
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samarbeidsavtale 

mellom 

Norsk Industri 

og 

Enova SF 

2018-2021 

 



 

 

Samarbeidspartene 
 
Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. 
 

Hva samarbeidsavtalen gjelder 
 
Denne avtalen gjelder samarbeid mellom Norsk Industri og Enova med målsettinger om økt 
innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset industriens omstilling til lavutslippssamfunnet, 
reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet. 
 
Avtalen beskriver felles interesser, aktuelle samarbeidsområder, samarbeidsformer, møtefrekvens, 
tidsangivelse for avtaleperioden med mer. 
 

Bakgrunn 

Norsk Industri 
 
Norsk Industri representerer både den energiintensive industrien og leverandørindustrien som 
leverer utstyr og teknologiske løsninger til energiprodusenter og -forbrukere. For konkurranseutsatt 
industri er det en forutsetning at produksjonsapparatet er så kostnads- og miljøeffektivt som mulig. 
Energieffektivisering er derfor en integrert del av den daglige driften i den energiintensive industrien. 
 
Norsk Industri tar klimatrusselen på alvor og har gjennom en årrekke arbeidet aktivt med å redusere 
de direkte klimagassutslippene og det spesifikke energiforbruket, samt å skifte fra fossilt brensel til 
fornybar energi der det er mulig. Det er utarbeidet et eget klimaveikart for prosessindustrien med 
mål om å være klimapositive i 2050. Store forbedringer er allerede oppnådd, bl.a. gjennom 
samarbeid og formelle avtaler med myndighetene. 
 
Norsk Industri har en klar målsetting om å videreføre arbeidet med direkte klimagassreduksjoner og 
en mer miljøeffektiv energiproduksjon og -bruk. En avgjørende forutsetning for dette er et effektivt 
virkemiddelapparat utarbeidet i nært samarbeid mellom industri og myndigheter. 
 

Enova SF 
 
Enova skal fremme innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til 
lavutslippssamfunnet, reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse 
for 2030 samt styrket forsyningssikkerheten gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk. 
Enovas virkemidler skal ta sikte på å oppnå varige markedsendringer.  
 
Områder der norsk næringsliv allerede besitter særlig kompetanse, som for eksempel 
prosessindustrien og maritim sektor, skal prioriteres. 
 
Dette gjøres hovedsakelig gjennom finansiell støtte og rådgivning. Enova samarbeider tett med 
markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Enova støtter også miljøvennlige 
energitiltak i husholdningene.  



 

 

Enovas oppdrag er å forvalte midlene fra Energifondet og oppgavene er regulert i en langsiktig avtale 
med Klima- og miljødepartementet (KLD). 

Midlene fra fondet skal benyttes slik at målene nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Tildeling 
av støttemidler skal skje i henhold til objektive og transparente kriterier.  

På sikt vil Enova bidra til at klima og energi blir et naturlig fokusområde for bedrifter og offentlig 
sektor på lik linje med andre miljø- og resultatindikatorer. 

Felles interesser og mål 
 
Både Norsk Industri og Enova har målsettinger om å bidra til vesentlig forbedring i miljø- og 
energieffektiviteten i norsk industri og andre sektorer. Norsk Industri har utarbeidet et veikart frem 
mot lavutslippssamfunnet som danner grunnlaget for industriens omstilling frem mot 
lavutslippssamfunnet. 
 
Begge parter har felles interesse i utveksling av energifaglig og markedsfaglig kompetanse og konkret 
samarbeid som kan gi økt slagkraft. Sammen ønsker Norsk Industri og Enova å bidra til reduserte 
klimagassutslipp og mer effektiv energibruk i industrisektoren, økt bruk av fornybare energikilder 
særskilt gjennom utvikling og bruk av klimateknologi.  
 

Avtalens formål 
 
Norsk Industri og Enova har som felles målsetning å skape en konkurransedyktig energi- og 
klimaeffektiv industri i Norge. Enova og Norsk Industri skal i fellesskap bidra til at industrien utvikler 
og tar i bruk ny teknologi, øker sin kompetanse og gjennomfører investeringer som øker 
energieffektiviteten og reduserer utslippene av klimagasser. 
 

Samarbeidsformer 
 
 
I tillegg til løpende kontakt rundt aktuelle prosjekter og saker vil Norsk Industri og ENOVA avholde ett 
til to kontaktmøter i løpet av året.  
 
Andre aktuelle fellesaktiviteter vil kunne innbefatte utredninger, medlemsmøter/konferanser i felles 
regi, i regi av Norsk Industri (sentralt, regionalt, bransjerettet) eller andre arenaer der Norsk Industri 
og medlemsbedriftene er aktive.    
 
 

  



Aktuelle tematiske områder for utvikling av samarbeid 

I avtaleperioden er det aktuelt med samarbeid om: 

1. Økt bevissthet og kompetanse om energi- og miljø og etablering av energiledelse i alle deler
av industrien

2. Økte investeringer i innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaeffektive kjerne- og
hjelpeprosesser i alle deler av norsk industri

3. Økt anvendelse av energi- og klimaeffektiv teknologi i alle deler av norsk industri

4. Utvikling av effektive virkemidler på tvers av ulike innsatsområder i forståelse med
hverandres til enhver tid gjeldende mål og rammer

5. Spredning av informasjon og kunnskap om energieffektivisering og reduserte
klimagassutslipp generelt og om muligheten innen det norske virkemiddelapparatet spesielt

6. Arenaer for utveksling av erfaringer og innspill til samarbeid innad i industrien og til utvikling
av nye tiltak og virkemidler for økt energieffektivisering og reduserte utslipp i regi av Enova
og andre

Markedsføring og profilering 

Enova og Norsk Industri ser betydningen av å drive god markedsføring av ambisiøse aktører og 
prosjekter og gode konsepter som bidrar til mer effektiv energibruk og bruk av fornybare 
energikilder. Norsk Industri og Enova skal opplyse om hverandres deltagelse i felles 
samarbeidsprosjekter og tilbyr hverandre å benytte hverandres merkenavn i markedsføringen av 
disse. 

Avtalens framdrift, omfang og prosess 

Avtalen gjelder samarbeid som beskrevet i punktene over og er ikke rettslig forpliktende. 

Enovas arbeid reguleres i en langsiktig avtale mellom KLD og Enova og i det årlige tildelingsbrevet fra 
KLD. Denne samarbeidsavtale og gjennomføringen av denne må alltid forholde seg til gjeldende 
lovgiving og de årlige rammer og mål departementet gir. 






