Veileder Energiledelse

Vi vet du vil – med energiledelse kan du
få det til: Ta grep om energibruken
Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien – gjennom å følge internasjonal standard
(NS EN ISO 50001 – ytterligere informasjon og mulighet for bestilling finner dere her) og legge
seg helt opp til den eller å gå til det skritt å sertifisere seg – eller det kan gjøres noe mer
forenklet – noe vi vil skissere muligheter for her.
I arbeidet med å finne en god og enkel løsning som kan passe spesielt for små og mellomstore
bedrifter og – energibrukere, har vi hatt stor nytte av å kunne støtte oss på tilbud og
erfaringer fra flere miljø internasjonalt og vil her særlig framheve danske Go'Energi som har
gitt oss tilgang til omfattende sjekklister og veiledere som danner utgangspunkt for den
veilederen dere nå har foran dere. I tillegg har erfaringer og tilbud fra den svenske
Energimyndig-heten, finske Motiva, nederlandske NLAgency og Irske SEAI vært til både
inspirasjon og nytte.
Å oppnå suksess med energiledelse handler ikke bare om å etablere et system, men like mye
om å få klar forankring og oppbacking i bedriftens ledelse. Det er gjennom prioriteringer i
ledelsen det avsettes ressurser til arbeidet – både personell og penger, og det er i ledelsen
beslutninger om tiltak skal gjøres.
Når man har etablert energiledelse som en del av bedriftens ledelsessystemer og der energi
er en faktor som rapporteres og følges opp på lik linje med andre kritiske parametere for
bedriften, vil man kontinuerlig kunne avdekke og angripe nye muligheter som bidrar til
reduserte energikostnader og et bedre klimaregnskap.
Dette dokumentet er ment som en enkel veiledning til energiledelse på et nivå som også
mindre bedrifter skal oppleve er innenfor rekkevidde. De ulike elementer beskrives kortfattet
og det hele oppsummeres til en sjekkliste der den enkelte bedrift kan evaluere hvor de står i
forhold til ulike krav i et energiledelsessystem på forenklet nivå. For å hjelpe til med etablering
av den dokumentasjon på Energiledelsessystem som Enova krever, avrundes det hele med en
mal med forslag til innhold i et slikt dokument der de ulike delkapitler er satt opp.

Elementer i energiledelse
Prinsippet bak energiledelse er ikke noe hokus pokus. Det dreier seg i det store og hele om det
bedriftene gjør i enhver ledelsesprosess: Man planlegger, man gjennomfører, man kontrollerer
og man følger opp. Har bedriften et godt fungerende ledelsessystem på plass fra før vil det
kanskje bare være snakk om å etablere posten "Energi" på agendaen på lik linje med økonomi,
personal, HMS etc.
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De viktigste delelementene i et forenklet energiledelsessystem er
•
•
•
•
•
•
•

Målsetting
Organisering av innsatsen
Kartlegging av energibruk
Utarbeidelse av en handlingsplan
Energistyring og nøkkeltall
Evaluering av innsatsen
Enkle rutiner

Gjennom å angripe disse punktene får man et redskap til å arbeide systematisk med
energibruken: Hvordan bruke energi effektivt? og hvilken energikilde er mest tjenlig for de
formål man har? Man etablerer et system der ledelsen trekkes med og der mål og planer blir
sett i hele organisasjonen.

Sette seg mål
Innsatsen forankres best om man etablerer konkrete felles mål. Slike mål må
også ledelsen være involvert i å sette. Det kan være snakk om et mål for
kWh/tonn produsert, kWh/tonn vann fjernet, kWh/m2, for hvor stor andel av
energibruken som skal være fornybar, for hvor stor andel av spillvarmen man
skal gjenvinne osv.
For å kunne sette seg gode og presise mål, er man også avhengig av å måle hvor man til
enhver tid er og av å følge opp effekten av de tiltak som gjøres. Et godt og tilstrekkelig
Energioppfølgingssystem (EOS) kan derfor ofte være et nyttig verktøy. Husk likevel at det å ha
EOS kun er et hjelpemiddel og slett ikke alene svaret på et godt energiledelsessystem. Det er
evnen til å sette i verk tiltak, oppfølging og å holde kontinuitet i arbeidet som er
forutsetningen og nøkkelen til det å nå målene som er satt.
Typiske overordnede mål kan være:
• Vi skal innen 2022 ha senket vårt spesifikke energibruk med 10 %
– fra XXX kWh/kg til YYY kWh/kg"
• Innen 2022 skal all grunnlast i vår energisentral være produsert med biobrensel
• "Innen 2022 skal all bruk av fossile brensler være utfaset"
Målet skal være spesifikt, målbart, ambisiøst, realistisk og tidsbestemt (SMART). Målet skal
også være gjenstand for revisjon for å strekke seg lenger. Et tips for å sikre at målet får
oppmerksomhet vil være å etablere et eget punkt knyttet til energibruk i bedriftens
årsrapport.

Energipolitikk
Bedriftens energipolitikk skal formulere hva man ønsker å oppnå med sitt energiarbeid. Den
formulerer formålet knyttet til både interne målsettinger og knyttet til forpliktelser mot
eksterne parter.
Formuler gjerne energipolitikken på en måte som gjør det enkelt å kommunisere i
organisasjonen og slik at alle ser, eller søker for å se, hvordan deres vaner og oppgaver kan
relateres inn i arbeidet.

Eksempel på en slik formulering:
”Bedriftens navn” vil gjennom fokus på energieffektiv adferd, energieffektive innkjøp og
målrettet innsats for å realisere gode tiltak, kontinuerlig arbeide for å redusere spesifikk
energibruk og i den grad det er mulig, benytte fornybare energikilder for å dekke vårt
energibehov. I alle våre innkjøp av energikrevende utstyr skal vi tilstrebe å kjøpe de beste
tilgjengelige teknologier.

Å organisere energiledelsesarbeidet
For å etablere et godt energiledelsesprosjekt og -system er det viktig å
involvere den riktige kompetansen – både ved valg av interne ressurser og
ved valg av eventuelle eksterne rådgivere.

Intern organisering
Først og fremst må det på plass en intern energiansvarlig. Enkelte bedrifter har valgt å gi
denne tittelen "Energijeger" eller "Energy hunter". En tittel som er ganske betegnende. Det er
en aktiv rolle som hele tiden jager de gode løsningene for en effektiv og mer bærekraftig
produksjon. Dette er den som til daglig er ansvarlig for effektiv energibruk, samt ansvarlig for
etablering og oppfølging av handlingsplan etc. Den energiansvarlige skal inneha både
kompetanse, myndighet, fullmakter og gis de nødvendige verktøy og økonomiske ressurser
som skal til for å ivareta oppgaven.
Det må være en medarbeider som kan arbeide på tvers i organisasjonen.
Hvordan arbeidet så videre organiseres vil avhenge av den enkelte bedrift. Det vurderes i hvert
enkelt tilfelle hva som vil passe best, avhengig av virksomhetens størrelse, kompleksitet og
kompetansen i organisasjonen.
Ulike personellgrupper og avdelinger vil ha ulik innflytelse på bedriftens samlede energibruk
og personell fra grupper med særlig stor innflytelse må involveres i arbeidet når dette er
relevant. Man trenger ikke nødvendigvis etablere et kjempeprosjekt med mange involverte
allerede første år – kanskje kan det være mer relevant å etablere mindre grupper som jobber i
kortere perioder og som avsluttes når et prosjekt er ferdig for så å avløses av andre grupper.
Personalgrupper som bør vurderes i de ulike tilfeller er blant annet:
• Operatører: Det er de som styrer kjerneprosess og tilknyttede anlegg og som oftest er
tettest på de største energiintensive prosessene
• Driftspersonale og teknisk avdeling – som står for drift og vedlikehold på tvers av
organisasjonen
• Produksjons- og kvalitetsansvarlig
• Innkjøpsansvarlig: Hvordan sikre at alle innkjøp følger en omforent energipolitikk og –
målsetting
• Ansvarlig for drift, vedlikehold og rehabilitering av bygningsmasse
• IT-ansvarlige
• Håndverkere og rengjøringspersonell
• Kontorpersonell
• osv

Med utgangspunkt i de behov og mønster som avdekkes etter kartlegging av energibruk og
mulige tiltak, etableres det en energiledelsesgruppe som skal stå ansvarlig for arbeidet mot
de mål bedriften har satt. Sammensetningen kan vurderes fra år til år men det bør være
personell som selv aktivt har ansvar for å nå målene.
Gruppen kan bestå av:
• Prosjektleder – som oftest den energiansvarlige
• Representant for produksjonen – eventuelt representanter for ulike involverte avdelinger
(økonomiavdeling, teknisk avdeling for eksempel)
• Teknisk ansvarlig med prosjektgjennomføringskompetanse.
Det må tydelig defineres hvilken rolle ledelsen skal ha. Det kan være tjenlig å ha ledelsen
representert i gruppen – alternativt at prosjektleder møter i ledelsen.

Mulige barrierer
Selv med et vedtatt energiledelsessystem og en etablert målsetting vil det kunne være
barrierer som gjør det vanskelig for energigruppen å få gjennomført aktiviteter og prosjekter.
Dette kan ofte være
• Gruppen er ikke trent i systematisk energiledelsesarbeid og har problemer med å
konkretisere hva som skal gjøres.
• Gruppen får ikke aksept for arbeidet med energiledelse – medlemmene slites mellom flere
prioriteringer og tvinges til å fokusere på produksjonen framfor langsiktige linjer.
• Det er ikke satt av økonomiske ressurser til innsatsen, verken med tanke på investeringer
eller for innleie av ekstern assistanse.

Bruk av ekstern assistanse
Ofte har man ikke all nødvendig kompetanse internt, eller man har rett og slett ikke tilstrekkelig med tid til å følge alle oppgaver og pro-sesser selv. Da kan det være svært nyttig å
engasjere ekstern assistanse. Både med tanke på de tekniske aspektene i det å finne og
analysere gode energitiltak, men også for å lede den prosessen det er å etablere det systemet
og de rutinene som må på plass.
Ved valg av ekstern rådgiver bør man gjøre seg noen vurderinger av hva man har behov for og
hvilken funksjon denne/disse skal fylle. Søkes det teknisk rådgiving eller søkes det
prosessfacilitator? Eller kanskje begge deler? Kanskje har man allerede etablert gode
rela-sjoner til aktører man har tillit til og gode erfaringer med og ønsker å bruke dem. Kanskje
dette er et første møte med denne type samarbeid.

Uansett, når man er ute og jakter på eksterne samarbeidspartnere er det en del punkter
man bør sjekke av:
• Referanser fra tilsvarende prosjekter i andre bedrifter – ta kontakt med bedrifter som har
brukt rådgiveren før.
• Formalkompetanse (utdanning og etterutdanning) og yrkeserfaring.
• Eventuelle spesialområder for kompetanse: Enkelte er kanskje spesielt kompetente innen
bare en del av den sammensatte virkeligheten en bedrift har. Kanskje er det trykkluft som
er spesialitet? EOS, ventilasjon, damp eller kuldeprosesser. Andre er generiske i sin
tilnærming og kan dekke hele bredden. For noen vil det være den generiske rådgiveren som
trengs, for andre vil det kanskje være behov for å hente inn flere som kan dekke spesielle
emner grundigere.
• Har den aktuelle aktøren spesielle bindinger til bestemte produkter eller leverandører?
Spør på forhånd. Forsikre seg om at ikke slik tilknytning står i veien for fokus på de tiltak og
løsninger som er best for dere.

Å organisere energiledelsesarbeidet
For å kunne sette seg mål og følge opp energiarbeidet, må energiforbruket
kartlegges. Først da vet man hvor det vil være effektivt å sette inn det største
trykket og det gjør det også enklere for ledelsen å prioritere mellom innsatsområdene. Kartlegging av energiforbruket er en viktig pillar i energiledelse.
Det er viktig å bli kjent med det samlede energiforbruket i alle produksjonsanlegg og anlegg.
En slik kartlegging skal derfor avdekke energibruken sett fra flere vinkler.
kWh per formål

Prosessvarme 55 %

kWh per energibærer

Romoppvarming 18 %

Oljebruk 55 %

Fjernvarme 18 %

Lys 3 %

Trykkluft 11 %

Kjøleanlegg 3 %
Ventilasjon 2 %
Motorer 8 %

Elbruk 27 %

Gjennomføring av en kartlegging vil bestå i:
• Samle inn så mange opplysninger om produksjonen og alle øvrige installasjoner som mulig
og vurder deretter hvordan energibruken fordeler seg
• Hente inn opplysninger om energipriser og eventuelle tilknyttede avgifter og beregne
energikostnadene
• Ha et øye til følgende:
• Energikilde – el, olje, gass, bio, fjern-varme etc.
• Formål – bygg eller produksjons-prosess
• Formål – varme eller elektriske artikler (lys, ventilasjon, motorer, kjøling, prosessutstyr etc)
• Formål – ulike avdelinger eller delprosesser
• Effektbelastning – er det spesielle effekt-topper – hvilke avdelinger og hvilket utstyr knytter
de seg til?
• Døgn, helg og sesongvariasjoner – er det utstyr som går utenfor arbeidstid som burde vært
stengt av? Står varmekabler på hele året? Osv.
Ofte viser det seg at det mangler tilstrekkelig måleutrusting og andre nødvendige opplysninger. En slik kartleggingsprosess kan dermed også avdekke hvilke behov et EOS anlegg skal
bidra til å dekke og kanskje kan den fullstendige kartleggingen først gjennomføres når et slikt
anlegg er på plass.
I enkelte sammenhenger kan det være tjenlig å fordele energikostnadene ut på de enkelte
avdelingers budsjetter slik at avdelingene opplever ansvar for dem. Dette må selvfølgelig
gjøres ut fra avdelingenes reelle mulighet til å påvirke de enkelte elementene.
Den første kartleggingen vil neppe være helt presis, men gjennom årlige repetisjoner og en
løpende innsats for stadige forbedringer og sterkere innsikt i eget energiforbruk utvikles dette
verktøyet.
Når energiforbruket er grundig kartlagt har man også oversikt over hvilke energikrevende
prosesser man skal forholde seg til og kan starte arbeidet med å etablere lister med mulige
tiltak som kan bidra til effektivisering og omlegging. Disse listene danner utgangspunkt for
arbeidet med en handlingsplan.

Etablering av handlingsplan
Handlingsplanen er det verktøyet som skal gi retning for og styring av de
prosjektene som avledes av energiledelse og kartlegginger.
Handlingsplanen er et dynamisk verktøy som kontinuerlig skal revideres og videreutvikles og
som også ligger til grunn for ledelsens oppfølging av energiledelsesarbeidet.
I arbeidet med å sette opp en handlingsplan kan det i starten være en fordel å fokusere på
utvalgte områder i stedet for å gå bredt ut. Det vil for enhver bedrift finnes en naturlig
prioriteringsrekkefølge når man skal angripe det videre arbeidet. Ofte kan det å plukke med
seg de lavest hengende fruktene tidlig være med på å skape ytterligere engasjement og
forankring. Organisasjonen opplever raske resultater og blir mer interessert.
Energi- og tiltakskartleggingene vil gi initielle lister med potensielle prosjekter som man kan
utrede grundigere med tanke på forventet investeringskostnad, forventet energibesparelse og
forventede kostnadsreduksjoner.
Det er heller ikke til å komme i fra at medarbeiderne ute i bedriften er de som er både
nærmest prosess og energibruk. Ved å engasjere disse i brainstorming og forslagskasser kan
man bygge opp en enda mer omfattende bruttoliste som tiltakene kan plukkes fra.
Tiltakene kan være knyttet til flere innsatsområder:
• Adferd
• Tekniske områder og prosjekter
• Planlegging av nye anlegg eller omfattende rehabilitering
• Innkjøpsprosedyrer
Gjennom kartleggingen synliggjøres mulige innsatsområder og man får på plass oversikter
som er nødvendig for senere å kunne prioritere innsatsen og planlegge aktiviteten for
kommende periode.
I enkelte sammenhenger kan det være tjenlig å fordele energikostnadene ut på de enkelte
avdelingers budsjetter slik at avdelingene opplever ansvar for dem. Dette må selvfølgelig
gjøres ut fra avdelingenes reelle mulighet til å påvirke de enkelte elementene.
Start med bruttolisten og gå grundig igjennom – diskuter i energiledelsesgruppen og opp mot
ledelsen. Hvor krevende vil de ulike tiltak være? Er det enkle strakstiltak eller er det tiltak som
krever mer utfyllende utredinger både med hensyn på investeringskostnad og innvirkning på
produksjon. Er det tiltak som er avhengige av hverandre og må gjennomføres i en gitt
rekkefølge?
Bruttolisten reduseres så til en nettoliste som blir utgangspunktet for handlingsplan for

kommende periode – for eksempel kommende budsjettår. Handlingsplanen kan inneholde
både aktiviteter og fysiske tiltak.
For mindre virksomheter kan det hende at en omfattende handlingsplan er vanskelig å få
realisert – tenk da heller enkelt og tenk system. Lag planer knyttet til ett enkelt område, en
avgrenset avdeling eller knyttet til kun noen få prosjekter om gangen og tren organisasjonen i
gjennomføring i henhold til plan.
Handlingsplanen trenger ikke være et omfatt-ende dokument. Et skjema som den energiansvarlige kontinuerlig oppdaterer kan være nok. Det viktige er at det settes av informasjon
som tiltakets navn, hvem som er ansvarlig, hva det forventes å koste, hva man forventer å
oppnå (sparte eller omlagt), forventet tidshorisont samt evt et punkt om behov for
engasjement fra andre (personer/avdelinger) i organisasjonen. En enkel veiledning og mal er
tilgjengelig på Enovas hjemmesider.

Energistyring og nøkkeltall
Først når man følger med på og følger opp utviklingen i energibruk, kan man
finne ut hvordan den kan brukes mer effektivt.
En løpende oppfølging av energibruken er viktig både for å kunne avdekke lite hensiktsmessige
vaner, feil i driften, feil i tekniske installasjoner etc.
Det kan være naturlig å tenke seg innsatsen knyttet til etablering og oppfølging av
nøkkeltall lagt på to nivå:
• Ledelsen: Typisk de overordnede nøkkeltallene som viser utvikling av samlete energibruk og
spesifikk energibruk fra år til år.
• Drift: Fordele relevant energibruk til de ulike avdelinger og prosesser. Eksempelvis energi til
ventilasjon i kWh per måned, energi til oppvarming av bygg eller prosess per måned osv.
Det må utpekes en ansvarlig for de enkelte utvalgte nøkkeltallene og etableres gode rutiner
for opp¬følging. Her kan et energioppfølgingssystem være til god hjelp. Har man ikke et slik i
sin bedrift kan man for olje, gass, fjernvarme følge med i fakturaer fra leverandører – dette vil
riktignok da kun kunne gi god oversikt over ett år. Elektrisitetsbruk vil de fleste kunne følge
med via egen bruker på sitt kraftselskaps hjemmeside.
Hvert år bør nøkkeltallene løftes opp for diskusjon: Er de tilstrekkelige, er det noe som
mangler? Er det behov for flere eller bedre målinger? Ofte vil eventuelle ekstra målepunkter
være raskt inntjent i og med at det gir en enda bedre oversikt over driften i bedriften.

Evaluering av innsatsen
Med årlig evaluering av arbeidet er det enklere å vurdere innsatsen og se
framover for videre satsing. I den årlige evalueringen kan også ledelsen gi
klarsignal for nye initiativer og målsettinger
Et kort, årlig statusnotat for energiarbeidet framlegges for ledelsen som grunnlag for
planlegging og prioritering i kommende år. I et slikt notat bør man svare for:
• Status for utvikling i energibruk
• Hvilke prosjekter som er gjennomført
• Resultater fra prosjektene
• Planer for energieffektivisering og – omlegging i kommende år
• Hvilke ytre forhold kan påvirke energi-bruken kommende år? (for eksempel klimatiske
forhold, nye offentlige på-legg som bidrar til å trekke energibruk opp osv)
• Hvilke interne forhold kan påvirke energibruken kommende år? (for eksempel nye mer
energikrevende råvarer, nye mer energiintensive produkter, produksjonsstans, osv)
• Hva er målsettingen for kommende år?
• Hvilke ressurser har vi tilgjengelig for arbeidet kommende år?
• Hvilke budsjetter innebærer en satsing som foreslått det kommende år?
• Finnes det mulighet for å søke investeringsstøtte til de tiltak vi planlegger?
• Er det spesielle forhold som må hensyntas i den videre planlegging for kommende år?
Sikre at ledelsen godkjenner handlingsplanen for det kommende året.

Noen enkle rutiner
For å hjelpe til med å holde fokus på arbeidet med energiledelse gjennom
året, kan det være nyttig å introdusere noen enkle rutiner.
For å hjelpe til med å holde fokus på arbeidet med energiledelse gjennom året, kan det være
nyttig å introdusere noen enkle rutiner.
Alle energiledelsens seks punkter (Mål – Organisering – Kartlegging – Handlingsplan –
Energistyring – Evaluering) må ivaretas kontinuerlig gjennom året. Når handlingsplanen
er vedtatt er det spesielt viktig at bedriften prioriterer å følge opp prosjektene for å sikre
framdriften i energiarbeidet.
Avtal minimum 3-4 møter i energigruppen der dere etablerer en fast dagsorden som sikrer at
alle nødvendige punkter blir ivaretatt. Et eksempel kan være:
Energistyring og nøkkeltall
• Er det avvik eller endringer som krever oppfølging?
• Er det behov for nye målere eller trenger vi å etabler nye og bedre nøkkeltall?
• Kan vi se effekt av gjennomførte tiltak i form av redusert energibruk?
Gjennomgang og revisjon av handlingsplanen
• Er det behov for spesiell oppfølging på noen av våre igangsatte prosjekter?
• Hvordan ligger vi an med planlegging av kommende prosjekter?
• Har vi nye prosjekter eller ideer å tilføye på handlingsplanen?
Neste møte
• Spesielle saker som skal følges opp til da?
Ved årsavslutning evaluerer dere innsatsen og avtaler hovedpunkter og aktiviteter for
kommende års organisering, kartlegging og handlingsplan.
Det kan også være nyttig å etablere enkelte faste prosedyrer for arbeidet som nedfelles i et
styrende dokument der årlige rutiner defineres og der ansvar for og prosedyrer knyttet til
oppfølging av energibruk og nøkkeltall beskrives.

Sjekkliste – hvordan ligger dere an i forhold til
etablering av energiledelsessystem?
Status

Ja
Mål
Har dere en Energipolitikk på plass
Har dere definert mål for energiarbeidet
Effektivitet
Sammensetning av energibruk
Organisering
Har dere utpekt en energiansvarlig
Er det etablert en energiledelsesgruppe
Er det gjort en vurdering av i hvilken grad ulike deler av
personalet kan ha spesiell innflytelse på energibruk
Er energiarbeidet organisert i forhold til eksterne og interne
aktører og er det gjort vurdering av behov for kompetanse
Kartlegging av energibruk
Er det gjennomført en innledende kartlegging av energibruk
Fordelt på energikilde
Fordelt på formål evt avdeling
Utarbeidelse av energihandlingsplan
Er det gjennomført kartlegging og analysert og prioritert
mulige tiltak for energieffektivisering og omlegging
Er det etablert en handlingsplan
Er det avsatt budsjett og ressurser som sikrer realisering av
handlingsplanen
Er alle berørte og relevante deler av organisasjonen kjent
med handlingsplanen
Energistyring og nøkkeltall
Er det etablert relevante nøkkeltall og måleparametere
for å følge utvikling i så vel effektiv energibruk som
sammensetning av energibruk
Er det etablert rutiner for oppfølging av og eierskap til
nøkkeltallene
Evaluering av innsatsen
Gjennomfører dere årlig en evaluering av og status for
energiledelsessystemet
Er statusnotat godkjent av ledelsen og følges det opp av
oppdatert energipolitikk, målsetting, handlingsplan og
tilgang til ressurser også kommende år
Enkle rutiner
Er det satt opp møteplan for energigruppen kommende år
Har dere på plass dagsorden for gruppemøtene som sikrer
at energiforbruk og prioriterte prosjekter følges opp

Nei Delvis

Ansvarlig

Deadline

Dokumentasjon av
bedriftens Energiledelsessystem
Når bedriften har etablert sitt energiledelsessystem, skal dette dokumenteres i et eget
dokument som så kan være gjenstand for årlige revisjoner i henhold til utviklingen i bedriften
og evaluering av det arbeidet som gjøres og de behovene som avdekkes. Dette dokumentet
(i den form og med de planer som er på plass ved oppstart første år) skal sendes Enova som
dokumentasjon i tilknytning til sluttrapportering for å få utbetalt avtalt tilskudd og skal i
prinsippet dekke følgende punkter.
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Målsettinger for energiarbeidet
Effektiviseringsmål
Konverteringsmål
Organisering
Energiansvarlig
Deltagere i energiledelsesgruppe
Plan for oppfølgingsaktiviteter og rutiner for rapportering
Energiledelsesgruppens plass i organisasjonen
Kartlegging av energibruk
Energiforbruk fordelt på energikilder
Kostnader knyttet til energibruk
		
Energipris i øre/kWh inkl alle ledd for alle energikilder
		
Total kr per energikilde		
Energibruk- og kilder fordelt på formål
		Produksjonsprosess
			Kjerneprosess
			Hjelpeprosesser
		Bygningsrelatert energibruk				
Handlingsplan for energiarbeidet (kommende år)
Kartlagte tiltak som kan bidra til energieffektivisering og –omlegging
		
Definert med: Tiltaksnavn, potensiell kostnad, potensiell 		
		
energibesparelse/omlegging i kWh og kr, inntjeningstid
Prioritert liste over hvilke tiltak som skal gjennomføres kommende år med oppgitt
ansvarshavende og planlagt sluttføring
Prioritering over hvilken tilleggskompetanse som trengs – enten i form av 		
etterutdanning i egen organisasjon eller innleid kompetanse
Budsjett for gjennomføring av handlingsplan
Tidsskjema for gjennomføring av handlingsplan
Energistyring og nøkkeltall
Identifiserte nøkkeltall for energibruk
		
Nåsituasjon og ambisjon
Evaluering
Plan for evaluering av arbeidet
		
Rapporteringspunkter til øverste ledelse
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