Energiledelse
- øker bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne

Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at
energibehov, kostnader og klimagassutslipp reduseres. Bedre energiytelse styrker
bedriftens lønnsomhet, konkurranseevne og miljøprofil. Energiledelse kan med fordel
integreres i virksomhetens eksisterende miljøstyringssystem eller kvalitetssikringssystem. Den nye internasjonale standard for energiledelse (NS-EN ISO 50001) er en
nyttig referanse for å kunne dokumentere kvaliteten av arbeidet med energieffektivisering. I forbindelse med nye utslippstillatelser (IPPC-bedrifter) stilles det nå krav om
etablering av energiledelse i samsvar med standarden, men det er foreløpig ikke krav
om sertifisering.

Energiledelse – steg for steg
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Hva kan vi bistå med?
Norsk Energi hjelper din bedrift med å innføre eller
videreutvikle et energiledelsessystem. Vi tilbyr
løsninger som er tilpasset bedriftens størrelse og
ambisjonsnivå. Eksempler på hva Norsk Energi kan
bistå med:
• Innsikt- og motivasjonsseminar (1 dag) med fokus
på nytteverdien av energiledelse. Gjennomføres i
samarbeid med DNV.
• Energiledelse – steg for steg.
Implementeringsprosess der en bedrift eller
gruppe bedrifter gjennom arbeidsmøter,
samlinger og hjemmearbeid samt rådgivning
veiledes frem til kravene i standard for energiledelse.
• GAP-analyse. Kartlegging av status for
energiledelse i forhold krav i standard for
energiledelse. En GAP-analyse gir nyttig
faktagrunnlag om styrker og svakheter, og hvilke
områder som bør prioriteres.

• Rådgivning relatert til alle faser i forbindelse med
etablering og vedlikehold av et energiledelsessystem (energiplanlegging, energikartlegging,
identifisering av tiltak, etablering av basislinje,
energiytelsesindikatorer, mål og handlingsplaner,
kompetanse, opplæring, energioppfølging, intern
revisjon etc).
• Utarbeide søknad om offentlig finansiering. Enova
har et gunstig tilbud om økonomisk støtte til
etablering av energiledelse. Store bedrifter (>10
GWh/år) kan få inntil 1 mill kr i støtte. Mindre
bedrifter (1-10 GWh/år) kan få inntil 200 000 kr i
støtte.
• Prosjektgjennomføring med dokumentasjon og
rapportering av tiltak.
• Norsk Energi har gode referanser fra de fleste
bransjer.

For nærmere informasjon,
kontakt:
Hans Even Helgerud
Tlf.: 22 06 18 97 – 918 05 045
hans.even.helgerud@energi.no
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