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Energispareprisen deles ut for andre gang i år. Den bygger på en erkjennelse av at den mest 
miljøvennlige kilowatt-timen er den som ikke blir brukt. Energibruk er direkte koplet til den 
største miljøfordringen som kloden står overfor – menneskeskapte klimaendringer. Ved å dele 
ut en årlig Energisparepris ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med 
fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen vår.

Til denne andre utdelingen har juryen hatt flere gode kandidater å velge mellom. Juryen har 
også lagt merke til at det er flere spennende energispareprosjekter på gang i Trondheim i 
dag – dette gjelder både i forhold til oppføring av nye bygg, tiltak i eksisterende bygg samt 
tiltak innenfor industri.

I juryen for Energispareprisen 2008 satt følgende personer:
• Varaordfører Knut Fagerbakke
• Thorbjørn Bratt fra Miljøenheten
• Sten Olaf Hanssen fra NTNU
• Frode Olav Gjerstad fra Enova
• Dag Rune Stensaas fra Næringsforeningen i Trondheim
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Juryens begrunnelse for utdelingen av Energispareprisen 2008
Juryen har valgt å gi årets Energisparepris til næringsmiddelprodusenten Nidar AS. Nidar har i 
løpet av noen få år redusert sitt energiforbruk med mer enn 5 millioner kilowatt-timer (5 GWh). 
Dette tilsvarer energiforbruket til over 200 eneboliger.

Det var våren 2005 at Nidar startet et arbeid med Energiledelse i samarbeid med Norsk Energi. 
Dette arbeidet ga bedriften en bedre oversikt over eget energiforbruk og en rekke små og store 
enøktiltak ble identifisert. Det ble inngått en avtale med Enova hvor Nidar forpliktet seg til å 
redusere sitt energiforbruk med 5 GWh innen utgangen av 2009. Som motytelse skulle Enova 
støtte prosjektet økonomisk. Målsetningen om å redusere energiforbruket med 5 GWh ble 
oppfylt allerede ved utgangen av 2007. Energimålet ble med andre ord oppfylt 2 år før planen.

Nidar har produsert godterier fra sin fabrikk i Trondheim i snart 100 år. Det er en tradisjonsrik 
bedrift med mange merkevarer som vi alle kjenner. Juryen synes det er gledelig at en så viktig 
næringslivsaktør som Nidar går foran i arbeidet med å redusere eget energiforbruk. De har 
også demonstrert at tiltak for redusert energiforbruk kan gå hånd i hånd med økt 
konkurransekraft.

Energibesparelsene ved Nidar er oppnådd gjennom energiledelse og en rekke prosesstekniske 
forbedringer knyttet til bruken av energi og vann. Nidar har også konvertert fra olje- til 
gasskjeler, noe som har gitt en bedre mulighet til å gjenvinne energien i røykgassen fra kjelen. 
Varmegjenvinningen benyttes til oppvarming av egne bygninger og varmtvann.
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Juryen vil berømme Nidar for at de har trukket sine ansatte med i arbeidet med å redusere 
energiforbruket i bedriften. De ansatte har bidratt med mange gode forslag til hva som kan 
gjøres for å spare energi. Det er også gjennomført interne kampanjer for å endre holdninger 
til ansatte i forhold til strømforbruk. Kampanjene har gitt konkrete resultater i form av redusert 
strømforbruk både i selve fabrikken og i Nidar sine lagerlokaler på Dora. 

Trondheim kommune sin Energisparepris har fokus på tiltak som fører til redusert energiforbruk. 
Juryen vil imidlertid understreke at tiltakene som er gjennomført ved Nidar også har gitt andre 
positive miljøeffekter. Fabrikken har siden 2002 redusert sitt vannforbruk med over 70%. Og 
overgangen fra olje- til gasskjeler har gitt en betydelig reduksjon i utslippene av svoveldioksid, 
nitrogenoksider og støv fra fabrikken.

Nidar har gjennom sitt prosjekt med Energiledelse fått en god oversikt over sitt energifor-
bruk og er i stand til å tallfeste og dokumentere energibesparelsene på en veldig god måte. 
Energiforbruket per produsert vare er også betydelig redusert. De har også en konkret plan for 
gjennomføring av ytterligere tiltak for å redusere energiforbruket sitt.

Trondheim kommune ønsker med Energispareprisen 2008 å takke Nidar AS for et bevisst og 
målrettet arbeid med energi og miljøspørsmål. Vi vil også oppmuntre Nidar til å gå videre med 
nye tiltak – til det beste for både bedriften og samfunnet.
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