
      

 

Anmälan och inrapportering 
Earth Hour City Challenge 2014 

Kort instruktion 
Ett mer utförlig instruktionsdokument finns på plattformen 

 

Anmälan via plattform 

- Registrering och inrapportering till Earth Hour City Challenge sker via plattformen carbonn 

Cities Climate Registry (cCCR) på http://citiesclimateregistry.org/join/wwf-ehcc-2014-

registration.  

- Inrapporteringen stänger 5:e september 2014. http://citiesclimateregistry.org/home/  

Urvalsprocessen 

I urvalsprocessen kommer följande faktorer att vara särskilt viktiga:  

 Temat för EHCC är städernas satsningar för att gå mot en 100 procent förnybar och hållbar 

energiförsörjning inom ett par årtionden. Även i år fokuserar WWF också mer specifikt på hur 

städerna bidrar till att flytta pengar från fossila till förnybara energilösningar. Städer som 

deltog i förra omgången av EHCC kommer att ha möjlighet att ytterligare visa på sina 

åtaganden och aktiviteter inom detta område, t.ex. hur de upphandlar eller på andra sätt 

stimulerar investeringar i förnybar energi. 

 Fattar beslut om ambitiösa och strategiska åtgärder för att nå sina åtaganden. Åtgärderna 

bedöms utifrån ambitionsnivån och förmågan att ringa in områden där förändringar behövs 

mest för att uppfylla beslutade klimatmål. Åtgärderna ska samtidigt uppfylla mänskliga 

behov på ett hållbart sätt gällande boende, energiförsörjning, kommunikation och mat. Juryn 

tittar även på hur städerna integrerar sammanhängande strategier och åtgärder för hållbar 

utveckling. Åtgärder, engagemang och information kommer att analyseras för att hitta städer 

med de mest omfattande strategierna för att uppfylla antagna klimatmål, inklusive 

utmaningar för att nå hållbarhet genom klimatanpassning. Städerna kommer även att 

bedömas utifrån hur man avser engagera medborgarna i omställningsprocessen.  

 Innovativa och nytänkande. Juryn kommer i förekommande fall att titta på åtgärder och 

strategier som inkluderar gränsöverskridande strategiskt arbete. Till exempel hur man 

främjar en livsstil med låga ekologiska fotavtryck som minskar konsumtionsbaserade utsläpp, 
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dvs utsläpp som genereras även utanför kommungränsen till följd av lokala konsumtions-

mönster. Tilltalande är även om kommunen genom sin lokala makt arbetar för att stödja och 

sprida klimatsmarta urbana lösningar utanför kommunens egna gränser t.ex. genom att delta 

i internationellt utbyte, nätverkande och samarbete. 

 Betydande och trovärdigt ledarskap i det lokala sammanhanget. Detta kommer att bedömas 

utifrån att redovisade åtaganden och åtgärder ställs i förhållande till stadens utmaningar, 

tillgångar på resurser samt mandat att agera.  

Earth Hour City Challenge 2015 har även en speciell profilering i samband med att WWF driver den 

globala kampanjen Seize Your Power1, om vikten av att investeringar i fossil energi upphör och att 

istället stora satsningar på förnybar energi sker. Det är därför fördelaktigt att fokusera en del i er 

inrapportering av commitments och actions på exempel som rör just era satsningar på och 

investeringar i förnybar energi.   

Ansökningsförfarandet i korthet 

Inrapportering kan ske både online direkt i webläsaren eller offline i ett nedladdat Exceldokument 

(”cCCR Offline reporting sheet for EHCC”) som sedan skickas in via mail. 

Inrapporteringen online är uppdelad i fyra delar: grundläggande information om kommunen, antagna 

mål (”Commitments”), utsläpp (”Performance”) och åtgärder/projekt (”Actions”).  

Fält med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i för att inrapporteringen skall vara fullständig. Det 

finns även fält som är markerade med ett blått plus, dessa fält är inte obligatoriska men kan vara bra 

för utvärderingen att fylla i. I ”Offline reporting sheet” motsvaras detta av att de celler som är 

obligatoriska är markerade med grönt. 

För att bli godkänd som EHCC-kandidat måste kommunen ha rapporterat in minst ett mål och en 

begränsningsåtgärd. 

Kommuninformation (Info) 

Här fylls grundläggande information om staden i, som exempelvis: 

• Geografisk karaktär 

• Ekonomi – Ange den dominerande ekonomiska sektorn samt ange den totala budgeten för 

kommunen.  

• Kommuntyp – För svenska kommuner som deltar i EHCC rekommenderar vi registrering som 

“City Municipality” 

• Befolkning – Nuvarande och förväntad befolkning inom de närmaste decennierna. 

• Geografiskyta 

Det finns även möjlighet att ytterligare rapportera in mer preciserad information om staden under 

fliken ”Background information”.  

 

                                                           
1
 Läs mer om kampanjen på: http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/seize_your_power/ 



Åtaganden och mål (Commitments) 

Här anges mål för de kommunala organisationernas verksamheter(”Government”) och mål för 

kommunen som geografiskt område(”Community”).  

Det går att rapportera in fem typer av mål, beroende på vad de syftar till att åstadkomma: 

• Carbon intensity: kan rapporteras in per BNP eller capita, anges i procent 

• CO2: reducerade utsläpp av CO2 i absoluta termer, anges i procent 

• CO2e: reducerade utsläpp av CO2e i absoluta termer, anges i procent  

• Förnybar energi: mål för andelen energi från förnybara bränslen, anges i procent (här finns 

möjlighet att ytterligare precisera målet uppdelat per råvara) 

• Energieffektivisering: förbättringsmål för energieffektivisering, inrapporteringen använder sig 

av enheten Megajoule per BNP eller capita (kan enkelt räknas om från kWh), ange 

procentuell minskning 

För att bli godkänd som EHCC-kandidat måste kommunen ha rapporterat in minst ett mål. 

Utsläpp (Performance) 

Här rapporteras utsläppsnivåerna för de kommunala organisationernas verksamheter och för 

kommunen som geografiskt område. 

Det är inte många fält som är obligatoriska, dock medför en utförligare inrapportering en bättre bild 

av läget för de kommunala verksamheterna och kommunens utsläpp. För att kommunen ska kunna 

bli utsedd till nationell eller internationell Earth Hour Capital måste minst en utsläppsnivå för 

växthusgaser (CO2e) rapporterats in för kommunen som geografiskt område. Detta är nödvändigt för 

att ha en baslinje utifrån mål och åtgärder kan jämföras mot.  

Kommuner som ingått Borgmästaravtalet kan, för utsläpp för kommunen som geografiskt område, 

ladda upp dokumentet ”Baseline Emission Inventory” och meddela ICLEI att man gjort detta. Då fyller 

ICLEI in de uppgifterna. 

Emissionsdata för kommuner finns att hitta hos SCB och SMED.  

Åtgärder (Actions) 

Generellt är det två typer av åtgärder som kan rapporteras in, begränsningsåtgärd (”mitigation 

action”) och anpassningsåtgärd (”adaptation action”). Ett val av vilken sektor som åtgärden riktar sig 

mot krävs. 

För varje åtgärd som rapporteras in krävs det att ett ”supporting document” laddas upp, detta kan 

vara en projektplan, länk till information på hemsida osv. Dokument behöver inte vara skrivet på 

engelska, dock om det finns rekommenderas detta. Till varje åtgärd måste dock en kort 

sammanfattning ges på engelska, max 150 ord. 

Även för åtgärderna finns det fält som inte är obligatoriska men som är värdefulla att fylla i då det 

ger en bättre bild av inrapporterad åtgärd.  



Överlag gäller att ju mer kraftfulla, strategiska och ambitiösa åtgärderna är desto större chans att bli 

utsedd till finalist och att få utnämningen Earth Hour Capital. Kommunerna får förutom att 

rapportera in planer och åtgärder som implementerats de senaste fem åren även rapportera in 

åtgärder som är under planering och ansökningsförfarande. Åtgärder som bidrar till en övergång från 

fossila bränslen till förnybara energikällor väger extra tungt. 

För att bli godkänd som EHCC-kandidat måste kommunen registrera minst en begränsningsåtgärd. 

Stöd och support för inrapportering 

ICLEI erbjuder kort feedback (kvalitetsgranskning) på inrapportering som har skett innan 22:a augusti. 

WWF erbjuder i samarbete med Energikontoret i Mälardalen extra stöd och support under 

anmälningsfasen fram till 5:e september.  Har ni frågor om inrapporteringen på cCCR-plattformen är 

ni välkomna att kontakta Emil Andersson, projektledare, via mejl eller telefon. 

Epost: emil.andersson@energikontor.se 
Telefon: 072 - 857 10 15 
 
Det går även bra att ställa frågor (Obs! på engelska) per epost till ICLEI som har hand om cCCR-

plattformen.  Epost: carbonn@iclei.org 

Observera! att supporten inte avser att rent konkret gå in och arbeta med er anmälan på cCCR-

plattformen; varje kommun måste själva göra detta jobb. Däremot kan supporten vara ett stöd och 

ett bollplank att diskutera vilka åtgärder som kan vara bra att ta med i er rapportering, besvara frågor 

kring hur man får fram statistik eller annat kring data som ska in på plattformen. 

Läs mer om Earth Hour City Challenge! 
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour-city-challenge/1569600-earth-hour-city-challenge-
2014-2015  
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