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Miljøstyring i Skagerak Kraft 

 Initiert av Statkraft for flere år siden 

2 



Eierforhold 

 Skagerak Energi eies av  

Statkraft med 66,62 % og 

kommunene i Grenland med 33,38% 

 Selskapet er organisert som et 

konsern med kjernevirksomhetene 

samlet i de fem heleide 

datterselskapene Skagerak Nett, 

Skagerak Kraft, Skagerak Elektro, 

Skagerak Varme og Skagerak 

Naturgass 
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SKAGERAK KRAFTSKAGERAK KRAFT  
--  et av Norges største kraftproduksjonsselskaperet av Norges største kraftproduksjonsselskaper  



Skagerak Kraft AS 

 Heleid datterselskap 

 Årlig middelproduksjon på  

 5200 GWh 

 20 heleide kraftstasjoner 

 26 deleide kraftstasjoner 

 Installert effekt 1314 MW  
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2011 - beslutning 
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Vi bruker rent vann om og om igjen..  
Hvorfor miljøsertifisering? 

 Stor utbyggingsaktivitet frem mot 2020 med betydelig påvirkning av miljøet 

med graving, sprenging osv  

 Stor oppmerksomhet fra allmenheten, lokalsamfunn, hytteeiere osv om 

hvordan vi forvalter store naturområder 

 Skjerpet oppmerksomhet fra media 

 Skjerpet oppmerksomhet fra tilsynsmyndigheter 
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Forankring 

 Helt nødvendig 

 Trygghet og visshet om at leder holder fokus og ikke ombestemmer seg 
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Ikke like lett alltid 

 Ikke alle workshops ble like vellykket 
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Må vi virkelig dette?? 

 Har ikke tid  

 Hva er problemet? Fungerer ikke ting godt nok? 

 Usikkerhet 

 Posisjonering 
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Kritisk suksessfaktor: en leder som ikke vakler 

 Det har vi! 

 Tett dialog med han hele veien 

 Vi holdt fokus sammen 

 Han trodde på dette 
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Kultur 

Ledelse 

 Åpenhet 

 Ansvarlighet 

 Synliggjøre at dette går vi for  

 Lojale til beslutningen 

 Nok ressurser 

 

Medarbeidere 

 Positiv innstilling 

 Ingen oppgave er for stor og ingen 

oppgave er for liten 

 Ærlighet  

 Rom for dialog 

 Stor takhøyde 
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Og nå? 

 Stolte prosesseiere! 

 Engasjerte og har sterkt eierskap til prosessene sine 

 Noen av de første motargumentene har blitt byttet ut med relevante 

argumenter som har løftet oss videre 

 Konstruktive tilbakemeldinger – holder oss i rett spor 

 Vi har et bedre overblikk 

 Felles utgangspunkt for å diskutere forbedringer 

 Ser grensesnitt mellom prosesser – bedre på vekslinger 
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Men! Tilbake til miljøstyring 

 Hvilke grep har vi tatt? 

 Hva var første skritt og neste.. 
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Kompetanse! 

 Miljøskolen på TI 

 Knyttet til oss en ekstern prosjektleder 

 Ansatte en drivende flink rådgiver på miljø- og kvalitetssystem 

 Kursing av alle ansatte 

 E-læring 

 Bygd kompetanse selv 

 Systemkompetanse og eierskap 
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Tid 

 Tilstrekkelig ressurser  

 Knytte til oss ressurs og fagkompetanse  

 Dedikert ressurs til å jobbe med miljøstyring  

 Gitt oss selv tilstrekkelig tid 

 Viktigere å få en god prosess enn å trumfe gjennom en tidsfrist 

 Fått anledning til at det har fått gro inn 
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Organisering av arbeidet 

 Arbeid med å få system på plass: prosjektet 

 Drifting av system – Seksjon Kvalitet & HMS 

 Kvalitet i innhold – brukere av systemet 

 Hvordan få med drift? 

- Miljøforum 

- Leder  

- To medarbeidere fra KHMS 

- En miljøkontakt i hvert driftsområde 
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Skageraks produksjonsanlegg 



Hvordan jobbe 

 Årshjul 

 Forusigbarhet for alle om hva som skal skje når 

 Formidle hva som skal skje og hva de ulike aktivitetene innebærer 

 Hva som forventes av den enkelte  

 Hvordan man kan gjøre det (gjøre metodikk kjent) 

 Miljøforum  

- Pådriver og motivator / de som kjenner driften best 

- Arbeid med miljøaspekter, mål – og handlingsplaner 

- Identifisere forebyggende tiltak 

 Opplæring - Trene - trygghet 
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Milepæler 2013 

 Statusanalyse i januar – gikk bra! 

 Etablering av Miljøforum – første samling gjennomført i februar 

 Systemet ble satt i drift 15 mars – feiring med grønn kake i alle driftsområder 

 Sertifiseringsrevisjon i juni 
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Hva vil det si å sette et system i drift? 

- En markering av at vi formelt tar i bruk miljøstyringssystemet 

- Ny SJA-blokk med ytre miljø elementer gjennomgås i alle driftsområder (mars) 

- Opplæring 

- Internrevisjon på ytre miljø  

- Ledelsens gjennomgang  

- Sertifiseringsrevisjon med DNV i juni 

 

 

Dette ble tydelig kommunisert. 

Viktig – da det ikke er enorme endringer "over natta" 
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Det finnes gode og dårlige ledere 

 Sånn er det bare! 

 Men hva er det de virkelig gode lederne gjør? 

 Ville finne ut dette.. Samlet de antatt 1000 beste lederne i verden – og spurte 

dem: Hva er det dere gjør som ikke andre gjør ? 

 De svarte: Vet ikke! Det er bare sånn jeg er, sånn jeg jobber.. 
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Målet vårt er at  

 Når noen, om noen år, spør oss i Skagerak "Hvordan klarer dere å være så 

gode på miljø?" 

 Da svarer vi: Vet ikke. Det er bare sånn vi jobber. 

 

 Her ligger nøkkelen. 

 Bygge dette inn i det vi gjør til daglig.  

 Blir en naturlig del av det du gjør. 

 Ikke lage noe veldig system som oppleves "på siden" av det vi driver med 
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Små lykker i hverdagen 

 Dette løfter oss virkelig! 

 Direkte tilbakemelding om at dette er givende og gøy å være med på 

 Får telefoner – du vet du hva…  
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Tanker fremover 

 Integrasjon mellom miljøstyringssystem og internkontroll vassdrag – dette er to 

sider av samme sak 

- For å kunne bygge og drive vannkraftverk i Norge må man ha konsesjon fra NVE. I 

dette ligger det en forpliktelse i å forvalte naturressursene på en ansvarsfull måte i 

overensstemmelse med lovmessige krav i tillegg til krav i den enkelte konsesjonen.  

- I dette ligger det alt mye godt miljøarbeid. 

- Internkontroll vassdrag 

 Nudging 

- Et virkemiddel for å komme dithen at "vi bare gjør det"? 

- Kanskje noen av dere vil spille ball med oss her? 
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Så hvem er jeg? 
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Vår visjon 

 

 Skagerak Energi skal være en 

framtidsrettet leverandør av ren 

energi for velferd, vekst og 

utvikling 
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Skageraks kjerneverdier 

 

 

 Kompetent 

 Ansvarlig 

 Nyskapende 
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www.skagerakenergi.no 

TAKK 
Takk for at vi fikk dele vår historie om miljøarbeidet i 

Skagerak Kraft med dere. 


