Kick-off workshop
Piteå, 23 september 2014, kl. 11.15–15.30
Kommunhuset, Sessionssalen
Workshoppen ingår i konferensen ”Från energiplan till resultat: Hur
Borgmästaravtalskommuner lyckas med energiomställningen”

Dagordning:
1) Projektpresentation Data4Action och verktyg Energiluppen: Vilka data och verktyg behöver
vi för att mäta energianvändning och CO2 utsläpp lokalt och regionalt?
Kjell Skogsberg och Wolfgang Mehl, Nenet Norrbottens energikontor
Lunch
2) Åtgärdsplaner för hållbar energi - från datainsamling till handlingsplan
Kommuner berättar om sina största utmaningar och sina största framgångar i arbetet med
energiinventering och åtgärdsplaner:
Piteå, Åsa Wikman; Jokkmokk, Wolfgang Mehl; Övertorneå, Anna Andersson; Skellefteå, Jan
Tarras-Wahlberg; Arjeplog, Ingela Edholm-Forsberg; Älvsbyn, Annica Brännmark & Helena
Vikman
3) Samverkan inom hållbar energi: Gärna, men hur?
När energiplaner utvecklas saknas oftast tillgång till pålitliga energidata, så som samverkan
mellan olika parter i genomförandefasen. Vi diskuterar och hittar konkreta
samverkansvinster mellan kommuner, energibolag och regionala myndigheterna för
framgångsrika lokala energiplaner.
Ylva Sardén, länsstyrelsen Norrbotten & Silva Herrmann, Nenet Norrbottens energikontor
Avslutning med fika och mingel

Följande frågor ska diskuteras:








Nenets inventeringsverktyg ”Energiluppen” och hur att utveckla och förbättra verktyget
Nationella, regionala och lokala data – tillgänglighet och pålitlighet
Energibolag som partner för energi- och utsläppsinventering på lokal och regional nivå
Datakvalitet
Känsliga data, sekretessbelagda data, dataskydd osv.
Regelbunden och periodisk uppdatering av data
Hur att kombinera top-down och bottom-up data




Bearbetning, analys och kommunikation av data och resultat
Win-win möjligheter i samarbete mellan energi företag och lokala och regionala
myndigheter

Om Data4Action:
Nenet är partner i ett nytt uppdrag inom EU programmet ”Intelligent Energy Europe” som handlar
om verktyg för inventering av regional och lokal energianvändning och växthusgasutsläpp. Uppdraget
Data4Action omfattar 13 partners från 11 europeiska länder och pågår i 3 år och leds av regionen
Rhone-Alpes energikontor RAEE. Nenet är den svenska partner i konsortiet.
Inom ramen för EU:s Borgmästaravtal har cirka 5700 städer och kommuner runt om i Europa
undertecknat att de ska utveckla så kallade "Åtgärdsplaner för hållbar energi" (SEAP Sustainable
Energy Action Plan). Detta innebär att de ska göra en grundläggande inventering av
växthusgasutsläppen och sätta upp och följa upp mål för hur de minskar utsläppen regelbundet.
Målen ska minst motsvara EU:s klimat- och energimålen för 2020.
För att utveckla en regional eller lokal energi- och utsläppsinventering behövs det lämpliga verktyg
som gör det enkelt för kommuner och regioner att sammanställa, analysera, utvärdera och uppfölja
nödvändiga data och information. För detta är bra samarbete mellan olika aktörer som regionala och
kommunala myndigheter, energileverantörer eller dataleverantörer avgörande.
Data4Action har som huvudmål att:






Utveckla regionala samarbetsmodeller som gör det enkelt för kommuner och regioner
att sammanställa och följa upp energistatistik och utsläppsinventeringar.
Förbättra befintliga inventeringsverktyg som t.ex. Nenets verktyg ”energiluppen” och
delta i utvecklingen av nya verktyg i andra europeiska länder där det ännu inte finns
sådana verktyg.
Utbilda nyckelpersoner i projektregionerna i att arbeta effektivt med regionala och lokala
inventeringsverktyg.
Stötta kommuner som har undertecknat Borgmästaravtalet med sammanställning av sina
utsläppsinventeringar och uppföljning av energiplaner och olika åtgärder.

Inom projektet kommer Nenet bl.a. att vidareutveckla och förbättra verktyget ”Energiluppen” och
utbyta kunskaper med andra europeiska regioner.
Information om verktyget energiluppen hittar du här: www.nenet.se/energiluppen
Projektets internationella webbplats är: www.data4action.eu

