
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det europeiska direktivet om byggnaders 
energiprestanda innebär en stor utmaning 
för den europeiska byggnadssektorn,  för att 
förbättra energieffektiviteten, öka 
användningen av förnybara energikällor och 
att minska CO2-utsläppen, 
 
Med hänsyn till att kommunala fastigheter 
ska vara/bli lysande exempel och vara/bli 
medvetna om nödvändigheten att lita på 
våra medborgare för att nå våra mål, 
 
Med hänsyn till att det är viktig att 
förekomma ikraftträdandet av det europeiska 
direktivet om byggnaders energiprestanda – 
och att utvidga det till miljöaspekter – med 
ett frivilligt initiativ, 
 
 
 

 

 
 
Deltagande i Display möjliggör: 

 
 
att jämföra fastigheter inom vårt eget 
fastighetsbestånd och med fastigheter, som 
tillhör andra lokala myndigheter. 
 
att utbyta erfarenheter med andra 
europeiska lokala myndigheter. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vi förbinder oss att gå med på följande 
villkor, för att säkerställa framgång av den 
europeiska kampanjen ”Display”: 

 
 
att visa energiförbrukning, CO2-utsläpp och 
vattenförbrukning för medborgare, för minst 

 5 kommunala fastigheter (lokala 

myndigheter < 50 000 invånare) 

 10 kommunala fastigheter (lokala 

myndigheter < mellan 50 000 och 100 
000 invånare) 

 20 kommunala fastigheter (lokala 

myndigheter > 100 000 invånare) 
 
att förse Energy Cities med den administrativa 
information om vår lokala myndighet, som 
krävs för postern och den officiella hemsidan, 
för den europeiska kampanjen ”Display®” 
 
att anslå Displaypostern i respektive fastighet 
på en plats, som är framträdande och klart 
synlig för allmänheten, 
 
att genomföra en informations- och 
upplysningskampanj som är riktad till 
användare av respektive fastighet, 
 
 
Å sin sida, förbinder sig Energy Cities: 

 
att leverera ett webbaserat 
kalkyleringsverktyg och en tillhörande 
handbok, till vår lokala myndighet 
 
att gör det möjligt för vår lokala myndighet att 
tillverka en Displayposter för varje utvald 
fastighet (PDF-dokument) 
 
att leverera mer information om införandet av 
Display, på efterfrågan från vår lokala 
myndighet 
 
att hålla oss regelbundet informerade om 
utvecklingen av den europeiska kampanjen 
“Display” 
 
att publicera vårt arbete på den officiella 
hemsidan för den europeiska kampanjen 
”Display”www.display-campaign.org. 

2 kopior ska göras och återlämnas till: Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Juridisk företrädare för den lokala myndigheten: För godkännande 

………………………………………………...…………            Energy Cities 

Namn: …………………………………………………..            Jean-Pierre VALLAR 

  
 

Titel: …………………………………………………                 General Secretary 
 

Datum, stämpel och underskrift                                             Datum, stämpel och underskrift 

 

 

 
 

beslutar vi att delta i 
“Display® europeiska 
kommunala fastigheters 
klimatkampanj” 

Charter 

http://www.display-campaign.org/

