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Medvetenheten om energifattigdom ökar i hela Europa. 
Energy Poverty Advisory Hub (EU:s rådgivande centrum 
för energifattigdom), ett ledande EU-initiativ, som bedrivs 
av Europeiska kommissionen på begäran av Europeiska 
parlamentet, är ett samarbetsnätverk av intressenter 
som syftar till att utrota energifattigdom och påskynda 
rättvis energiomställning från de europeiska lokala 
myndigheternas sida. 

Vårt uppdrag är att vara centrum för expertis om 
energifattigdom i Europa för lokala myndigheter och alla 
intressenter som är intresserade av att vidta åtgärder för 
att bekämpa energifattigdom i Europa.

Ledande EU-initiativ

Använder en lokalt baserad strategi
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Över 34 miljoner människor i Europeiska 
unionen drabbas i olika grad av energifattigdom, 
och de mest utsatta grupperna är även de mest 
drabbade.

Energifattigdom kan förekomma i många olika former: när 
elräkningar tar upp en stor del av konsumenternas inkomster, 
vilket påverkar deras förmåga att täcka andra utgifter, eller när 
konsumenter tvingas minska sina hushålls energiförbrukning. Låga 
inkomster, ineffektiva byggnader och apparater, samt särskilda 
energibehov bidrar till utmaningen. 

Dessa förhållanden kan påverka människors fysiska och psykiska 
hälsa och välbefinnande.

Adekvat värme, kylning, belysning och energi för att driva 
utrustning är viktiga tjänster som behövs för att garantera en 
anständig levnadsstandard. 

Enkel tillgång till energitjänster gör det möjligt för medborgarna 
att förverkliga sin potential och ökar den sociala integrationen.

Medvetenheten om energifattigdom ökar i hela Europa. Energy 
Poverty Advisory Hub - EPAH (EU:s rådgivande centrum för 
energifattigdom) () är ett samarbetsnätverk av intressenter som 
syftar till att utrota energifattigdom och påskynda en rättvis 
energiomställning från europeiska lokala myndigheters sida. 

Vårt uppdrag är att vara centrum för expertis om 
energifattigdom i Europa för lokala myndigheter och alla 
intressenter som är intresserade av att vidta åtgärder för att 
bekämpa energifattigdom i Europa.



Upptäcka lokala åtgärder

Olika europeiska städer, byar och tätorter har redan börjat 
bekämpa energifattigdom genom att anta ett lokalt 
tillvägagångssätt som passar samhällenas behov. Du kan 
läsa ”Bekämpa energifattigdom genom lokala åtgärder – 
Inspirerande exempel från hela Europa” och utforska vår 
nätbaserade ATLAS (EPAH ATLAS) för att inspireras av de 
många fallstudierna och de lokala åtgärderna.

Besök vår plattform 
för att

Känner du till andra inspirerande 
projekt eller åtgärder på området 
energifattigdom? 
Skicka då in dem till atlasen.

?



Lär dig mer om energifattigdom och hur den 
kan bemötas 

Att förstå, mäta och övervaka energifattigdom är ett viktigt steg 
för att bekämpa den. Gratis tillgång till verktyg kan vägleda 
dig i processen. Tre öppna nätbaserade utbildningskurser gör 
det möjligt för deltagarna att förbättra sina färdigheter och 
kompetenser för att utveckla sin egen strategi för att bekämpa 
energifattigdom.  Du kommer att få tillgång till en uppsättning 
indikatorer för att bedöma energifattigdomens status på lokal 
nivå (utvecklade av Borgmästaravtalet (Covenant of mayors), 
EPAH och Gemensamma forskningscentret (Joint Research 
Centre)). 

Ta initiativ till din egen lokala strategi

Att bekämpa energifattigdom är en prioritet, men det stöter 
ofta på komplexa utmaningar. Vill din stad eller kommun inleda 
en lokal åtgärd mot energifattigdom och behöver vägledning? 
EPAH:s supportavdelning kan visa dig i rätt riktning. Dessutom 
har du möjlighet att ansöka om stöd till lokala myndigheter 
och kommuner i två öppna ansökningsomgångar under de 
kommande åren. Utvalda städer kommer att få vägledning av 
expertorganisationer och EPAH-teamet för att genomföra sin 
plan. 

KONTAKTA 
SUPPORTAVDELNINGEN



Håll kontakten

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 
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