Pressmeddelande

En ny länk mellan Norrbotten och EU:

6 Norrbottenskommuner och Landstinget
ingår avtal med EU
Kommuner och Landsting presenterar sina satsningar inom hållbar energi i Piteå, 23
september.
6 kommuner i Norrbotten har undertecknat EU:s Borgmästaravtal om energi och klimat i Norrbotten (Jokkmokk,
Piteå, Arjeplog, Älvsbyn, Kiruna, Övertorneå). Och Norrbottens läns landsting har blivit regional samordnare för
Borgmästaravtalet och är därmed den första regionala samordnaren i hela Sverige. Arbetet utförs i samarbete
med Norrbottens energikontor Nenet.
Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska
målet om 20 % minskning av CO2 till 2020.
Piteås kommun, Jokkmokks kommun, Landstinget och Norrbottens energikontor bjuder in till en presentation av
dessa nya spännande satsningar i länet, 23/9 i Piteå, Kommunhuset, programmet bifogad.
Backgrund:
Jokkmokks kommun var tillsammans med Piteås kommun först i Norrbotten med att underteckna
Borgmästaravtalet. I IEE-projektet SEAP-Plus har Jokkmokk som ambassadör för små kommuner stöttat
kommuner i Norrbotten och Västerbotten samt i Lettland i utveckling av egna energiplaner inom
Borgmästaravtalet. Den 23 september avslutas projektet SEAP-PLUS som spridit miljötänk och planer till flertalet
länder och satt Norrbotten på kartan med seminariet i Piteå.
I IEE-projektet COOPENERGY samarbetar Nenet med internationella partners för att förbättra samverkan mellan
kommuner och regionen inom Borgmästaravtalet. COOPENERGY stödjer utvecklingen av metoder och verktyg
för mer effektiv samverkan mellan regionala och lokala myndigheter för att på bästa sätt nå positiva resultat inom
energiplanering och minskningen av växthusgaser. COOPENERGY kommer att ge konkret stöd för att genomföra
lokala handlingsplaner för hållbar energi; Piteås och Jokkmokks kommun är piloter i projektet.
I IEE-projekt Data4Action samverkar Nenet med internationella partners för att förbättra energistatistik på lokal
och regional nivå. Detta behövs för att underlätta arbetet inom EU:s Borgmästaravtal.
Kontakt:
Wolfgang Mehl, Jokkmokkks kommun miljöstrateg, wolfgang.mehl@jokkmokk.se, mobil: 070-201 37 48
Silva Herrmann, Projektledare Nenet, silva@nenet.se

Mer info: www.nenet.se; www.borgmastaravtalet.eu
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Projekten medfinansieras av EU programmet Intelligent Energy Europe.
The sole responsibility for the content of this press release lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the
European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the
information contained therein.
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