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Bidra til det grønne skiftet i alle markeder

Energieffektivisering av 
industribedrifter

Fossilfrie fjernvarme- og 
kjølesentraler

Miljøvennlige og energieffektive 
bygg



Utvikling Opplæring Rådgivning
Tiltaks 

gjennomføring

Norsk Energi har gjennom systematisk og målrettet arbeid etablert en bra 

kompetanseplattform og markedsposisjon innenfor energiledelse. 

Realisering av energieffektiviseringstiltak vært en kjerneaktivitet for Norsk 

Energi siden medlemsforeningen ble etablert i 1916.  

• Standardisering (SN/K 295)

• Verktøy, modeller og veiledere

• Eksempler og Beste praksis

• Internt kompetansebibliotek på 

Sharepoint

• Introduksjonskurs

• Påbygningskurs

• Bedriftstilpasset opplæring

• Rådgiverkurs

• Veileder masterstudent 

• Energiledelse steg for steg

• Enova-prosjekter (160 stk)

✓ 70% ambisiøse

✓ 30% forenklet 

• Energirevisjoner

• GAP-analyser

• Fagrevisor ved sertifisering  

• Idé/konseptstudie

• Prosjektering

• Byggeledelse

• Idriftssettelse/overtakelse 

• Etterkontroll   

Energilederforum

Energiledelse – Norsk Energi 





Hva er bærekraft?

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige 

generasjoners muligheter til å dekke sine.

SOSIALE 
FORHOLD

RETTFERDIGVARIG

LEVEDYKTIG

BÆRE-
KRAFTIG



Mål 7: Ren energi for alle

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom 
utslipp av CO2 og andre klimagasser fra fossile energikilder. 
Energieffektivisering, fornybar energi, og karbonfangst og lagring 
(CCS) kan gi ren energi til alle. Ett av FNs delmål (7.3) er å doble 
energieffektiviseringsraten innen 2030. 

Energiledelse bidrar til energieffektivisering gjennom å identifisere 
og sikre gjennomføring av energisparetiltak. 



Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs delmål (8.4) er bedre utnyttelse av globale ressurser innenfor 
forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom 
økonomisk vekst og miljøødeleggelser, der de utviklede landene går 
foran. 

Energiledelse bidrar til en bedre ressursutnyttelse, reduserte 
kostnader, styrket konkurranseevne og trygge arbeidsplasser. 



Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer 
som følger utbyggingen av infrastruktur. Nye energieffektive 
løsninger og nye former for elektrisk og termisk energilagring kan 
avlaste både kraftnettet og fjernvarmenettet og redusere behovet 
for nye utbygginger. 

Energiplanleggingsprosessen innenfor energiledelse, med 
identifisering av risiko og muligheter for energibesparelse, er en 
innovasjonsprosess som bidrar til nye løsninger.



Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og 
andelen kommer til å fortsette og øke. Samtidig står byene for 75 
prosent av alle klimagassutslipp. Når byene skal bygges ut må det 
legges til rette for lave utslipp. Bygninger og infrastruktur må ikke 
være avhengige av fossile energikilder, og det må satses på 
kollektivtransport. 

Energiledelse bør være fundamentet for å sikre bærekraftige byer og 
samfunn gjennom gode etablerte prosesser for identifisering, 
prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. 



Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med 
mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske 
ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en 
vare. Bærekraftige produkter og tjenester må bli etterspurt for at det 
skal etableres et konkurransedyktig marked. 

Energiledelse bidrar til etablering av energikrav i livsløpsperspektiv i 
forbindelse med anskaffelser og design av nye produkter og 
prosesser. Energiledelse bidrar også til ansvarlig energiforbruk og -
produksjon gjennom blant annet effektiv energiutnyttelse og 
varmegjenvinning.  



Mål 13: Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. 
Derfor må vi også finne globale løsninger. Parisavtalen har forpliktet 
landene til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer 
enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader. 

Energiledelse har en internasjonal anerkjent referanse (ISO 50001) 
som bidrar til redusert energibehov og reduserte klimagassutslipp. 
Redusert energibehov frigjør energi som kan brukes til andre formål i 
inn- og utland. 



Mål 14: Liv under vann

70% av jorden er dekket av hav, men vi høster kun 2% av vår 
matproduksjon fra havet. For å mette en økende befolkning på 
bærekraftig vis må mer av fremtidens mat komme fra havet. Mat er 
(bio)energi som kreves for å opprettholde liv hos dyr og mennesker, 
og derfor et livet under vann viktig. 

Energiledelse bidrar til å overholde lover og forskrifter med hensyn 
til utslipp slik at vi kan bevare og bruke havet på bærekraftig vis. 
Tiltak med lukking av kjølekretser kan f.eks. bidra til å spare både 
energi og ferskvann som i større grad vil bli en begrenset ressurs. 



Mål 15: Liv på land

Skog dekker 30 prosent av jordas overflate. Skogen gir mat og ly, 
bekjemper klimaendringer, tar vare på det biologiske mangfoldet. 
Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, 
bor i skogen. 1,6 milliarder mennesker har skogen som sitt levebrød. 
Bioenergi er en betinget fornybar ressurs som kan brukes til både 
transport (biodiesel) og varme (flis, ved, pellets etc.). 

Energiledelse bidrar til å utnytte bioenergi og avfallsfraksjoner til 
energiformål på bærekraftig vis. I dag fyrer vi med over 10 TWh
bioenergi i Norge. Litt over halvparten av dette er vedfyring, som 
alene tilsvarer over 10 Altakraftverk i energi. Biofyring avlaster 
strømnettet, spesielt når det er kaldt og belastningen er størst, og 
reduserer sådan både behovet for økt kraft og linjeutbygging. 



Mål 17: Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke 
partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må 
samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. 

Enovas oppsummering etter å ha støttet 800 bedrifter med innføring 
av energiledelse i perioden 2013-2019 viser at dette har vært en 
kjempesuksess, som har gitt store og meget lønnsomme 
energibesparelser. Bedriftene har spart 3,4 TWh eller ca. 170 MNOK 
pr. år som tilsvarer energibehovet til Stavanger by.





Antall ISO 50001 sertifiserte anlegg

Kilde: ISO Survey 2018

Målsetting - «Energy 
Management 

Campaign»
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Antall ISO 50001 sertifiserte anlegg i Norden

Kilde: ISO Survey 2018



Innsikt/ 

motivasjon

Sertifisering

Energiledelse – steg for steg

Planlegg

Gjennomfør

Kontroll og 

forbedring

Beskrivelse Innsikt- og motivasjonssseminar 

med fokus på nytteverdien av 

energiledelse

Implementeringsprosess med 3-6 

arbeidsmøter, hjemmearbeid og 

rådgivning mellom samlingene.  

Sertifiseringsprosess med revisjon 

og lukking av avvik

Læringsmål Innsikt i NS-EN ISO 50001 og 

hvordan denne kan benyttes som et 

nyttig verktøy i arbeidet med økt 

energiytelse 

Veilede bedriften frem til kravene i 

standard for energiledelse (NS-EN ISO 

50001)

Sertifisering i henhold til kravene i 

standard for energiledelse (NS-EN 

ISO 50001)

Målgruppe Energiansvarlige og andre 

interesserte

Individuelt eller (lokal) gruppe av 2-5 

bedrifter

Bedrifter med ambisjon om 

sertifisering

Varighet 1 dag 6 -12 mnd 2 - 6 mnd

Neste åpne kurs: 10.03.20 Grunnkurs (Oslo)
11.03.20 Påbygningskurs (Oslo) 



Norsk Energi hjelper deg 
med å ta grep om 
energien!

ISO 50001 Energiledelse


