Såhär arbetar Energikontor Norr för FN:s globala mål
Energikontor Norrs uppdrag är att bidra till en ökad energieffektivisering, en
mer effektiv resursanvändning och en ökad andel förnybar energi i
nordligaste Sverige. 


Vår verksamhet och vårt ägaruppdrag är tätt kopplade till de klimat- och
hållbarutmaningar som definieras i Agenda 2030 i form av FN:s 17 globala
hållbarhetsmål. 



Vi arbetar aktivt med sju av dessa mål i såväl vår externa som interna
verksamhet och lägger krutet där vi kan påverka som mest. Här berättar vi
hur dessa sju mål kopplar till våra fyra verksamhetsområden.
Energieffektivisering 
Förnybar energi

Strategiskt energi- och klimatarbete 
Hållbar resursanvändning 

2019
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Vårt
uppdrag
Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten.
Vi är en är en oberoende aktör som finns till för att stötta näringsliv och offentliga
aktörer i energiomställningen. Här under beskriver vi vårt uppdrag utifrån våra fyra
verksamhetsområden. Dessa punkter är tagna från vårt ägardirektiv.

Energieffektivisering
Höja kunskapen kring energieffektivisering
och öka medvetenheten kring möjligheterna
med en effektivare energianvändning.  
Erbjuda kompetens inom energi- och
klimatområdet som påverkar offentliga och
privata aktörer i regionen att arbeta för en
hållbar utveckling.  
Skapa nätverk och sprida information inom
energi- och klimatområdet.

Strategiskt energi- och klimatarbete
Operativt utföra regionens åtagande som regional
samordnare av Borgmästaravtalet samt stödja
kommunerna i det lokala strategiska energi- och
klimatarbetet.

Förnybar energi
Verka för att öka andelen förnybar energi i
regionen.


Vara ägarnas expertorgan inom klimat- och
energifrågor.


Löpande arbeta med omvärldsanalys inom vårt
verksamhetsområde.

Hållbar resursanvändning
Arbetet med jämställdhet, integration och
mångfald beaktas genomgående i vår
verksamhet.


Bidra till utvecklingen av samarbete inom
energi- och klimatområdet.
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Energieffektivisering
Med energieffektivisering menar vi att hushålla och ta tillvara på den energi som finns så att inget
går till spillo. Att energieffektivisera innebär att först se över sin energianvändning, och att sen hitta
samt ta till åtgärder för att minska denna. Även naturresurser är viktiga att hushålla med.
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR
ÖKAD HÅLLBARHET

12.2 Hållbar förvaltning och användning

av naturresurser
12.6 UPPmuntra företag att tillämpa

hållbara metoder och hållbarhets-

redovisning

Vår ambition
...att all energi som används i företag och offentliga organisationer i
regionen ska tas tillvara och användas på de mest effektiva sätten för att
spara naturresurser och pengar.

Regionala mål
50 % effektivare energianvändning år 2030 jämfört med år 2005
(tillförd energi/BRP*-krona) (RUS)
*bruttoregionprodukt

Exempel på vad vi gör
Driver tre energieffektiviseringsnätverk för företag där vi stöttar verksamheterna i energiarbetet.


Stöttar privata och offentliga aktörer som vill energieffektivisera med kompetenshöjning och
rådgivning i deras processer.


Driver flera projekt riktat till olika målgrupper där organisationer får anpassat stöd i
hållbarhetsfrågor.
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Förnybar energi
Varje år ökar andelen förnybar energi i Sverige. Denna energi får vi främst från biobränslen,
vatten, naturvärme, vind och sol. Genom att öka användningen av förnybar energi ökar
också chansen att uppfylla och efterfölja uppsatta klimatmål.

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

12.2 Hållbar förvaltning och användning av
naturresurser

Vår ambition

...att all energi som användas i företag och offentliga organisationer i
regionen ska komma från förnybara energikällor.

Regionala mål

100 % förnybar elproduktion 2040 (RUS)



Verka för utveckling och ökad tillgång av
fossilfria drivmedel (RUS)

Exempel på vad vi gör

Arbetar med projekt för ökad solenergianvändning i Norrbotten och Västerbotten.



Driver projekt med fokus på fossilfria transporter i regionen.



Belyser affärs- och utvecklingsmöjligheter i regionen inom förnybar energi.
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Strategiskt energi- och klimatarbete

För att kunna utföra ett strategiskt och verkningsfullt arbete med energi- och klimatfrågor gäller det att veta
nuläget, sätta upp tydliga mål, ta fram bra åtgärder som styr mot dessa samt genomföra och följa upp åtgärderna.
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

12.2 Hållbar förvaltning och användning av
naturresurser
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig
upphandling

Vår ambition
...att alla företag och offentliga organisationer i regionen ska ligga i framkant i landet
genom att ha ett förankrat strategiskt energi- och klimatarbete i organisationen.

Regionala mål
Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med 70 % senast
2030 jmf med 2010 (RUS)  
Andelen resande med kollektivtrafik ska öka till 25 % år 2030 (RUS)

Exempel på vad vi gör
Samordning och uppföljning av Borgmästaravtalet i Norrbotten.


Fokuserat energi- och klimatstrategiskt stöd till kommuner, primärt inom projektet Stratus.


Omvärldsbevakning och kompetenshöjning, bland annat genom våra årliga omvärlsanalyser inom energi- och
hållbarhetsområdet med regional anknytning.


Medverkar i framtagningen av regionala klimat- och energistrategier.
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Hållbar resursanvändning
En hållbar resursanvändning handlar om en hållbar användning av våra naturresurser och av våra mänskliga
resurser. Jämställdhet är en viktig parameter för ett hållbart samhälle. Formandet av samhället ska ha inflytande
från olika människor för att samla innovation, delaktighet och kunskap kring olika behov.

3.4 Främja mental hälsa
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

8.4

Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion

och produktion
12.2 Hållbar förvaltning och användning av
naturresurser
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara
metoder och hållbarhetsredovisning

Vår ambition
...att alla naturresurser och mänskliga resurser i regionen ska användas på ett
hållbart sätt som bevarar biologisk mångfald, tar tillvara på mångfald och
kompetens, samt ser till människors hälsa och välbefinnande.

Regionala mål
Jämställdhet mellan könen ska eftersträvas och ohälsotalet för kvinnor och män 16-64
år ska minska och ligga på högst 25 %. (RUS)  
Stimulera arbetsgivare att i högre grad se jämställdhet och mångfald som en
förutsättning för stärkt attraktions- och konkurrenskraft. (RUS)


Att säkra en hållbar tillväxt som garanterar framtida konkurrenskraft i Norrbotten. (RIS)

Exempel på vad vi gör
Driver projekt där jämställdhet och mångfald är viktigt och arbetar aktivt för att påverka för en representativ
könsfördelning i exempelvis projektgrupper, styrgrupper, bland deltagare samt anställda.


Månar om medarbetarnas hälsa och välmående.


Bidrar till en branschutveckling inom energi- och hållbarhetslösningar genom att aktivt driva projekt och samverka
med andra aktörer regionalt och nationellt.



