God samhällsstyrning och delaktighet
i det regionala klimatarbetet

En praktisk handledning
med goda exempel
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[from knowledge…

…to action]

]
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The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the
European Commission’s official position. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of
the Commission is responsible for the use which might be made of the following information.
The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional
Development Fund, helps Regions of Europe work together to share experience and good practice in the areas of
innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. EUR 302 million is available for project
funding but more than that, a wealth of knowledge and potential solutions are also on hand for regional policy
makers.
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Introduktion
Klimatförändringen, sinande fossila energiresurser och stigande energipriser är
stora utmaningar för världens olika regioner. Eftersom det är en komplex och
global fråga så kan inte problemen bara lösas på en nivå, det behövs samverkan
med start på lokala nivån för att nå det globala planet. Regionerna har en nyckelroll
då det är de som har möjlighet att fånga upp medborgarnas behov och idéer.
Kommuner och regioner som på ett framsynt sätt arbetar strategiskt med energioch klimatfrågor står bättre rustade att möta kommande utmaningar och
möjligheter. Regionen behöver både ett konkurrenskraftigt och dynamiskt
näringsliv samt handlingskraftiga och framsynta kommuner. Genom samverkan
kan kommunens naturliga förutsättningar nyttjas på bästa möjliga sätt, och det som
kanske setts som konkurrensnackdelar kan vändas till fördelar.
Det är utgångspunkten för projektet ClimAct Regions, där kompetens från elva
partners och nio olika regioner - Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien,
Rumänien, Spanien, Sverige och Storbritannien - samlats. Projektet fokuserar på
regionernas kapacitet att minska utsläpp av växthusgaser. Projektet arbetar med
tre huvudområden:
1. Växthusgasinventering och energiuppföljning på lokal och regional nivå
2. Styrning, ledning och delaktighet i det lokala och regionala klimatarbetet
(Governance)
3. Regionala strategier och handlingsplaner för att minska klimatpåverkan
Den här handledningen samlar erfarenheter, goda exempel och tips från
ClimActRegion partners inom området styrning, ledning och delaktighet i det lokala
och regionala klimatarbetet (Governance). Totalt 140 exempel från 20 europeiska
länder har samlats in och analyserats. Med dessa goda exempel som underlag har
denna handledning tagits fram, förhoppningsvis ska den inspirera och underlätta
genomförandet av det lokala och regionala klimatarbetet.
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Bakgrund: Internationell, nationell och regionalt
klimatarbete
Internationellt
År 1992 hölls en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien. Denna
konferens kan ses som startskottet för en rad internationella insatser som syftar till att
angripa problemet med global uppvärmning. Sedan dess har flera konferenser hållits på
detta tema, bland annat i japanska Kyoto 1997. Där förband sig EU-länderna gemensamt att
minska sina utsläpp av koldioxid med 8 % fram till år 2012, med 1990 som utgångspunkt.
2007 enades Europeiska rådet om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 30 procent
till år 2020 under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till jämförbara
minskningar. Stats- och regeringscheferna enades om två bindande mål: att 20 procent av
EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2020 och att andelen
biodrivmedel samma år ska vara 10 procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents
energieffektivisering till år 2020.
Nationellt
Den nuvarande svenska klimatpolitiken kommer till uttryck i de två propositionerna "En
sammanhållen klimat- och energipolitik" som antogs av riksdagen i juni 2009. Riksdagen
beslutade att målet för de svenska utsläppen av växthusgaser, från verksamheter som inte
ingår i systemet för handel med utsläppsrätter, ska vara en minskning med 40 procent till år
2020 jämfört med 1990. Tre handlingsplaner föreslås med syfte att nå en fossiloberoende
transportsektor, främja förnybar energi och skapa förutsättningar för ytterligare
energieffektivisering. Förutom utsläppsmål för växthusgaser till 2020 föreslår regeringen mål
och strategier om att:
 halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor
 Sverige ska år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi
 Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten av detta sekel ska vara noll
 20 procent effektivare energianvändning år 2020
 10 procent förnybar energi i transportsektorn 2020.

Regionalt och lokalt
Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har tillsammans med länets kommuner,
myndigheter och näringsliv arbetat fram regionala klimat- och energistrategier som visar hur
aktörerna ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Även arbetet
inom anpassning till förändrat klimat samordnas. Tyngdpunkten i arbetet är att öka
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kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog
stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.
Kommunerna har en viktig roll inom klimat- och energiarbetet. Som
myndighetsutövare kan de styra utvecklingen genom tillståndsärenden, fysisk
planering och miljö- och hälsoskyddskrav samt genom en aktiv dialog med
medborgare och näringsliv påverka situationen i den geografiska kommunen.
Vidare får kommunen genom ägande eller engagemang i energibolag inflytande
över tillförsel och distribution av energi inom kommunens gränser och kan påverka
utvecklingen i denna del av energisystemet. I vissa verksamheter och områden har
den kommunala energiplaneringen endast ett begränsat inflytande över
energianvändningen. I dessa fall kan en klimat- och energiplan ses som
kommunens viljebeskrivning inom området. Detta gör att det är viktigt att definiera
kommunernas ansvar inom en viss process tydligt.
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Framgångsrikt och effektivt klimatarbete genom nya
styrelseformer
Kommuner och regioner har en betydande roll i klimatarbetet. I många fall räcker inte de
traditionella styrelsesätten till. Erfarenheter från olika platser i världen visar att lokalt och
regionalt klimatarbete fungerar bäst när berörda aktörer känner sig delaktiga i hela
processen.
God samhällsstyrning, eller på engelska Good Governance, är numera ett viktigt ledord i
politiska beslutsprocesser. Begreppet används när man talar om en ledning som skall knyta
samman ett stort antal olika och självständiga enheter. Detta är en av kärnpunkterna om
man vill lyckas med en omställning av energi- och samhällssystemet för att motverka
klimatförändringen och för att anpassa till den. I EU kommissionens ”White Paper on
European Governance” identifierades följande principer:


Öppenhet: alla berörda ska ha möjlighet att få information om vad som händer i det
regionala klimatarbetet



Delaktighet: alla berörda ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att delta i
processen i någon form



Tydlighet: Det ska vara klart för alla, vem som gör vad och vad syfte och målen är
med processen



Effektivitet: Klarhet om vad processen och åtgärder kräver för resurser samt en
utvärdering av resultaten



Samverkan mellan olika arbetsområden, dvs. förhindra att olika strategier och olika
myndigheters arbete motarbetar varandra.

ClimActRegion partner identifierade dessutom ytterligare två principer som är viktiga när det
gäller det regionala klimatarbetet:


Relevans: Utmaningen som regionen står inför och nedlagda resurser och planerade
åtgärder ska stå i rimlig proportion till varandra.



Anpassning: Processen måste vara anpassad till de regionala förhållandena.
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Tre steg till god samhällsstyrning

1. Förbereda
Identifiera behoven
Identifiera berörda aktörer
Definiera omfattning av och regler för
delaktighet
Definiera syfte, mål och förväntade resultat av
processen

2. Implementera
Definiera arbetsform, metoden och rutiner
Informera om hur processen, styrning och
delaktighet ska fungera
Säkerställa att beslutsprocesserna är tydliga,
allmänt godkända och transparenta

3. Samverkan och kommunikation
Definiera och fördela ansvar
Utvärdera processen
Kommunicera utåt
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Förbereda
Identifiera behovet
Det är viktigt att tydligt definiera vad som ska uppnås och vilket syftet är för arbetet.
Exempel:


Öka kunskapen om behoven, problem och möjligheter i regionen angående
miljöfrågor



Förankra och skapa legitimitet



Förbättra kvaliteten på det regionala energi-, klimat- och miljöarbetet



Få stöd och information för genomförandet av projekt och politik



Främja informationsutbyte och kunskapsöverföring



Samla idéer och förslag för att stödja projekt- eller strategiutveckling



Få expertis och kunskap för projekt eller strategiutveckling



Nå ut med ett projekt och informera om beslut och aktiviteter.



Mäta acceptans för ett projekt eller en politik



Främja medborgarnas/aktörernas delaktighet i klimatarbetet

Gott exempel Nenet, Norrbottens energikontor
Kommuner saknar oftast underlag för hur stor
potentialen för förnybar energi och energieffektivitet
är i kommunen. Inom projektet NV Eko har Nenet i
samverkan med Luleå Tekniska Universitet tagit fram
underlag för kommunerna som deltog i projektet.
Studieresultat presenterades under rundabordssamtal, där kommunpolitiker, tjänsteman, lokala
näringslivet och föreningar träffades. Det har visat sig
som ett framgångsrikt koncept för att få med nya
aktörer inom det lokala klimatarbetet och som en bra
bas för ny och förbättrad styrning. Läs mer i bilagan.
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Identifiera aktörer
Erfarenheter visar att det kan vara avgörande för framgång vilka personer och
institutioner som är med i en process. Därför är det viktigt att lägga ner extra tid på
det här steget. Det kan vara en bra idé att fundera både internt och externt kring
vem ska involveras och hur. Det kan hjälpa att ställa sig följande frågor:


Vilken roll har aktörerna, vilka intentionerna och förväntningar har de eller
deras organisation?



Finns det konflikter mellan olika aktörer som måste hanteras?



Vilken kunskap har aktörerna? Analysera noga vem som kan bidra med
vad!



Vilka arbetar i dagsläget med klimat- och miljöfrågor samt med
övergripande regionala utvecklingsprojekt och hur kan de involveras?



Vilka aktörer har de bästa förutsättningar att agera opinionsbildare och har
förmågan att få stöd från samhället.



Vem har möjligheter att bidra med värdeökande insatser, som t.ex. tekniskt
kunnande?

Gott
exempel:
Kent
County
Klimatförändringen och dess konsekvenser har
hög prioritet i politiken i regionen Kent i
Storbritannien. En anledning till detta är att den
brittiska regeringen har lagstadgade mål om att
minska växthusgasutsläppen, med tydligt ansvar
för att uppnå dessa på regional nivå. Därför har
man i Kent skapat en grupp som kallas ”Kent
Partnership”. I gruppen ingår omkring 40 personer
som representerar den offentliga och den privata
sektorn (näringslivet) samt föreningar och
representanter från olika folkrörelser och/eller
organisationer. Det finns en bredd förankring och
även högt uppsatta chefer är involverade och
stödjer partnerskapet. Via en ny webbtjänst
(TrACE - Tracking Actions on Carbon Emissions)
ska alla aktiviteter och deras kvantitativa resultat
rapporteras in. Läs mer i bilagan.
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Definiera omfattning och regler
Det är viktigt att tydligt definiera vem och när olika aktörer förväntas vara delaktiga i en
process. Roller och legitimitet i styrprocessen ska vara tydligt definierade. För att aktörer ska
ha möjlighet att bidra i processen är det viktigt att de blir involverade vid rätt tidpunkt. Fyra
olika grader av deltagande kan identifieras:


Information och medvetandegörande: Offentliga aktörer informerar allmänheten och
andra intressenter.



Samråd: Offentliga aktörer rådfrågar några eller alla medborgare och aktörer i ett
område. Samråd kan vara en juridisk skyldighet (offentliga utredningar) eller kan vara
frivilligt (kommunal folkomröstning eller enkäter).



Samordning: kännetecknas av engagemang baserat på gemensamma
ansträngningar av politiker, tjänstemän, experter och andra aktörer boende i en
region. Detta för att få alla deltagare som berörs av ett projekt att acceptera det och
ta ansvar.



Medbestämmande: en demokratisk fördelning av beslutanderätten om de viktigaste
alternativen för projektet och dess möjligheter.

Gott exempel: Regionen Midjylland (Danmark) har
skapat ett ”tillväxtforum” som sammanför politiker,
näringsliv och forskare för att stödja projekt och
aktiviteter - allt för att stärka regionens möjligheter
inom miljövänliga teknologier. Forumet sätter
prioriteringar och mål, utvärderar förslagen och
beviljar anslag. Genom detta forum får de godtagna
förslagen en stark legitimitet. Läs mer i bilagan.

Graden av delaktighet beror till stor del på vilka rollerna är, aktörernas möjligheter att
påverka projektet, deras tillgänglighet, legalitet och resurser. Aktörer kan integreras i hela
processen, eller på ad hoc-basis, och det kan variera från startfasen till utvärderingen.
Några faktorer som kan påverka graden av öppenhet:


Graden och typen av förväntat bidrag från deltagande part



Det övergripande målet för gruppen av aktörer i processen



Möjligheten att utomstående grupper kan påverka besluten etc.
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Definiera mål och förväntade resultat
Att definiera tydliga mål och förväntat resultat hjälper att bestämma vilken väg man
väljer och också att bygga ett ramverk som leder till ett effektivt samarbete. Det
underlättar också att identifiera nyckelpersoner som bör knytas till projektet.
Organisationen som startar hela processen har också det övergripande ansvaret
och sätter upp det mål som förväntas av arbetet. Naturligtvis kan andra viktiga
aktörer bli inblandade i detta tidiga steg för att bygga en gemensam vision av det
förväntade resultatet.

Gott
exempel:
Franche-Comté-regionen
i
Frankrike bjöd tidigt in universiteten för att
definiera observationverktyg för att integrera
forskningsresultat
och
utveckla
verktyget.
Samarbetet med forskningsinstitut och experter
inom energiområdet var tydligt inriktat på designen
av ett observationverktyg. Potentiella användare
sattes i kontakt med arbetsgrupper för att hjälpa till
att förbättra funktionaliteten

Implementera
Definiera arbetsformer, metoden och rutiner
En översyn av det redan pågående arbete i regionen som är relaterat till
hållbarhetsfrågor kan ge svaret om en helt ny process behöver inledas för att nå
målen eller om ett förändrat arbetssätt inom ett existerande forum är den bästa
vägen att gå. I vilken utsträckning finns det varaktigt delaktighet? Är det tydligt hur
beslut fattas och leder beslut till handling inom rimlig tid? Hur stort är stödet för
hållbarhetsarbetet i dagsläget i regionen och finns det möjligheter att förbättra
samarbete mellan olika viktiga aktörer?
Det är viktigt att tänka på att
 Flera olika forum och arbetsgrupper kan göra det regionala hållbarhetsarbete
betungande och tidskrävande för de involverade aktörerna. Det kan också bli
otydligt vem det är som har ansvaret och vad det är som gäller.
 om det finns olika forum och processer, ska det vara klart för alla berörda vem
som gör vad och varför de behövs.
 Det bör finnas identifierade indikatorer för att följa upp om processen har varit
framgångsrikt.
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Informera om hur processen, styrning och delaktighet ska fungera
Det räcker inte med att det endast på papper finns en tydlig struktur med tydliga mål,
rollfördelning, ansvar och överenskommelse om beslutsprocessen – de berörda ska ha
vetskap om det för att kunna leva upp till det förväntade aktiva deltagandet i processen. Det
är också viktigt att det finns tydlighet gällande de praktiska detaljerna:
 En tidtabell och plan över hela processen eller projektet med när det startar, milstolpar
och – om det finns – slutdatum;
 Vilka metoder ska användas? Ska man ha fysiska arbetsmöten eller kan arbetet ske
huvudsakligen via mejl, skype eller videokonferenser? Ska man ha mindre arbetsgruppen
inom olika områden som träffas mer kontinuerligt eller endast ha projektgruppsmöten då
alla träffas och diskuterar tillsammans?
 Var och hur ofta ska man träffas och var? Vilka resurser finns att tillgå? Hur sprids
information till aktörerna? I vilken form ska de kunna påverka och delta?
 Vilka är kontaktpersoner och vem äger processen?

Mobilisera aktörerna
Det är viktigt att förklara vad aktörerna vinner på att vara med i processen. Anledningar för
att vara en aktiv partner kan vara
 Att få information om sådant som berör den egna verksamheten
 Möjligheten att påverka beslut och att nå ut med det egna budskapet till andra
 Möjligheten att bidra med egen kompetens för att nå bästa resultat.
När det gäller en hållbar regional utveckling handlar det oftast om ganska stora och
långsiktiga mål som ska uppnås. För många regionala aktörer, inte minst företag, är det
däremot viktigt att också kunna se nyttan på kort sikt. Stora företag driver dessutom ofta
egna hållbarhetsprojekt och jobbar inte bara regionalt utan också nationellt och
internationellt. Ibland kan det bli konflikt mellan olika nivåer, främst om arbetssättet och
tidsplaner inte passar ihop. Små företag har oftast svårt att få tiden att räcka till. Därför är det
viktigt att hitta enkla sätt att få dem att känna delaktighet
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Gott exempel: Bioenergi som blev en
skjuts i byutvecklingen. Året 2000 fanns i
den tyska regionen Niedersachsen nästan
inga närvärmeanläggningar baserade på
bioenergi fast det fanns ekonomi för det.
En tvärvetenskaplig forskargrupp gick ut till
byarna med förfrågan om intresset att
ställa om en hel by från fossila bränslen till
bioenergi (el och värme). Projektet innehöll
också
koppling
till
innovativt
och
miljövänligt jordbruk med nya metoder.
Flera byar nappade på erbjudandet och började tävla om att bli modellby. Det
ledde till att många arbetsgrupper bildades i byarna. Folk som aldrig hade gjort
något gemensamt jobbade nu tillsammans för att uppnå målet. Men allt är inte
bara jobb utan man ordnade också fester tillsammans och de startade en
småskalig livsmedelaffär som drevs av byborna. Idag finns både biogas och
närvärmeanläggningar i modellbyn Juehnde och även andra byar i regionen
har byggt anläggningar trots att de inte blev utsedda till modellbyar. Nyckeln till
framgång var att forskargruppen inkluderade både tekniker, ekonomer,
socionomer och miljöpsykologer. De pekade på att det är viktigt att hjälpa och
stödja folk mentalt med att våga något nytt och med att se de sociala
aspekterna och fördelarna med ett sådant projekt.
Öka kompetens och informationsutbyte
Inte alla som är viktiga för ett fungerande klimatarbete är vana med att vara en del i
utformningen av regionalpolitiska dokument. Därför kan det vara bra att tänka på
att processen också innehåller kompetenshöjande insatser. Det kan handla om
olika informationsinsatser om klimatförändringen, förnybar energi, transport och
energieffektivitet.
Att ömsesidigt dela med sig av sina erfarenheter till andra är grunden för ett
långsiktigt samarbete för en hållbar regional utveckling. På så sätt slipper man
uppfinna hjulet på nytt och får fart i klimatarbetet. Det underlättar också om alla
inblandade har ungefär samma baskunskaper inom området.

Säkerställa att beslutsprocesserna är tydliga, allmänt
godkända/accepterade och transparenta
Det har visat sig att det behövs ett bra fungerande samarbete mellan olika aktörer
och tydlig känsla av delaktighet för ett nå ett framgångsrikt regionalt klimatarbete.
Det är där de nya styrelseformerna kommer in. Men det är lika viktigt att vara tydlig
med i vilken utsträckning det är en konsultationsprocess och i vilken utsträckning
faktiska beslut kommer att påverkas. Vem är det som i slutändan fattar besluten?
Beslutsprocesser ska vara tydliga, allmänt godkända av dem som är med i
processen och de ska vara transparenta.
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Samverkan och kommunikation
Att vara med i det regionala klimatarbeta ska kännas betydelsefullt och kanske även lustfyllt
för alla deltagare. Det är förutsättning för är att processen ska gå smidigt och det är därför
viktigt att införa tydliga regler och rutiner kring vilket inflytande och vilka roller de olika
deltagarna har i varje steg av arbetet. Faktorer som spelar in kan vara kompetens, roll i
samhället och huvuduppgiften som organisation, företag eller myndighet har. Inte alla som är
med i arbetet har samma roll, uppgift och ansvar.

Definiera och fördela ansvar
Offentliga aktörer har ett särskilt ansvar för att underlätta och möjliggöra en god
samhällsstyrning och nya styrelseformer. Regionala offentliga aktörer som Länsstyrelsen och
Landstinget ska också se till att arbetet inom olika regionala utvecklingsområden passar ihop
med varandra och att det inte uppstår motsägelser mellan olika strategier, processer och
beslut. Kommunerna är de aktörer som är bäst på fånga upp och förmedla medborgarnas
behov.
Dock är det viktigt att inte bortse från ansvaret som privata aktörer så som företag och
föreningar har inom samhället. Man bör därför gemensamt fundera över vilket ansvar de kan
ha eller ta över inom det regionala klimatarbete och vad de konkret kan bidra med.
En klar ansvarsfördelning ska utarbetas. För större processer kan det vara bra att deltagare
undertecknar ett slags ”Charter of Participation” för att ge tyngd åt processen och för att
undvika missförstånd.
Gott exempel: Jokkmokks kommuns energiplan och
klimatstrategi. Jokkmokks kommuns energiplan och
klimatstrategi
beslutades
enhälligt
av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott
utgör styrgruppen för verkställande av energiplanen och
klimatstrategin.
Jokkmokks
kommun
har
två
miljöstrateger som jobbar med verkställande av
energiplanen och klimatstrategin som ”spindeln i nätet”
och som resurs till alla avdelningar. I den
avdelningsövergripande energi- och miljögruppen där
också kommunala bolag ingår sker planeringsarbetet och
utbytte av information. Vart tredje månad rapporterar
miljöstrategerna till Jokkmokks kommuns ledningsgrupp
och förankrar åtgärder. Varje förvaltningsenhet lägger
fram egna åtgärdsplaner inom energiområdet i
samverkan med miljöstrategerna. Uppföljning av
åtgärder och rapportering till KSAU sker i samverkan
mellan utvecklingskontoret och alla avdelningar.
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Utvärdera processen
Att titta tillbaka och följa upp arbetet är ett sätt att förbättra det framtida arbetet. Det
är viktigt att det finns ett tydligt syfte till varför man genomför en utvärdering eller
uppföljning. Det kan ske på olika sätt, det kan vara en extern konsult, det kan en
peer-review eller så kan det bygga på egna bedömningar från deltagarna. Det är
bra att ta hjälp av indikatorerna som har tagits fram i början av processen, men det
är också viktigt få med deltagarnas bedömningar:
 Vad har vi lärt oss? Vad har funkat bra, vad har fungerat mindre bra?
 Hur relevant var processen egentligen hittills för det regionala arbetet? Hur kan
det bli mer relevant?
 Har vi kommit närmare till att uppnå våra mål? Känner deltagarna att processen
har varit relevant för dem?
 Är processen accepterad internt och externt?
Kommunicera utåt
Även om de nya styrelseformer syftar till att öka delaktighet i det regionala
klimatarbetet finns det säkert många fler aktörer i arbetet än dem som fysiskt deltar
vid mötena Det är viktigt att kommunicera hur arbetet fortlöper samt de resultat
som uppnås Alla som är delaktiga är på något sätt ambassadörer för ett
gemensamt projekt och kan informera andra om arbetet. Men den som äger
processen bär på ett särskilt ansvar att kommunicera utåt. Det är dock viktigt att
vara tydligt med vad ska kommuniceras, vem som ansvarar för kommunikationen, i
vilken form det ska offentliggöras och vilka som är målgrupperna.

Gott exempel: Leverera bra underlag för beslut och
uppföljning. I regionen Rhone-Alpes i Frankrike är
det lite lättare att fatta beslut för kommunpolitiken när
det gäller åtgärder inom klimatskydd och energi. Det
finns nämligen en kostnadsfri inventering över
energiproduktion, energianvändning, koldioxidutsläpp
och luftkvalitét tillgänglig för kommunerna. Det är
resultatet från gemensamma ansträngningar från ett
flertal aktörer. Inventeringen ger upplysningar kring
vilka som är de största klimatbovarna i kommunen, hur
utveckling inom förnybar energi har gått och var det
finns behov att satsa på energi och klimatåtgärder.
Utgångspunkten för koldioxidutsläppsinventering består i hur mycket energi som
används i kommunen. Data som används är både statistiska och konkreta
mätningar av den faktiska energianvändningen. Det finns även en karta vilket gör
det lätt att identifiera var i regionen det finns goda möjligheter för förnybar
energianläggning, t.ex. solenergi. Det gör det också lättare att ta kontakt och
16

besöka sådana projekt för dem som är intresserad att själva bygga nya anläggningar.
Inventeringen skapar gynnsammare förutsättningar för uppföljning av åtgärder. Underlaget är
även överensstämmande med lokal, regional och national nivå. Samtidigt ger inventeringen
ett underlag för att sätta upp nya studier och utredning om det finns behov.
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