
  

 
 
 
 

1 
 

Bästa kommunrepresentant, 
En av kommunerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt för den 

offentliga sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som verksamheterna ger upphov till. Syftet med initiativet 

är att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp och att på ett tydligt sätt ha möjlighet att följa 

effekten av insatser och initiativ inom den egna organisationen. Den bifogade mallen Energianvändning 

inom offentlig sektor är ett svar på detta önskemål och den görs tillgänglig för alla åländska kommuner 

samt landskapet, myndigheter och företag. Mallen är framtagen av landskapets bygg- och energiteam, som 

också finns som ett stöd vad gäller förädling av data. 

Mallen möjliggör även att kommuner tillsammans med övrig offentlig och privat sektor på Åland enhetligt 

kommunicerar utsläppen av CO2. Därför kommer materialet att publiceras på webbplatsen bärkraft.ax och i 

statusrapport 3*. Ni får väldigt gärna skicka in ifylld mall med uppföljning från er kommun för 2017 

och/eller 2018 senast den 28.1.2019 (kontaktuppgifter nedan). Detta kommer att vara ett årligen 

återkommande uppföljningsmoment som sträcker sig längre än 2019, men utskicket görs årligen. 

Eftersom mallen är ny så fungerar detta som ett test. Mallen kan behöva utvecklas ytterligare när vi ser hur 

den har fungerat i praktiken, vilket innebär att förbättringsförslag givetvis är välkomna. 

Jag hoppas att mallen underlättar ert interna arbete med förverkligandet av det sjätte målet i utvecklings- 

och hållbarhetsagendan och jag ser fram emot att ta del av era ifyllda mallar. 

Varma hälsningar 

Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax 

E-post: karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax     Tel: 04573500586 

För frågor gällande själva beräkningarna och ifyllningen av Excel-filen finns Gunnar Westling tillgänglig. 

E-post: gunnar.westling@regeringen.ax     Tel: 018 25283 

 

* Förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland följs årligen upp av en statusrapport. År 

2019 släpps den tredje rapporten. Koldioxidutsläppen framhålls speciellt inom ramen för mål 6 i agendan, 

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet. 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/media/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland.pdf
https://www.barkraft.ax/statusrapport

