Årsberättelse

2017

Vd:n har ordet
Vi fortsätter arbetet för en grönare framtid i regionen
Det är med stolthet jag presenterar denna årsberättelse, den första som vi tagit fram
på Energikontor Norr. Varför inte passa på när vi i år fyllt 20 år? Vi på Energikontor Norr
har arbetat med energi- och klimatfrågor i regionen i två decennier och under dessa år
har våra frågor blivit allt mer aktuella och hållbarhetsfrågan ligger idag högt på väldigt
många aktörers agendor. Under samma tidsperiod har Energikontor Norr, ett av landets
första energikontor, vuxit från 2 till 14 medarbetare.
Idag har vi 14 syskonkontor i Sverige och ca 350 i Europa som alla jobbar för att stödja
kommuner, företag och organisationer på sina regionala hemmaarenor. Tillsammans gör
vi ett viktigt arbete för att minska klimatpåverkan i världen och bidra till en grön framtid
för planeten och dess invånare.
I Norrbotten har vi extra goda förutsättningar att skapa en mer hållbar samhällsutveckling i och med vår stora tillgång på ren, förnybar energi, varav stor del ännu är outnyttjad. Detta är energi som vi kan använda själva och som även skapar affärsmöjligheter för
regionen. Tillsammans med regionens innovationskraft finns goda möjligheter för ytterligare tillväxt inom cleantech-området där nya smarta lösningar behövs för att leva upp till
både nationella mål och internationella avtal såsom Parisavtalet. Norrbotten kan ha stor
glädje av dessa förutsättningar och därmed stärka sin roll som en attraktiv plats att verka
och bo på.

”Tillsammans gör vi ett viktigt arbete för att minska
klimatpåverkan i världen och bidra till en grön
framtid för planeten och dess invånare.”
Vi på Energikontor Norr är tacksamma för det engagemang som våra ägare visar i energi- och klimatfrågan samt för den nyfikenhet och det driv som finns hos företagen i
regionen. Vi hoppas få fortsätta vara ett stöd till er i ert energi- och klimatarbete även i
framtiden. Tillsammans kommer vi att lyckas göra regionen hållbar för många
generationer framåt!

Katarina Delsing
Vd, Energikontor Norr

Vår verksamhet
2017

Verksamhetens fördelning över
olika områden

Nyckeltal
Omsättning: 13,2 Mkr
Resultat: 0,3 Mkr
Antal anställda: 13 st
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Våra projekt under året

LEK³ – HÅLLBAR FASTIGHETSANVÄNDNING GENOM SAMVERKAN
LEK3 är ett samverkansprojekt där vi vill skapa en effektivare energianvändning i fastigheter i
Norrbotten och Västerbotten. Projektet kretsar kring ett antal lokala samverkansgrupper som
innehåller fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag.
Samverkansgrupperna arbetar med energieffektiviseringsåtgärder och erfarenheterna med
arbetsmodellen ska spridas vidare till andra aktörer.

HÅLLBARA ENERGIINVESTERINGAR I NORRBOTTEN
I projektet Gröna energiinvesteringar vänder vi oss till dig som ser affärsmöjligheter inom
energi- och klimatområdet och som vill vara med och driva idéer om hållbara energilösningar
närmare realisering. Projektet förväntas resultera i ca 8-10 förslag på energilösningar som vi
tillsammans med idébärarna och stark kompetens inom bland annat energiteknik, jämställdhet
och affärsutveckling lyckats föra så nära investering som möjligt.

GREENS – MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING
I projektet GreenS vill vi öka tillämpningen av miljöanpassad upphandling inom offentlig sektor.
Utbildningar riktade till upphandlare inom kommuner och regionen har genomförts. Projektet
har även stöttat ett antal pilotupphandlingar samt genomfört rundabordssamtal kring aktuella
områden.

EEnet – Energieffektiviseringsnätverk
TVÅ FÖRETAGSNÄTVERK I ENERGIEFFEKTIVISERING
EEnet är ett långsiktigt nationellt projekt som vänder sig till små och medelstora företag med
en energianvändning över 1 GWh. Energimyndighetern är projektägare och vi som ansvarar för
genomförandet ute i regionerna är de regionala energikontoren och länsstyrelserna.
Energikontor Norr koordinerar energieffektiviseringsnätverk i Norrbotten och Västerbotten.

Regionala Noder
STÖD FÖR ENERGIKARTLÄGGNING I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Energikontor Norr stödjer, via projektet Regionala Noder, företag som vill genomföra en energikartläggning. Energikontoret finns med före, under och efter ansökan om energikartläggningsstöd. Energikontoret kan även hjälpa till vid ansökan om fördjupade miljöstudier. Projektet ägs
av Energimyndigheten.

Grönt driv
FÖRSTUDIE OM HÅLLBART FÖRETAGANDE
Almi Företagspartner Nord har i samverkan med Energikontor Norr genomfört en förstudie som
undersökt förutsättningarna för ett större samverkansprojekt inom energi- och klimatsmart
företagande med små och medelstora företag som målgrupp.

Samordning av energi- och klimatrådgivare
SAMORDNING AV ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I NORR
Energikontor Norr ansvarar för samordningen av den kommunala energirådgivningen i Norrbotten och Västerbotten. Vi samordnar energirådgivningen genom en regional utvecklingsledare
(RUL) som arbetar i ett nationellt RUL-nätverk och i tätt samarbete med Energimyndigheten.

Samordning av Borgmästaravtalet
STÖD I KOMMUNERNAS STRATEGISKA ENERGI- OCH KLIMATARBETE
Energikontor Norr samordnar energi- och klimatavtalet Borgmästaravtalet i Norrbotten. Utöver
rollen som regional koordinator är vi även ett tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner
som vill ansluta sig eller redan har anslutit sig till Borgmästaravtalet.

Klimatkämpar från Norr är en kampanj vi lanserade under hösten 2017
för att lyfta miljöhjältar som genom
sina produkter och tjänster hjälper
sina kunder att minska sin energianvändning och sina koldioxidutsläpp.
Genom en efterlysning kunde företag
och organisationer anmäla sig. Vi
valde sedan ut fem olika aktörer inom
fem kategorier.
De utvalda klimatkämparna lyfte vi i
en artikelserie som fick spridning i media, och som vi hoppas kan ge inspiration till andra företag i regionen. Nya
klimatkämpar kommer att efterlysas
under 2018.

Klimatkämpar 2017

Alent dynamic - klimatkämpar inom
supereffektivitet. 180 miljoner kWh besparad
el och värmeenergi de senaste tre åren!
PiteEnergi - klimatkämpar inom naturkrafter. Besparade utsläpp på 642 000 ton
CO2 de senaste tre åren!
BeChange - klimatkämpar inom personlig
träning i CO2-bantning. Hjälpt 21 deltagare
att minska sina utsläpp med 102 ton CO2.
biOptima - klimatkämpar inom råstyrka.
Drygt 43,5 miljoner besparade kilowattimmar samt 8000 ton minskade CO2-utsläpp de
senaste tre åren!
Wibax - klimatkämpar inom grön transformation. 393 399 ton minskade CO2-utsläpp
de senaste tre åren!
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20 år i hållbarhetens tjänst
Sen år 1997 har Energikontor Norr arbetat för en hållbar utveckling i Sveriges norra region.
Under dessa tjugo år har vi varit med och stöttat hundratals företag i Norrbotten och
Västerbotten och alla Norrbottens kommuner i energi- och klimatarbetet. Och det ska vi
fortsätta med!
Från att i begynnelsen varit två medarbetare är det
nu 14 medarbetare på energikontoret och det märks
att energi- och klimatfrågorna idag ligger högt upp på
agendan hos såväl näringsliv som offentliga aktörer.
”Energikontorens roll i att stödja utvecklingen av
energieffektiva och miljövänliga lösningar är
viktigare än någonsin”, menar styrelseordförande
Thomas Björnström.
Se jubileumsfilmen om energikontoret på
energikontornorr.se!

Jubileumsfirande
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Energikontor Norr hade under onsdagen den 29 november en jubileumsfest dit vi bjudit in
utvalda att fira tjugo års arbete för hållbarhet med oss!

Uppmärksammat under året
Under våren lanserade vi Energiluppen,
ett webbaserat verktyg för energistatistik med
statistik över Norrbottens och Västerbottens
kommuner. Här får du en överskådlig statistik
över el- och värmetillförsel, slutanvändning av
energi samt nyckeltal för transporter och bostäder. Med verktyget kan du jämföra kommuner i de båda länen och även få siffror för hela
landet.
energiluppen.se

Med hjälp av Energiluppen tog vi fram
energiöversikter för kommunerna i Norrbotten
där respektive kommun fick se hur energianvändningen fördelas över olika sektorer. Översikten
visade bland annat vilka energikällor som kommunen använde sig mest av och hur stor andel av
energianvändningen som var förnybar.

Under året tittade vi närmare på affärsnyttan med hållbarhet och solenergi
för Norrbotten i våra omvärldsanalyser. Alla rapporter finns att hitta på
energikontornorr.se.

”PiteEnergi har ett ansvar mot oss själva och mot
kommande generationer. Det handlar om vår miljö,
därför är Energikontor Norr en jättebra projektpartner som arbetar med viktiga projekt och som
bidrar till hela regionen!”
DANIEL ERIKSSON, PITEENERGI
Samarbetspartner i projektet LEK3

energikontornorr.se

