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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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Förord
Denna handledning är framtagen som en del i det europeiska projektet ClimactRegions
med deltagare från elva olika regioner i nio länder (Belgien, Frankrike, Italien,
Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland). Projektet
fokuserar på regionerna och deras möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.
Målet är att handledningen ska förse kommunala och regionala aktörer med de verktyg
de behöver för att utveckla en metod för inventering av växthusgaser. Projektet arbetar
med tre huvudområden, inom vilka handledningar har tagits fram

1. Växthusgasinventering och energiuppföljning på lokal och regional nivå
2. Styrning, ledning och delaktighet i det lokala och regionala klimatarbetet
3. Regionala strategier och handlingsplaner för att minska klimatpåverkan

Rekommendationerna är baserade på de goda exempel som sammanställts i projektet
ClimactRegions. Den svenska handledningen är en sammanfattning av den engelska
versionen som kan utgöra ett komplement för den intresserade.
http://www.climactregions.eu/c/document_library/get_file?uuid=13fb0d8a-85aa-40ecb9ec-0e4f792eea51&groupId=10136
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Jobba metodisk i olika steg för att lyckas
Rekommendationerna som följer för hur man ska jobba för ett framgångsrikt resultat avseende
inventering av växthusgaser är baserade på de goda exempel som har sammanställts i
projektet ClimactRegions. Den metod som presenteras följer vissa riktlinjer och steg som av
erfarenhet från andra projekt har visat sig vara användbara. Rekommendationerna är allmänt
hållna, för att de ska ha ett så brett tillämpningsområde som möjligt.

Inledning
Att inventera utsläppen av växthusgaser är en grundförutsättning och ett första steg för att
skapa realistiska och verkningsfulla energi- och klimatstrategier på regional och kommunal
nivå.
Kommuner och regioner har en ledande roll i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser
och bromsa klimatförändringen. De är väl insatta i de lokala förhållandena, tillgängliga
resurser och vilka behov som finns lokalt och de är också väl förtrogna med invånarnas
förväntningar och krav. Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för en god livsmiljö och
de ansvarar för investeringar i infrastruktur som har långsiktiga effekter på viktiga
nyckelsektorer (t ex energiförsörjning, transporter, avfallshantering, samhällsplanering). Energi
– och klimatfrågor berör alla, och därför bidrar arbete med dessa frågor till en förstärkning av
den lokala demokratin genom att intensifiera dialogen mellan berörda aktörer i regionen.
En inventering innebär att en redovisning av växthusgasutsläppen i kommunen eller regionen
görs. Inventeringen fungerar som en klimatkarta och ger kunskap om nuläget och vilka
områden där åtgärder primärt bör vidtas och vilka resurser som krävs för att genomföra dessa
åtgärder. En inventering är ofta det första steget för verksamheter som vill minska sina
växthusgasutsläpp. Utifrån inventeringen kan kommunen eller regionen sedan sätta upp mål
för klimatarbetet som bidrar till att energi – och klimatmål på nationell och EU-nivå nås
Beslutsfattare kan använda inventeringen för att bestämma ett basår för jämförelse av
utsläppstrender, framtagande av strategier och policys och för att utvärdera framsteg. En
inventering kan hjälpa till med att:


Identifiera de största källorna till utsläpp av växthusgaser inom ett avgränsat område



Förstå utsläppstrender



Tydliggöra nyttan av aktiviteter som minskar utsläppen



Ligga till grund för en lokal eller regional handlingsplan



Uppmärksamma framsteg som görs för att minska utsläppen



Formulera mål för framtida utsläppsminskningar
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Växthusgaser
Det finns sex olika växthusgaser, och de är olika kraftfulla. GWP (global warming
potential) anger växthusgasernas påverkan på klimatet. Koldioxidekvivalenter (CO2e)
är en gemensam måttenhet som används för att kunna jämföra olika gasers
klimatpåverkan. Nedanstående omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel
IPCC:s utvärdering från 1995 och används i den nationella rapporteringen av
växthusgaser.

Växthusgas

Kemisk beteckning

GWP

Koldioxid

CO2

1

Metan

CH4

21

Dikväveoxid (lustgas)

N2O

310

Väteflourkarboner

HFC

140 – 11 700

Flourkarboner

FC

6 500 – 9 500

Svavelhexaflourid

SF6

23 900

http://www.klimatkommunerna.se/?page=page4912ada79a1c2#
Koldioxid är den gas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten och den största
utsläppskällan härrör från förbränning av fossila bränslen. Metan bildas naturligt när
organiskt material bryts ned. De största utsläppskällorna är risodling, avfallshantering,
utsläpp från kolgruvor och naturgas och boskapsskötsel. Dikväveoxid uppstår också
naturligt men ökar vid spridning av konstgödsel eller vid förbränning. Ungefär en
tredjedel av utsläppen härrör från mänsklig aktivitet. Gruppen flourföreningar
förekommer inte på naturlig väg utan framställs industriellt. Deras uppehållstid i
atmosfären är mycket lång. Dessbättre är utsläppen små, men trenden är att de
globala utsläppen ökar.
På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om beräkningar av utsläpp,
www.naturvardsverket.se
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Gott exempel:
Det regionala energi- och klimat
observationscentrat i Ligurien har flera olika mål:


Granska växthusgasutsläpp



Följa upp luftkvalitetsplanen



Sätta upp en regional energibalans

Man är därför organiserad efter olika ämnesområden i
enlighet med de olika målen. På så sätt säkerställs att
information som kommer från olika områden integreras i
en klimatsmart affärsmiljö.

Några ord på vägen... Ofta finns flera tänkbara metoder att räkna på energianvändning
och utsläpp, och det är inte alltid så självklart vilken metod man ska välja, hur man ska
räkna, sätta gränser, göra antaganden m.m. Kom därför alltid ihåg att skriva ner hur du
går tillväga när du gör din utsläppsinventering, så att du själv eller någon annan kan göra
på samma sätt nästa gång det är dags att följa upp utsläppen. På så sätt kan du minska
risken för att jämföra äpplen och päron.
www.klimatkommunerna.se

I dagsläget finns det ett flertal initiativ både på internationell – och nationell nivå som syftar till
att bistå kommuner och regioner med handledning och verktyg för att inventera sina
växthusgasutsläpp. Några exempel är


International Local Government Greenhouse Gas (GHG) Protocol som utvecklats av
ICLEI



ECO2-Regio Climate Alliance (beräkningsverktyg)



EU:s Borgmästaravtal vilket ställer krav att undertecknande kommuner tar fram en
åtgärdsplan för hållbar energi.



United States Environmental Protection Agency – har en sida som handlar om att
inventera växthusgasutsläpp, med olika verktyg och handledningar
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Förberedelser
Samarbete
Arbetet med att inventera växthusgaser är ett långsiktigt arbete, och därför bör
samarbeten sökas som garanterar kontinuitet över tid.
► Hitta rätt samarbetspartners
Att ha bra samarbete inom kommunen och med olika nyckelaktörer i regionen har
identifierats som en framgångsfaktor eftersom det möjliggör:


Tillgång till extern finansiering (vid projektansökningar prioriteras ofta
ansökningar med breda samarbeten)



Tillgång till data (från olika förvaltningar samt industrier och annan
utsläppsalstrande verksamhet i kommunen eller regionen)



Tillgång till expertkunskap och input för olika affärsverksamheter och
aktiviteter med koppling till energianvändning och växthusgasutsläpp (t ex
regionala energikontor, länsstyrelsens miljöenhet, miljöansvariga på stora
industrier, Trafikverket)



Att arbeta direkt med användarna av data.

► En hållbar struktur
För att skapa synergier med annat arbete som pågår inom kommunen eller regionen är
det viktigt att skapa en hållbar struktur som involverar andra aktörer verksamma inom
områden som luftkvalitetsmätningar, miljöfrågor, hållbar utveckling. Genom ett effektivt
samarbete är mycket vunnet. Inte minst undviks dubbel rapportering eller olika
beräkningsmetoder.
Hållbarometern drivs av Miljökontoret i samarbete
med miljöstrategen och folkhälsosamordnaren i
Luleå kommun (som tillhör Stadsbyggnadskontoret)
Hållbarometern är ett sätt att synliggöra hur både
miljön och människor i vår kommun mår och åt vilka
håll utvecklingen går. Informationen i Hållbarometern
kommer från en lång rad uppgiftslämnare.
Informationen publiceras via kommunens hemsida i
lättöverskådliga diagram för olika nyckelområden,
där finns också sammanställningar över vilka
aktuella program inom energi- och miljöområdet som
kommunen jobbar med, hur man ligger till i
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förhållande till nationella mål. Man kan också testa sin egen klimatprofil. Besök gärna
hemsidan.
Läs mer i bilagan

Identifiera uppdraget och dess mål
En inventering av växthusgaser kan göras av olika anledningar, men det grundläggande
behovet springer oftast från att det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. Syftet med
inventeringen kan också förändras över tid, i takt med att medvetenheten och kunskapsnivån
ökar. När inventeringen väl är gjord kan det hända att fakta framkommer som också påverkar
syftet och målet. Följande mål med inventering återkommer i de goda exempel som har
sammanställts i projektet:


Tillhandahålla data och förbättra kunskapen gällande klimatförändring och dess
påverkan på den aktuella regionen eller kommunen (information gällande
energianvändning och utsläpp av växthusgaser). I en del fall är även parametrar
som luftkvalitet, sociala, ekonomiska eller ekologiska effekter av klimatförändring
inkluderade.



Analysera och följa upp utvecklingen i regionen eller kommunen avseende
klimatförändring: identifiera utmaningar och mäta utsläpp av växthusgasutsläpp
och energianvändning



Bistå med expertkunskap och rådgivning vid beslutsprocesser och utveckling
av policys



Utvärdera hur olika åtgärder påverkar energibesparing och minskade
växthusgasutsläpp



Skapa forum för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring för lokala och
regionala aktörer

Identifiera vilka områden som ska ingå
Det räcker inte med att periodiskt publicera utsläpp av växthusgaser för att komma till stånd
med de växande problem som klimatförändring för med sig. För att få en helhetsbild måste
utsläppsmätningar integreras med andra indikatorer inom miljöområdet för att få till en
sektorsövergripande analys, som inte bara fokuserar på koldioxidekvivalenter som den enda
indikatorn.
► Avgränsningar
Frågan om huruvida endast direkta eller även indirekta utsläpp ska ingå i inventeringen är
avgörande då det påverkar vilka slutsatser och åtgärder som inventeringen leder till, och vilka
uppskattade utsläppsminskningar som framtagna policys förväntas leda till. Ett program som
är framtaget för att minska de direkta CO2-utsläppen lokalt, men som i förlängningen leder till
att de indirekta CH4 utsläppen ökar någon annanstans (kolläckage) är direkt kontraproduktivt.
Det är därför, i teorin, att föredra att välja största möjliga omfattning. Svårigheter kan då
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uppstå när det gäller tillgång till data, stora osäkerheter gällande data eller
utsläppsfaktorer för olika sektorer eller vissa utsläppskällor och även risken för
dubbelräkning.

► Refensmetodik
Det allmänt vedertagna ramverket för växthusgasutsläpp baseras på kraven från
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) och riktlinjerna
framtagna av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). En gemensam
standard är framtagen för inrapportering av årliga utsläppsmängder av växthusgaser.
Följande områden omfattas:


Energi



Industri



Jordbruk, skogsbruk och annan landanvändning



Avfall

Den här beräkningsmetoden är det ramverk som för närvarande används för att
fastställa nationella inventeringar. De vetenskapliga data som dessa innehåller är
också basen för de lokala och regionala inventeringarna. Detta ramverk gör det
möjligt för myndigheter att genomföra en enhetlig och heltäckande rapportering av
utsläpp från olika länder.
► Anpassa metodiken till lokala förhållanden
Gott exempel: I Bryssel har huvudstadsregionen
en av de mest omfattande inventeringarna som
inkluderar:


Energianvändning (primär energi och
slutanvändning)



Energiproduktion
energi)



Växthusgasutsläpp (de sex gaserna
enligt Kyoto-protokollet och utsläpp som
inte är direkt relaterade till energi,
områden som ingår är bygg, industri,
transporter,
energiproduktion
–
förbränning av avfall och kombinerade
kraftvärmeverk, LULUCF (Land use,
Land-use change and forestry), jordbruk,
avloppshantering etc

(inklusive

förnybar

Läs mer i bilagan
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Luftkvalitet



Effekter av klimatförändring (värmeböljor
och översvämningar)

Vilka är de avsedda användarna?
En av de första frågorna som bör ställas är, vad ska resultatet som tas fram användas till? Det
är avgörande för ambitionsnivå, hur man väljer att visualisera sina data, nivån på
noggrannhet, komplexiteten etc. på de data som ska samlas in. Det kan finnas flera olika
användargrupper och informationen som efterfrågas kan därmed också variera. Exempel på
användargrupper:


Samarbetspartners



Andra regionala eller lokala organisationer



Beslutsfattare



Näringsliv



Kommunala och regionala tjänstemän

Gott exempel – Climate Alliance har utvecklat ett
utvärderingsverktyg för CO2-utsläpp för mindre
österrikiska samhällen (under 50 000 invånare) som inte
har tillgång till kompetens för att kunna analysera
utsläppsnivåer, föreslå och utvärdera åtgärder. Ett
första resultat kan fås genom att använda förvalda
värden (standardverktyg) som sedan successivt kan
detaljeras. Statistik kombineras med kommunens egna
uppgifter för att beräkna koldoxidekvivalenter genom att
använda indikatorer och motsvarande utsläppsfaktorer
Läs mer i bilagan

Vilka är de tillgängliga resurserna?
Innan arbetet med att inventera påbörjas bör man se över vilka tillgängliga resurser som finns
och se hur det matchar mot de resurser som krävs för att göra en inventering:


Personal – vilka resurser finns i ”huset”. Finns det möjlighet att anlita någon
utomstående?



Tekniska/IT – teknisk kompetens är nödvändig för att bearbeta data och göra
kvantitativa analyser. IT-kompetens krävs för att utveckla eller anpassa verktyg och
mjukvara

11



Ekonomiska – de goda exempel som tagits fram visar att det är A och O att
medel bör avsättas i budgeten för att jobba med inventering och framtagande
av strategier. Om medel avsätts i budget får arbetet en högre status och
trovärdighet och blir också förankrat på politisk nivå på ett annat sätt.

Att hitta potentiell finansiering kan vara en utmaning, särskilt om det gäller att hitta
långsiktiga lösningar. Finansieringsfrågan kan försvåra uppdatering av data. Tänkbara
finansieringsmöjligheter är t.ex.:


Via olika EU-projekt



Länsstyrelsen



Regionförbund eller landsting

► Vikten av politisk vilja
Engagemang och vilja från politiker nämns ofta som en nyckelfaktor för framgång i
arbetet med att initiera och driva antagna policys. Det politiska stödet hjälper också till
att uppmärksamma arbetet.
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Genomförande
Identifiering och insamling av data
Vilka data som finns tillgängliga är avgörande för kvaliteten och noggrannheten av
inventeringen. Därför är identifiering och karaktärisering av data väldigt viktigt. Det som man
bör titta på är:


Enhet



Källa



År



Syfte



Geografisk omfattning



Beräkningsmetod



Sekretess, begränsningar som rör användning och spridning



Äganderätt av data



Kostnad för data (och uppdatering av desamma)

Hur data är framtaget är också en viktig parameter, eftersom det både kan handla om
genomförda mätningar och/eller uppskattade värden.
Datainsamling kan ske på olika sätt:

1



Egen insamling av data på kommunal nivå, kan vara kvalitativ och kvantitativ



Den nationella utsläppsdatabasen på RUS (Regional utveckling och samverkan)
hemsida, med utsläpp på läns- och kommunnivå. Rapporterar alla utsläpp på regional
nivå.



SCBs energistatistik



Vägtrafikens utsläpp beräknas enligt den så kallade HBEFA 1-modellen. Ingångsdata är
bland annat trafikarbetet enligt Trafikanalys och VTI:s trafikarbetsmodell.



Kvantitativa mätningar (som t ex mängd el såld av energibolagen eller mängd
fordonsbränsle levererad till en avgränsad geografisk enhet)

Handbook Emissions Factors for Road Transport
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Säkerställ långsiktig tillgång till data
Tillgång till data kan i vissa fall vara sekretessbelagd. Detta gäller framförallt statistik
på lokal nivå och då det finns en stor utsläppskälla (t ex en energiintensiv industri på
en förhållandevis liten ort). Möjligheten att uppdatera statistiken till en rimlig kostnad är
också en nyckelfaktor för att kunna tillhandahålla aktuell information. Här kan det vara
lämpligt att försöka söka externa finansiärer som kan gå in och bekosta uppdatering
och insamling.

Behov, valmöjligheter och slutresultat
Det finns flera olika sätt att uppskatta utsläpp av växthusgaser, ett sätt kan vara att
använda IPCCs struktur för att identifiera lämpliga metoder. Vilken metod som väljs
avgörs av syftet med inventeringen. Grovt sett kan inventering av växthusgaser delas
upp i två olika kategorier där man antingen bara räknar med de direkta utsläppen som
görs i det aktuella området eller så kan man även räkna med de indirekta utsläppen
(konsumtionsperspektivet). Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten att
räkna, en fördel med att även inkludera konsumtionsperspektivet är att det ger en mer
rättvisande bild av den faktiska klimatpåverkan som en region eller kommun har, men
det kan samtidigt leda till risk för ”dubbel redovisning”. Att enbart räkna med de direkta
utsläppen är i enlighet med internationell standard och” dubbel redovisning” uppstår
inte, däremot framgår inte regionens eller kommunens globala klimatpåverkan.

Beräkningsmetod
Oavsett vilken metod man bestämmer sig för måste det tydligt framgå vad den
innefattar och vilka begräsningar den har. Följande nyckelfaktorer bör man tänka på:


Samstämmighet med internationella standarder



Jämförbarhet av insamlad data och analys – en viss mängd ton CO2 är i
sig inte intressant. Möjligheten att jämföra ett geografiskt område med ett
annat är till hjälp för att få en korrekt uppfattning av vad som jämförs.



Transparens – nödvändigt för en god förståelse av metodiken, de resultat
som produceras och för att försäkra sig om att beräkningarna kan
återupprepas.



Noggrannhet – en viktig faktor för att garantera en tillförlitlig uppskattning
av växthusgasutsläpp.



Avgränsning – vilka utsläppskällor ingår inte



Överensstämmelse – växthusgasbalansen beräknas genom att addera
mellanliggande resultat. För att siffrorna ska stämma krävs att en liknande
beräkningsmetod används för alla ingående analyser.
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Gott exempel – När Rhône-Alpes OREGES ändrar sin
beräkningsmetod, uppdateras tidigare år med samma
beräkningsmetod. Detta gör det möjligt att göra korrekta
jämförelser år från år även om beräkningsmetoden har
förändrats.
Läs mer i bilagan

Hänsyn måste också tas till


Inbäddade begränsningar som finns i de data som används



Vilken typ av data som finns tillgängliga



Vilket sätt man väljer att samla data på, Bottom-up eller top-down. Top-down innebär
att man förlitar sig på nationella och internationella data och sedan bryter ned det på
lokal nivå. Bottom-up inventeringar innebär att faktiska data samlas in från lokala
slutanvändare,

Steg för kommunal och regional inventering av växthusgaser

Gör avgränsning

Bestäm den fysiska, organisatoriska och operativa
avgränsningen

Definiera omfattningen

Bestäm vilka utsläppskategorier och underkategorier som ska
inkluderas i inventeringen samt vilka växthusgaser som ska
ingå.

Välj beräkningsmetod

Beroende på vilka data som finns tillgängliga och syftet med
inventeringen väljs antingen en top-down, bottom- up eller en
hybrid av dessa två tillvägagångssätt för insamling av data.

Bestäm basår

När man väljer ett basår för att kunna jämföra framsteg och
förändringar, fundera på om 1) data finns tillgängligt för det
valda året, 2) om det valda året är representativt och 3) om
basåret överensstämmer med basår som används i andra
målformuleringar eller inventeringar.
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► Några exempel på verktyg som finns tillgängliga är:


Chalmers Climate Calculator: En enkel klimatmodell som kan användas för att
beräkna hur mycket koldioxidhalten i atmosfären ökar för ett visst
utsläppsscenario, och vilken effekt på temperaturen det får under de närmaste
hundra åren.



Klimatkommunerna: Lathund för inventering (energianvändning, produktion,
övriga växthusgaser, redovisning, EE-stödet, SEAP)



Naturvårdsverket har bl.a. en verktygslåda för kommuner där man kan se
vilka nettokoldioxidutsläpp användandet av olika bränslen ger upphov till.



REAP Sweden: SEI har utvecklat dataverktyget REAP Sweden som gör det
möjligt att beräkna och förutsäga kommuninvånarnas ekologiska fotavtryck och
koldioxidfotavtrycket utifrån ett konsumtionsperspektiv.



SCB - Användarhandledning energistatistik



Sveriges ekokommuner: Gröna nyckeltal



Uthållig kommuns handbok kommunala energiindikatorer



Naturvårdsverkets hemsida Utsläpp i siffror



Beräkning av utsläpp från flygtrafik: Transportstyrelsen tillhandahåller en
modell för beräkning av hur stor miljöpåverkan blir vid en flygresa.
Transportstyrelsens modell



Jämförelser mellan transportslag Nätverket för Trafik och Miljö (NTM)
tillhandahåller en modell för jämförande beräkningar av utsläpp av koldioxid från
olika transportslag. Gå till Nätverket för Trafik och Miljös webbplats



Greenhouse Gas Protocol Modellen Greenhouse Gas Protocol (GHG
Protocol) är utvecklad av World Resources Institute i samarbete med World
Business Council for Sustainable Development. Läs mer om GHG Protocol (på
engelska)

► Utveckling och anpassning av metodiken
Inventering av växthusgasutsläpp är ett område där det sker snabba förändringar,
eftersom det pågår många försök att förbättra kunskapen och data avseende hur
mycket utsläpp olika processer, material, aktiviteter osv ger upphov till. För att garantera
kvaliteten på uppgifterna är det viktigt att det finns någon som är ansvarig för att
förändringar som sker internationellt också avspeglas i den lokala eller regionala
inventeringen. De måste vara uppmärksamma på inom vilka områden som förbättringar
kan göras, om det går att få tag på mer korrekta data, förbättra beräkningsmetodiken m
m. Detta kan göras genom olika former av omvärldsbevakning och nätverksdeltagande.
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Spridning av resultaten
Vilka resultat ska redovisas?
Vilka resultat som ska redovisas beror naturligtvis på själva syftet med inventeringen. Det som
inte är lika självklart är kanske att en växthusgasinventering kan ge mycket mer information än
det som bara berör utsläppsnivåer. T.ex. kan nedanstående punkter vara intressanta att
redovisa ur ett energi- och klimatperspektiv men även ur ett arbetsmarknadsperspektiv:


Inventering av växthusgasutsläpp



Energibalanser



Bevakning av indikatorer som är intressanta för kommunen eller regionen



Studera resultaten av speciella frågor t.ex. förnybara energikällors
påverkan på arbetsmarknaden och utbildning



Lokala riktlinjer

Kommunikation av resultatet
Att kommunicera resultaten och uppnådda framgångar är viktigt för att sprida information om
det arbete som bedrivs i regionen eller kommunen, och det är också viktigt som ett sätt att öka
medvetenheten hos allmänheten om klimatförändringarna. Genom att inventera och mäta
växthusgasutsläpp kan den egna verksamhetens eller individens bidrag till utsläppsnivåer
tydliggöras och skapa incitament för handling. Det kan också utgöra ett underlag för
kommande strategier och vara ett stöd för politiker som ska fatta beslut i olika frågor


Allmänheten



Press



Hemsida (kommunens egen eller en extern)



Events (konferenser, seminarier, workshops, kampanjer etc.)
Informationen kan också målgruppsanpassas så att olika nivåer av
komplexitet väljs beroende på mottagaren.

.Gott exempel – Rhône-Alpes OREGES använder olika
verktyg för att kommunicera sina resultat. En detaljerad
redogörelse av konsumtion, utsläpp, energiproduktion och
nät kan laddas ner från hemsidan. En populärversion av
rapporten trycks upp och sprids brett i regionen. Genom
hemsidan sprids resultatet av inventeringen. Det finns en
«energi-klimat profil» för varje samhälle och med hjälp av en
17

interaktiv karta kan besökarna se nyckeltal för just deras samhälle. Läs mer i bilagsn

Utvärdering
Utvärdering kan ske årligen och redovisas till styrgruppen eller annan ansvarig enhet,
så att de i sin tur kan identifiera vilka områden som behöver förbättras. Det kan handla
om:


Datakvalitet



Kvaliten på resultaten (noggrannhetsnivå)



Användbarhet av resultaten för slutanvändare och/eller allmänhet

Gott exempel – varje år sammanställer Berlin Energy
and CO2 observatory den officiella energi- och
koldioxidbalansen för den federala staten och bidrar med
sina data till den nationella sammanställningen. Data
kommer från enkäter till energibolag, nätoperatörer, olika
konsumentgrupper, organisationer och från offentliga
stödprogram. Den rättsliga grunden för insamlingen av
energidata är fastställd i Energy Statistics Act, som
gäller sedan 1 januari 2003. Metodiken kombinerar två
tillvägagångssätt:
dels
redovisas
den
primära
energianvändningen i det geografiska området (försålt
bränsle i området eller systematisk insamling av
kraftproduktionsdata)
och
dels
redovisas
konsumenternas slutanvändning. Input av primär energi
och energibalans publiceras regelbundet tillsammans
med användning fördelad på olika användargrupper:
hushåll, industri, handel, service och transport..
Läs mer i bilagan
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www.climactregions.eu
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