Referat fra møte om energieffektivisering etc. og
miljøfyrtårn 03.09.09
Til stede: Representanter fra ICA Overhalla og ICA Skogmo (Tor Arne Bjørgum og Jan Ståle
Viken Flått), Spar Overhalla (Mona Øvereng), Spar Skage (Oddgeir Homstad), Overhalla
hotell (Oddvar Heilong) , Lyngsnes Gartneri (Hege Lyngsnes), Overhalla Servicebygg (Per
Asbjørn Skistad), Utviklingskontoret i Midtre Namdal (Kjell Ivar Tranås), Sivilingeniør
Anders Overrein, Grønn Hverdag (Iver Olerud), Overhalla kommune (Jostein Hildrum og
Asle Lydersen)

Konklusjoner:
De virksomheter som var til stede synes interessert i å delta i et videre prosjekt Steg 1 (se
nedenfor) knyttet til ENØK m.v..

Skisse til framdriftsplan:
Steg 1. Grovundersøkelse av potensiell nytte for hver virksomhet. For å peile inn hvor
skoen trykker i den enkelte virksomhet og hvor nyttig det kan være å gå videre til et steg 2. Jf.
nedenfor (Metode: Enkelt spørreskjema pluss bedriftsbesøk)
(Anders Overrein lager et enkelt kartleggingsskjema, som distribueres til den enkelte
virksomhet (via Asle L.) innen månedsskiftet september/oktober, fylles ut og returneres innen
en nærmere frist.) Anders Overrein analyserer svarene og foretar et bedriftsbesøk ved hver
enkelt virksomhet (Prisantydning Steg 1 er 3-4000,- for hver virksomhet.)
Steg 2. Forprosjekt. Foreta nærmere ENØK-analyser/kartlegging og beskrivelse av
status og fornuftige tiltak m.v. for virksomheter som vil delta i steg 2.
Steg 3. Gjennomføringsfase/gjennomføringsprosjekt (gjennomføring av fornuftige
tiltak).
Generelt:
A. Utviklingskontoret MNR v/Kjell Ivar Tranås synes møtetemaet og det som kom fram i
møtet tegner til god og relevant bedriftsutvikling og inviterer til å søke om
bedrifts-/prosjektstøtte gjennom utviklingskontoret MNR. Det er sett fra
utviklingskontoret positivt at flere virksomheter samarbeider i prosjekt – samarbeidet
kan være etter bransje, men mulig også på tvers av bransjer innenfor et geografisk
område (Asle skal undersøke nærmere om utviklingskontoret kan bidra i flere faser,
også steg 1.)
B. Anders Overrein vil kunne engasjeres i alle prosjektfaser inkludert til søknadsskriving
der det er mulig å hente prosjektstøtte (Enova og eventuelt andre).
C. Iver Olerud råder virksomhetene til å prioritere energiprosjekt først (fornuftig å gjøre
en ting om gangen og - for dem som ønsker det - gjennomføre sertifiseringsprosess til
miljøfyrtårn etterpå).
Asle Lydersen

Ref.

