrale 

modvirkningsforanstaltninger, der 

har til formål at gennemføre den 

overordnede strategi, samt 

tidsrammer, ansvarsområder, tildelte 

budgetter og forventede virkninger. 

Vedrører overvågning af 

gennemførelsen af de centrale 

modvirkningsforanstaltninger. Mindst 

tre gennemførte eller igangværende 

foranstaltninger skal indgives som 

"benchmarks of excellence". 

Resultattavle 

Vedrører de dele af 

tilpasningscyklussen, hvor 

underskriveren har opnået 

fremskridt. 

Vedrører overvågning af fremskridt i 

forhold til de seks trin i 

tilpasningscyklussen og fastlæggelse 

af et samlet billede af underskriverens 

tilpasningsindsats. 

Risici og sårbarheder 

Vedrører sårbarheder og farer i 

forbindelse med klimaforandringer 

samt virkninger og vurderinger heraf.  

Vedrører registrering af oplysninger, 

som er blevet indsamlet til dato om 

sårbarheder og farer i forbindelse med 

klimaforandringer samt virkninger 

opdelt efter sektor. 

Tilpasningsforanstaltninger 

Vedrører handlingsplanerne og de 

enkelte (centrale) foranstaltninger, 

herunder forskellige relevante 

parametre (dvs. sektor, tidsramme, 

interessenter og omkostninger). 

Vedrører sporing af handlingsplaner og 

de enkelte foranstaltninger, der 

løbende er iværksat for at opfylde 

målene og øge modstandsdygtigheden 

over for identificerede indvirkningerne 

på klimaet. 
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Når skabelonen er udfyldt, vises en grafikfigur med de vigtigste data om både modvirkning og 

tilpasning. Hvis du bruger onlineskabelonerne, kan du derefter vælge, hvilke grafikfigurer du ønsker at 

få vist på den offentlige underskriverprofil på borgmesterpagtens websted. 
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Rapporteringsfrekvens 

Handlingsplanen for bæredygtig energi og klima skal indgives senest to år efter tilslutningsdatoen, 

dvs. den dato, hvor kommunalrådet eller en tilsvarende myndighed formelt besluttede at deltage 

i borgmesterpagten.  

 

Overvågningsskabelonen skal indgives hvert andet år efter datoen for indgivelsen af 

handlingsplanen. Da rapportering hvert andet år kan medføre en unødig stor belastning med hensyn 

til menneskelige eller finansielle ressourcer, kan I beslutte at udarbejde de tilknyttede 

emissionsopgørelser hvert fjerde år i stedet for hvert andet år. I det tilfælde skal I hver andet år 

rapportere om foranstaltninger, dvs. indgive en overvågningsskabelon, som ikke indeholder en 

emissionsopgørelse, og som har fokus på rapportering af den aktuelle gennemførelsesstatus for jeres 

foranstaltninger. Hvert fjerde år skal der imidlertid foretages en udførlig rapportering, dvs. I skal 

indgive en overvågningsskabelon, som indeholder mindst én overvågningsbaseret 

emissionsopgørelse (MEI). I tabel 2 vises minimumsrapporteringskravene ved indgivelse af en 

handlingsplan og de respektive overvågningsskabeloner. 

 

Tabel 2 – Minimumsrapporteringskrav i forhold til tidsplanen 

 
Registreringsfa

se 

Handlingspl

an 

Overvågningsbase

ret 

rapportering af 

foranstaltninger 

Overvågningsbase

ret 

udførlig 

rapportering 

 År 0 
Inden for 2 

år 
Inden for 4 år Inden for 6 år 

Strategi     

Emissionsopgørelser  
 

(BEI) 

 
 

(MEI) 

Modvirkningsforanstaltnin

ger 
  

 

(min. 3 benchmarks) 
 

Tilpasnings- 

resultattavle 
    

Risici og sårbarheder     

Tilpasningsforanstaltning

er 
  

  

(min. 3 benchmarks) 

 

Forklaring:   Obligatorisk | Valgfri  

 

 

Figur 4 illustrerer minimumskravene i forbindelse med indgivelse af overvågningsskabeloner. En 

underskriver, som har indgivet sin handlingsplan i 2016, skal f.eks. gennemføre en "rapportering af 

foranstaltninger" i 2018 og en "udførlig rapportering" (dvs. med en ny overvågningsbaseret 

emissionsopgørelse) i 2020.  



10 

 

 

 

Figur 4 – Minimumskrav vedrørende indgivelse af overvågningsskabeloner. 

 

 

 

 

 

Skabelonformater 

Skabelonerne findes i to formater: 

 Online  

SECAP-skabelonen vil være tilgængelig på borgmesterpagtens ekstranet ("Min pagt") fra og med 

2017. Den officielle indgivelse til borgmesterpagten skal ske ved hjælp af onlineskabelonen.  

 Excel-regneark 

En Excel-version af skabelonen kan downloades fra webstedets bibliotek
3
. Den Excel-baserede 

skabelon er en offlineversion af den officielle onlineskabelon til arbejdsbrug. Bemærk, at data 

indtastet i Excel ikke kan eksporteres til onlineplatformen og omvendt.  

 

 

Skabelon – forklaring af farvekoder 

Farvekoder anvendes til at gøre det lettere at udfylde skabelonen: 

Valgfri indtastning 

Obligatorisk indtastning 

Resultatceller (beregnes af systemet, når de tilsvarende inputfelter er blevet udfyldt) 

Allerede udfyldte celler (anvendes i overvågningsskabelonen) 

Klik på understregede udtryk i Excel-filen, eller placér musmarkøren på dem i onlineskabelonen for at 

få vist deres definition eller en forklaring af det specifikke felt. 

Felterne vedrørende overvågning er fremhævet med en blå firkant i Excel-filen.  

 

                                                      
3
 Findes på www.eumayors.eu > Library. 

Underskrivere af borgmesterpagten (eller koordinatorer på vegne af deres 

underskrivere) kan anmode om udsættelse af fristen, hvis omstændigheder, der 

ligger uden for den lokale myndigheds kontrol, forsinker indgivelsen af 

handlingsplanen eller overvågningsresultaterne ud over den officielle frist. De 

skal i så fald udfylde onlineformularen om anmodning om udsættelse, som 

findes på borgmesterpagtens ekstranet under 'Min pagt'. Se websiden med ofte 

stillede spørgsmål (FAQ).   

 

 

 

 

 

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

I onlineskabelonen kan du påbegynde indgivelsen af handlingsplanen ved at klikke på "Min 

handlingsplan" i den blå menu øverst på websiden. I overvågningsskabelonen skal du klikke på 

"Min status" i den samme menu. Læs først oplysningerne på siden "Kom godt i gang". Når du klikker 

på knappen for at udfylde skabelonen, føres du gennem de forskellige dele af skabelonen ved hjælp 

af navigationsknapperne. Bemærk, at du for overvågningsskabelonen på forhånd bør vælge, om du vil 

rapportere foranstaltninger (uden overvågningsbaseret emissionsopgørelse (MEI)) eller foretage en 

udførlig rapportering. I Excel-versionen af skabelonen kan du bruge de forskellige navigationsknapper 

øverst og nederst på hver fane til at skifte fra fane til fane eller til at gå tilbage til startsiden. 

 

 

Integreret kontrolsystem 

Onlineskabelonen er integreret med et automatisk kontrolsystem, som giver realtidsfeedback om fejl 

eller manglende data samt beregnede tal i begge skabelonformater. Du kan kun navigere til en 

anden del af skabelonen, hvis kontrolsystemet godkender resultaterne. Udfyldelsen (obligatoriske eller 

valgfrie felter) og tilstedeværelsen af gyldige data (som matcher værdiintervaller eller foruddefinerede 

værdier) vurderes, formater (felter med tekst/tal/dato/link/single- eller multiple-choice) kontrolleres, 

beregninger foretages (resultatfelter), og sammenkædede data kontrolleres for overensstemmelse. 

Hvis fejl konstateres i denne fase, viser systemet en relevant meddelelse øverst på hver side. Først 

når de viste fejl er afhjulpet, kan du indgive skabelonen. 

 

 

 

 

 

Arkiveringsfunktion 

Når en handlingsplan er analyseret, oprettes der en arkiveret version af skabelonen. Du kan til enhver 

tid se disse arkiverede versioner (i skrivebeskyttet ("read-only") tilstand) under "Min konto" > "Min 

lokale myndighed".  

 

 

 

 

 

 

Kontrollér skabelonen tidligt i processen. Systemet kan afsløre fejl, som kræver 

yderligere handling (korrektion eller genberegning). Dette vil hjælpe dig med at undgå 

fejl i sidste øjeblik, når fristen hurtigt nærmer sig. 
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Funktion til genindsendelse af handlingsplan 

Funktionen til genindsendelse af handlingsplan anvendes i to tilfælde: 

1) Når din handlingsplan ikke godkendes efter den udførlige analyse foretaget af 

Kommissionens Fælles Forskningscenter – Du får en frist på seks måneder til at afhjælpe 

de problemer, der er anført i feedbackrapporten, og indsende handlingsplanen igen. Derefter 

udføres en ny analyse.  

2) Når din eksisterende handlingsplan er blevet væsentligt ændret (f.eks. en væsentlig 

ændring i det overordnede mål for reduktion af CO2-udledninger, en ændring af prioriteterne i 

visionen og/eller de sektorer, der er omfattet af emissionsopgørelserne og handlingsplanen), 

eller hvis du udvikler en ny plan – I dette tilfælde skal handlingsplanen godkendes igen af 

myndigheden. Når den er blevet godkendt politisk, skal du ajourføre skabelonen og indsende 

den igen.  

Hvis du er en eksisterende underskriver af borgmesterpagtens forpligtelser for 2020 og har 

tilmeldt dig borgmesterpagtens forpligtelser for 2030, bør du først vurdere gennemførelsen af 

2020-forpligtelserne ved at indgive en overvågningsskabelon, inden du indgiver en ny 

handlingsplan for 2030.  

  

Hvis du vil bruge funktionen til genindsendelse, bedes du kontakte sekretariatet for borgmesterpagten 

(info@eumayors.eu). 

 

Yderligere vejledning 

Titel Beskrivelse 

How to develop a Sustainable 

Energy Action Plan Guidebook 

Giver vejledning i udarbejdelsen af handlingsplaner vedrørende bæredygtig 

energi med fokus på modvirkning, herunder navnlig opstilling af 

emissionsopgørelser. 

Urban Adaptation Support Tool 
Giver trinvis vejledning i udarbejdelsen af strategier og planer for tilpasning 

til klimaændringer. 

Quick Reference-vejledninger 

Giver praktisk vejledning og eksempler på emner, som f.eks. overvågning 

af en handlingsplan, fælles tilgang til udvikling af en handlingsplan og 

mulighederne for finansiering af gennemførelsen af handlingsplaner.  

E-learning-platform 

Giver praktisk vejledning, anbefalinger, eksempler og virtuelle 

demonstrationer vedrørende udarbejdelse, gennemførelse, overvågning og 

finansiering af handlingsplaner, herunder både modvirkning og tilpasning. 

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udfyldelsen af skabelonen, kan du kontakte helpdesk: 

- Hvis du har spørgsmål vedrørende udfyldelsen af SECAP-skabelonen, spørgsmål om 

metodekravene i forbindelse med borgmesterpagten eller brugen af "Min pagt" (ekstranet), kan du 

henvende dig til: 

Borgmesterpagtens sekretariat – info@eumayors.eu 

- Hvis du har tekniske spørgsmål vedrørende metodekrav eller brugen af den foreløbige applikation 

til onlinekontrol og feedbackrapporter, kan du henvende dig til: 

Kommissionens Fælles Forskningscenter – 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://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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Vores langsigtede mål er at gøre Haag til en 

klimaneutral og klimasikker by inden 2040. 

 

 

Kommunalrådet i Haag, Nederlandene, 2011, 

"Klimaplan for Haag".  

 

TRIN I – UDFYLD SKABELONEN 
 

 

AFSNIT I – SECAP-SKABELONEN  
 

 
STRATEGI 
I denne første del gives der en oversigt over jeres samlede strategi. Hvis du har udarbejdet en 

handlingsplan for bæredygtig energi for 2020, skal du se "Reporting Guidelines on Sustainable Energy 

Action Plan and Monitoring"
4
. Hvis du har udarbejdet en handlingsplan for bæredygtig energi for 2030, 

omhandler denne del både modvirknings- og tilpasningsstrategier. 

 

 

1) Vision  

Angiv her den langsigtede vision, som former fremtiden på området for klima og bæredygtig energi i 

din kommune. Dette bør omfatte oplysninger om vigtige milepæle, prioriterede sektorer, ønskede 

(sociale/miljømæssige/økonomiske) resultater og potentielle fordele eller muligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Forpligtelser 

De første felter omhandler de(t) overordnede modvirkningsmål udtrykt som procentdel for reduktion 

af CO2-udledninger. Målet bør være en reduktion på mindst 40 % inden 2030. Hvis I også har 

vedtaget borgmesterpagtens forpligtelser for 2020, kan du angive jeres 2020-mål, som bør svare til en 

reduktion på mindst 20 %. Du skal angive basisåret for fastsættelsen af målene. Hvis handlingsplanen 

indeholder mere end ét mål, bør det samme basisår anvendes.  

 

 

 

Målet kan fastsættes som en absolut reduktion (procentdel af mængden af CO2-udledninger i 

basisåret) eller som en reduktion pr. indbygger. I sidstnævnte tilfælde divideres udledningerne i 

                                                      
4
 Findes på www.eumayors.eu > Library. 

http://www.eumayors.eu/
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Vi har vedtaget et lokalt miljømål om at reducere vores CO2-aftryk. Målet er, 

at byen inden 2050 har et bæredygtigt og rimeligt niveau af CO2-udledninger. 

Gennemsnitsniveauet for CO2 -udledning pr. person i Göteborg skal 

nedbringes fra det nuværende niveau på ca. 10 tons pr. person til under 2 

tons pr. person, hvis vi skal nå dette mål. Vi har også vedtaget et 

mellemliggende mål om, at udledningen af CO2 inden 2020 skal nedbringes 

med mindst 30 % sammenlignet med niveauet i 1990. 
Göteborg, Sverige, "Den energieffektive by". 

 

 

 

basisåret med antallet af indbyggere i det samme år, hvorefter det procentvise mål for reduktion af 

udledningerne beregnes på dette grundlag. Reduktion pr. indbygger vælges generelt for at gøre det 

lettere at spore udviklingen, hvis der forventes betydelige ændringer i befolkningstallet. Vælg den 

mulighed, der passer til jeres situation. Hvis du vælger reduktionsmålet pr. indbygger, angives 

befolkningsprognoserne for de relevante tidshorisonter.  

 

Hvis du har opstillet et mål på længere sigt, dvs. efter 2030, kan du også angive reduktionsmålet, 

herunder det basisår og den tidshorisont, der ligger til grund for målet. De forpligtelser, der er indgået 

inden for borgmesterpagten, hænger sammen med EU-målene for 2030 (og 2020), og CO2-

reduktionsmålet skal derfor fastsættes for disse år. Hvis du kun har fastsat en mål på længere sigt i 

handlingsplanen, skal du ekstrapolere 2030- målet (og 2020-målet) og medtage det i handlingsplanen. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det andet felt, som vedrører jeres tilpasningsmål, angives kommunens (eventuelle) tilpasningsmål, 

herunder mål- og basisår, enten som en beskrivelse eller kvantitativt. Indsæt så mange rækker som 

nødvendigt, og vær så specifik som muligt. 
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3) Koordination og etablerede/tildelte organisationsstrukturer 

I dette felt gives en kort beskrivelse af de specifikke administrative strukturer, som din lokale 

myndighed har etableret eller tildelt for at gennemføre handlingsplanen inden for rammerne af 

borgmesterpagtinitiativet.  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

4) Tildelt personalekapacitet 

Angiv her, hvilke institutioner der har tildelt personale til udarbejdelsen af handlingsplanen. Der er 

en række valgfrie felter, der henviser til antallet af fuldtidsstillinger (fuldtidsækvivalenter – FTÆ). 

Hvis du kender dette tal, bør det angives, da det kan være nyttigt for andre kommuner, der ønsker at 

deltage i borgmesterpagten og komme i gang med energi- og klimaplanlægningsprocessen. 

 

 

 

Bemærk, at stillinger opgjort i fuldtidsækvivalenter defineres som det samlede antal arbejdstimer 

divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer om året i en fuldtidsstilling. En FTÆ på 1,0 

betyder, at personen er ansat på fuld tid, mens en FTÆ på 0,5 viser, at personen er ansat på halv tid. 

Du kan desuden også angive det antal medarbejdere, der forventes at deltage i gennemførelsen af 

handlingsplanen. Dette tal ajourføres i overvågningsfasen.  

 

 

Bratislava har etableret et nyt tilpasningsteam under stadsarkitekten, som 

består af repræsentanter fra afdelingerne for strategisk projektledelse og 

finansielle ressourcer, miljø, sociale anliggender, transport og 

infrastruktur. Tilpasningsteamet omfatter også repræsentanter for 

forskningsorganisationer (dvs. Comenius-universitetet i Bratislava), 

vandforsyningen i Bratislava og ngo'er. 

Byen Bratislava, Slovakiet 
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I fasen for udviklingen af handlingsplaner inddrog vi indbyggerne og 

lokale interessenter i indsamlingen af data til 

basisemissionsopgørelsen og under høringen af planen. Der blev 

desuden løbende offentliggjort oplysninger om handlingsplanen på 

byens officielle websted. 

Kommunen Kościerzyna, Polen, 2012, "Handlingsplan for bæredygtig 

energi". 

 

 

5) Inddragelse af interessenter og borgere 

Her skal du angive, hvordan interessenter og borgere har været inddraget i udarbejdelsen af 

handlingsplanen (dvs. hvilke deltagelsesmetoder – offentlig høring, arbejdsgrupper, forum, workshops 

eller møder med andre kommuner – der er blevet anvendt, og hvor mange der har været involveret), 

og hvordan I forventer at inddrage dem i den efterfølgende gennemførelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Samlet gennemførelsesbudget og finansieringskilder 

Dette afsnit omhandler det budget, der er afsat til hele gennemførelsen af de foranstaltninger, som 

omhandlet i handlingsplanen. Det er opdelt i budget til gennemførelse af modvirknings- og 

tilpasningsforanstaltninger. Du bør først vælge, om budgettet stammer fra den lokale myndigheds 

egne ressourcer alene og/eller fra andre aktører. Derefter bør du angive beløbet i euro opdelt i 

investeringer og ikke-investeringer samt den periode, som budgettet vedrører. Selv om feltet 

vedrørende investeringer fra den lokale myndighed til modvirkning er det eneste felt, som skal 

udfyldes, kan du angive omkostninger til tilpasning særskilt, hvis du har anslået andre omkostninger. 

Du kan angive det samlede budget fra andre aktører eller opdele dette budget i forskellige kilder, dvs. 

Nationale fonde og programmer, EU-fonde og -programmer og Private. Alle disse oplysninger er 

faktisk særdeles relevante på EU-niveau og nationalt niveau for at få overblik over det niveau af 

investeringer, som er mobiliseret på lokalt plan til energi- og klimaforanstaltninger. 

 

 

 

Bemærk, at investeringer specifikt henviser til den kapital, der skal investeres, mens ikke-investeringer 

omfatter alle driftsomkostninger og løbende omkostninger, f.eks. vedligeholdelses- og 

personaleomkostninger, samt andre udgifter, der ikke vedrører investeringer, f.eks. udgifter til 

oplysningskampagner. 
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Den samlede investering, som forventes gennemført inden 

2020, for at implementere handlingsplanen for bæredygtig 

energi for Funchal, beløber sig til 238,77 mio. EUR. Af dette 

beløb betales 10,4 % af kommunen Funchal, 20,1 % af 

borgerne og 69,4 % af private og offentlige foretagender og 

organisationer. 

 
Kommunen Funchal, Portugal, 2012, "Handlingsplan for bæredygtig 

energi". 

Styringsgruppen og arbejdsgruppen "Borgmesterpagten" er ansvarlig for 

overvågning, opfølgning og evaluering af gennemførelsen af 

foranstaltningerne. De to enheder mødes regelmæssigt (hver tredje måned) 

og gennemgår det opnåede fremskridt.  Hvis der opstår forsinkelser, træffes 

der afhjælpende foranstaltninger for at få foranstaltningerne tilbage på 

sporet og opnå de forventede resultater. 

Kommunen Hersonisos, Grækenland, 2012, "Handlingsplan for bæredygtig 

energi". 

 

De samlede gennemførelsesomkostninger omfatter investeringer og ikke-investeringer, og de 

henviser til de investeringsomkostninger eller det beløb, der oprindeligt blev investeret for at 

gennemføre de foranstaltninger, der er omhandlet i handlingsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Overvågningsproces 

Beskriv her, hvordan I planlægger at overvåge gennemførelsen af handlingsplanen (f.eks. antal 

revisioner, tilsvarende tidsramme osv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Vurdering af tilpasningsmulighederne 

I dette afsnit beskrives det, hvordan din kommune vurderer sine tilpasningsmuligheder, dvs. hvordan 

den identificerer og prioriterer muligheder for tilpasning til klimaændringer og evaluerer dem i forhold til 

kriterier som f.eks. tilgængelighed, fordele, omkostninger, effektivitet, virkningsfuldhed og 

Aktuelle tilgange til overvågning af gennemførelse koordineres via vores 

"Policy and Communications Business Partner". Vi går dog over til en mere 

formel risiko- og sårbarhedsproces og udvikler i den forbindelse en ny 

overvågningstilgang. Den kommer til at bestå af ad hoc-ajourføringer af 

risiko- og sårbarhedsvurderingen samt en mere struktureret gennemgang 

hvert andet år. Derefter vil gennemførelsen af klimatilpasningsstrategien 

blive overvåget mere regelmæssigt. 

Newcastle upon Tyne, Det Forenede Kongerige 
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gennemførlighed. Beskriv de anvendte metoder (f.eks. cost-benefit-analyse (CBA), multi-criteria-

analyse (MCA), interessentbeslutninger, eksperimenter og observationer) og hovedresultaterne.  

9) Strategi i tilfælde af ekstreme klimahændelser 

Dette afsnit omhandler din lokale myndigheds strategi for håndtering af især ekstreme vejrhændelser. 

Henvis til eventuelle tidligere ekstreme vejrhændelser, som kan tilskrives klimaændringer. Angiv de 

foranstaltninger, der er truffet med henblik på risikostyring samt genopretning og genopbygning efter 

katastrofer. Beskriv, hvordan de høstede erfaringer registreres efter en ekstrem vejrhændelse, eller 

om der er fastlagt en proces for integration af erfaringer i planlægningen eller den mere langsigtede 

tilpasningsstrategi med henblik på i fremtiden at mindske virkningerne af sådanne vejrrelaterede 

skader. Ekstreme vejrhændelser omfatter hændelser, der umiddelbart skaber omfattende 

ødelæggelser eller katastrofer, eller som medfører permanente skader på længere sigt. Dette kan 

omfatte, men er ikke begrænset til oversvømmelser, hedebølger, tørke, skovbrand, skybrud, storm og 

andre ekstreme vejrfænomener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efter de ekstreme vejrforhold og oversvømmelser i sommeren 

2002 offentliggjorde byen Münster en 

oversvømmelseshandlingsplan med henblik på at forbedre 

informationsudvekslingen, øge bevidstheden, nedbringe risikoen 

for skader og sænke oversvømmelsesniveauet. Som følge af 

denne handlingsplan blev der etableret et 30-50 m bredt område 

langs vandområder, som ikke må bebygges.  

Byen Münster, Tyskland 
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EMISSIONSOPGØRELSER 
I denne del skal du først udfylde basisemissionsopgørelsen (BEI). Hvis du allerede har andre 

emissionsopgørelser, når du indsender handlingsplanen, kan du tilføje en overvågningsbaseret 

emissionsopgørelse (MEI), når du har udfyldt basisemissionsopgørelsen. I 

emissionsopgørelsesdelen skal du rapportere data vedrørende dit endelige energiforbrug, den lokale 

energiproduktion (hvis relevant) og de emissionsfaktorer, der er anvendt til at beregne CO2-

udledningerne. 

 

 

1) Opgørelsesår 

Det første opgørelsesår er basisåret, dvs. det år, i forhold til hvilket resultaterne af 

emissionsreduktionerne i målåret måles. I onlineskabelonen er basisåret allerede indsat, da det er 

angivet under det samlede mål for reduktion af CO2-udledninger i strategidelen. Hvis du tilføjer en 

overvågningsbaseret emissionsopgørelse, bør du her angive det år, som den henviser til. 
 

 

2) Antal indbyggere i opgørelsesåret 

Angiv her antallet af indbyggere i opgørelsesåret. 

  

 

3) Emissionsfaktorer 

Emissionsfaktorer er koefficienter, som kvantificerer udledningerne pr. aktivitetsenhed. CO2-

udledninger beregnes for hver energibærer ved at multiplicere det endelige energiforbrug med den 

tilsvarende emissionsfaktor. Der kan benyttes to tilgange: 

 IPCC
5
 – emissionsfaktorer for brændstofforbrænding – baseret på hvert brændstofs 

kulstofindhold 

 LCA (livscyklusvurdering) – emissionsfaktorer for den samlede livscyklus for hver 

energibærer, dvs. inklusive ikke kun de drivhusgasudledninger, der skyldes 

brændstofforbrænding, men også udledninger fra hele energiforsyningskæden – udvinding, 

transport og forarbejdning. 

Markér det relevante felt. 

 

 

4) Emissionsrapporteringsenhed 

Markér det relevante felt: 

 tons CO2 – hvis du vælger kun at rapportere CO2-udledninger 

 tons CO2-ækvivalent – hvis du vælger også at medtage andre drivhusgasser som f.eks. CH4 

og N2O, f.eks. fra ikke-energirelaterede sektorer som f.eks. affalds- og spildevandshåndtering.  

 

5) Bemærkninger om metoden 

Angiv eventuelle bemærkninger om metoden, som er relevante for at kunne forstå 

emissionsopgørelsen. Du kan også angive de datakilder, der er anvendt i forbindelse med 

indsamlingen af data om endeligt energiforbrug og energiproduktion eller andre relevante data (f.eks. 

                                                      
5
 Intergovernmental Panel on Climate Change (Det Internationale Panel om Klimaændringer). 
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nationale statistiske kontorer, energiforsyningsselskaber og netoperatører, undersøgelser osv.). Disse 

oplysninger kan være nyttige for andre underskrivere, især i dit eget land.  
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6) Resultater af emissionsopgørelsen 

Dette afsnit er opdelt i tre primære dele: 

A) Endeligt energiforbrug – hvor du bør angive data om endeligt energiforbrug opdelt efter 

sektor og energibærer 

B) Energiforsyning – hvor du bør angive data vedrørende kommunale indkøb af grøn elektricitet 

og lokal energiproduktion, hvis det er relevant 

C) CO2-udledninger – hvor du bør angive de anvendte emissionsfaktorer, således at CO2 -

udledningerne kan beregnes automatisk. 

 

 

A) ENDELIGT ENERGIFORBRUG 

I onlineskabelonen skal du vælge de sektorer, der er medtaget i emissionsopgørelsen, og for hvilke 

du ønsker at rapportere data, ved at markere de respektive felter. Der vises en tabel ud fra dit valg. I 

Excel-versionen af skabelonen vises hele tabellen. 

 

 

 

Inden for rammerne af borgmesterpagtinitiativet er der defineret fire centrale 

borgmesterpagtsektorer. De anses for at være de primære sektorer, hvor lokale myndigheder kan 

påvirke energiforbruget og dermed reducere de tilknyttede CO2 -udledninger. 

 

De centrale borgmesterpagtsektorer er markeret med et "nøgleikon":       i skabelonen og er følgende: 

 Kommunale bygninger, udstyr og anlæg 

 Servicebygninger (ikke kommunale), -udstyr og -anlæg 

 Boliger 

 Transport 

 

På grundlag af dine valg vises tabellen over endeligt energiforbrug, som du skal udfylde. I Excel-

versionen af skabelonen vises hele tabellen, og du kan vælge at skjule de rækker, som ikke er 

relevante for din situation.  

 

Den første kolonne i tabellen vedrører sektorer, mens de efterfølgende kolonner vedrører 

energibærerne (f.eks. elektricitet, varme/kulde, naturgas osv.), som anvendes i de forskellige sektorer 
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inden for din lokale myndigheds område. Endeligt energiforbrug rapporteres i MWh for hver 

energibærer og hver sektor for det pågældende år.  

 

 

 

 Sektorer 

I tabel 3 gives der en beskrivelse af de sektorer, der kan medtages i emissionsopgørelsen under 

makrosektoren "Bygninger, udstyr/anlæg og industrier". 

 

Tabel 3 – Sektorer medtaget i emissionsopgørelsen under "Bygninger, udstyr/anlæg og industrier". 

Sektor Beskrivelse 

Kommunale bygninger, 

udstyr og anlæg 

Bygninger og anlæg, der ejes af den lokale myndighed. Anlæg henviser til 

energiforbrugende enheder, der ikke er bygninger, f.eks. vandrensningsanlæg. 

Servicebygninger (ikke 

kommunale), -udstyr og -

anlæg  

Bygninger og anlæg i den tertiære sektor, f.eks. kontorer tilhørende private 

virksomheder, banker, handels- og detailaktiviteter, hospitaler osv.  

Boliger 
Bygninger, der primært anvendes til boligformål. Socialt boligbyggeri er omfattet 

af denne sektor. 

Offentlig belysning 

Offentlig belysning, der ejes eller drives af den lokale myndighed (f.eks. gadelys 

og trafiklys). Ikke-kommunal offentlig belysning er omfattet af sektoren 

"Servicebygninger, -udstyr og -anlæg". 

Industrier 

Ikke-

ETS 

Henviser til produktions- samt bygge- og anlægsindustrier, som ikke er omfattet 

af EU's emissionshandelssystem (EU-ETS). 

ETS 

Henviser til produktions- samt bygge- og anlægsindustrier, som er omfattet af 

EU's emissionshandelssystem. Du bør ikke medtage dem i dine 

emissionsopgørelser, medmindre sådanne anlæg var medtaget i den lokale 

myndigheds tidligere energiplaner og CO2-emissionsopgørelser. 

Øvrige 

Bygninger, anlæg og maskiner i den primære sektor (landbrug, skovbrug og 

fiskeri), f.eks. drivhuse, stalde, vandingssystemer, landbrugsmaskiner og 

fiskerfartøjer. 
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"Transportsektoren" er opdelt i tre undersektorer (se tabel 4). 

 

Tabel 4 – Undersektorer anført i emissionsopgørelsen under "Transport". 

Undersektor Beskrivelse 

Kommunal flåde Køretøjer, der ejes og anvendes af den lokale myndigheds forvaltning. 

Offentlig transport 
Bus, sporvogne, metro, lokaltog og lokale færger, der anvendes til 

passagertransport. 

Privat og kommerciel 

transport 

Vej-, jernbane- og færgetransport på den lokale myndigheds område, som ikke 

er omfattet af personbefordring og godstransport anført ovenfor (f.eks. 

personbiler og godstransport). 

 

Med skabelon kan rapportering foretages på forskellige sektorniveauer, hvilket giver underskriverne 

en vis grad af fleksibilitet. Derved tages der højde for det forhold, at datatilgængeligheden og praksis 

i forbindelse med emissionsopgørelser varierer på tværs af lokale myndigheder, regioner og lande.  

 

Hvis data om energiforbrug f.eks. ikke foreligger for de enkelte sektorer (boliger, servicebygninger 

osv.) i makrosektoren "Bygninger, udstyr/anlæg og industrier", kan du rapportere samlede data på 

makrosektorniveau. Til dette formål kan du i onlineskabelonen klikke på "Redigér subtotaler" og 

angive energiforbrugsdata opdelt efter energibærer vedrørende "Bygninger, udstyr/anlæg og 

industrier". Hvis der ikke foreligger transportdata opdelt efter kommunal flåde, offentlig transport, privat 

og kommerciel transport, kan du ligeledes kun rapportere de samlede data for sektoren "Transport". 

For at vise, hvilke sektorer der er medtaget i din opgørelse i onlineskabelonen, skal du markere de 

felter, der svarer til de enkelte sektorer, som er omfattet af subtotalen på makrosektorniveau, selv om 

du ikke kan angive detaljerede data.  

 

I tabel A bør du angive alle de energiforbrugsdata, der er tilgængelige for dig. Relevante statistikker 

om borgmesterpagtunderskrivernes resultater kan kun indsamles og formidles på nationalt, europæisk 

og internationalt plan, hvis der indgives komplette skabeloner. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

De centrale borgmesterpagtsektorer bør være omfattet af emissionsopgørelsen. 

Når yderligere sektorer tilføjes, bør de tilknyttede foranstaltninger i disse 

sektorer planlægges i handlingsplanen. Dataene bør omfatte de fire centrale 

sektorer plus andre sektorer, hvor I planlægger at træffe foranstaltninger, 

således at resultatet af disse foranstaltninger kan angives i de 

overvågningsbaserede emissionsopgørelser. 

 



24 

 

B) ENERGIFORSYNING  

I onlineskabelonen skal du vælge de indstillinger, der beskriver sammensætningen af jeres 

energiforsyning, ved at markere de relevante felter. I Excel-versionen af skabelonen vises alle 

tabeller, og du kan vælge at skjule de tabeller, som ikke er relevante for din situation. Hvis din lokale 

myndighed ikke køber grøn elektricitet, eller hvis der ikke findes lokale energiproduktionsanlæg, kan 

du gå direkte til del C. CO2-udledninger. 

 

 

 

Afhængigt af det markerede felt anmodes du om at angive yderligere data. I Tabel 5 vises 

energiforsyningsmulighederne og de tilsvarende tabeller, der skal udfyldes i skabelonen. 

 

Tabel 5 – Energiforsyningsmuligheder og de tilsvarende tabeller, der skal udfyldes i skabelonen. 

Energiforsyningsmuligheder Tabel 

Kommunale indkøb af certificeret grøn elektricitet B1 

Lokal/distribueret elproduktion 

Vindkraft 

B2 
Vandkraft 

Solcelleenergi 

Geotermisk energi 

Kraftvarmeværk 
B3 

Andet 

Lokal produktion af varme/kulde 

Kraftvarmeværk 

B4 Fjernvarme 

Andet 

 

 

B1. Kommunale indkøb af certificeret grøn elektricitet 

Hvis den lokale myndighed indkøber certificeret grøn elektricitet, angives den indkøbte mængde 

elektricitet (i MWh). Certificeret grøn elektricitet er elektricitet, der er produceret af vedvarende 

energikilder, som er omfattet af oprindelsesgarantier i henhold til artikel 15 i direktiv 2009/28/EF. 
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Hvis du bruger IPCC-emissionsfaktorer, er emissionsfaktoren for certificeret grøn elektricitet som 

standard nul. Hvis du anvender LCA-emissionsfaktorer, bør du an give CO2-emissionsfaktoren for 

den indkøbte elektricitet. 

 

 

 

 

B2. Lokal/distribueret elproduktion (kun vedvarende energi) 

For elektricitet, der alene er genereret af vedvarende energikilder, bør du angive mængden af 

lokalt genereret elektricitet (i MWh). Du kan vælge at rapportere mængden efter hver anlægstype 

eller kun rapportere den samlede mængde, hvis der ikke foreligger detaljerede oplysninger. 

 

 

 

Hvis du bruger IPCC-emissionsfaktorer, er emissionsfaktoren for elektricitet fra vedvarende 

energikilder som standard nul. Hvis du anvender LCA-emissionsfaktorer, bør du angive CO2-

emissionsfaktoren for den elektricitet, der er genereret fra vedvarende energikilder. 

 

Med henblik på at afgøre, om anlæg, der genererer elektricitet fra vedvarende energikilder, skal 

medtages i opgørelsen, kan du benytte beslutningstræet i vejledningen (del II, underkapitlet om 

emissionsfaktorer). 

 

 

B3. Lokal/distribueret elproduktion 

For kraftvarmeværker, der producerer varme og elektricitet samtidig, eller andre anlæg, der ikke er 

anført, bør du her rapportere den producerede mængde elektricitet (i MWh)fra både vedvarende 

energikilder og ikke-vedvarende energikilder. Da nogle kraftvarmeværker er dobbeltfyrede (eller 

benytter backup-brændstof), er det relevant at adskille den elproduktion, der kommer fra vedvarende 

energikilder, og den elproduktion, der kommer fra ikke-vedvarende energikilder. Du bør også angive 

de mængder energikilder, der anvendes til at generere elektricitet (i MWh), og mængden af CO2-

Kun den grønne elektricitet, der er indkøbt af den lokale myndighed, bør 

medtages. Grøn elektricitet indkøbt af andre aktører bør ikke angives her. 

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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udledninger (i tons), der er tilknyttet elproduktionen (fra både vedvarende energikilder og ikke-

vedvarende energikilder). 

 

 

 

For kraftvarmeværker skal du her kun angive den producerede elektricitet. Den producerede 

varme/kulde angives i næste tabel (B4). Du skal angive separate tal for de mængder energikilder, der 

er anvendt til produktionen af elektricitet (i tabel B3) og til produktionen af varme (i tabel B4). Du bør 

anvende den formel, der er anført i vejledningen (del II, underkapitlet om emissionsfaktorer), til at 

fordele brændstofforbruget mellem produktionen af elektricitet og varme/kulde. 

 

Med henblik på at afgøre, om elektricitetsproduktion fra kraftvarmeværker, skal medtages i 

opgørelsen, kan du benytte beslutningstræet i vejledningen (del II, underkapitlet om 

emissionsfaktorer). 

 

 

B4. Lokal produktion af varme/kulde 

Hvis varme/kulde leveres som et produkt til slutbrugere inden for den lokale myndigheds område, 

angives den producerede mængde varme/kulde (i MWh) fra både vedvarende energikilder og 

ikke-vedvarende energikilder. Du bør også angive de mængder energikilder, der anvendes til at 

generere varme/kulde, og mængden af CO2-udledninger (i tons), der er tilknyttet produktionen af 

varme/kulde (fra både vedvarende energikilder og ikke-vedvarende energikilder). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bemærk, at den samlede mængde produceret varme/kulde i princippet bør 

ligget meget tæt på den forbrugte mængde varme/kulde, som er anført i tabel A. 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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C) CO2-UDLEDNINGER 

 

 

C1. Emissionsfaktorer 

Angiv de emissionsfaktorer, som du har anvendt til beregningen af CO2-udledninger. Du kan se 

standardemissionsfaktorerne for brændstoffer over inputfelterne i tabel C1. Emissionsfaktorerne 

vises ud fra den tidligere valgte emissionsfaktorstandard og rapporteringsenhed. Hvis du har anvendt 

disse standardværdier, kan du blot vælge dem.  

 

En liste over standardemissionsfaktorer, herunder for elektricitet, findes i bilag I. Disse 

emissionsfaktorer kan erstattes af landespecifikke emissionsfaktorer, eller du kan udvikle dine egne 

emissionsfaktorer ud fra de detaljerede karakteristika for de brændstoffer, der anvendes inden for 

jeres område. 

 

Med hensyn til emissionsfaktoren for elektricitet bør du angive den nationale emissionsfaktor for 

elektricitet (NEEFE) og den lokale emissionsfaktor for elektricitet (EFE), hvis det er relevant. 

Sidstnævnte gælder kun, hvis der findes lokale energiproduktionsanlæg inden for din lokale 

myndigheds område. Tabel 6 indeholder en oversigt over både nationale og lokale emissionsfaktorer 

for elektricitet. 

 

Tabel 6 – Sondring mellem nationale og lokale emissionsfaktorer for elektricitet 

Emissionsfaktor Definition Hvornår anvendes den? 

National (NEEFE) 

Emissionsfaktor for elektricitet, der ikke er 

produceret lokalt. Den henviser til det 

energimiks, der er anvendt til at producere 

elektricitet til det nationale eller regionale net. 

Hvis der ikke findes lokal elproduktion, 

og hvis der ikke foretages kommunale 

indkøb af grøn elektricitet. 

Lokal  

(EFE) 

Emissionsfaktor, der er justeret for lokalt 

produceret elektricitet og/eller indkøb af grøn 

elektricitet. 

Hvis der findes lokale 

elproduktionsanlæg inden for din lokale 

myndigheds område og/eller 

kommunale indkøb af certificeret grøn 

elektricitet. 

 

 

Den lokale emissionsfaktor for elektricitet beregnes ved hjælp af den formel, der er beskrevet i 

vejledningen (del II, underkapitlet om emissionsfaktorer). 

 

Emissionsfaktoren for varme/kulde (EFH) bør ligeledes afspejle det energimiks, der er anvendt til at 

producere den varme/kulde, som er anført i tabel A. Den beregnes ved hjælp af den formel, der er 

beskrevet i vejledningen (del II, underkapitlet om emissionsfaktorer). 

 

 

C2. Medtagelse af ikke-energirelaterede sektorer 

Du kan vælge at medtage ikke-energirelaterede emissionskilder i opgørelsen, hvis handlingsplanen 

omfatter foranstaltninger, der har til formål at modvirke disse udledninger. Du kan f.eks. vælge at 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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Eksempel for vægtet emissionsfaktor: Ved naturgasforbrug i de to sektorer: 

"Kommunale bygninger, udstyr/anlæg" og "Transport" er de respektive 

emissionsfaktorer forskellige. Den første svarer til stationær forbrænding, og den 

anden svarer til mobil forbrænding. I dette eksempel kan den emissionsfaktor for 

naturgas, som skal indberettes i tabel C1, beregnes ved at dividere de samlede 

udledninger (26 502 t CO2-ækv.) med det samlede endelige energiforbrug (130 000 

MWh), hvilket giver 0,204 t CO2-ækv./MWh. 
 

Sektor 
Endeligt energiforbrug 

(MWh) 
Emissionsfaktor 

(t CO2-ækv./MWh) 
Emissioner 
(t CO2-ækv.) 

Kommunale 
bygninger 

100 000 0,202 20 200 

Transport 30 000 0,210 6 302 

I alt 130 000 - 26 502 

medtage CH4-udledninger fra deponeringsanlæg, hvis en af foranstaltningerne omhandler 

gasgenvinding fra deponeringsanlæg.   

 

Markér kun dette felt, hvis du ønsker at rapportere udledninger fra de sektorer, der er anført i tabel 8. 

 

Tabel 7 – Sektorer, der ikke er tilknyttet energiforbrug. 

Sektor Beskrivelse 

Affaldshåndtering 
Omhandler udledninger, der ikke er tilknyttet energiforbrug, f.eks. CH4 fra 

deponeringsanlæg. 

Spildevandshåndtering  
Omhandler udledninger, der ikke er tilknyttet energiforbrug, f.eks. CH4 og N2O 

fra vandrensningsanlæg. 

Andre ikke-

energirelaterede 

Omhandler andre ikke-energirelaterede sektorer. Du kan indtaste negative tal i 

denne celle, hvis du skal angive reduktion af udledninger opnået gennem 

f.eks. grønne infrastrukturer (anbefales ikke for opnåelse af minimumsmålet 

(reduktion på 20 %), og kun hvis du råder over en specifik metode og data til 

måling af alle ændringer i kulstoflagret inden for området). 

 

 

 

 

 

C3. Emissionsopgørelse 

Når du har indsat alle de ovennævnte i onlineskabelonen, kan du klikke på knappen "Generér 

emissionstabel". Emissionsopgørelsens outputtabel beregnes automatisk som produktet af det 

endelige energiforbrug anført i tabel A og den tilsvarende emissionsfaktor anført i tabel C1. 

Formlerne er også integreret i Excel-versionen af skabelonen. Hvis det integrerede kontrolsystem 

påviser datarelaterede problemer, vises en meddelelse på dette trin i onlineskabelonen. 

 

Hvis en af de energibærere, der er anført i tabel A, henviser til to eller flere energibærere afhængigt af 

sektoren (f.eks. flere fossile brændstoffer i kolonnen "Andre fossile brændstoffer"), bør en vægtet 

emissionsfaktor beregnes for denne energibærer. Du bør derfor foretage separate beregninger med 

de forskellige energibærere og deres respektive emissionsfaktorer og indberette den tilsvarende 

gennemsnitlige emissionsfaktor i tabel C1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når ikke-energirelaterede sektorer, som f.eks. affalds- og 

spildevandshåndtering, medtages, skal udledningerne rapporteres i CO2-

ækvivalent. 
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MODVIRKNINGSFORANSTALTNINGER 
 

 

1) Titel  

Angiv handlingsplanens titel. 

 

 

2) Dato for formel godkendelse 

Angiv datoen for kommunalrådets (eller den tilsvarende myndigheds) formelle godkendelse. Bemærk, 

at planen først skal indgives, når den er blevet godkendt af kommunalrådet. Du kan ikke indtaste 

en dato i fremtiden i dette felt. 

 

 

3) Godkendende myndighed 

Angiv navnet på den myndighed, der har godkendt planen.    

 

 

4) Webside 

Indsæt link til flere oplysninger om handlingsplanen. 

 

 

5) Business as usual-projektioner (hvis relevant) 

Et business as usual-scenario (BAU) eller referencescenario defineres som en projektion af 

energiefterspørgsel og CO2-udledninger under forudsætning af en fortsættelse af den nuværende 

udvikling med hensyn til befolkningsudvikling, økonomi og teknologi og ingen ændringer i de 

nuværende energi- og klimapolitikker. Det kaldes ofte "gør intet"-scenariet. Hvis I har anvendt denne 

tilgang i udviklingen af handlingsplanen, kan du her angive jeres projektioner med hensyn til endeligt 

energiforbrug (i MWh) og CO2-udledninger (i tons) inden de tidshorisonter, der svarer til målene, 

dvs. 2020, 2030 og/eller andet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin har vedtaget en 

scenariebaseret tilgang og har 

udviklet tre scenarier: Business as 

usual: scenario 1, som omfatter en 

række foranstaltninger, der nemt kan 

gennemføres, for så vidt angår både 

omkostninger og kompleksitet, og 

scenario 2, som omfatter alle 

foranstaltninger i scenario 1 plus 

dyrere foranstaltninger, der kan sikre 

større CO2-reduktioner. 

Dublin City Council & Codema, 2010, "Dublin City – Handlingsplan for bæredygtig energi 2010-2020"  
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6) Bemærkninger om metoden 

Angiv eventuelle bemærkninger om metoden, som er relevante for at kunne forstå handlingsplanen. 

 

7) De estimerede virkninger af foranstaltningerne inden tidshorisonterne for planen  

Hvis du kun har indsat basisemissionsopgørelsen, skal du angive de estimerede virkninger af 

foranstaltningerne i forhold til basisåret. Dette kaldes option 1 og er valgt som standard. Hvis du har 

fastsat et senere basisår og også har beregnet en eller flere overvågningsbaserede 

emissionsopgørelser, kan du angive de estimerede virkninger af foranstaltningerne i forhold til data 

indberettet i disse emissionsopgørelser. Dette kaldes option 2. Du kan vælge den 

emissionsopgørelse, som estimaterne vedrører, i rullemenuen. Hvis option 2 anvendes, rapporteres 

de foranstaltninger, der er nødvendige for at dække forskellen mellem udledninger i løbet af et af de 

senere overvågningsår og 2020, mens målet også beregnes på grundlag af 

basisemissionsopgørelsen. 

 

 

 

Følgende eksempler kan hjælpe dig med at forstå, hvornår det kan være mere relevant at vælge 

option 2. 

 

Eksempel 1: Udledningerne er faldet 

betydeligt mellem basisemissionsopgørelsen 

og en nylig overvågningsbaseret 

emissionsopgørelse. 

Under option 2 skal du kun rapportere de 

foranstaltninger, der er nødvendige for at dække 

forskellen mellem året for den 

overvågningsbaserede emissionsopgørelse og 

2020-målet. Hvis der allerede er opnået en 

meget betydelig reduktion mellem året for 

basisemissionsopgørelsen og året for den 

overvågningsbaserede emissionsopgørelse 

inden gennemførelsen af planen, bør du 

fastsætte et mere ambitiøst 2020-mål end 

minimumsmålet på 20 %. 

Eksempel 2: Udledningerne er steget 

betydeligt mellem basisemissionsopgørelsen 

og en nylig overvågningsbaseret 

emissionsopgørelse. 

Hvis du i dette tilfælde ikke tager højde for 

udviklingen mellem året for 

basisemissionsopgørelsen og året for den 

overvågningsbaserede emissionsopgørelse, 

risikerer du at undervurdere den reduktion, som 

er nødvendig for at opfylde 2020-målet. Du bør 

derfor rapportere den CO2-reduktion, der er 

nødvendig for at dække forskellen mellem året 

for den overvågningsbaserede 

emissionsopgørelse og 2020. Figuren nedenfor 

kan hjælpe dig med at visualisere forskellen i 

estimater under de forskellige optioner. 

For underskrivere fra EU-lande fastsættes målet for CO2-reduktion i forhold til 

udledningerne i basisåret (BEI) og ikke i forhold til et business as usual-scenario. 
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Figur 5 – Påkrævet CO2-reduktion under option 1 og 

option 2 – eksempel 1. 

Figur 6 – Påkrævet CO2-reduktion under option 1 og 

option 2 – eksempel 2. 

Hvis du i stedet har estimeret virkningerne af foranstaltningerne i forhold til et business as usual-

scenario, kan du vælge option 3.  

 

Hvis handlingsplanen omfatter mere end ét mål, bør du benytte den samme tilgang til at estimere 

virkningerne af foranstaltningerne inden de forskellige tidshorisonter.  

 

 

 

 

8) Nøgleforanstaltninger 

I denne tabel opsummeres oplysninger vedrørende de modvirkningsforanstaltninger, der er planlagt i 

handlingsplanen, både kortsigtede og langsigtede. Hvis handlingsplanen indeholder et stort antal 

foranstaltninger, kan du nøjes med at rapportere de foranstaltninger, du selv betragter som 

nøgleforanstaltninger. Totalerne for hver sektor bør dog omfatte alle de foranstaltninger, der er 

omhandlet i handlingsplanen. For overskuelighedens skyld kan lignende foranstaltninger grupperes 

under én foranstaltning (f.eks. installation af solcellesystemer på taget af ti kommunale bygninger med 

en samlet installeret kapacitet på 80 kW). 

 

Afhængigt af jeres borgmesterpagtforpligtelser, dvs. 2020, 2030 og/eller andet, skal du angive de 

estimerede virkninger af foranstaltningerne inden tidshorisonterne i handlingsplanen.  

 

Som det første trin skal du indsætte data på sektorniveau i tabellen. Det betyder, at du for hver 

sektor, der er genstand for foranstaltninger i handlingsplanen, bør rapportere de samlede estimerede 

gennemførelsesomkostninger (i euro), de estimerede energibesparelser (i MWh/år), den 

producerede vedvarende energi (i MWh/år) og reduktionen i CO2-udledninger (i tons/år) inden 

tidshorisonterne i handlingsplanen, hvor sidstnævnte er obligatoriske tal. Totalen pr. sektor svarer 

til summen af de forventede besparelser som følge af de foranstaltninger, der er omhandlet i 

handlingsplanen for den pågældende sektor.  Den skal ikke nødvendigvis matche summen for alle de 

foranstaltninger, der er anført i tabellen, da du kan vælge kun at rapportere de vigtigste.  Du bør dog 

indsætte estimater for så mange nøgleforanstaltninger som muligt. Tabellen omfatter en "kontrolcelle" 
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Hvis du fastsætter et reduktionsmål pr. indbygger, skal den påkrævede CO2-

reduktion rapporteres i absolutte værdier og beregnes ved at multiplicere 

reduktionen pr. indbygger med den anslåede befolkning i målåret. 
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"Estimeret reduktion, som ikke er tilknyttet en rapporteret foranstaltning", som viser dig forskellen 

mellem de samlede estimater for hver sektor og summen af estimaterne for de rapporterede 

nøgleforanstaltninger.  

 

  

 

 

 

 

I det næste trin skal du tilføje nøgleforanstaltningerne. I onlineskabelonen gør du dette ved at klikke 

på ikonet "Tilføj foranstaltning "    under den relevante sektor:     . Hvis du vil slette en foranstaltning, 

skal du bruge ikonet     "Slet foranstaltning":      Hvis du vil redigere       en foranstaltning, skal du 

bruge ikonet "Redigér foranstaltning":     .  

 

Når du klikker på "Tilføj foranstaltning" i onlineskabelonen, kommer du til en specifik formular for 

foranstaltningen. I tabel 8 vises de oplysninger, du skal angive for hver foranstaltning. Når du har 

udfyldt formularen, kommer du tilbage til tabellen, hvor foranstaltningen nu vises  

 

 

 

Tabel 8 – Påkrævede felter til rapportering af modvirkningsforanstaltninger. 

Felt Beskrivelse  

Titel* Angiv titlen på foranstaltningen. 

Interventionsområde* 

Vælg det specifikke interventionsområde, som er målet for 

foranstaltningen, i rullemenuen. Hvis du f.eks. har en foranstaltning 

vedrørende "Varmeisolering af boliger", bør du vælge 

interventionsområdet "Klimaskærm". ** 

Politikinstrument* 

Vælg det politikinstrument, der bruges til at gennemføre 

foranstaltningen, i rullemenuen. Hvis foranstaltningen f.eks. er 

"Varmeisolering af boliger", kan du vælge at gennemføre et nyt 

bygningsreglement for nye boliger, og politikinstrumentet ville da 

være "Bygningsreglementer". Hvis du har foranstaltninger, for hvilke 

et politikinstrument ikke skal anvendes, kan du vælge "ikke relevant". 

Foranstaltningens oprindelse * 
Vælg det myndighedsniveau, der har iværksat foranstaltningen, i 

rullemenuen. Dette felt har til formål at vise, hvordan foranstaltningen 

Handlingsplanen bør indeholde foranstaltninger vedrørende de centrale 

borgmesterpagtsektorer: kommunale bygninger, udstyr/anlæg, servicebygninger 

og -udstyr/-anlæg, boliger og transport. 
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Felt Beskrivelse  

af hænger af politiske beslutninger på andre niveauer. Hvis der f.eks. 

er vedtaget national lovgivning om installation af solvarmepaneler på 

nye bygninger, og du har medtaget denne foranstaltning i din 

handlingsplan, bør du vælge "Andet (national, regional …)". Hvis I 

planlægger at erstatte busser med mere effektive/miljøvenlige 

busser, og kommunalrådet har truffet denne beslutning, bør du vælge 

"Lokal myndighed".  

Ansvarligt organ* 

Angiv navnet på det organ, der er ansvarligt for at gennemføre hver 

foranstaltning. Ansvaret bør i handlingsplanen være fordelt mellem 

den lokale myndigheds forskellige afdelinger. De kan også være 

tredjeparter, f.eks. energiforsyningsselskaber, 

energitjenesteselskaber, lokale energistyrelser eller 

områder/regioner. 

Tidsramme for gennemførelse* 
Angiv start- og slutåret for hver foranstaltning for at sondre mellem 

kortsigtede, mellemlangsigtede og langsigtede foranstaltninger.  

Estimerede 

gennemførelsesomkostninger 

Angiv de estimerede gennemførelsesomkostninger for hver 

foranstaltning (i euro). Gennemførelsesomkostningerne er den 

krævede kapital eller det beløb, der oprindeligt er investeret for at 

gennemføre foranstaltningen, plus de tilknyttede driftsomkostninger 

og løbende omkostninger i løbet af tidsrammen for gennemførelsen 

af en sådan foranstaltning. Gennemførelsesomkostningerne omfatter 

således både investerings- og ikke-investeringsomkostninger. Disse 

oplysninger vil bl.a. vise, hvilke foranstaltninger der er mest 

omkostningseffektive.  

Estimater inden 

for 

handlingsplanens 

tidshorisont(er) 

Energibesparelser 

Angiv estimaterne for energibesparelser (i MWh/år), den 

producerede vedvarende energi (i MWh/år) og reduktionen i CO2-

udledninger (i tons/år) inden tidshorisonten i handlingsplanen, dvs. 

2020, 2030 og/eller andet. Data om energibesparelser og produceret 

vedvarende energi afhænger af foranstaltningens type. Hvis du har 

en foranstaltning vedrørende installation af solcellesystemer i 

bygninger, fører dette til produceret vedvarende energi og ikke til 

energibesparelser. I dette tilfælde skal du kun rapportere den 

vedvarende energi, der forventes produceret, og de tilknyttede 

reduktioner i CO2-udledninger, mens energibesparelser bliver nul. 

Produktion af 

vedvarende 

energi 

CO2-reduktion 

* Skal udfyldes. 
** En detaljeret liste over kategorier og eksempler findes i bilag II. 

 

For foranstaltninger, der er indsat under transportsektoren, har du stadig mulighed for at markere et 

felt i onlineskabelonen og derefter angive, om foranstaltningen er målrettet mod den kommunale 

flåde, offentlig transport eller privat og kommerciel transport.  

 

Du kan også vælge at angive, hvilken af de anførte modvirkningsforanstaltninger der også at positiv 

indvirkning på klimatilpasningen i dit område. Du kan gøre dette ved at vælge disse foranstaltninger 

sidst i tabellen under feltet "Foranstaltning, der også påvirker tilpasning".  
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Når du har udfyldt de obligatoriske felter for hver nøgleforanstaltning, kan du fremhæve nogle af dem 

som Benchmarks of Excellence (BoE) ved hjælp af ikonet "Vælg som Benchmark of Excellence"    :         

sidst i den tilsvarende række i tabellen. Benchmarks of Excellence er foranstaltninger, som din lokale 

myndighed har gennemført med godt resultat, og som har medført betydelige fordele. Kun 

igangværende og afsluttede foranstaltninger kan markeres som BoE.  

 

Når du har klikket på ikonet for at markere en foranstaltning som BoE i onlineskabelonen, vises BoE-

formularen, hvor du bør angive mere detaljerede oplysninger om foranstaltningen, herunder en kort 

beskrivelse, finansieringskilder og nøgletal. Du kan også indsætte links til flere oplysninger, et billede, 

link til en video eller link til et pdf-dokument. I Excel-versionen af skabelonen skal du gå til fanen BoE.   

 

Nøgletallene i BoE-formularen er grundlæggende energital og finansielle tal. Nøgletal for energi er 

tal, der allerede findes i tabellen Centrale modvirkningsforanstaltninger, dvs. energibesparelser, 

produceret vedvarende energi og reduktioner i CO2-udledninger, og er felter, som skal udfyldes.  Der 

er et valgfrit tal vedrørende antallet af skabte direkte arbejdspladser. Dette henviser til 

arbejdspladser, der er skabt direkte som følge af gennemførelsen af foranstaltninger på områderne for 

energieffektivitet eller vedvarende energi, som f.eks. udstyrs- og installationsteknikere, 

energirevisorer, operatører af offentlig transport, designere. arkitekter og ingeniører inden for grønt 

byggeri osv. Du kan også tilføje andre tal, som efter din opfattelse er relevante for rapporteringen af 

netop din foranstaltning. Dette kan f.eks. være antallet af befordrede passager-km med offentlig 

transport eller antal km cykelsti. Finansielle nøgletal giver kommunerne mulighed for at rapportere de 

mest omkostningseffektive foranstaltninger, de har gennemført. Der findes en detaljeret beskrivelse af 

de finansielle nøgletal i tabel 9 og 10. Disse tal er ikke obligatoriske. Hvis du indtaster de data, der er 

anført i tabel 9, beregner systemet automatisk outputtallene som beskrevet i tabel 10. 

 

Tabel 9 – Finansielle inputtal i Benchmarks of Excellence-formularen.  

Inputfelt Beskrivelse 

Forventet levetid for 

foranstaltningen 

Antal år, hvor foranstaltningen vil generere energibesparelser eller reducere CO2 -

udledningerne. 

Anvendt kalkulationsrente 

Den kalkulationsrente, der er anvendt på de finansielle besparelser og 

investeringsomkostningerne. Denne rente bruges til at beregne nutidsværdien af 

de finansielle besparelser og nettonutidsværdien af investeringen. 

Første investeringsår Det år, hvor den første investering blev foretaget (år 0). 

Finansielle besparelser Sum af årlig energibesparelse (ES) ganget med energiprisen (PE)*.  

Investeringsomkostninger 
Den yderligere investering i forbindelse med forbedring af effektivitet eller 

reduktion af CO2-udledninger. 

Yderligere omkostninger 

Omkostninger, der ikke vedrører finansieringen af foranstaltningen, f.eks. 

foranstaltninger, der er afholdt for at holde et element i god tilstand og/eller i 

funktionsdygtig tilstand. (Vedligeholdelses- og driftsomkostninger/FTÆ osv.) 

* Bemærk: Så vidt muligt anvendes energiprisen (PE) vedrørende foranstaltningen i hvert år. Alternativt anvendes energiprisen i 
år 1 som referenceår for energiprisen i de øvrige år.  

 

Tabel 10 – Finansielle outputtal i Benchmarks of Excellence-formularen.  

Outputfelt Beskrivelse 
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Outputfelt Beskrivelse 

Nutidsværdi (PV) af 

finansielle besparelser 

Sum af årlig energibesparelse (ES) ganget med energiprisen (PE) 

tilbagediskonteret til nutidsværdien ved hjælp af formlen: 

F = ∑ t=1…n (ES*PE)/ (1+r)t 
Hvor: 
ES = årlig energibesparelse   
PE = energiprisen  
r = kalkulationsrente 
t = investeringsår eller år for finansiel besparelse 
n = forventet levetid for investering eller finansiel besparelse   

Nettonutidsværdi 

(NPV) af investering 

De samlede finansielle besparelser minus de samlede investeringsomkostninger 

beregnet over den forventede levetid og tilbagediskonteret til nutidsværdien 

beregnet ved hjælp af formlen: 

NPVI = F - ∑ t=1…n It/ (1+r)t  

Hvor: 
It = investering i år t 
r = kalkulationsrente 
t = investeringsår eller år for finansiel besparelse 
n = forventet levetid for investering eller finansiel besparelse 

Diskonteret 

tilbagebetalingsperiode 

 

Antal år, der kræves for at tilbagebetale investeringen. Den beregnes ud fra 

nutidsværdien af det (kumulative diskonterede) cash flow, hvor starten på den 

første periode er nulpunkt, ved hjælp af formlen: 

Diskonteret tilbagebetalingsperiode = A+ 
𝐵

𝐶
 

Hvor: 
A = sidste periode med negativt diskonteret kumulativt cash flow 
B = absolut værdi af diskonteret kumulativt cash flow ved udgangen af periode A 
C = diskonteret kumulativ cash flow i perioden efter A 

Investeringsafkast 

Beregnet i % pr. år. De forventede (diskonterede) finansielle besparelser minus 

det oprindeligt (diskonterede) investerede beløb/divideret med det oprindeligt 

(diskonterede) investerede beløb ganget med 100.  

 
Når du har udfyldt formularen, indsættes dit BoE straks i onlinekataloget over Benchmarks of 

Excellence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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MODVIRKNINGSRAPPORT 
 

Modvirkningsrapporten genereres, når de tre dele af skabelonen er udfyldt ("Strategi", 

"Emissionsopgørelser" og "Modvirkningsforanstaltninger"). Det er hensigten, at den skal vise de 

oplysninger, du har indtastet i disse dele af skabelonen, på en visuel og præcis måde. Den giver 

med opsummerende tal og diagrammer et hurtigt overblik over de centrale resultater af 

basisemissionsopgørelserne og de nøgleforanstaltninger, der er omhandlet i handlingsplanen. I figur 8 

og 9 vises et skærmbillede af den oprettede rapport.  

 

I onlineskabelonen kan du med afkrydsningsfelterne "offentliggør" vælge, hvilke diagrammer du vil 

vise i onlinekataloget over handlingsplaner, under din underskriverprofil. Derved kan du gøre dine 

fremskridt og resultater synlige for en bred målgruppe og tilskynde til selvvurdering og gennemsigtig 

deling af de rapporterede data. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detaljeringsgraden i de diagrammer, du genererer i din synteserapport, afhænger 

af aggregationsniveauet for de data, der er indtastet i skabelonen. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Nøgleresultater fra basisemissionsopgørelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Grafisk gengivelse af emissionsopgørelsens resultater  

1) Drivhusgasudledninger og endeligt 

energiforbrug pr. indbygger 

 

 

 

2) Drivhusgasudledninger fordelt på 

sektorer 

 

 

 

 

3) Endeligt energiforbrug fordelt på 

sektorer 

 

 

 

4) Endeligt energiforbrug fordelt på 

energibærere (elektricitet, varme/kulde, 

fossile brændstoffer og vedvarende 

energikilder) 

 

 

5) Den lokale energiproduktions andel 

(hvis relevant) af det samlede endelige 

energiforbrug og den lokale elektricitets- 

og varme/kuldeproduktion (vedvarende 

og ikkevedvarende) 
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Centrale elementer i handlingsplanen om modvirkning af klimaforandringer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 – Grafisk gengivelse af de centrale elementer i handlingsplanen om modvirkning af klimaforandringer 

 

Når rapporteringsprocessen er afsluttet, skal du omhyggeligt gennemgå de genererede diagrammer 

for eventuelle fejl eller felter, der ikke er blevet udfyldt under indtastningen af data. 

 

Du kan om nødvendigt tilføje forklarende og eller analytiske bemærkninger i de særlige tekstfelter for 

at gøre det nemmere at forstå diagrammerne og tabellerne. Du kan også offentliggøre disse 

bemærkninger i din offentlige profil. 

 

 

6) Mål for reduktion af 

drivhusgasudledninger i % og i 

tons pr. indbygger 

 

7) Forventet reduktion af 

drivhusgasudledninger i 2020 

fordelt efter sektor 

 

8) Sammenligning af 

drivhusgasudledninger i basisåret 

med projicerede udledninger i 

2020 efter: i) et business as 

usual-scenario (hvis relevant) og 

ii) gennemførelsen af 

handlingsplanens 

foranstaltninger. 

 

Tekstfeltet "Bemærkninger". 
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RESULTATTAVLE FOR TILPASNING 
 

Resultattavlen for tilpasning har til formål at give et øjebliksbillede af den lokale myndigheds status i 

tilpasningsprocessen på et bestemt tidspunkt. Under denne fane udfyldes en tjekliste for selvvurdering 

ved hjælp af en A-B-C-D-skala (se nedenfor). 
 

 
 

Indtast din status (fra A-D som beskrevet ovenfor) i afsnittet Selvtest af status for hver 

foranstaltning, der skal gennemføres i de forskellige trin i tilpasningscyklussen. Den 

gennemsnitlige score beregnes automatisk. Under Bemærkninger kan du beskrive det aktuelle 

fremskridt, de næste trin og/eller områder, der skal forbedres, i yderligere detaljer (valgfrit).  

 

 
 
 

Den gennemsnitlige status for hvert trin vises derefter i det radardiagram, som automatisk generes 

øverst på skærmen. Dette viser dig de områder, som er blevet dækket mest udførligt (grøn 

skravering), og de områder, du eventuelt bør fokusere på i fremtiden.  

 

 
 

Følgende faner: "Strategi", "Risici og sårbarheder" og "Foranstaltninger" omhandler de forskellige trin i 

tilpasningscyklussen i yderligere detaljer.  
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RISICI OG SÅRBARHEDER 
 

Under denne fane beskrives de vurderinger af risici og sårbarheder i forbindelse med 

klimaforandringer, som din lokale myndighed har gennemført indtil videre. Gennem en sådan risiko- 

og sårbarhedsvurdering fastlægges karakteren og omfanget af en risiko gennem analyse af potentielle 

farer og vurdering af sårbarheder, som kunne udgøre en potentiel trussel mod eller være til skade for 

mennesker, deres ejendom og levebrød og det miljø, som de er afhængige af. Dette kan være en 

enkelt vurdering eller flere vurderinger, der f.eks. er gennemført for hver sektor. Det kan også være 

vurderinger af forskellige typer, f.eks. institutionelle risikovurderinger, en farevurdering eller en 

retrospektiv vurdering af sårbarhed over for ekstremt vejr såsom en lokal klimaforandringsprofil. 

 

1) Vurdering af risici og sårbarheder i forbindelse med klimaforandringer 
 

Når du udfylder den første tabel, skal du angive det År, hvor risiko- og sårbarhedsvurderingen blev 

udført. Angiv Afgrænsningen for risiko- og sårbarhedsvurderingen (f.eks. kommune, 

byområde/storbyområde, provins/region eller andet) og de anvendte Metoder og kilder. 

 

 

 

Hvis du har udfyldt mere end tre vurderinger, indsættes en række i tabellen (i Excel: Højreklik på den 

sidste række, og vælg "Indsæt").  

 

Din risiko- og sårbarhedsvurdering skal sendes til sekretariatet for Mayors Adapt (helpdesk@mayors-

adapt.eu), så længe onlineskabelonen ikke er tilgængelig for rapportering. Hvis du ønsker at gøre 

denne vurdering tilgængelig under din offentlige underskriverprofil på webstedet for 

borgmesterpagten, skal du vælge:  i det sidste afsnit. Ellers skal du vælge: . 

 

 

2) Klimafarer og -risici, der er særligt relevante for din lokale myndighed eller region 
 

I dette afsnit gives der et overblik over de aktuelle og forventede klimafaretyper. For at udfylde 

tabellen skal du først identificere de klimafaretyper, der er relevante for din lokale myndighed. For de 

relevante faretyper udfyldes de næste fire afsnit i tabellen: Aktuelt fareniveau, Forventet ændring i 

intensitet, Forventet ændring i hyppighed og Tidsramme, hvor du forventer, at risikohyppigheden/-

intensiteten vil blive ændret, ved hjælp af rullemenuerne. Vejledende tidsrammer, som du kan 

anvende, omfatter: aktuelt (nu), kort sigt (0-5 år), mellemlang sigt (5-15 år), lang sigt (over 15 år) eller 

ukendt. 

 

Det sidste afsnit i tabellen (Risikorelaterede indikatorer) er valgfrit og giver dig mulighed for at være 

mere specifik (ved at indsætte en kort beskrivelse eller vælge bestemte indikatorer) med hensyn til de 

indikatorer, som din lokale myndighed anvender eller planlægger at udvikle, og som har tilknytning til 

de relevante klimafarer.  

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Hvis du klikker på ikonet under tabellen, føres du automatisk til fanen "Indikatorer" i 

rapporteringsskabelonen, hvor du kan finde eksempler. 

 

 
 

Eksempler på indikatorer omfatter (se den udførlige liste i bilag IV): 

 Indikatorer med relation til sårbarhed 

- Antal døgn med ekstreme temperaturer 

- Hyppighed af hede- og kuldebølger 

- Antal døgn med ekstrem nedbør 

- Antal sammenhængende døgn uden nedbør 

 Indikatorer med relation til virkninger 

- Antal eller % af (offentlige/beboelses-/service-) bygninger og andre 

(transport/energi/vand/IKT) infrastrukturer, som er blevet beskadiget af ekstreme 

vejrforhold/-hændelser 

- % af grå/blå/grønne områder, som er blevet beskadiget af ekstreme vejrforhold/-

hændelser 

- Antal døgn med afbrydelser af offentlige forsyningstjenester 

 

Dette bilag med "Indikatorer" er alene til inspiration. Ingen af de anførte indikatorer er obligatoriske, 

men er alene eksempler til illustration. Brugen af "indikatorer for sårbarhed" giver oplysning om graden 

af en lokal myndigheds sårbarhed over for klimavirkninger, herunder eksponering for og følsomhed 

over for risici.  

 

Nedenfor vises, hvordan tabellen f.eks. kan udfyldes.  
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Hvis du i Excel-version vil skjule rækker, som ikke vedrører din lokale myndighed, skal du højreklikke 

på den række, du vil skjule og derefter klikke på "Skjul".  

 

 
 

3) Din lokale myndigheds eller regions sårbarheder 
 

I dette afsnit skal du beskrive typen af sårbarheder generelt. Dette kan forstås som det omfang, i 

hvilket et system berøres af og ikke vil kunne modstå skadelige virkninger af klimaforandringer, 

herunder klimaudsving og ekstreme vejrforhold. 

 For sårbarhedstypen Socioøkonomisk beskrives de socioøkonomiske sårbarheder inden for 

dit område (f.eks. befolkningssammensætning, befolkningstæthed eller økonomisk situation) 

og de faktorer, der har tendens til at forstærke dem. 

 For sårbarhedstypen Fysisk og miljømæssig skal du beskrive de væsentligste fysiske og 

miljømæssige sårbarheder i dit område (f.eks. geografisk beliggenhed, topografi, fysisk 

planlægning og fysiske forhold) samt de faktorer, der har tendens til at forstærke dem. 

 

 

 

I tabellens sidste afsnit angives de relevante indikatorer med relation til sårbarhed. Du kan se 

eksempler under fanen "Indikatorer", som du automatisk linkes til, når du klikker på ikonet under 

tabellen. Et eksempel på indikatorer findes i tabellen nedenfor (se den komplette liste i bilag 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) Forventede virkninger i din lokale myndighed eller region 
 

I dette afsnit skal du angive de politiksektorer, der påvirkes i din lokale myndighed. For de påvirkede 

politiksektorer, som du kan udpege, skal du udfylde de fire kolonner i tabellen. Du kan angive, hvilke 

aspekter af de specifikke sektorer der er berørt, og hvordan, via kolonnen "Forventede virkninger". 

Den sidste kolonne, "Indikatorer med relation til virkninger", kan også bruges til dette formål og er 

valgfri. Det giver dig mulighed for at være mere specifik (ved at indsætte en kort beskrivelse eller 

vælge bestemte indikatorer).  

 

 
 

I tabellen nedenfor defineres de foruddefinerede politiksektorer.  

 

 

Tabel 1 – Beskrivelse af sektorerne 
 

Sektor Beskrivelse 

Bygninger 
Henviser til (kommunale/beboelses-/service-/offentlige/private) strukturer eller grupper af 

strukturer og omgivende pladser, som er anlagt eller opført på dens område. 

Transport 

Omfatter vej-, jernbane-, fly- og vandtransportnet og tilknyttet infrastruktur (f.eks. veje, 

broer, knudepunkter, tunneller, havne og lufthavne). Dette omfatter en lang række både 

offentlige og private aktiver og tjenester og udelukker alle tilknyttede fartøjer og køretøjer 

samt tilhørende dele og processer. 

Energi 

Henviser til energiforsyningstjenester og tilknyttet infrastruktur (produktion, transmissions- 

og distributionsnet og alle energityper). Dette omfatter kul, råolie, naturligt forekommende 

flydende gas, råmaterialer til raffinaderier, additiver, olieprodukter, gasser, brændbar 

vedvarende energiformer og affald, elektricitet og varme. 

Vand 

Henviser til vandforsyningstjenester og tilknyttet infrastruktur. Dette omfatter vandforbrug 

(f.eks. i husholdninger, industrien, energiproduktion, landbruget osv.) og (spilde- og regn-) 

vandforvaltningssystemer, herunder kloaker samt dræn- og rensesystemer (dvs. 

behandling af spildevand, så det opfylder miljøstandarder eller andre kvalitetsstandarder 

og håndtering af overskydende regn- eller stormflodsvand). 

Affald 

Omfatter aktiviteter vedrørende håndtering (herunder indsamling, behandling og 

bortskaffelse) af forskellige former for affald som f.eks. fast eller ikkefast industri- eller 

husholdningsaffald samt forurenede områder. 
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Sektor Beskrivelse 

Fysisk 

planlægning 

Proces, som offentlige myndigheder gennemfører med henblik på at udpege, evaluere og 

træffe afgørelse om forskellige muligheder for arealanvendelse, herunder overvejelse af 

langsigtede økonomiske, sociale og miljømæssige mål og indvirkningerne for forskellige 

lokalsamfund og interessegrupper, og den efterfølgende formulering og formidling af 

planer eller forskrifter, som beskriver de tilladte eller godkendte anvendelser. 

Landbrug og 

skovbrug 

Omfatter arealer, der er klassificeret som eller udpeget til landbrugs- og skovbrugsformål, 

samt organisationer og industrier med tilknytning til etablering og produktion inden for og 

omkring kommunens grænser. Dette omfatter dyreopdræt, akvakultur, skovlandbrug, biavl, 

gartneri og andre former for landbrugs- og skovbrugsforvaltning og -tjenester inden for 

området. 

Miljø og 

biodiversitet 

Miljø henviser til grønne og blå landskaber og luftkvalitet, herunder opland omkring byer.  

Biodiversitet henviser til den biologiske varietet i en bestemt region målt som varieteten 

inden for og mellem arter og varieteten af økosystemer. 

Sundhed 

Henviser til den geografiske fordeling af sygdomsforekomst (allergier, kræft, respirations- 

og hjertesygdomme osv.), oplysninger om indvirkningen på menneskers sundhed 

(biomarkører, fald i fertilitet og epidemier) eller velfærd (træthed, stress, posttraumatisk 

stressforstyrrelse, dødsfald osv.) med direkte (luftforurening, hedebølger, tørke, alvorlige 

oversvømmelser, ozon ved jordoverfladen, støj osv.) eller indirekte (fødevare-/vandkvalitet 

og -tilgængelighed, genetisk modificerede organismer osv.) forbindelse til kvaliteten af 

miljøet. Dette omfatter også sundhedstjenester og tilknyttet infrastruktur (f.eks. hospitaler). 

Civilt beredskab 

Henviser til driften af det civile beredskab af eller på vegne af offentlige myndigheder 

(f.eks. de civile beredskabsmyndigheder, brandvæsen samt ambulance- og lægetjenester) 

og omfatter lokalt katastrofeberedskab og -håndtering (dvs. kapacitetsopbygning, 

koordinering, udstyr, beredskabsplanlægning osv.). 

Turisme 

Henviser til aktiviteter, der udføres af personer, som rejser til og opholder sig på områder 

uden for deres sædvanlige miljø i højst ét sammenhængende år i forbindelse med 

fritidsaktiviteter, forretningsaktiviteter eller andre formål, som ikke vedrører udøvelse af en 

aktivitet, der aflønnes inden for det besøgte sted. 

Andet Andre sektorer (f.eks. informations- og kommunikationsteknologi (IKT), industri og finans) 

 

Hvis du i Excel-version vil skjule rækker, som ikke vedrører din lokale myndighed, skal du højreklikke 

på den række, du vil skjule og derefter klikke på "Skjul". Hvis du klikker på ikonet til højre under 

tabellen, vises eksempler på indikatorer med relation til indvirkninger og sektorer.  
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TILPASNINGSFORANSTALTNINGER 
 

1) Handlingsplaner for tilpasning 

I dette afsnit skal du 1) angive din lokale handlingsplaner for tilpasning og evt. andre 

planlægningsdokumenter, hvori tilpasning indgår. For hvert dokument skal du angive titlen, datoen for 

vedtagelse (hvis det er blevet vedtaget af kommunalrådet), sproget (engelsk eller det nationale sprog) 

og en kort beskrivelse (højst 300 tegn).  

 

Den lokale tilpasningsplan (som vedtaget af kommunalrådet) skal sendes til: helpdesk@mayors-

adapt.eu så længe onlineskabelonen ikke er tilgængelig for rapportering. Den offentliggøres under din 

underskriverprofil på webstedet for borgmesterpagten. For de øvrige indsendte dokumenter kan du i 

det sidste afsnit angive, om du ønsker at offentliggøre dem ( : ja | : nej). Du kan tilføje så 

mange rækker som nødvendigt i denne tabel. Angiv også, hvordan tilpasning er integreret i andre 

politikområder og sektorplaner, i afsnittet Integration af tilpasning i andre politikområder.  

 

2) Tilpasningsforanstaltninger 

I dette afsnit skal du angive jeres tilpasningsforanstaltninger i tabellen.  Foranstaltninger kan være 

omfattende eller en mindre liste over udvalgte eksempler, som viser omfanget eller typen af 

foranstaltninger, som din lokale myndighed har forpligtet sig til at gennemføre. Foranstaltninger 

overføres direkte fra et eller flere af de dokumenter, som den lokale myndighed har anført i afsnittet 

ovenfor. 

 

Vælg først en "sektor" i rullemenuen i den første kolonne, og udfyld derefter de efterfølgende felter.  

 

 
 

Ligesom under "Modvirkningsforanstaltninger" kan du angive, hvilke af de anførte 

tilpasningsforanstaltninger der også har positiv indvirkning på modvirkning af klimaforandringer. Du 

kan gøre dette ved at vælge disse foranstaltninger under feltet "Foranstaltning, der også påvirker 

modvirkning".  

 

Vælg også ☼ i følgende felt: "Vælg som nøgleforanstaltning/Benchmark of Excellence" hvis du 

ønsker at udpege denne foranstaltning som en nøgleforanstaltning eller et Benchmark of Excellence, 

som din lokale myndighed har gennemført med godt resultat, og som har medført betydelige fordele. 

For de foranstaltninger, du har udpeget som nøgleforanstaltninger/Benchmarks of Excellence, 

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
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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skal de efterfølgende felter udfyldes. Disse nøgleforanstaltninger promoveres via onlinekataloget over 

Benchmarks of Excellence og andre materialer. 

 

 

Bemærk, at Investering sidst i denne tabel henviser til den kapital (i EUR), der er investeret i den 

specifikke nøgleforanstaltning, og Ikke-investering henviser til driftsomkostninger og andre ikke-

investeringsomkostninger (i EUR). 

 

Når hele tabellen er udfyldt, vises den på følgende måde: 

 

 
 

 
 

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)

Bemærk: 

 Kun igangværende og afsluttede foranstaltninger kan markeres som 
nøgleforanstaltninger/Benchmarks of Excellence. 

 Lokale myndigheder, som foretager rapportering fire år efter den formelle 
underskrivelse af forpligtelsesdokumentet, skal udpege mindst tre 
foranstaltninger.  

 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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TILPASNINGSRAPPORT 
 

Under fanen Tilpasningsrapport vises diagrammer og andre visuelle elementer, som skabelonen 

automatisk har genereret. Den har til formål at give dig et overblik over, hvor du befinder dig i 

tilpasningsprocessen. Den opsummerer de oplysninger, du har indtastet under de foregående faner 

("Resultattavle for tilpasning", "Risici og sårbarheder" og "Foranstaltninger"). Disse resultater kan 

bruges som beslutningsgrundlag for beslutningstagere og til formidling til offentligheden og 

nøglepartnere. 

 

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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AFSNIT II – OVERVÅGNINGSSKABELONEN 
 

 

STRATEGISTATUS 
 

De fleste felter i denne del er på forhånd udfyldt med de oplysninger, du indtastede i SECAP-

skabelonen i indgivelsesfasen. Kontrollér og opdatér alle oplysninger. 

 

Desuden skal følgende nye felter udfyldes:  

 

 

4) Tildelt personalekapacitet 

Angiv karakteren af de medarbejdere, der er involveret i gennemførelsen af handlingsplanen (nu 

obligatorisk). 

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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6) Samlet anvendt gennemførelsesbudget til dato og finansieringskilder 

Vælg oprindelsen for de midler, der allerede er blevet anvendt til gennemførelsen af modvirknings- og 

tilpasningsforanstaltninger, dvs. fra lokale myndigheder egne ressourcer og/eller fra andre aktørers 

ressourcer. Angiv det anvendte beløb i euro opdelt i investeringer og ikke-investeringer. Bemærk, 

at investeringsomkostninger specifikt henviser til den kapital, der skal investeres, mens ikke-

investeringsomkostninger omfatter alle driftsomkostninger og løbende omkostninger, f.eks. 

vedligeholdelses- og personaleomkostninger, samt andre udgifter, der ikke vedrører investeringer. 

Perioden skal også angives. Dit basisår og det indeværende år, når du gennemfører overvågningen, 

er som standard valgt som henholdsvis start- og sluttidspunkt, men du kan redigere dem.  
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7) Overvågningsproces 

Der vises en ny tabel, hvor du kan identificere de væsentlige hindringer, som er opstået under 

gennemførelsen af handlingsplanen, ved at bruge den kvalitative intensitetsskala i rullemenuen (lille, 

rimelig, stærk, ikke relevant). Du kan vælge at rapportere hindringerne generelt for alle sektorer eller 

at rapportere dem individuelt for hver central modvirknings- og tilpasningssektor under 

borgmesterpagten. 

 

 

 

 

 

OVERVÅGNINGSBASERET EMISSIONSOPGØRELSE 
 

I dette afsnit bør du medtage den seneste overvågningsbaserede emissionsopgørelse. 

Underskrivere af borgmesterpagten bør regelmæssigt udarbejde overvågningsbaserede 

emissionsopgørelser. Mindstekravet i forbindelse med borgmesterpagten er hvert fjerde år. Derved 

kan efterfølgende opgørelser sammenlignes med basisemissionsopgørelsen, og fremskridtet med 

hensyn til reduktion af udledninger kan overvåges. En overvågningsbaseret emissionsopgørelse for 

målåret bør også udarbejdes, når de nødvendige oplysninger foreligger, så opfyldelsen af målet for 

reduktion af CO2 -udledninger kan vurderes.   

 

Da rapporteringsstrukturen for overvågningsbaserede emissionsopgørelser er præcis den samme 

som for basisemissionsopgørelsen, henvises der til kapitlet "Emissionsopgørelser" for SECAP-

skabelonen for yderligere vejledning i udfyldelse. 

 

Du skal først vælge det år, som opgørelsen omhandler, i feltet Opgørelsesår.  

 

Nogle felter er allerede udfyldt med oplysninger, som du har indgivet i basisemissionsopgørelsen. I 

onlineskabelonen er de sektorer, du har anført i basisemissionsopgørelsen f.eks. allerede markeret 

som standard, og du kan også se de emissionsfaktorer, der er indtastet i basisemissionsopgørelsen, i 

tabel C1. 

 

 

 

 

Ændringer af allerede indgivne emissionsopgørelser anbefales ikke, medmindre det er nødvendigt for 

at sikre konsekvens på tværs af emissionsopgørelser. 

 

Bemærk, at din tilgang til beregning af CO2-udledninger og 

rapporteringsenheder skal forblive de samme på tværs af de forskellige 

emissionsopgørelser. Disse felter kan derfor ikke redigeres i den del af 

onlineskabelonen, som vedrører overvågningsbaserede emissionsopgørelser. 
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GENNEMFØRELSESSTATUS FOR 
MODVIRKNINGSFORANSTALTNINGER 
 

Denne del anvendes til at overvåge gennemførelsesstatus for dine foranstaltninger. I 

onlineskabelonen er tabellen "Nøgleforanstaltninger" allerede udfyldt med de foranstaltninger, du har 

udpeget i onlineskabelonen for handlingsplanen.  

 

I onlineskabelonen kan du tilføje en foranstaltning ved at klikke på "Tilføj foranstaltning":      under den 

relevante sektor. Hvis du vil slette en foranstaltning, skal du klikke på "Slet foranstaltning":      , og hvis 

du vil redigere en foranstaltning, skal du klikke på "Redigér foranstaltning":      . Hvis du sletter en 

foranstaltning, hvortil der er knyttet et BoE, slettes dette BoE også. 

 

Med hensyn til de allerede indsatte foranstaltninger, bør du, hvis det ikke allerede er sket i SECAP-

skabelonen, for hver foranstaltning først angive interventionsområdet og politikinstrumentet samt 

angive foranstaltningens oprindelse. Se Modvirkningsforanstaltninger i afsnit I – SECAP-

skabelonen for yderligere oplysninger og bilag II, hvor du finder en detaljeret liste over kategorierne 

med eksempler. 

 

Kontrollér og opdatér efter behov de allerede udfyldte felter fra SECAP-skabelonen om dine 

foranstaltninger, f.eks. interventionsområde, politikinstrument, ansvarlig myndighed, tidsramme for 

gennemførelse osv. 

 

I et ekstra påkrævet felt kan du i en særlig rullemenu vælge gennemførelsesstatus for dine 

foranstaltninger: 

- Afsluttet – for foranstaltninger, der er afsluttet 

- Igangværende – for foranstaltninger, der er under gennemførelse 

- Udsat – for foranstaltninger, hvis starttidspunkt er blevet udsat i forhold til den oprindelige 

tidsplan (som defineret i SECAP-skabelonen, kolonnerne, "tidsramme for gennemførelse")   

- Ikke påbegyndt – for foranstaltninger, der efter tidsplanen indledes på et senere tidspunkt 

- Ny – for nye foranstaltninger, der medtages i overvågningsfasen. Dette kan f.eks. være 

korrigerende foranstaltninger. 

 

I feltet "anvendte gennemførelsesomkostninger til dato" angives det beløb (i euro), der er anvendt 

til gennemførelsen af foranstaltningerne. Gennemførelsesomkostningerne henviser til summen af den 

investerede kapital og de tilknyttede driftsomkostninger og løbende omkostninger (inkl. alle 

finansieringskilder). 

 

Du bør også opdatere de virkninger af foranstaltningerne, som du allerede kan vurdere. Dette 

gælder f.eks. nogle af de afsluttede foranstaltninger. 

 



53 

 

Hvis du f.eks. har afsluttet en foranstaltning med beskrivelsen "Forbedring af folkebibliotekets 

klimaskærm", kan du rapportere de målte besparelser på grundlag af de indberettede om 

energiudgifterne for basisåret og for overvågningsåret. Hvis du i stedet har afsluttet foranstaltningen 

"Bygningsreglement: energieffektivitetsstandarder for renoverede bygninger", vil kun en lille del af de 

forventede årlige besparelser inden 2020 sædvanligvis være opnået i overvågningsåret. Der er f.eks. 

blevet renoveret 15 bygninger efter de standarder, der er omhandlet i den pågældende foranstaltning, 

mens det forventes, at yderligere 30 bygninger af samme konstruktionstype vil blive renoveret mellem 

overvågningsåret og 2020 med tilsvarende årlige enhedsbesparelser. I et sådan tilfælde kan 

underskriveren: 

- revidere 2020-estimaterne baseret på viden indhentet fra den første gruppe renoverede 

bygninger 

- bevare estimaterne som rapporteret i SECAP, hvis de er i overensstemmelse med de 

besparelser, der er opnået for den første gruppe bygninger. 

Hvis det er relevant, kan du også kontrollere og opdatere 2020-estimaterne for igangværende, udsatte 

eller ikke-påbegyndte foranstaltninger. 

 

 

 

I den overvågningsbaserede onlineskabelon skal du desuden fremhæve mindst tre foranstaltninger 

som Benchmarks of Excellence. Det gør du ved at vælge ikonet "Vælg som Benchmark of 

Excellence":                                                         sidst i den tilsvarende række i tabellen. Hvis du 

allerede har valgt foranstaltninger som Benchmarks of Excellence i SECAP-skabelonen, skal du 

kontrollere, at de allerede angivne oplysninger stadig er opdaterede (især de tilknyttede tal). Se afsnit 

8 under "Modvirkningsforanstaltninger" i SECAP-skabelonen for yderligere anvisninger.  

 

 

 

Det skal fremhæves, at alle estimater skal rapporteres som årlige tal i målåret (-

årene), idet det antages, at foranstaltningen til den tid vil have opnået sit fulde 

potentiale. Du skal ikke rapportere estimater baseret på det nuværende 

gennemførelsesniveau for foranstaltningen. 
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MODVIRKNINGSRAPPORT 
 

Ligesom den modvirkningsrapport, der findes for handlingsplanen, genereres 

overvågningsrapporten, når du har udfyldte overvågningsskabelonen. De genererede grafiske 

elementer letter opfølgningen på gennemførelsen af handlingsplanen (f.eks. graden af gennemførelse 

af foranstaltningerne for hver sektor, det budget, der er anvendt indtil videre) og viser det fremskridt, 

som allerede er opnået (f.eks. ved at sammenligne resultaterne i basisemissionsopgørelsen med 

resultaterne i de efterfølgende overvågningsbaserede emissionsopgørelser), så der kan foretages en 

meningsfuld tendensanalyse over tid. I figur 10 og 11 vises en illustration af overvågningsrapporten.  

 

I onlineskabelonen kan du med afkrydsningsfelterne "offentliggør" vælge, hvilke diagrammer du vil 

vise i onlinekataloget over overvågningsrapporter, under din offentlige underskriverprofil. 
 

 

Fremskridt i gennemførelsen af handlingsplanen om modvirkning af klimaforandringer 

  

 
 

Figur 9 – Grafisk gengivelse af jeres fremskridt i gennemførelsen af handlingsplanen om modvirkning af 

klimaforandringer. 
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Fremskridt hen imod bæredygtighed på energiområdet og modvirkning af 

klimaforandringer 

 

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

Comments:
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energy consumption
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5) Udvikling i drivhusgasudledninger og 

endeligt energiforbrug pr. indbygger over tid 

 

 

 

6) Udvikling i drivhusgasudledninger i 

henhold til konstant og ajourført national 

emissionsfaktor for elektricitet med henblik på 

at påvise virkningen på reduktion af 

udledninger reduktion udløst af en ændring i 

det nationale elnetmiks, som ikke hænger 

direkte sammen med lokale foranstaltninger. 

 

 

7) Udvikling i drivhusgasudledninger fordelt 

på sektorer over tid 

 

 

 

 

8) Udvikling i endeligt energiforbrug fordelt på 

sektorer over tid 

 

 

 

9) Endeligt energiforbrug fordelt på 

energibærer (elektricitet, varme/kulde, fossile 

brændstoffer og vedvarende energikilder) 

 

 

 

10) Den lokale energiproduktions andel (hvis 

relevant) af det samlede endelige 

energiforbrug og den lokale elektricitets- og 

varme/kuldeproduktion (vedvarende og 

ikkevedvarende) 

 

 

 

 

Tekstfeltet "Bemærkninger". 
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Figur 10 – Grafisk gengivelse af jeres fremskridt hen imod bæredygtighed på energiområdet og modvirkning af 

klimaforandringer. 

TILPASNINGSFORANSTALTNINGER 

 

Fire år efter tilslutningen skal underskriverne rapportere om mindst tre centrale 

tilpasningsforanstaltninger. Kun igangværende og afsluttede foranstaltninger kan markeres som 

Benchmarks of Excellence. Yderligere oplysninger findes under "Tilpasningsforanstaltninger" i afsnit I 

– SECAP-skabelonen i disse retningslinjer. 

 

 

 

TRIN II – UPLOAD DOKUMENT 
 

Upload af handlingsplan 

 

Når du udfylder skabelonen online, kan du, når du har udfyldt de forskellige dele, fortsætte til næste 

trin og gå til "Upload dokument" i afsnittet "Handlingsplan". Her skal du uploade dokumentet med din 

handlingsplan. Du kan også uploade tilpasningsstrategien og/eller andre tilknyttede 

planlægningsdokumenter (hvor tilpasning er integreret), hvis de udgør særskilte dokumenter. 

Yderligere støttedokumentation eller bilag kan også uploades i afsnittet "Andre dokumenter" (f.eks. 

risiko- og sårbarhedsvurderinger). 

 

 

 

Angiv filnavn og sprog. Filnavnet må ikke indeholde specialtegn eller mellemrum. Brug knappen 

"Gennemse" til at finde filen, og klik på knappen Gem for at gemme filen. Dokumentet med 

handlingsplanen er nu automatisk tilgængeligt i din offentlige underskriverprofil. Du kan også vælge at 

offentliggøre andre dokumenter ved at markere feltet "offentliggjort online".  

  

 

 

 

Upload af overvågningsrapport 

 

I overvågningsfasen skal kun "overvågningsskabelonen" udfyldes og indsendes. Du kan derfor 

uploade et dokument, som i yderligere detaljer omhandler gennemførelsen af handlingsplanen, (eller 

Uploadede dokumenter skal være i PDF-format. Andre filformater (herunder zipfiler 

eller komprimerede filer) accepteres ikke af systemet. Der findes en lang række 

kommercielle og gratis værktøjer til konvertering af filer til PDF-format på 

internettet. 
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en ajourført version af handlingsplanen) eller gå direkte til næste trin (se trin 3). Uploadproceduren er 

den samme som ovenfor. 

 

TRIN III – TJEK OG INDSEND 
 

 

Foreløbig integreret kontrol6 (kun til modvirkningsdelen af skabelonen)  

 

Inden du går videre til den endelige onlineindsendelse, giver systemet dig mulighed for at foretage en 

foreløbig kontrol af skabelonen, så du kan finde eventuelle fejl eller uoverensstemmelser. Du bør da 

klikke på knappen "Se notifikationer". I tabel 11 vises eksempler på nogle af de kontroller, der skal 

udføres i SECAP-skabelonen. Et andet sæt kontroller udføres i overvågningsskabelonen. 

 

Tabel 11 – Eksempler på kontroller, der udføres på data indsat i SECAP-skabelonen. 

Type kontrol Hvad? Hvor? 

Fuldstændighed 

Emissionsopgørelsesdata for hver nøglesektor og for 
visse energibærere (f.eks. elektricitet) er fuldstændige. 

Emissionsopgørelser 

Data om gennemførelsesomkostninger og forventede 
virkninger i målåret er anført for de fleste indberettede 
foranstaltninger. 

Modvirkningsforanstaltninger 

De rapporterede centrale foranstaltninger tegner sig 
for mindst 70 % af de samlede anslåede virkninger i 
målåret. 

Modvirkningsforanstaltninger 

Intern 
overensstemmelse 

Estimaterne af reduktionen af CO2-udledninger og 
energibesparelser i tabellen om centrale 
modvirkningsforanstaltninger er lavere end de 
estimater, der er rapporteret i 
basisemissionsopgørelsen for "Bygninger, 
udstyr/anlæg" og "Transport". 

Emissionsopgørelser 

Modvirkningsforanstaltninger 

Hvis forbrug af varme/kulde er rapporteret i tabel A, 
skal produktion af varme/kulde rapporteres i tabel B4 
og omvendt. 

Emissionsopgørelser 

Sammenligning med 
standardværdier 

IPCC-/LCA-emissionsfaktorerne (for de fleste 
energibærere, men også for certificeret grøn 
elektricitet og elektricitet, der ikke er produceret lokalt 
– hvis relevant) sammenlignes med standardværdier 
fastsat i bilag I. Hvis værdien adskiller sig betydeligt 
fra en foruddefineret tærskel, fremhæves forskellen. 

Emissionsopgørelser 

De samlede udledninger sammenlignes med nationale 
gennemsnit for det pågældende år.  

Emissionsopgørelser 

Endeligt energiforbrug fordelt på energibærere og 
sektorer sammenlignes med de respektive nationale 
gennemsnit. 

Emissionsopgørelser 

Korrekthed i forhold 
til metodiske 
principper for 
borgmesterpagten 

 

Den lokalt genererede elektricitet overstiger den 
forbrugte elektricitet. 

Emissionsopgørelser  

Kriterierne for at medtage de lokale kraftværker i 
emissionsopgørelsen overholdes (store kraftværker 
med en kapacitet på mere end 20 MW bør udelukkes). 

Emissionsopgørelser 

Modvirkningsforanstaltninger 

                                                      
6
 Det foreløbige kontrolværktøj vil være tilgængeligt i 2017. Kontroller vedrørende tilpasningsfelterne vil eventuelt blive tilføjet på 

et senere tidspunkt. 
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Biomasse og biobrændstoffer, der er rapporteret i 
emissionsopgørelserne, kommer fra en velidentificeret 
og bæredygtig kilde. 

Emissionsopgørelser 

 

Det foreløbige kontrolsystem er kun et forslag, som kan anvendes til at sikre, at skabelonen internt er 

overensstemmende, og at grundlæggende krav i forbindelse med borgmesterpagten er opfyldt. 

Disse kontroller er primært til orientering og køres via en parallel onlineapplikation, som er udviklet og 

forvaltes af Kommissionens Fælles Forskningscenter. Hvis notifikationer vises, kan du vælge, om du 

vil afhjælpe dem eller bekræfte dem, inden du går videre til den endelige indsendelse af 

handlingsplanen eller overvågningsskabelonen.  

 

 

 

 

 

Indsendelse 

 

Inden du indsender handlingsplanen på onlinerapporteringsplatformen for borgmesterpagten, skal du 

bekræfte, at SECAP-skabelonen er i overensstemmelse med handlingsplanen, som er blevet officielt 

godkendt af en bemyndiget myndighed. For at gøre det skal du markere det tilsvarende felt ud for 

ansvarsfraskrivelsen.  

 

Den officielle indsendelse af handlingsplanen eller overvågningsskabelonen sker, når du trykker på 

knappen "Send". En bekræftelse af indsendelsen vises på skærmen. 

 

 

 

Efter indsendelsen kan der stadig foretages ændringer – hvis der er behov for revisioner – inden 

forskningscentret påbegynder sin analyse af planen. Det betyder, at der er den seneste version, som 

foreligger i analysefasen, som forskningscentret lægger til grund for sin analyse. Under analysen af 

handlingsplanen vil SECAP-skabelonen imidlertid være låst, så du ikke kan ændre den under 

analysen.  

 

  

Den foreløbige automatiske kontrol i forskningscentrets applikation garanterer 

ikke, at handlingsplanen accepteres. Systemet forsøger at finde de mest 

indlysende fejl. Det forhindrer imidlertid ikke, at der indsendes en handlingsplan, 

som ikke kan godkendes. Dette automatiske system har visse begrænsninger og 

visse godkendelseskriterier kan ikke udtrykkes binært. "Feedbackrapporten" 

(som fremsendes med e-mail fra forskningscentret efter en "menneskelig" 

analyse) er i sidste ende det eneste gyldige dokument. 

Hvis handlingsplanen eller skabelonen ikke indsendes, lagres de rapporterede 

eller uploadede data blot på borgmesterpagtens ekstranet uden at blive anerkendt 

som officielt indsendt. Det betyder, at du ikke opfylder de fastsatte 

indsendelsesfrister. 
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BILAG I – STANDARDEMISSIONSFAKTORER 
 

 

I dette bilag vises for hver energibærer et sæt standardemissionsfaktorer for CO2 og for CO2-

ækvivalent i henhold til IPCC-metoden og LCA-metoden (livscyklusvurdering). IPCC fastsætter 

emissionsfaktorer for brændstofforbrænding, som er baseret på hvert brændstofs kulstofindhold
7
. 

LCA-emissionsfaktorer (FFC, 2009)
8
 omhandler den samlede livscyklus for hver energibærer, dvs. 

inklusive ikke kun de drivhusgasudledninger, der skyldes brændstofforbrænding, men også 

udledninger fra hele energiforsyningskæden – udvinding, transport og forarbejdning. 

 

1. Emissionsfaktorer for fossil brændstofforbrænding 

 

Energibærere IPCC LCA 

SECAP-
skabelon 

Standardbetegnelse 
t CO2

 

/MWh 

t CO2-ækv. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2-ækv. 

/MWh 

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

Flydende 
gas 

LPG 0,227 0,227 Ikke relevant Ikke relevant 

Flydende naturgas 0,231 0,232 Ikke relevant Ikke relevant 

Brændsels
olie 

Benzin/dieselolie 0,267 0,268 0,292 0,305 

Diesel Benzin/dieselolie 0,267 0,268
a) 

0,292 0,305 

Benzin Motorbenzin 0,249 0,250
a) 

0,299 0,307 

Brunkul Brunkul 0,364 0,365 0,368 0,375 

Kul 

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

Andet bituminøst kul 0,341 0,342 0,366 0,380 

Subbituminøst kul 0,346 0,348 0,371 0,385 

Andre 
fossile 
brændstoff
er 

Kommunalt affald 

(ikke-biomasse) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Tørv 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 Hvis du vælger at indberette i CO2-ækv., skal du bemærke, at emissionsfaktorerne for transportsektoren er op til 3 % højere end de værdier, der 
er anført her, som er kendetegnende for stationære kilder. 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Udarbejdet af National Greenhouse Gas Inventories 

Programme. H.S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara og K. Tanabe (red.). Offentliggjort: IGES, Japan.  Findes på: 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html. 
 
8
 JRC, 2009. European Reference Life Cycle Database (ELCD). LCA-datasæt vedrørende centrale energibærere, materialer, 

affald og transporttjenester på europæisk plan. Findes på: http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm. 
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2. Emissionsfaktorer for vedvarende energikilder 

 

Energibærere 

Bæredygtigh
edskriterier

a)
 

IPCC LCA 

SECAP-
skabelon 

Standardbetegnelse 

t CO2
 

/MWh 

t CO2-
ækv. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2-
ækv. 

/MWh 

Planteoli
e 

Andre flydende 
biobrændstoffer 

(b) 0 0,001 
0,171 0,182 

(ib) 0,287 0,302 

Biobræn
dstof 

Biobenzin 
(b) 0 0,001 

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

Biodiesel 
(b) 0 0,001 

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

Anden 
biomass
e 

Biogas - 0,197 0,197 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Kommunalt affald 
(biomasse) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Træ 
(b) 0 0,007 0,006 0,013 

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

Spildtræ - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Andre typer primær fast 
biomasse 

- 0,360 0,367 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

a)
 IPCC-emissionsfaktoren bør angives som nul, hvis biobrændstofferne/biomassen opfylder bæredygtighedskriterier (b). Hvis 
biobrændstofferne/biomassen ikke opfylder bæredygtighedskriterier (ib), anvendes i stedet emissionsfaktorerne for fossile brændstoffer. 

 

 

3. Emissionsfaktorer for lokal produktion af elektricitet fra vedvarende 
energikilder 

 

 IPCC LCA 

Teknologi 
t CO2

 

/MWh 

t CO2-ækv. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2-ækv. 

/MWh 

Vindkraft 0 0 Ikke relevant 0,020-0,050
a)

 

Vandkraft 0 0 Ikke relevant 0,007 

Solcelleenergi 0 0 Ikke relevant 0,024
b)

 

a)
 Baseret på resultater fra et anlæg placeret i et kystområde med gode vindforhold. 

b) 
Kilde: Vasilis et al., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles, Environmental Science & Technology, Vol. 42, 
No. 6, s. 2168-2174. 
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4. Emissionsfaktorer for elektricitet fordelt på lande  

Land 
IPCC [t CO2/MWh] * 

a)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Østrig 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  

Tjekkiet 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  

Frankrig 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  

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

Ungarn 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  

Letland 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  

Luxembourg 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  

Nederlandene 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  

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

Slovakiet 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  

Det Forenede 
Kongerige 

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  

 

* Ved rapportering i CO2-ækv.: 

 bør den samme emissionsfaktor anvendes af underskrivere fra: Letland, Litauen, Frankrig og Sverige 

 bør 0,001 tCO2-ækv./MWh lægges til de faktorer, der anvendes af underskrivere fra: Kroatien, Slovakiet og Luxembourg 

 bør 0,002 tCO2-ækv./MWh lægges til de faktorer, der anvendes af underskrivere fra: Østrig, Belgien, Ungarn, Irland, Italien, Slovenien 
og Spanien 

 bør 0,003 tCO2-ækv./MWh lægges til de faktorer, der anvendes af underskrivere fra: Cypern, Finland, Malta, Nederlandene, 
Rumænien og Det Forenede Kongerige 

 bør 0,004 tCO2-ækv./MWh lægges til de faktorer, der anvendes af underskrivere fra: Bulgarien, Tyskland og Grækenland 

 bør 0,006 tCO2-ækv./MWh lægges til de faktorer, der anvendes af underskrivere fra: Tjekkiet, Danmark, Estland og Polen. 
 

b)
 Metode til beregning i henhold til: UNFCCC, 2012 (værktøj til beregning af emissionsfaktoren for et elektricitetssystem). Kilder til 

beregningen: data om nationalt energiforbrug og national energiproduktion pr. energibærer fra Det Internationale Energiagentur, 2010 

Energy Statistics of OECD Countries, Det Internationale Energiagentur, 2010 Energy Statistics of non-OECD Countries), data om 

kulstofintensitet af hver brændstoftype fra IPCC, 2006 (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 2 – Stationary 

Combustion), og data om effektiviteten af hver bærer i henhold til elproduktionsteknologi: European Life Cycle Database, 2013 

(emissionsopgørelser for elektricitet). Der er udført overensstemmelseskontrol, hvor resultaterne er blevet sammenlignet med 

EDGARv4.2 og v4.2FT2010 for CO2-udledningerne fra brændstofforbrænding (se. Emissions Database for Global Atmospheric 

Research (EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php. Se også Olivier og Janssens-Maenhout, 2011).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Land 
LCA [t CO2 -ækv./MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Østrig  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  

 Tjekkiet  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  

 Frankrig  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  

 Grækenland  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Ungarn  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  

 Letland  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  

 Luxembourg  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  

 Nederlandene  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  

 Rumænien  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slovakiet  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  

 Det Forenede 
Kongerige  

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)
 Kilde til LCA-emissionsfaktorer: European Reference Life Cycle Database (ELCD) er anvendt som primær kilde til 

livscyklusudledningerne i forbindelse med de forskellige elproduktionsteknologierhttp://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 

(2002). Data om national elproduktion fra forskellige energivektorer er hentet fra Det Internationale Energiagentur, 2010 (Energy 

statistics of OECD Countries).  

  

 

 

VIGTIGT: Standardværdierne ajourføres jævnligt. Tjek den seneste værdi på webstedet for borgmesterpagten 

under Bibliotek. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html
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BILAG II – KATEGORISERING AF FORANSTALTNINGERNE 
 

 Interventionsområder 
 

A1 
Kommunale bygninger, boliger og 

servicebygninger, -udstyr og -anlæg 
Eksempler på foranstaltninger 

A11 Klimaskærm 
Varmeisolering af vægge, vinduer, tage og udvendig 
beklædning. 

A12 
Vedvarende energi til rumopvarmning og 
varmt brugsvand 

Installation af solvarmepaneler til varmt brugsvand. 

A13 
Energieffektivitet i forbindelse med 
rumopvarmning og varmt brugsvand 

Skattefradrag for udskiftning af gamle kedler med 
kondensationskedler. 

A14 Energieffektivitet i forbindelse med belysning 
Inklusion af 20 SMV'er i Kommissionen GreenLight-
program. 

A15 
Energieffektivitet i forbindelse med elektriske 
apparater 

Incitamenter til udskiftning af husholdningsapparater 
med nye. 

A16 
Integreret foranstaltning (alle ovennævnte 
foranstaltninger) 

Renovering af boliger, bundling af 
teknologiforbedringer og isoleringsforanstaltninger. 

A17 Informations- og kommunikationsteknologi 
Installation af intelligente målere hos forbrugere og 
installation af energistyringssystemer i kommercielle 
bygninger. 

A18 Adfærdsændringer Programmer vedrørende efterspørgselsreaktion. 

A19 Andet - 

A2 Offentlig belysning  

A21 Energieffektivitet  Udskiftning af elpærer med energisparepærer. 

A23 Integreret vedvarende energi 
Installation af gade- og trafiklys drevet af vedvarende 
energikilder. 

A24 Informations- og kommunikationsteknologi 
Optimal regulering af lysintensitet afhængigt af 
skiftende miljøforhold. 

A25 Andet - 

A3 Industrien   

A31 Energieffektivitet i industrielle processer 
Anvendelse af mere effektive kedler eller 
kraftvarmeproduktion til procesopvarmning, udskiftning 
af motorer osv.  

A32 Bygningernes energieffektivitet Ventilation med varmegenvinding. 

A33 Vedvarende energi  Brug af soldrevet kølesystem i industrielle processer. 

A34 Informations- og kommunikationsteknologi Installation af energistyringssystemer i bygninger. 

A35 Andet - 

A4 Transport  

A41 Mere miljøvenlige/energieffektive køretøjer Lavere afgifter for køretøjer med lave udledninger.  

A42 Elkøretøjer (inkl. infrastruktur) Indførelse af ladeinfrastruktur. 

A43 Trafikoverflytning til offentlig transport 
Forbedring af infrastrukturen for offentlig transport, 
intermodal forbedring og Park & Ride. 

A44 Trafikoverflytning til gang og cykling  
Forbedring af infrastrukturen for fodgængere og 
cyklister. 

A45 Delebiler/car pooling Indførelse af delebilordninger og car pooling-ordninger. 

A46 Forbedring af logistik og fragt i byer Forbedring af jernbaneforbindelser til havne. 

A47 Optimering af vejnet
9
 Anlæg af rundkørsler for at reducere trafiktrængsel. 

A48 
Blandet anvendelse af udvikling og 
forebyggelse af uhæmmet vækst 

Gennemførelse af politikker til begrænsning af 
uhæmmet vækst i nyudviklede områder. 

                                                      
9
 Bemærk, at foranstaltninger på dette område ifølge flere undersøgelser kan medføre ekstra trafik og dermed øge 

udledningerne.  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
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A49 Informations- og kommunikationsteknologi Telearbejde, trafikstyring og digital skiltning. 

A410 Miljøvenlig kørsel Uddannelse af chauffører i energieffektiv kørsel. 

A411 Andet - 

A5 Lokal elproduktion  

A51 Vandkraft Udvikling af små vandkraftværker. 

A52 Vindkraft Installation af 30 nationale vindmøller. 

A53 Solcelleenergi Solcelleanlæg integreret i bygninger. 

A54 Biomassefyret kraftværk 
Anlæg af kraftværk drevet af træbiomasse (tilførsel af 1 
MW termisk energi). 

A55 Kombineret kraftvarmeværk 
Anlæg af naturgasdrevet kraftvarmeværk til dækning af 
behovet på et lokalt hospital (tilførsel af 15 MW termisk 
energi). 

A56 Intelligente net 
Gennemførelse af intelligente net eller 
demonstrationsprojekter vedrørende intelligente net. 

A57 Andet - 

A6 Lokal produktion af varme/kulde  

A61 Kombineret kraftvarmeværk 
Anlæg af biomassefyret kraftvarmeværk til forsyning af 
fjernvarme/-køleanlæg. 

A62 Fjernvarme-/køleanlæg 
Anlæg til konvertering af affald til energi til forsyning af 
fjernvarmesystem. 

A63 
Fjernvarme-/kølenet (nyt, udvidelse eller 
renovering) 

Renovering af eksisterende fjernvarmenet. 

A64 Andet - 

A7 Andet  

A71 Byfornyelse 
Sanering af nedlagte industriområder i 
overensstemmelse med kriterier for bæredygtig energi. 

A72 Affalds- og spildevandshåndtering Kampagne om nulaffald. 

A73 Plantning af træer i byområder Kampagnen "plant et træ for hver nyfødt". 

A74 Land- og skovbrug Anvendelse af mere effektive landbrugsmaskiner. 

A75 Andet - 
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 Politikinstrumenter 

 

B1 Bygninger  

B11 Oplysning og uddannelse 
Kampagne, som tilskynder til installation af 
termostatiske ventiler. 

B12 Energistyring 
Indførelse af energistyringssystem for kommunale 
ejendomme. 

B13 Energicertificering/-mærkning  
Opsætning af energicertifikater på kommunale 
bygninger. 

B14 Forpligtelser for energileverandører 
Uddeling af bruserhoveder med lav gennemstrømning 
og vandhanespredere til borgerne fra 
energileverandøren. 

B15 Energi-/kulstofafgifter 
Indførelse af højere afgifter på brændstoffer afhængigt 
af deres kulstofindhold. 

B16 Præmier og tilskud 
Skattefradrag for udskiftning af kedler med mere 
energieffektive kedler. 

B17 Tredjepartsfinansiering. OPP 
Renovering af socialt boligbyggeri gennem et 
energitjenesteselskab baseret på 
tredjepartsfinansiering. 

B18 Offentlige indkøb 
Energieffektivitetskriterier for indkøb af elektriske 
apparater. 

B19 Bygningsreglement 
Udskiftning af etlagsvinduer med energieffektive 
dobbeltlagsvinduer i renoverede bygninger omfattet af 
det kommunale bygningsreglement. 

B110 
Forskrifter vedrørende fysisk 
planlægning 

Anlæg af nye boligområder i nærheden af 
fjernvarmenet. 

B111 Ikke relevant - 

B112 Andet - 

B2 Offentlig belysning  

B21 Energistyring 
Gennemførelse af energiovervågningssystem for 
gadebelysning. 

B22 Forpligtelser for energileverandører Energileverandørs renovering af gadebelysning. 

B23 Tredjepartsfinansiering. OPP 
System leveret af energitjenesteselskab finansieret af 
tredjepart eller offentlig-private partnerskaber (OPP) 
vedrørende udskiftning af gadebelysning. 

B24 Offentlige indkøb Indførelse af energieffektivitetskrav til gadebelysning. 

B25 Ikke relevant - 

B26 Andet - 
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B3 Industrien  

B31 Oplysning og uddannelse Offentliggørelse af bedste praksis for industrier. 

B32 Energistyring Energisyn. 

B33 Energicertificering/-mærkning  Indførelse af energicertificering af industribygninger.  

B34 Standarder for energieffektivitet 
Mere effektiv anvendelse og regulering af 
overskudsvarme. 

B35 Energi-/kulstofafgifter 
Skattefradrag til virksomheder, der investerer i 
energieffektivisering. 

B36 Præmier og tilskud Finansielle incitamenter til rationel energiudnyttelse.  

B37 Tredjepartsfinansiering. OPP 
Inddragelse af et energitjenesteselskab gennem 
tredjepartsfinansiering i forbedringen af effektiviteten af 
trykluftsystemer. 

B38 Ikke relevant - 

B39 Andet Miljøvenlige industriområder. 

B4 Transport  

B41 Oplysning og uddannelse 
Oplysningskampagne om kontrol af optimalt dæktryk. 
Fremme af bæredygtig transport. 

B42 Integreret billet- og betalingssystem 
Indførelse af integreret billetsystem, så brugerne kan 
anvende forskellige transportformer med én billet. 

B43 Præmier og tilskud Kommunale incitamenter til indkøb af elcykler. 

B44 Vejafgifter Trafiktrængselsafgift. 

B45 Forskrifter for fysisk planlægning 
Politik om begrænsning af parkering i nærheden af 
boligområder. 

B46 
Forskrifter vedrørende transport-
/mobilitetsplanlægning 

Indførelse af begrænsninger af fragttransport i 
bymidten og hastighedsregulering. 

B47 Offentlige indkøb 
Indførelse af energieffektivitetskrav til busser og 
kommunale køretøjer. 

B48 Frivillige aftaler med interessenter Fælles billetsystem for flere operatører. 

B49 Ikke relevant - 

B410 Andet - 
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B5 Lokal elproduktion  

B51 Oplysning og uddannelse 
Undervisningskampagner om installation af 
mikrovindmøller. 

B52 Forpligtelser for energileverandører  
Installation af solcelleanlæg foretaget af 
energileverandøren. 

B53 Præmier og tilskud Tilskud til borgere til indkøb af mikrovindmøller. 

B54 Tredjepartsfinansiering. OPP 
Etablering af et offentlig-privat partnerskab mellem den 
lokale myndighed (51 %) og en privat virksomhed (49 
%) om opførelse af et kraftvarmeværk. 

B55 Bygningsreglement 
Nye bygninger bør have solpaneler på 25 % af 
tagområdet. 

B56 Fysisk planlægning 

Udpegelse af områder, hvor installation af kraftværker 
tilskyndes (f.eks. gamle industriområder). 
Ved planlægning af nye områder bør der tages hensyn 
til potentialet for bæredygtig energi. 

B57 Ikke relevant - 

B58 Andet - 

B6 Lokal produktion af varme/kulde  

B61 Oplysning og uddannelse 
Uddannelse til bygge- og anlægssektoren i integration 
af lokale varmeproduktion i nye bygninger. 

B62 Forpligtelser for energileverandører  
Installation af fjernvarmesystemer som en del af 
energileverandørens forpligtelser. 

B63 Præmier og tilskud Tilskud til boliger, der tilsluttes fjernvarmenettet. 

B64 Tredjepartsfinansiering. OPP 
Udvikling af et energitjenesteselskabsprojekt gennem 
tredjepartsfinansiering vedrørende anlæg af et mindre 
fjernvarmesystem. 

B65 Bygningsreglement 
Nye bygninger skal være forberedt til tilslutning til 
fjernvarmenettet. 

B66 
Forskrifter vedrørende fysisk 
planlægning 

Nyt boligområde tæt på fjernvarmenettet. 

B67 Ikke relevant - 

B68 Andet - 

B7 Andet  

B71 Oplysning og uddannelse 
Fremme af bevidstheden om modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer gennem workshops og 
publikationer. 

B72 Fysisk planlægning 
Byudviklingsområder skal altid omfatte et grønt område 
af en minimumsstørrelse. 

B73 Ikke relevant - 

B74 Andet - 
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BILAG III – EKSEMPLER PÅ INDIKATORER FOR MODVIRKNING 
 

I det følgende vises eksempler på indikatorer, som din lokale myndighed kan anvende til at overvåge 

fremskridtet (listerne er ikke udtømmende):  

 

 Eksempler på indikatorer og påkrævede parametre, som ikke er anført i skabelonen 

 
Indikatorer Påkrævede parametre 

Drivhusgasudledninger pr. bruttonationalproduktenhed 
(BNP) [t CO2 eller t CO2-ækv./mio. EUR] 

Kommunalt BNP 

Bygningers energiintensitet [kWh/m
2
] Kvadratmeter gulvareal i bygning  

Kulstofintensitet af transport [CO2/km] km kørt af transportkategori 

Passagertal på offentlige transportmidler [person-
km/indbygger] 

Person-km med offentlig transport 

Energiudgifter i den kommunale sektor [EUR/år] Kommunale energiudgifter 

Energiudgifter i boligsektoren [EUR/år] Pris for energiforbrug i boliger pr. energibærer  

Andel af husstandsindkomst, der bruges til brændstof 
og elektricitet [%] 

Årlige husstandsudgifter til energi. Gennemsnitlig 
husstandsindkomst 

Andel af befolkningen uden adgang til elektricitet eller 
kommerciel energi [%] 

Antal indbyggere uden adgang til elektricitet eller 
kommerciel energi 

Adgang til offentlig transport [antal] Antal personer inden for 0,5 km af offentlig transport 

Primært energiforbrug pr. indbygger [MWh/indbygger]  Forbrug af primær energi 

Udledning af luftforurening fra vejtransport [μg/m3 eller 
mg/m3] 

Udledning af nitrogenoxider (NOx), svovloxider 
(SOx), partikelstoffer og carbonmonoxider (CO). 

 

 

 Eksempler på fremskridtsbaserede indikatorer for hvert "interventionsområde" 

 

Interventionsområde Indikator 

Kommunale bygninger, boliger og 
servicebygninger 

  

Klimaskærm Antal/areal af isolerede bygninger [-/m2] 

Energieffektivitet i forbindelse med 
rumopvarmning og varmt brugsvand 

Antal udskiftede kedler [-] 

Energieffektivitet i forbindelse med belysning  Antal udskiftede pærer [-] 

Energieffektivitet i forbindelse med elektriske 
apparater  

Antal udskiftede apparater [-] 

Vedvarende energi til rumopvarmning og varmt 
brugsvand 

Overfladeareal af installerede solvarmepaneler [m2] 

Integreret foranstaltning  Antal/areal af renoverede bygninger [-/m2] 

IKT 
Antal bygninger med nye intelligente målere [-] / Antal nye 
bygninger med domotiksystemer [-] 

Adfærdsændringer 
  

Antal deltagere i oplysningskampagner [-] / Antal uddelte 
CFL'er [-] 

Offentlig belysning    

Energieffektivitet Antal konventionelle trafiklys udskiftet med LED [-] 

Integreret vedvarende energi  Installeret vedvarende elektricitet (kW) 
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IKT  Antal installerede fjernbetjeningssystemer [-] 

Industrien      

Energieffektivitet i industrielle processer  Antal udskiftede kedler [-] 

Bygningernes energieffektivitet  Antal udskiftede pærer [-] 

Vedvarende energi   Installeret vedvarende elektricitet (kW) 

Kommunal, offentlig og privat transport    

Mere miljøvenlige/energieffektive kommunale 
køretøjer 

Antal udskiftede køretøjer [-] 

Kommunal flåde, miljøvenlig kørsel Eksempel: antal gennemførte kurser ud af planlagte kurser (%) 

Mere miljøvenlig/energieffektiv offentlig 
transport  

Antal indkøbte nye CNG-busser [-] 

Offentlig transportinfrastruktur, ruter og 
frekvens 

Netværksudvidelse (km) / Antal tjenester pr. dag [-] 

Infrastruktur for elkøretøjer  Antal ladesteder [-] 

Delebiler Antal delebiler og -steder [-] 

Fodgængere og cyklister Antal cykelparkeringspladser [-] 

IKT 
Antal etablerede veje med variable hastighedsgrænser [-] / 
Antal etablerede telearbejdsordninger [-] 

Effektiv trafikadfærd 
Eksempel: antal gennemførte kurser/kampagner ud af 
planlagte (%) 

Lokal elproduktion    

Vandkraft  Installeret effekt [MW] 

Vindkraft  Installeret effekt [MW] 

Solcelleenergi  Installeret effekt [MW] 

Biomassefyret kraftværk Installeret effekt [MW] 

Kombineret kraftvarmeværk  Installeret effekt [MW] 

Lokal produktion af varme/kulde    

Fjernvarme-/kølenet (nyt, udvidelse eller 
renovering)  

Netværksudvidelse [km] / Antal kunder [-] 

Kombineret kraftvarmeværk  Installeret kapacitet [MW] 

Andet    

Affaldshåndtering  Mængde af genanvendt affald [tons]/Byaffald, der sorteres (%) 

Spildevandshåndtering Antal udskiftede vandpumper [-] 

Plantning af træer i byområder  Nettotilvækst af træer [-] 

Land- og skovbrug 
  

Antal udskiftede landbrugsmaskiner [-] / Antal udskiftede 
pumper til kunstvanding [-] 
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BILAG IV – EKSEMPLER PÅ INDIKATORER FOR TILPASNING 
 

Indikatorerne i dette afsnit er alene til inspiration. De omfatter indikatorer for sårbarhed, virkning og 

udfald. Ingen af disse indikatorer er obligatoriske, men er kun anført til illustration. Indikatorerne er 

opdelt efter de forskellige sektorer og kategorier, der findes under de foregående faner i skabelonen. 

Du finder også en liste over eksempler på indikatorer (ikke-udtømmende). Du kan vælge enhver 

indikator, som din lokale myndighed anvender til at måle fremskridt, og supplere listen med dine egne. 

Du skal blot tilføje/skjule rækker, så listen opfylder dine behov. 

 

 Indikatorer med relation til sårbarhed 

 

Sårbarhedstype Indikatorer med relation til sårbarhed Enhed 

Klimatisk 
Antal døgn med ekstreme temperaturer (sammenlignet med 
årlige/årstidsbestemte døgnreferencetemperaturer) 

Antal døgn 

Klimatisk Hyppighed af hede- og kuldebølger 
Gennemsnit pr. 

måned/år 

Klimatisk 
Antal døgn med ekstrem nedbør (sammenlignet med årlig/årstidsbestemt 
referencenedbør pr. døgn for hver årstid) 

Antal døgn 

Klimatisk Antal sammenhængende døgn uden nedbør Antal døgn 

Socioøkonomisk Nuværende befolkning i forhold til projektioner for 2020/2030/2050 
Antal 

indbyggere 

Socioøkonomisk 
Befolkningstæthed (i forhold til nationalt/regionalt gennemsnit i år X i 
landet/region X) 

Indbyggere pr. 
km

2
 

Socioøkonomisk 
Procentdel af udsatte befolkningsgrupper (f.eks. ældre (over 65 år)/unge 
(under 25 år), enlige pensionister, lavindkomsthusstande/arbejdsløse) i 
forhold til det nationale gennemsnit i år X i landet X 

% 

Socioøkonomisk 
Procentdel af befolkningen i udsatte områder (f.eks. 
oversvømmelse/tørke/hedebølge/skovbrand) 

% 

Socioøkonomisk 
% af områder, der ikke er tilgængelige for 
beredskabstjenester/brandvæsen 

% 

Fysisk og 
miljømæssig 

% ændring i gennemsnitlig års-/månedstemperatur % 

Fysisk og 
miljømæssig 

% ændring i gennemsnitlig årlig/månedlig nedbørsmængde % 

Fysisk og 
miljømæssig 

Længde af transportnet (f.eks. veje/jernbaner) beliggende i udsatte 
områder (f.eks. oversvømmelse/tørke/hedebølge/skovbrand) 

km 

Fysisk og 
miljømæssig 

Længde af kystlinje/floder, der er påvirket af ekstreme 
vejrforhold/jorderosion (uden tilpasning) 

km 

Fysisk og 
miljømæssig 

% lavt- eller højtliggende områder % 

Fysisk og 
miljømæssig 

% områder ved kyster eller floder % 

Fysisk og 
miljømæssig 

% beskyttede (miljømæssigt og/eller kulturelt følsomme) områder / % 
skovareal 

% 

Fysisk og 
miljømæssig 

% af udsatte områder (boligområder/kommercielle 
områder/landbrugsområder/turistområder) (f.eks. 
oversvømmelse/tørke/hedebølge/skovbrand) 

% 

Fysisk og 
miljømæssig 

Nuværende energiforbrug pr. indbygger i forhold til projektioner for 
2020/2030/2050 

MWh 

Fysisk og 
miljømæssig 

Nuværende vandforbrug pr. indbygger i forhold til projektioner for 
2020/2030/2050 

m3 
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Sårbarhedstype Indikatorer med relation til sårbarhed Enhed 

Andet 
[præciseres] 

Andet [præciseres] [præciseres] 

 Indikatorer med relation til virkninger 

 

Påvirkede 
sektorer 

Indikatorer med relation til virkninger Enhed 

Bygninger 
Antal eller % af offentlige bygninger/boliger/servicebygninger beskadiget 
af ekstreme vejrforhold/-hændelser 

(pr. år/over en 
vis periode) 

Transport, 
energi, vand, 
affald, IKT 

Antal eller % af transport-/energi-/vand-/affalds-/IKT-infrastrukturer 
beskadiget af ekstreme vejrforhold/-hændelser 

(pr. år/over en 
vis periode) 

Fysisk 
planlægning 

% af grå/blå/grønne områder påvirket af ekstreme vejrforhold/-hændelser 
(f.eks. varmeøeffekten, oversvømmelse, bjergskred og/eller jordskred, 
skovbrand) 

% 

Transport, 
energi, vand, 
affald og civilt 
beredskab 

Antal døgn med afbrydelser af offentlige forsyningstjenester (f.eks. 
energi-/vandforsyning, sundhedstjenester, civilt beredskab og 
affaldstjenester)  

- 

Transport, 
energi, vand, 
affald og civilt 
beredskab 

Gennemsnitlig varighed (i timer) af afbrydelser af offentlige 
forsyningstjenester (f.eks. energi-/vandforsyning, offentlig transport, 
sundhedstjenester og civilt beredskab)  

timer 

Sundhed 
Antal beskadigede/evakuerede/forflyttede personer som følge af 
ekstreme vejrhændelser (f.eks. hede- eller kuldebølger) 

(pr. år/over en 
vis periode) 

Sundhed 
Antal dødsfald med relation til ekstreme vejrhændelser (f.eks. hede- eller 
kuldebølger) 

(pr. år/over en 
vis periode) 

Civilt beredskab 
Gennemsnitlig indsatstid (i min.) for politi/brandvæsen/beredskab i 
tilfælde af ekstreme vejrhændelser 

minutter 

Sundhed Antal udsendte advarsler om vandkvalitet % 

Sundhed Antal udsendte advarsler om luftkvalitet  

Miljø og 
biodiversitet 

% områder, der er berørt af jorderosion/forringet jordkvalitet % 

Miljø og 
biodiversitet 

% tab af levesteder som følge af ekstreme vejrhændelser % 

Miljø og 
biodiversitet 

% ændring i antallet af oprindelige arter % 

Miljø og 
biodiversitet 

% af oprindelige (dyre-/plante-)arter, der er berørt af sygdomme med 
relation til ekstreme vejrforhold/-hændelser 

% 

Landbrug og 
skovbrug 

% tab af landbrug som følge af ekstreme vejrforhold/-hændelser (f.eks. 
tørke/vandknaphed eller jorderosion) 

% 

Landbrug og 
skovbrug 

% tab af landbrugsbesætninger som følge af ekstreme vejrforhold % 

Landbrug og 
skovbrug 

% ændring i høstudbytte/udvikling i årlig produktivitet for græsareal % 

Landbrug og 
skovbrug 

% tab af landbrugsbesætninger som følge af skadedyr/sygdomme % 

Landbrug og 
skovbrug 

% tab af tømmer som følge af skadedyr/sygdomme % 

Landbrug og 
skovbrug 

% ændring i skovsammensætning % 

Landbrug og 
skovbrug 

% ændring i vandindvinding % 

Turisme % ændring i turiststrømme/-aktiviteter % 
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Påvirkede 
sektorer 

Indikatorer med relation til virkninger Enhed 

Andet 
Årlige direkte økonomiske tab i EUR (f.eks. inden for kommercielle 
sektorer/landbruget/industrien eller turisme) som følge af ekstreme 
vejrhændelser 

EUR/år 

Andet Årligt kompensationsbeløb modtaget (f.eks. forsikring) EUR/år 

 Indikatorer med relation til udfald 

 

Påvirkede 
sektorer 

Indikatorer med relation til udfald Enhed 

Bygninger 
% offentlige bygninger/boliger/servicebygninger, der er renoveret med henblik på 
modstandsdygtighed 

% 

Transport, energi, 
vand, affald, IKT 

% transport-/energi-/vand-/affalds-/IKT-infrastruktur, der er renoveret med 
henblik på modstandsdygtighed 

% 

Fysisk planlægning % ændring i grønne og blå infrastrukturer/områder (areal) % 

Fysisk planlægning % ændring i forbundne grønne og blå områder % 

Fysisk planlægning % ændring i forseglede arealer/jordfugtighed % 

Fysisk planlægning % ændring af regnvandsafløb (som følge af ændring i jordinfiltration) % 

Fysisk planlægning % ændring i skyggeforhold (og tilknyttet ændring i bymæssig varmeøeffekt) % 

Fysisk planlægning % kystlinje udpeget til forvaltet tilbageførsel % 

Vand % ændring i vandtab (f.eks. som følge af lækage i vanddistributionssystem) % 

Vand % ændring i regnvandsopsamling (til genanvendelse) % 

Affald % ændring i mængden af indsamlet/genanvendt/deponeret/forbrændt fast affald % 

Miljø og diversitet % genoprettede levesteder/% beskyttede arter  % 

Landbrug og 
skovbrug 

% ændring i høstudbytte som følge af tilpasningsforanstaltninger % 

Landbrug og 
skovbrug 

% ændring i vandforbrug til landbrug/kunstvanding % 

Landbrug og 
skovbrug 

% genoprettet skov % 

Turisme % ændring i turiststrømme % 

Turisme % ændring i turistaktiviteter % 

Andet 
% ændring i omkostninger til genvinding og genopbygning i forbindelse med 
ekstreme vejrhændelser 

% 

Andet 
Investering i forskning i tilpasning (f.eks. jordbevaring, vand- og 
energieffektivitet) udført af kommunen/andre interessenter 

EUR 

Andet Kommunens investering i uddannelse og sundheds- og beredskabssystemer EUR 

Andet Antal oplysningskampagner målrettet mod borgere og lokale interessenter - 

Andet Antal kurser målrettet mod medarbejdere - 

Andet 
Antal direkte støttemodtagere, der er involveret i beslutninger vedrørende 
milepæle i tilpasningsprocessen gennem deltagerbaserede aktiviteter i 
lokalsamfundet 

- 
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BILAG V – LISTE OVER CENTRALE TILPASNINGSUDTRYK 
 

 Centrale tilpasningsudtryk 
 

Tilpasning 

Justering af naturlige eller menneskeskabte systemer som reaktion på faktiske eller 
forventede klimatiske påvirkninger eller deres virkninger, som begrænser skade eller 
udnytter gunstige muligheder. Der sondres mellem forskellige typer tilpasning, herunder 
forventet, autonom og planlagt tilpasning. 

Fare 

Den potentielle forekomst af en naturlig eller menneskeskabt fysisk begivenhed eller tendens 
eller en fysisk påvirkning, som kan medføre tab af menneskeliv, skader eller andre 
sundhedsindvirkninger, skader på ejendom, tab af levebrød eller tjenester, sociale og 
økonomiske konsekvenser eller miljøskader. I denne skabelon forstås der ved udtrykket 
sædvanligvis klimarelaterede fysiske hændelser eller tendenser og deres fysiske virkninger. 

Eksponering 
Tilstedeværelsen af mennesker, aktiviteter, arter eller økosystemer, miljømæssige 
funktioner, tjenester og ressourcer, infrastruktur eller økonomiske, sociale eller kulturelle 
aktiver i fareområder, som således er eksponeret for potentielle tab. 

Følsomhed 
Det omfang, i hvilket et system berøres, enten negativt eller positivt, af klimaudsving eller -
forandringer. 

Sårbarhed 
Det omfang, i hvilket et system berøres af og ikke vil kunne modstå skadelige virkninger af 
klimaforandringer, herunder klimaudsving og ekstreme vejrforhold. 

Virkning 

Virkninger omfatter generelt potentiel påvirkning (uden tilpasning) af menneskers liv, 
levebrød og sundhed, økosystemer, økonomier, samfund, kulturer, tjenester og infrastruktur 
som følge af klimaforandringer eller farlige klimahændelser, der forekommer inden for en 
bestemt periode. Virkninger kaldes også konsekvenser.  

Risiko 

Potentialet for konsekvenser, når noget af værdi er udsat, og hvor udfaldet er usikkert, idet 
forskelligheden af værdier anerkendes. Risiko angives ofte som sandsynligheden for farlige 
hændelsers eller tendensers indtræden multipliceret med virkningerne, hvis disse hændelser 
eller tendenser indtræder. Risiko følger af interaktionen mellem sårbarhed, eksponering og 
fare. Ved udtrykket "risiko" forstås i denne skabelon primært risiko for virkninger som følge af 
klimaforandringer.  

 

 

 Klimafarer 

 

Oversvømmelse 

Oversvømmelse af normalt tørt (oversvømmet) land eller midlertidig dækning med vand af 
land, der ikke normalt er dækket med vand. Oversvømmelser omfatter floder, der går over 
deres bredder, styrtfloder, oversvømmelser i byer, oversvømmelser som følge af regn, 
kloakoversvømmelser, oversvømmelser fra havet i kystområder og oversvømmelser fra 
gletsjersøer. 

Tørke 
En periode med unormalt tørt vejr, som er tilstrækkelig lang til at forårsage alvorlig 
hydrologisk ubalance.  

Storm 
Atmosfærisk forstyrrelse, der manifesteres gennem stærk vind ledsaget af regn, sne eller 
anden nedbør samt af torden og lyn. 
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 Tilpasningsproces 
 

Risiko- og 
sårbarhedsvurdering 

Fastlægger karakteren og omfanget af en risiko gennem analyse af potentielle 
farer og vurdering af sårbarheder, som kunne udgøre en potentiel trussel mod 
eller være til skade for mennesker, deres ejendom og levebrød og det miljø, som 
de er afhængige af – analysen gør det muligt at identificere kritiske 
problemområder og tilvejebringer således oplysninger til brug for 
beslutningstagningen. Dette kan være en enkelt vurdering eller flere vurderinger, 
der f.eks. afspejler lokale prioriteter. De kan omfatte forskellige typer vurderinger 
(f.eks. institutionelle risikovurderinger, farevurderinger, retrospektive 
sårbarhedsvurderinger og vurdering i tilfælde af ekstreme vejrhændelser). 

Tilpasningsstrategi 

Beskriver den lokale myndigheds vision om en fremtid med øget 
modstandsdygtighed over for klimaforandring. Angiver de prioriterede 
indsatsområder og ordningerne for inddragelse af interessenter, mobilisering af 
finansiering og ressourcer samt løbende overvågning og revision. 

Handlingsplan for 
tilpasning 

Definerer et sæt konkrete tilpasningsforanstaltninger samt tidsrammer og 
ansvarsområder, som omsætter den langsigtede strategi til praksis.  

Tilpasningsforanstaltninger 

Teknologier, processer og aktiviteter, der specifikt har til formål at forbedre vores 
kapacitet til at tilpasse os (opbygning af tilpasningskapacitet) og at minimere, 
tilpasse os til og udnytte konsekvenserne af klimaforandring (gennemførelse af 
tilpasning). 

Vurdering af 
tilpasningsmuligheder 

Processen for kortlægning af muligheder for tilpasning til klimaforandring og 
evaluering af dem i forhold til kriterier som f.eks. tilgængelighed, fordele, 
omkostninger, effektivitet, virkningsfuldhed og gennemførlighed. 

Mainstreaming 
Mainstreaming af tilpasning i politiske processer er integration af 
tilpasningsspørgsmål i andre aktuelle (sektorbestemte) politiske processer. 

Evaluering 
En proces for systematisk og objektiv fastlæggelse af effektiviteten af en 
tilpasningsforanstaltning i lyset af dens mål. 

 

 Sektorer 
 

Bygninger 
Henviser til (kommunale/beboelses-/service-/offentlige/private) strukturer eller grupper af 
strukturer og omgivende pladser, som er anlagt eller opført på dens område. 

Transport 

Omfatter vej-, jernbane-, fly- og vandtransportnet og tilknyttet infrastruktur (f.eks. veje, 
broer, knudepunkter, tunneller, havne og lufthavne). Dette omfatter en lang række både 
offentlige og private aktiver og tjenester og udelukker alle tilknyttede fartøjer og køretøjer 
samt tilhørende dele og processer. 

Energi 

Henviser til energiforsyningstjenester og tilknyttet infrastruktur (produktion, transmissions- 
og distributionsnet og alle energityper). Dette omfatter kul, råolie, naturligt forekommende 
flydende gas, råmaterialer til raffinaderier, additiver, olieprodukter, gasser, brændbar 
vedvarende energiformer og affald, elektricitet og varme. 

Vand 

Henviser til vandforsyningstjenester og tilknyttet infrastruktur. Dette omfatter vandforbrug 
(f.eks. i husholdninger, industrien, energiproduktion, landbruget osv.) og (spilde- og regn-) 
vandforvaltningssystemer, herunder kloaker samt dræn- og rensesystemer (dvs. 
behandling af spildevand, så det opfylder miljøstandarder eller andre kvalitetsstandarder 
og håndtering af overskydende regnvand). 

Affald 
Omfatter aktiviteter vedrørende håndtering (herunder indsamling, behandling og 
bortskaffelse) af forskellige former for affald som f.eks. fast eller ikkefast industri- eller 
husholdningsaffald samt forurenede områder. 
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Fysisk 
planlægning 

Proces, som offentlige myndigheder gennemfører med henblik på at udpege, evaluere og 
træffe afgørelse om forskellige muligheder for arealanvendelse, herunder overvejelse af 
langsigtede økonomiske, sociale og miljømæssige mål og indvirkningerne for forskellige 
lokalsamfund og interessegrupper, og den efterfølgende formulering og formidling af 
planer eller forskrifter, som beskriver de tilladte eller godkendte anvendelser. 

Landbrug og 
skovbrug 

Omfatter arealer, der er klassificeret som eller udpeget til landbrugs- og skovbrugsformål, 
samt organisationer og industrier med tilknytning til etablering og produktion inden for og 
omkring kommunens grænser. Dette omfatter dyreopdræt, akvakultur, skovlandbrug, 
biavl, gartneri og andre former for landbrugs- og skovbrugsforvaltning og -tjenester inden 
for området. 

Miljø og 
biodiversitet 

Miljø henviser til grønne og blå landskaber og luftkvalitet, herunder opland omkring byer.  
Biodiversitet henviser til den biologiske varietet i en bestemt region målt som varieteten 
inden for og mellem arter og varieteten af økosystemer. 

Sundhed 

Henviser til den geografiske fordeling af sygdomsforekomst (allergier, kræft, respirations- 
og hjertesygdomme osv.), oplysninger om indvirkningen på menneskers sundhed 
(biomarkører, fald i fertilitet og epidemier) eller velfærd (træthed, stress, posttraumatisk 
stressforstyrrelse, dødsfald osv.) med direkte (luftforurening, hedebølger, tørke, alvorlige 
oversvømmelser, ozon ved jordoverfladen, støj osv.) eller indirekte (fødevare-/vandkvalitet 
og -tilgængelighed, genetisk modificerede organismer osv.) forbindelse til kvaliteten af 
miljøet. Dette omfatter også sundhedstjenester og tilknyttet infrastruktur (f.eks. hospitaler). 

Civilt 
beredskab 

Henviser til driften af det civile beredskab af eller på vegne af offentlige myndigheder 
(f.eks. de civile beredskabsmyndigheder, brandvæsen samt ambulance- og lægetjenester) 
og omfatter lokalt katastrofeberedskab og -håndtering (dvs. kapacitetsopbygning, 
koordinering, udstyr, beredskabsplanlægning osv.). 

Turisme 

Henviser til aktiviteter, der udføres af personer, som rejser til og opholder sig på områder 
uden for deres sædvanlige miljø i højst ét sammenhængende år i forbindelse med 
fritidsaktiviteter, forretningsaktiviteter eller andre formål, som ikke vedrører udøvelse af en 
aktivitet, der aflønnes inden for det besøgte sted. 

Andet Andre sektorer (f.eks. informations- og kommunikationsteknologi (IKT), industri og finans) 

 

 

 Kilder 

OECD Glossary of Statistic Terms 

EUROSTAT Reference and Management of Nomenclatures 

INSPIRE Glossary  

 

 

 Flere definitioner 
 

IPCC Glossary of Terms (2012)  

Climate-Adapt Online Glossary 

 
  

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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