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1. Bakgrunn 

Lovgrunnlag 

I følgje energilova § 5B-1 pliktar alle som har anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjon å 

delta i energiplanlegging. Nærare bestemmingar om denne plikta er fastsett av Noregs 

vassdrags- og energidirektorat i ”Forskrift om energiutredninger” gjeldande frå 1.1 2003. I 

følgje er denne forskrifta alle landets områdekonsesjonærar (lokale nettselskap) pålagt å 

utarbeide og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar kommune i sitt konsesjonsområde og 

presentere den på eit møte. Første energiutgreiing skal føreligge innan 1. januar 2005, og skal 

deretter oppdaterast anna kvart år. 

 

Føremål

Lokale energiutgreiingar er i første rekke eit informasjonsverkemiddel og ei støtte til 

avgjerder på energiområdet. Arbeidet skal blant anna medverke til å etablere ein møteplass 

der ein kan diskutere energiløysingar og tileigne seg kunnskap om energiforsyning og lokale 

energimoglegheiter. 

 

Målet er å etablere langsiktige, kostnadseffektive og miljøvennlege løysingar. 

 

Innan lokal energiforsyning kan det vera aktuelt å bygge ut så vel distribusjonsnettet for kraft, 

vassboren varme og andre energialternativ. Sentrale aktørar i tillegg til nettselskap er difor 

kommunar, fjernvarmeselskap, større byggherrar, større energibrukarar, med fleire. 

Utgreiinga må ein også sjå på som eit ledd i å oppfylle nasjonale målsetjingar på 

energiområdet, gitt i Stortingsmelding nr.29, ” Om energipolitikken. Omlegging til eit meir 

bærekraftig energisystem”:  

– Avgrense veksten i energiforbruket. 

– Auke fleksibiliteten i energisystemet: 

• Redusere avhengigheita og bruken av elektrisitet til oppvarming. 

• I større grad basere framtidig energiforbruk på nye fornybare energikjelder. 

• Auke bruken av naturgass. 

 

Dei sentrale myndigheter har som mål at det blir gjennomført forholdsvis store reduksjonar i 

forbruk av fossile energikjelder og i bruk av el frå vasskraft, og satsar på tiltak som skal føre 

til energiproduksjon frå alternative kjelder. Enova har et overordna resultatmål på 18 TWh 

fornybar energi og energieffektivisering i perioden 2001 til 2011, og 40 TWh innan 2020. 
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2. SAMANDRAG 

Status 

Energibruken i Seljord kommune har hatt ein svak reduksjon dei siste åra og ligg i 2009 på 

rundt 66 GWh/år. Elektrisitet er den dominerande energiberaren med omlag 50 GWh til 

sluttbrukar. I tillegg kjem tap i distribusjonsnettet og i overliggande nett.  

Bioenergi, i hovudsak i form av ved, er ein viktig energiberar i hushalda, bruken har hatt ein 

liten nedgang på 5 GWh frå 2000 til 2009. Bruken av parafin, gass og fyringsolje er beskjeden 

i forhold, med til saman ca 3,4 GWh i 2009. 

 

Det er ingen problem knytt til energiforsyninga i Seljord, elnettet er solid og har god 

kapasitet. Det blir produsert mykje meir elektrisk kraft i kommunen enn det som blir brukt.  

For både å redusere energibruken gjennom enøk-tiltak og redusere forbruket av elektrisitet, og 

nytte CO2-nøytrale lokale energikjelder, satsar Seljord kommune på grunnvarme. I 2007 vert 

energipotensialet i grunnvasskjelda under Seljord sentrum kartlagt. 

 

Det er ikkje forventa større endringar i energibehovet i Seljord. Innbyggjartalet ventast å 

halde seg nokolunde stabilt i åra framover og ein har ingen konkrete planar om større 

utbyggingar.  

 

Utan at det er gjort nærare undersøkingar om dette, forventar Vest-Telemark Kraftlag AS at 

energibruken i industri og næring framover mot 2020 blir på omtrent same nivå som i dag.  

 

Moglegheiter 

Seljord kommunes moglegheiter til å påverke energibruken i ein bærekraftig retning med 

større bruk av lokale energikjelder og lokal verdiskaping knyt seg først og fremst til ein 

langsiktig plan for vidare utbyggingar slik at dei har den nødvendige energifleksibilitet.  

 

Det er ei kommunal målsetting å redusere den totale energibruken i Seljord. Seljord kommune 

vil påverke energibruken i ein bærekraftig retning. Grunnvarme og bioenergi skal føre 

systemet i ei berekraftig utviklingsretning, og enøk-tiltak skal føre til redusert energibruk. 

I 2007 bygde Seljord kommune ny barnehage med 80 plassar og nytt helsesenter. Begge skal 

primært varmast med grunnvarme, men barnehagen ligg utanfor kjerneområdet til 

grunnvassmagasinet. 4 bygg har moderne grunnvarmeanlegg, og Seljord kommune vil også 

prioritere overgang frå elektrisitet til grunnvarme i sine eksisterande bygg. 

Både i Seljord, Flatdal og Åmotsdal sentrum ligg det til rette å bruke grunnvarme. Det same 

gjeld på Nordbygdi industriområde og Århusmoen industriområde.  
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3. Kort om kommunen 

3.1 Befolkning 

Seljord kommune er ein landkommune, med største delen av befolkninga busett i og rundt 

tettstaden Seljord. Kommunen har eit areal på 710 km
2
 og hadde eit innbyggartal pr. 1.1.2011 

på 2 955.  

 

SSB har ulike prognoser for utviklinga i Seljord, kurven i figuren nedanfor er basert på 

alternativet ”MMMM” (middels vekst). 

 
 

Ut frå dette kan vi vente at innbyggartalet fram mot 2020 blir forholdsvis stabilt, med ei lita 

auke frå 2015 til 2040. 

 

3.2 Energiplanlegging i kommunen 

3.2.1 Klima- og energiplanlegging  

Kommunen setter ikkje krav til vurdering av energiløysningar for nye utbyggingsområder. 

Seljord har ikkje etablert energioppfølging i eigne bygg, men dei har montera SD-anlegg på 

skular, barnehagar og kommunehus og har spara 25-30 % av strømutgiftene. 

 

Kommunen har starta arbeidet med å energimerke eigne bygg. 

 

Klima- og energiplanen i Seljord kommune har som strategi for eksisterande bygg å redusere 

totalforbruket av elektrisitet per innbyggjar med 15 % innan 2020. 

Målsettinga er at innan 2020 skal 15 % av energibruken (10 GWh) kome frå grunnvarme, og 

50 % av kommunale bygg skal varmast via grunnvarmeanlegg. Alle nye bustadhus skal ha 

effektive bioenergianlegg eller varmepumpeanlegg. Seljord kommune ynskjer også at 

utbyggjarar skal nytte solenergi. 
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3.2.2 Status energibruk kommunens eigne bygg
1
 

 

Seljord kommune starta eit systematisk enøkarbeid i bygningane sine i 2002. Det er investert i 

SD-anlegg i barneskulen, ungdomsskulen, symjehallen og kommunehuset. Energiforbruket 

vart redusert med om lag 25-30%  I tillegg er effekttoppane reduserte, slik at dette har gitt 

store økonomiske innsparingar og var ei svært lønnsam investering.  

Desse innsparingane kjem ikkje av dei nye investeringane åleine, ein må også ha eit 

driftspersonell som både er fagleg kompetente, energibevisste og samvettsfulle for å oppnå 

gode resultat gjennom ei optimal drifting av bygga. SD-anlegga har dessutan ført til meir 

rasjonell drift av bygga ved at dei i større grad kan ”fjernstyrast” etter temperaturvekslingar, 

ventilasjon o.a.  

 

Seljord kommune har også brukt dei store grunnvass-reservoara til å hente ut varme til fleire 

av bygga sine, via varmepumper. Utan at det er gjort noko kommunalt vedtak om dette, har 

kommunen likevel bevisst valt å installere vassboren varme i nybygga sine. Dette har kravd 

høgare investering i bygget, men det har gitt en stor fleksibilitet med omsyn til val av 

energikjelde og billigare drift. 

 

De siste kjende energiforbrukstal er frå 2007 :  

 
Tabell 3-1: Kjelde: Klima- og energiplan Seljord kommune 

Energiforbruk 2007 Oppvarma areal Spesifikt energiforbruk 

3 284 000 kWh 21.000m
2
 ca 156 kWh / m

2
 

 

Det er stipulert at varmepumper årleg hentar ca 500 000 kWh frå grunnvatnet. 

 

Kommunen har igangsatt arbeidet med energimerking av eigne bygg.   

                                                 
1
 Henta frå Seljord kommunes klima- og energiplan 
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DAGENS ENERGISYSTEM 

3.3 Infrastruktur for energi 

Hovudfordelingsnett 

Vest-Telemark Kraftlag AS eig og driftar hovudfordelingsnettet 

 

Distribusjon høgspenning 22 kV 

Luftleidningar Jordkabel Totalt 

130 km 32 km 162 km 

 

Trafoar 22/0,4 eller 0,23 kV 

Vest-Telemark Kraftlag AS har 151 nettstasjonar i Seljord, med ein transformatorytelse på 

25,7 MVA.  

 

Distribusjon lågspenning 

Hovudspenninga i nettet er 230 V, men 400 V i nye utbyggingsområde. 400 V gir mindre tap 

i nettet og sikrare elektriske anlegg. Tapet i nettet er om lag 5,5 %, hovudsakleg i 

lågspentnettet. 

 

3.4 Graddagstal 

Graddagstal, eller energigradtal er eit mål på oppvarmingsbehovet. Det er talskilnaden 

mellom døgnmiddeltemperaturen og en basistemperatur som er 17 grader C. Viss for 

eksempel døgntemperaturen er 10 grader, blir gradtalet 17-10= 7. Negative tal settast lik null. 

Summen av tala i eit år blir graddagstal. Desto høgare tal, desto kaldare klima. 

Graddagstal brukast til å temperaturkorrigere energibruk til eit normalår slik at 

årsvariasjonane forsvinner, og energibruken kan samanliknast frå år til år.  

Som vi ser er graddagstala for 2005 – 2009 i Seljord vesentleg lågare enn det som regnast 

som normalen. Det vi si at den gjennomsnittlege temperaturen over året har vært høgare enn 

normalt. 

 
Tabell 3-2: Graddagstall. Kjelde Enova 

År 2005 2007 2009 Normal 

Graddagstal 4087 4115 4462 4499 

 

Forbruk av energi til oppvarming varierer med temperatur som vi tidligare har omtalt. 

Graddagstala for åra 2005-2009 ligger litt under det som er normalt (middel målt over 30 års 

periode, 1971-2000). Ei temperaturkorrigering gir eit lite utslag på energiforbruket i dei 

ovannemnte år.  

 
Tabell 3-3 Graddagskorrigert energiforbruk i Seljord. Kjelde: SSB 

Temperaturkorrigert forbruk 2009, utan industri     

Del korrigert 0,5   

Graddagstal Normal 4499   

Graddagstal 2009 4462   

Temperaturkorrigert forbruk 2009 67 GWh 

Forbruk 2009 67 GWh 
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3.5 Energibruk fordelt på energiberarar  

Uvisse og atterhald med omsyn til SSB-tala.  

Tal på kommunenivå er rekna ut frå nasjonale tal, og kommunetala vil som regel vera meir 

usikre enn dei nasjonale. Det føreligg ein uvisse i dei nasjonale berekningane, og når 

energiforbruket vert fordelt på kommunane, vert ein ny uvisse innført som følgje av 

fordelinga. Statistikken fangar i mindre grad opp lokale tiltak i den enkelte kommune, slik at 

tala bør kombinerast med lokalkunnskap. I 2011 har SSB ein statistikk fram til og med 2009.  

Statistikken for elforbruket er henta direkte frå VTK sin statistikk t.o.m. år 2004. Dette er 

registrerte, nøyaktige data som tidlegare er rapportert NVE. Etter 2004 er tallene henta frå 

SSB.  

 

Total energibruk i Seljord har dei seinare år lagt på om lag 66 GWh, men med ein nedgåande 

tendens. 

 

Elektrisitet er den dominerande energiberaren i alle sektorar og står for 76 % av den totale 

energibruken i 2009. Det er også et relativt stort forbruk av ved, denne delen er om lag 19 %. 

 

Tala er ikkje graddagskorrigert. Vi ser av kurven at forbruket minkar i takt med graddagstala, 

med høgast forbruk i det kaldaste året, 2001. Deretter har det vore mildare og energiforbruket 

har også minka. Nedanfor følgjer ei nærare orientering om bruken av dei enkelte 

energiberarar, fordelt på ulike sektorar.  

 

 
Figur 3-1: Kjelde: SSB 

 

3.5.1 Elektrisitet 

Det totale elforbruket i Seljord har hatt ein jamn auke dei seinaste åra, og ligg i 2009 på til 

saman ca 55 GWh..  

Hushalda, inkludert fritidsbustader, er den største forbrukaren av elektrisitet i kommunen, 

med over 50 % av den totale bruken. Tala i tabellane nedanfor er ikkje graddagskorrigert.  
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Figur 3-2: Kjelde: SSB 

 

3.5.2 Fossilt brensel 

Det nyttas ca 3,4 GWh fossilt brensel i Seljord kommune i 2009. Med fossilt brensel meiner 

vi produkt som kjem frå petroleum: fyringsolje, gass og parafin. I Seljord kommune har 

bruken gått nedover i alle kategoriar, utanom gass.  

 

 
Figur 3-3: Kjelde: SSB 

 

Parafin 

Parafin er i hovudsak brukt som grunnoppvarming i bustader i den kaldaste årstida. Forbruket 

varierer med prisnivå og temperatur, alternativa er vanlegvis elektrisitet og ved. Bruken er 

beskjeden og har variert noe dei siste åra, men er nå på veg nedover. I 2001 var det i følgje 

SSB 90 husstandar som har moglegheit til å fyre med parafin.  
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Fyringsolje 

Fyringsolje har tidlegare vore mest brukt av industrien, men i dei seinare åra har denne bruken 

blitt redusert. Dessutan vert fyringsolje brukt tenesteyting i samband med oppvarming av 

bygg. Bruken i tenesteyting varierer noe og ligg på mellom 2 og 2,5 GWh. I hushalda har 

bruken minka dei siste åra. 

 

Gass 

Bruken av gass har auka dei siste åra, både i hushalda, industrien og i tenesteytinga. Auken i 

hushalda er truleg knytte til det auka talet av fritidsbustader.  

 

3.5.3 Bioenergi 

Hushalda er den einaste brukaren av bioenergi. Svært mange bustader har vedfyring som 

hovud- eller tilleggsoppvarming, og bruken av biobrensel har variert mellom 12 og 16 

GWh/år dei siste åra. Det er ikkje registrert nokon industri som nyttar biobrensel til 

oppvarming. 

 

 
Figur 3-4: Kjelde: SSB 

 

3.6 Energibruk fordelt på sektorar 

Basert på tal for energibruken frå SSB fram til 2009 og el-tala frå VTK kan utviklinga i 

energibruken visast. Tala er ikkje nøyaktige eller graddagskorrigerte, men skulle gi et godt 

bilete av utviklinga og fordelinga av energibruken på dei ulike sektorane. 

 

3.6.1 Totalt energiforbruk i Seljord 

Hushalda står for om lag 55 % av den totale energibruken. Industri og bergverk står for 9 %, 

og tenesteyting står for 36 % av det totale forbruket i 2009. 
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Figur 3-5: Kjelde: SSB og VTK 

 

Når det gjeld bruken av fossilt brensel, har hushald et forbruk på 1,2 GWh, og tenesteytinga 

eit forbruk på 2 GWh i 2009. Industrien nytta 200 000 kWh fossilt brensel i 2009. Hushalda 

har auka sitt forbruk med 200 000 kWh frå 2000 til 2009.  

 

 
Figur 3-6: Kjelde: SSB 

 

3.6.2 Energibruk i hushalda 

Hushalda har auka sin energibruk i perioden 2000-2009, og er i 2009 på 40,5 GWh årleg. 

 

Bruken av elektrisitet har auka jamt. Bruken av ved har legget nokså jamt de siste åra, men 

ein liten auke frå 2005 til 2009. Bruken av fyringsolje og gass har vore stabilt låg.  
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Delen av elektrisitet utgjer 66 % av det totale energiforbruket i hushalda. Delen av energi frå 

ved utgjer 31 % av totalen. Tala er usikre fordi SSB statistikken for ved byggjer på eit 

usikkert grunnlag 

 

 
Figur 3-7: Kjelde: SSB 

 

Som figuren under viser, har innbyggjarane eit større energiforbruk per person enn det som er 

landsgjennomsnittet, det gjeld både bruk av biobrensel og av strøm. Noe av forklaringa kan 

være Seljords relativt kalde klima, og at det er mange einebustader i kommunen.  

 

 
Figur 3-8: Kjelde: SSB 
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Hytter og fritidsbustader i Seljord kommune har auka frå 2,7 GWh i 2006 til 3,5 GWh i 2009.  

 

 
Figur 3-9: Kjelde: SSB 

 

3.6.3 Energibruk i industrien 

Industrien i Seljord kommune har halvert sitt energibruk frå 2000 til 2009. Elektrisitetsbruken 

er nokså stabil, men både bruken av bioenergi og fyringsolje har hatt en nedgang. 

 

 
Figur 3-10: Kjelde: SSB 

 

3.6.4 Energibruk i tenesteyting 

Tenesteytinga har hatt ein jamn vekst frå 2000 – 2009, og særskilt gjeld det strømbruken, som 

står for om lag 92 % av den totale energibruken.  
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Figur 3-11: Kjelde: SSB 
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4. FORVENTA UTVIKLING AV ENERGIBRUK I KOMMUNEN 

Seljord kommune ynskjer å oppretthalde og helst auke talet på arbeidsplassar. Dette er 

sjølvsagt svært viktig for å oppretthalde innbyggartalet og ein god kommuneøkonomi.  

Det er fleire industribedrifter i kommunen, i tillegg til mange næringsbedrifter samt gartneri 

med veksthus.  

 

Energibruken i industri og næring følgjer vanlegvis svingingar i produksjonen og er soleis 

avhengig av marknaden og konjunkturane. Bedriftene er også opptatt av å redusere sine 

kostnader og prøver difor å redusere energibruk pr. produsert eining, - dersom dette spelar ei 

vesentleg rolle i kostnadsbiletet.  

 

Utover prisendringar på energi kan endringar i produksjonen for dei større bedriftene gi utslag 

i den totale energibruken i industri og næring.  

 

Utan at det er gjort nærare undersøkingar om dette, forventar Vest-Telemark Kraftlag AS at 

energibruken i industri og næring framover mot 2020 blir på same nivå som i dag.  

 

Energibruken i hushald føljer folketalet, som i Seljord er stabilt. 
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5. TILGJENGELEGE ENERGIRESSURSAR I KOMMUNEN 

5.1 Generelt 

Seljord kommune er rik på energiressursar, særleg vasskraft.  

Seljord har også betydelege bioenergiressursar innanfor sine områder. Ut frå arealfordeling 

kan vi gå ut frå at Seljord har om lag 5 % av Telemark sine totale skogsressursar.  

 

Utover dette har Seljord mange soltimar, denne energien blir i dag berre blir utnytta i form av 

”passiv solvarme” - jamfør omtale solenergi i eige avsnitt.  

 

Seljord har også gode moglegheiter til å utnytte varmepumpeteknologi for å hente gratis 

varme frå omgivnadane (luft, vatn, jord, fjell m.m.) Førebels er desse muligheitene utnytta i 

liten grad, men Seljord kommune har installert varmepumpe i eit av sine nybygg.  

 

Utnytting av lokale energiressursar er eit spørsmål om lønnsemd, kompetanse og 

tradisjonar.  

 

Nedanfor følgjer ein grov oversikt over tilgjengelege lokale energiressursar.  

I kap. 6 følgjer ein oversikt over aktuelle teknologiar for utnytting av energien.  

5.2 Vasskraftressursar 

Små vasskraftverk deles inn i tre typar: (1000 kW = 1 MW)  

 Mikrokraftverk 0 - 100 kW effekt  

 Minikraftverk 100 til 1000 kW effekt  

 Småkraftverk 1 -10 MW effekt 

 

5.2.1 Eksisterande kraftverk 

Seljord utnytter allereie det meste av sine vasskraftressursar, desse er:  

 

Kraftverk Effekt (MW)  Årsproduksjon (GWh) 

Sundsbarm kraftverk 105 364 

Kvennhusåi kraftverk 0,96 3,5 

Reinstaul kraftverk 1996  0,018 0,1 

Hovuddukfossen kraftverk 0,4 1,2 

Tveitenkraft  0,038 0,18 

Sum kraftproduksjon 106,5 368,2 

 

Nye kraftverk 2006 Effekt (MW)  Årsproduksjon (GWh) 

Grunnåi kraftverk 15 52 

Sagabekken kraftverk 0,875 0,8 

Nørsteteig kraftverk  0,09 0,36 

 

5.2.2 Vassdrag med potensiale for utnytting  

Auken i kraftprisane den seinare tid har gjort det interessant å utnytte mindre vassdrag til å 

etablere småkraftverk/mikrokraftverk. Rammevilkåra er avklart, etter fleire år med uvisse har 

regjeringa gått inn på ein støtteordning med 4 øre/kWh i 15 år for mindre vasskraftanlegg 

(inntil 3 MW installert effekt), med byggestart etter 1.1.2004. Figuren under viser potensialet 

for små kraftverk i Telemark. Ein ser at Seljord har eit samla potensial på om lag 25 GWh. 

Dette potensialet utgjer 6,1 MW og fordelar seg på 11 kraftverk.  
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Figur 5-1: Vasskraftpotensial i Telemark (i GWh). Kjelde: NVE 

 

5.2.3 Behandlingsrutinar – offentlege instansar: 

NVE har forvaltningsansvaret for alle typar kraftverk.  

Utbyggingar er ein omstendelig prosess og kommer inn under fleire lover, bl.a. 

Vassressursloven, Plan- og bygningsloven, Energiloven og Laks- og innlandsfiskloven, 

Mikro-/minikraftverk er normalt så små at de ikkje er konsesjonspliktige etter 

vassdragsreguleringsloven, men det enkelte prosjekt må vurderast individuelt ut frå 

skadeverkingane.  

 

NVE og Fylkesmannen ønskjer også gjerne ein synfaring i området saman med ein kommunal 

representant før saken behandlast. NVE innhentar miljøvurderingar av Fylkesmannen i 

utbyggingsområdet.  

 

Det er mange ulike eigar- og brukargrupper (for eksempel landbruk og friluftsliv) som har 

interesser knytt til vassdraga.  

 

Kommunal representant må vurdere behov for kulturminneregistrering, og om det er behov 

for utarbeiding av ein reguleringsplan i med omsyn til Plan- og Bygningsloven. Verna 

vassdrag er spesielt godt skjerma mot utbyggingar. Det er utarbeida rettleiarar i fbm 

småkraftverk:  

 

NVE-Veileder nr. 1/1998 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 

Veileder 1-2002 Behandling etter vannressursloven 

 

Det er mykje anna informasjon om småkraftverk å finne på heimesidene til NVE 

www.nve.no.  

 

 

http://www.nve.no/PageFiles/4408/Telem_potensial_fy_ny.xls
http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=1411
http://www.nve.no/FileArchive/363/Veileder01-2002-20trykkfi.pdf
http://www.nve.no/
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5.3 Bioenergiressursar  

5.3.1 Generelt 

Seljord kommune har betydelege bioenergiressursar innanfor sine områder, grovt kan vi gå ut 

frå at Seljord har 5 % av Telemark sine totale skogsressursar.  

Av dette blir berre brøkdelar utnytta, då først og fremst til vedproduksjon. Det finnes ikkje 

oversikt over ressurstilgangen på kommunenivå, men det er gjort overslag på fylkesnivå.  

I tillegg kjem andre bioenergiressursar som rivingsvirke og slam (metangassproduksjon)  

 

Potensialet for auka utnytting av skogsressursane til produksjon av flis, briketter og pellets er 

stort, men blir avgrensa av låg etterspurnad etter slike produkt på lokalt og regionalt nivå.  

Den største utfordringa er difor å etablere forbruk av nye bioenergiprodukt.  

 

Vedproduksjonen er allereie på eit forholdsvis høgt nivå, men kan også vidareutviklast. 

 

5.3.2 Energi frå skogen 

Tal frå Telemark Skogselskap viser at produksjon av ved for sal i Seljord i 2004 var 250 m
32

. 

Dette representerer ein energimengde på om lag 0,5 GWh (2100 kWh/m
3
). I tillegg kjem 

produksjon av ved til eige bruk. 

Det er ikkje etablert annan form for bioenergiproduksjon av betyding (pellets, briketter, tørka 

flis og liknande) i Seljord kommune. 

 

Samandraget nedanfor viser ressursmengder i Telemark basert på ei undersøking gjort av AT 

Treutvikling AS. I tala inngår også vedproduksjonen. Alle tal er i fastkubikkmeter dersom 

anna ikkje er nemnt.  

 

Type råstoff 
Volum 

[ m
3
] 

Brennverdi/m
3
 [kWh] 

Brennverdi 

[GWh] 
Kommentar 

Furuslip 100.000 2114 211 Vurdert praktisk mulig volum 

Lauvtreslip 120.000 2150 258 Vurdert praktisk mulig volum 

Anna rundvirke 3.000 2000 6 Avvirket snitt 2002/03 

Tynning 77.000 2047 157 Svært teoretisk/ antatt  

Kulturpleie/jordek

anter 

22.000 2047 45 Antatt 

Grotvirke 25.000 2047 51 Løs-m3, 10 % benyttet. 

Sum 347.000  728 Antatt årlig energiressurs. 

 

Sjølv om tala er svært usikre og heng saman med mange forhold, som: energiprisar, 

virkesprisar, offentlege vilkår, transportavstandar, type etterspurt brensel, m.v. – så viser 

oversikta at bioenergiressursane i fylket er betydelege. Vi kan grovt gå ut frå at ca 5 % av 

dette er innanfor Seljord kommune sine grenser, dvs om lag 36 GWh.  

 

Bergene Holm AS og Brødrene Aarbakk AS er dei to tretilverkingsbedriftane av noko storleik 

i kommunen.  

 

5.3.3 Avfall 

Avfall er ein ressurs, både når det gjeld materialgjenvinning og energigjenvinning.  

Aktuelle fraksjonar for energigjenvinning:  

                                                 
2
 I følgje Telemark Skogselskap. 
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 Rivingsavfall kan knusast/kuttast til flis.  

 Restavfall kan brennast direkte eller vidareforedlast. 

 Våtorganisk avfall (matrestar, slam og liknande) kan brukast til produksjon av metangass i 

spesielle råtnetankar 

 

Det er strenge restriksjonar på forbrenning av avfall, både når det gjeld utslepp av 

forureiningar til luft og energiutnytting. Dette medfører at avfallsforbrenning er mest aktuelt i 

samband med større anlegg og med jamn energietterspurnad året rundt. Soleis er dette mest 

egna som ”grunnlast” i større fjernvarmeanlegg, eller som energiforsyning til prosessindustri 

med kontinuerlig, varmekrevjande produksjon.  

Frå 1.1.2000 overtok Renovest IKS ansvaret for renovasjonen i kommunane Kviteseid, 

Fyresdal, Seljord, Tokke og Vinje.  

 

Innsamla fraksjoner i 2008 som er aktuelle i forhold til energi, totalt for dei fem kommunane:  

 
Tabell 5-1: Kjelde: Renovest 

Vare Mengde (tonn) Ca brennverdi  Energi 

Trevirke 1 399   

Papir og papp 1 089   

Våtorganisk avfall 585   

Restavfall 6 272   

Totalt avfall 10 585 10,5 GJ/tonn Ca 4,5 GWh 

 

Renovest IKS har inngått avtale med IATA Nissedal, for levering av restavfall og våtorganisk 

avfall. Restavfallet blir lagt i deponi, medan våtorganisk avfall vil bli tatt hand om i eit nytt 

system med råtnetankar, slik at det blir danna metangass. Trevirket blir kjørt til Sverige for 

utnytting til energiproduksjon. 
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6. ALTERNATIV VARMELØYSING FOR UTVALDE BYGG OG 

OMRÅDER 

6.1 Generelt 

Seljord har, - som i resten av Noreg, - ein stor del bustader som er oppvarma direkte elektrisk. 

Eksisterande bustadmasse er difor lite interessant i forhold til omlegging av 

hovudenergikjelde, med mindre ein skal utføre større rehabilitering av bustaden.  

 

Moglege alternative løysingar kan derimot vere å finne i større bygg. Spesielt i bygg med 

vassboren varme og i nye utbyggingsområde der ein kan planlegge alternative varmeløysingar 

frå starten av.  

 

Basert på oppvarming med lokale energiressursar som for eksempel flis, vil dette kunne gi:  

 arbeidsplassar 

 lokal verdiskaping / produksjon 

 miljøvennleg energiforsyning i følgje kommunens LA21- plikter 

 

6.2 Bakgrunn for val av bygg og områder 

Følgjande byggkategoriar er interessante når ein skal vurdere bruk av alternativ energi:  

 Bygningar som representerer ein viss energimengde og som har luft- eller vassboren 

oppvarming.  

 Bygningar der ein skal gjennomføre ein omfattande rehabilitering, fordi ein då har høve til 

å etablere vassboren oppvarming og alternativ energikjelde.  

 Områder med større bygningar som har luft- eller vassboren oppvarming og som ligg i 

rimelig nærleik til kvarandre med tanke på nærvarmenett. Ved etablering av ein felles 

varmesentral kan ein ved å fase ut eksisterande fyrhus oppnå rasjonaliseringsgevinst på 

driftssida og få moglegheit til å etablere rimeligare energiforsyning (for eksempel 

bioenergi). 

 Nye, planlagde utbyggingsområde der moglegheitene til å etablere infrastruktur som også 

omfattar nærvarmeanlegg, er til stades. Dette kan vere næringsverksemd eller bustad. 

Hovudsaka er at ein har ein viss «varmetettleik», dvs. eit visst varmebehov innanfor eit 

avgrensa område, slik at investeringane i infrastruktur står i forhold til varmesalget og 

innteninga på same måte som annan obligatorisk infrastruktur.  

 Bedrifter som bruker mykje energi i produksjonen.  

 

6.3 Aktuelle bygg/områder 

6.3.1 Oversikt over aktuelle bygg 

Det er installert varmepumpe tilknytt varmeanlegget i Seljord Sjukeheim. Varmen vert henta 

frå grunnvatnet. Varmeanlegget er fleksibelt slik at ein kan veksle mellom varmepumpe, 

elkjele og oljefyring. Anlegget har svart til forventningane og energibruket er lågt, ca 146 

kWh/m
2
.  

 

Utover dette, kan det vere interessant å sjå nærare på Seljord vidaregåande skule i forhold til 

bioenergi.  

 

Dyrsku´n har vist stor interesse for bioenergi og har fått utreda bioenergiløysing i samband 

med planane om nybygg.  
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Det er ikkje vurdert nærvarme eller fjernvarme i nokon områder i Seljord, men det er planar 

om å\ utarbeide eit forprosjekt for å etablere ein stor grunnvassbrønn på barneskuletomta, 

samt bygge ein varmesentral som på sikt kan forsyne barne- og ungdomsskule, Seljord 

vidaregåande skule, barnehagar, symjehall, Granvin kulturhus og private næringsbygg innafor 

ein radium på 150 meter frå sentralen med energi til oppvarming o.l. Dette må evt vurderast i 

samband med planlegging av nye bustad- eller industriområde. 

 

Kommunen har fleire område som er aktuelle for ny hytteutbygging og tilhøyrande anlegg. 

Desse utbyggingane kan innebere stor auke i energi- og effekt med korte ”brukstider”.  

Utover dette har ein betydelege utfordringar i infrastruktur, avfallshandtering, med meir.  

Miljøverndepartementet har tatt tak i problematikken rundt dette, og fått utvikla ein 

idésamling og rettleiar til energi- og miljøriktig hytteutbygging. Denne finn ein på 

www.hytteveilederen.no og kan vere eit utgangspunkt for både kommunen, everket og 

utbyggjar når det gjeld blant anna energiløysingar. 

 

Seljord Sentrum kan på sikt bli interessant for nærvarme, dersom det blir lagt til rette for 

vassbåren oppvarming i samband med nybygging eller rehabilitering av eksisterande bygg.  

 

 
 

http://www.hytteveilederen.no/
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7. TALL FRÅ VTK ÅRSMELDING 2010 
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8. VEDLEGG 1: FORNYBAR ENERGI I UTBYGGINGSPROSJEKTER  

Generelt 

Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, 

mer bruk og produksjon av bioenergi, større energieffektivitet mv. De viktigste ordningene 

for tiltak og prosjekt i Telemark er: 

 

Enova SF 

Statsforetaket Enova er finansiert av en avgift på 1 øre/kWh på nettleien. Dette gir om lag kr. 

650 mill/år til energiomlegging. I tillegg kommer avkastningen fra et Energifond, som samlet 

utgjør ca 1,8 mrd i 2011. Støtte blir gitt i henhold til egne kriterier for de ulike 

støtteprogrammene, bl. a. ”Varme”, ”Energibruk- bolig, bygg og anlegg” og ”Kommunal 

energi- og miljøplanlegging”. Enova har også program for vindkraft, ny teknologi, 

internasjonale prosjekter og infrastruktur for naturgass. 

 

Generelt er energiutbytte (spart energi og/eller fornybar) pr støttekrone viktig. Støtten skal 

være utløsende, så prosjekter som er lønnsomme uten støtte faller utenfor programmene og 

man må søke om støtte før et prosjekt settes i gang. 

Nye program blir etablert jevnlig, enten som nye faste ordninger eller midlertidige tiltak. 

Sjekk www.enova.no/naring for oppdatert informasjon om kriterier, støttebeløp og krav til 

søknader, eller ring gratis svartjeneste på tlf. 800 49 003. 

 

a. Fornybar varme 

På området fornybar varme finnes det i dag flere underprogrammer: 

 Program for fjernvarme nyetablering 

 Program for fjernvarme infrastruktur 

 Program for biogassproduksjon 

 Lokale varmesentraler  

o Varmesentral Forenklet  

o Varmesentral Bygg  

o Varmesentral Industri  

o Varmesentral Utvidet  

o Bagatellmessig støtte  

 

Program for fjernvarme nyetablering 

Programmet skal fremme nyetablering av fjernvarme. Dette innebærer oppstart av fjernvarme 

der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral basert på fornybare 

energikilder. Programmet er rettet mot aktører som ønsker å etablere og videreutvikle sin 

forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme og -kjøling. 

Programmet er en investeringsstøtteordning. Enova kan støtte prosjekter opp til en avkastning 

tilsvarende normal avkastning for varmebransjen, dvs. en reell kalkulasjonsrente på 8 % før 

skatt. Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømanalyse, jfr. elektronisk 

søknadsskjema. Det endelige støttebeløpet fastsettes på grunnlag av konkurranse prosjektene 

mellom. 

 

 

 

Program for fjernvarme infrastruktur 

Program skal fremme utbygging av kapasitet for økt levering av fjernvarme til sluttbrukere. 

Dette innebærer at programmet skal  

http://www.enova.no/naring
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 Kompensere for manglende lønnsomhet, det vil si utløse infrastrukturprosjekter som 

ikke er lønnsomme i utgangspunktet  

 Kompensere for usikker utvikling i varmeetterspørselen  

Infrastruktur for fjernvarme omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt 

for uttak av fjernvarme og -kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og 

kundesentraler.  

Målgruppen for programmet er aktører som ønsker å utvikle sin forretningsvirksomhet innen 

infrastruktur for fjernvarme. Programmet gjennomføres som en anbudsordning for kjøp av 

tjenester av allmenn økonomisk interesse (www.regjeringen.no/nb/dep/fad). Dette innebærer 

at ordningen utlyses som konkurranse med forhandling, der tilbydere vil bli valgt og 

kompensasjonene fastsatt på grunnlag av konkurranse. Økonomisk mest fordelaktige tilbud i 

henhold til rangeringskriteriene under vil bli valgt. 

 

Biogassproduksjon (2009 – 2011) 

Dette programmet retter seg inn mot aktører som ønsker å satse på industriell produksjon av 

biogass. Støtten gis som investeringstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt 

distribusjon i sammenheng med produksjon. Prosjektet skal ha energimål (dvs. produksjon av 

biogass) på minimum 1 GWh (~100.000 Nm3 CH4).  

 

Anlegg som omfattes er anlegg som produserer biogass fra biologisk avfall, energivekster 

eller skogvirke og som leverer gassen til eksterne kunder. Leveranse/salg av gass skal 

dokumenteres. Prosjekter vurderes og prioriteres på grunnlag av søknad. Støtte gis som 

investeringstilskudd, og støttenivået vil være begrenset til hva som er nødvendig for å utløse 

investeringen, med maksimal støtteandel på 30 % av godkjente kostnader. Enovas 

kalkulasjonsrente for avkastingskrav er 8 % realrente før skatt. Prosjekter kan ikke få støtte 

som medfører høyere internrente enn dette. Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en 

kontantstrømsanalyse. Prosjekter vil konkurrere om midler, dvs. at prosjekter med høyest 

energiutbytte (kWh pr kr) vil bli prioritert. 

 

Program for varmesentraler 

Investeringsstøtten fra Enova skal være utløsende for prosjektet. Det vil si at Enova ikke kan 

støtte prosjekter som allerede er igangsatt eller som er besluttet igangsatt.  

 

Det er ingen søknadsfrister på program for Varmesentraler. Innkomne søknader behandles 

fortøpende av Enova. Unntak er søknader gjennom Enovas program for eksisterende bygg. 

Program for Varmesentraler skal fremme økt installasjon av varmesentraler basert på 

fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme, omgivelsesvarme 

(varmepumpe) og spillvarme. 

 

Mulige bygg omfatter flerbolighus, næringsbygg, offentlige bygg, idrettsanlegg og 

industribygg, samt mindre sammenslutninger av slike. I tillegg er mindre anlegg for 

produksjon av prosessvarme en del av målgruppen. 

 

Det er krav at søker skal være den som skal bli juridisk eier av varmesentralen. Rådgivere og 

andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men kan ikke stå som søker. 

 

Program for varmesentraler er oppdelt i fire for å ivareta målgruppene på en god måte; 

Varmesentral Forenklet, Varmesentral Bygg, Varmesentral Industri og Varmesentral Utvidet. 

I søknadssenteret blir søker veiledet gjennom en guide for å sikre at søknaden kommer til 

riktig sted. 
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1. Varmesentral Forenklet 

a. Mindre varmesentraler for bygningsoppvarming og produksjonsformål 

b. Enkel søknadsprosedyre 

c. Rask saksbehandling 

d. Maksimalt 100 000 kr i støtte. Støtten tildeles som bagatellmessig støtte 

2. Varmesentral Bygg  

a. Varmesentraler for bygningsoppvarming 

b. Integrert med søknadsskjema med Enovas program for eksisterende bygg  

3. Varmesentral Industri 

a.  Varmesentraler for industri 

b. Enkelt søknadsskjema 

c. Varmesentraler inntil 5 GWh, større anlegg henvises til Enovas Industriprogram 

4. Varmesentral Utvidet / Program for Lokale Energisentraler 

a. Varmesentraler for leverandører av ferdig varme 

b. Varmesentraler med fornybar energikilder som ikke støttes av øvrige varmesentral 

tilbudene 

c. Varmesentraler basert på leasing  

 

Støttenivå  

For Varmesentral Forenklet og Varmesentral Industri beregnes støttebeløp basert på 

grunnlastinstallasjonens effekt. Støttebeløpet begrenses oppad av en gitt andel av 

dokumenterte kostnader for biokjel eller varmepumpe. Varmesentral Bygg er integrert i 

Enovas program for eksisterende bygg og støtteberegninger følger dette programmet. I 

søknader til Varmesentral Utvidet skal støttebehovet dokumenteres gjennom en 

investeringsanalyse som er tilgjengelig i Enovas senter for søknad og rapportering. Støtten 

begrenses oppad til en reell avkastning på 8 % (før skatt) eller minimum 1,25 kWh fornybar 

varmeproduksjon per støttekrone. 

 

b. Programtilbud Bygg 

Støtte til eksisterende bygg og anlegg 
Programmet tilbyr investeringsstøtte til fysiske tiltak som reduserer energibruken i 

eksisterende bygningsmasse og anlegg. Støtten vil bli utmålt etter definerte tiltak pr bygning 

eller pr. anlegg. Programmet åpner opp for søknader for enkeltbygninger/enkeltanlegg og 

søknader for større porteføljer av bygninger og anlegg. Energireduserende tiltak må på 

årsbasis ha et resultatmål på over 100 000 kWh. 

 

Programmet skal bidra til varige markedsendringer innenfor området bolig, bygg og anlegg. 

Prosjektene som dekkes av programmet er både eksisterende og nye næringsbygg og boliger, 

og anleggsprosjekt som for eksempel vann og avløp, veglys og idrettsanlegg. Enova 

prioriterer prosjekter som gir et høyt kWh-resultat. 

 

Målgruppen er de som tar beslutninger og gjør investeringer i prosjekt med energimål. 

Rådgivere, arkitekter, entreprenører, produsenter og vareleverandører er viktige pådrivere for 

utviklingen og gjennomføringen av prosjektene. Rådgivere og andre kompetente aktører kan 

søke på vegne av en prosjekteier når søknaden er tilstrekkelig forankret hos prosjektets eier.  

 

Støtten skal være utløsende. Dette innebærer at Enova kan gi støtte opp til et nivå hvor 

prosjektet oppnår en normal avkastning i bransjen. Prosjektene konkurrerer mot hverandre og 

prosjekt med høyt energiutbytte i forhold til støttenivå vil bli prioritert. Enova gir som 

http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3945
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hovedregel investeringsstøtte i fysiske tiltak, dvs. investeringer som framkommer av 

bedriftens balanseregnskap.  

 

Støttenivået i 2010 var 61 øre/kWh i gjennomsnitt for redusert energibruk og/eller produsert 

fornybar varme årlig. Summen av redusert energibruk og bruk/produksjon av fornybar varme 

utgjør energimålet. Utbetalingen av støtten gis i forhold til framdriften i prosjektet og 

resultatoppnåelsen.  

Programmene har fire faste søknadsfrister i året: 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. 

 

Støtte til passivhus og lavenergibygg 
Støtteprogrammet tilbyr investeringsstøtte til fysiske tiltak for å oppnå passivhus eller 

lavenergibygg innenfor alle bygningskategorier. Både nye bygg og omfattende 

rehabiliteringsprosjekt kan støttes. Støtten er avhengig av ambisjonsnivå, bygningskategori og 

størrelse på bygget. I tillegg er det mulig å søke om rådgiverstøtte for å kvalitetssikre de 

løsninger som er valgt.  

 

Merkostnad beregnes som ekstra prosjektkostnad ved gjennomføring til angitt nivå for 

energiresultat gitt i forhold til bygging etter gjeldende forskrift eller rehabilitering i forhold til 

historisk energibruk. 

 

Maksimal støtte er beregnet som 40 prosent av referansemerkostnader for ulike ambisjonsnivå 

og bygningskategorier: 

 

Passivhus  

Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m
2 

 

Nye yrkesbygg: 350 NOK/m
2 
 

Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK/m
2 
 

Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK/m
2 

 

 

Lavenergibygg  

Nye boliger og barnehager: 300 NOK/m
2
  

Nye yrkesbygg: 150 NOK/m
2 
 

Rehabilitering av boliger og barnehager: 600 NOK/m
2
  

Rehabilitering av yrkesbygg: 450 NOK/m
2 

 

 

NS 3700:2010 definerer to nivå for lavenergihus. Det gis ikke støtte til lavenergihus klasse 2. 

 

Søknadsfristene er 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Saksbehandlingstiden er i 

utgangspunktet 6 uker for søknader uten mangler. Søknader som sendes utenom fristene kan 

få noe lengre behandlingstid. 

 

Støtte til utredning av passivhus 
Programmet skal bidra til å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for valg av tiltak som reduserer 

energibehovet i bygg. Støtten går til prosjekter i tidligfase med den hensikt å identifisere tiltak 

og kostnader ved å prosjektere og bygge til passivhusnivå.  

 

De som kan søke er registrerte foretak og offentlig virksomhet i form av byggeiere, samt 

boligsameier/borettslag. Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men 

kan ikke stå som søker. Søknaden skal gjelde definerte byggeprosjekt med et samlet areal på 

http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3949
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3946
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minimum 1.000 m
2
. Enova gir tilskudd opp til 50 % av godkjente kostnader knyttet til 

utredningen og utarbeidelse av sluttrapporten, begrenset oppad til kr 50 000. 

Søknader mottas løpende. Enova tar sikte på å behandle innkomne søknader innenfor en 

tidsramme på 4 uker. 

 

c. Kommunal energi- og miljøplanlegging 

Dette programmet består av to delprogrammer: 

 støtte til utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i 

kommunale bygg og anlegg  

 støtte til utredning av mulige prosjekter for anlegg for nærvarme, fjernvarme og 

varmeproduksjon.  

 

For hvert delprogram kan Enova støtte opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til 

kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er politisk vedtatt, revisorgodkjent 

og godkjent av Enova. 

Enova stiller en rekke krav til både planer og prosjekter. Prosjektet skal være forankret i 

kommunal toppledelse, ha tidsfestede mål og være helhetlig for kommunen. Meningen er at 

programmet skal bygge opp under Enovas andre programmer (varme og bygg). Enova vil 

kreve at kommunen har forpliktet seg til en energi- og klimaplan før de kan få støtte til andre 

prosjekter.  

 

Mer om Enovas støtteprogrammer på www.enova.no 

 

Ny lov om grønne elsertifikater gjeldende fra 1.1.2012 

Formålet med loven er å bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare 

energikilder. Loven gir et nødvendig rettslig grunnlag for et system for handel med 

elsertifikater i et svensk-norsk marked. Markedet skal etter planen ha oppstart 1. januar 2012. 

Sammen med Sverige har vi mål om å bygge nye anlegg med en produksjon på 26,4 TWh i 

2020.  

Loven har bestemmelser som regulerer tilbud, etterspørsel og handel med elsertifikater. 

Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av elektrisitet basert på fornybare 

energikilder får en inntekt fra salg av elsertifikater i tillegg til inntekten fra salg av elektrisk 

energi. Inntekten fra elsertifikatene skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for 

fornybar elproduksjon. 

 

Elsertifikatsystemet gir norsk kraftnæring en unik mulighet til å gjennomføre prosjekter. 

Dersom halvparten av den nye produksjonen kommer i Norge, kan det være snakk om 

investeringer på i størrelsesorden 50 milliarder kroner i klimavennlig elektrisitetsproduksjon 

fram til 2020. Ordningen vil bety styrket forsyningssikkerhet ved at strømproduksjonen økes. 

 

Loven fastslår hvem som skal pålegges å kjøpe elsertifikater. Det er usikkert hvor mye 

elsertifikatordningen vil påvirke strømprisen. Det legges til grunn at kostnadene ved 

ordningen vil fordele seg mellom eksisterende kraftprodusenter og de elsertifikatpliktige. 

Dagens nivå i Sverige tilsier et tilskuddsnivå på ca 25 øre/kWh over 15 år innen 2035.  

 

Husbanken 

I tillegg til ordinært husbanklån, gis det tillegg for helse, miljø og sikkerhet. Husbanken 

ønsker å stimulere til tiltak som gir sunne, miljøvennlige og energieffektive boliger, samt 

tilrettelegging for økt sikkerhet. Utbedringslån.  

 

http://www.enova.no/
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Innovasjon Norge  

Tilskudd til bioenergianlegg: Tilskuddsordningen er delt inn i to områder: 

 

Bioenergi i landbruket 

Formålet er å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form 

av brensel eller ferdig varme. Målgruppen er bønder, skogeiere og veksthusnæringen. 

De tilbyr investeringsstøtte til anlegg bygd for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus og 

biogass. Det gis ikke støtte til kjøp av brukt utstyr. 

 

Støtte til utrednings- og kompetansetiltak gis til følgende formål: Konsulenthjelp til 

forstudier, forprosjekter og utredninger, samt kompetanse og informasjonstiltak. 

 

De kan gi inntil 35 prosent støtte til investering og 50 prosent utrednings- og kompetansetiltak 

(se bioenergiprogrammets retningslinjer for beløpsgrenser). 

 

Flisproduksjon 

Formålet med flisproduksjon er å bidra til økt kapasitet innen produksjon og markedstilgang 

på biobrensel i Norge. Målgruppen er alle innen denne næring. 

 

De tilbyr investeringsstøtte til opparbeidelse av tomt, lagertak, flistørker og nytt utstyr som 

flishoggere, klippeaggregat, helteaggregat o.l. Det gis ikke støtte til brukt utstyr eller kjøp av 

tomt. 

 

De kan gi inntil 25 prosent til investeringsstøtte (se retningslinjene for flisproduksjon for 

beløpsgrenser). Mer informasjon på Innovasjon Norge  

 

Andre myndigheter 

Vestfold/Buskerud/Telemark Fylkeskommune – regionale utviklingsmidler 

Fylkeskommunene har fått en viktig rolle med å støtte regional utvikling på et overordnet 

nivå. Av fylkesplanen går det frem hva som skal prioriteres. Man er opptatt av å medvirke til 

at gode prosjekt på bærekraftig energibruk blir realisert i fylkene, da særlig innen området 

bioenergi. Fylkeskommunene har en pådriverrolle på dette området og samarbeider med 

Innovasjon Norge og Fylkesmannen om dette. Man er positive til å diskutere og evt. støtte 

gode prosjektforslag på bærekraftig energibruk / produksjon / utvikling som har med 

tilrettelegging å gjøre. Støtte gis med inntil 50 % til planarbeid, ikke til investeringer, ikke 

bedriftsrettet (Innovasjon Norge har ansvaret for disse). Mer informasjon på www.tfk.no  

 

Fylkesmannen i Vestfold/Buskerud/Telemark 

Fylkesmannens landbruksavdeling har en rolle med å fremme bioenergiprosjekt i fylket ved 

blant annet å organisere samarbeid mellom ulike aktører på området og være pådriver i 

samarbeid med Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. Landbruksavdelingen kan medvirke 

til med rettledning og annen støtte til prosjekt, men råder ikke over finansielle støttemidler. 

Mer informasjon på www.fylkesmannen.no 

 

Kommunene i Telemark 

Kommunene i Telemark har ikke øremerkede midler til energiformål, men har fått tildelt 

midler til ”Kulturlandskapspleie” fra Fylkesmannens Landbruksavdeling. Det vil være en god 

ressursutnytting dersom tilskudd til fjerning av kratt og småskog kan gi billig råstoff til en flis 

/ brenselproduksjon i nærheten. Kontakt kommunens landbruksavdeling. 

 

http://www.innovasjonnorge.no/Documents/Landbruk/Retningslinjer%20for%20%20bioenergiprogrammet%202011.pdf?epslanguage=no
http://www.innovasjonnorge.no/Documents/Landbruk/Retningslinjer%20for%20utvikling%20og%20investering%20i%20flisproduksjon%202011.pdf?epslanguage=no
http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/Bioenergiprogrammet/
http://www.tfk.no/
http://www.fylkesmannen.no/
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Kommunens virkemidler 

Generelt 

Kommunene har det overordnede ansvaret for all lokal samfunnsplanlegging gjennom Plan og 

Bygningsloven (PBL). § 2- Formål: ” Planlegging etter loven skal legge til rette for 

samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak 

om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging 

og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og 

bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet.”  

 Kommunen har store muligheter til å påvirke utviklingen i ønsket retning på energiområdet, 

dersom det er politisk vilje til det. Ny PBL legger opp til å gi kommunene flere virkemidler 

for å styre energibruk i nye utbygginger. De viktigste endringene i forhold til energi er: 

• Kommunen kan i en generell planbestemmelse fastsette at nye utbyggingsområder 

skal tilrettelegges for vannbåren varme.  

• De områdene som omfattes av denne bestemmelsen kan vises som hensynssone på 

plankartet. 

• Kommunen kan fastsette krav om tilrettelegging for vannbåren varme i den enkelte 

reguleringsplan (ny som reguleringsbestemmelse)  

• Kommunen kan fastsette en rekkefølgebestemmelse som gjør at et område ikke kan 

bygges ut før energiforsyningen er løst.  

• Gjennom utbyggingsavtaler kan utbygger påta seg utbyggingen.  

• Utbygging av vannbåren varme krever fortsatt konsesjon etter energiloven.  

• Når det foreligger konsesjon for et område vil det kunne vedtas tilknytningsplikt.  

• Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme hva slags energibærer som 

skal brukes.  

• Kommunen kan gjennom lokale klima- og energiplaner ha en policy for dette  

 

Revidering av Teknisk Forskrift  

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven ble sist revidert i 2010. 

I forhold til energispørsmål er det en rekke skjerpelser. Fremtidens bygninger skal isoleres 

bedre i yttervegg, tak og gulv, og utstyres med langt bedre vinduer enn i dag. Å unngå 

kuldebroer og å oppnå god lufttetthet blir viktige energitiltak. De nye kravene fordrer stor 

nøyaktighet for å få til god nok utførelse. De nye reglene tar også utgangspunkt i at 70 % av 

varmen i ventilasjonsluften skal gjenvinnes og brukes til oppvarming. Dette gir reduksjon i 

energibruk på ca 25 % sammenlignet med tidligere forskrift. 

 

Oppfyllelse av de nye energikravene kan dokumenteres på to ulike måter:  

 Det kan vises at spesifikke energitiltak er oppfylt. Det går an å omfordele, gjøre én del 

bedre, en annen dårligere, så lenge det totale energibehovet ikke øker.  

 Energibehovet til bygget beregnes etter norsk standard NS 3031. Det skal vises at byggets 

energibehov ligger under fastsatte energirammer i forskriften.  

 

En viktig del av forskriften er krav om at alle bygninger skal lages slik at cirka halvparten, og 

minimum 40 %, av varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og 

fossile brensler. Dette gjelder både varme til luft og til varmtvann. Typiske løsninger for å 

oppfylle kravet kan være varmepumper, nær- og fjernvarme, solfangere, biokjel, 

pelletskaminer og vedovner. Det gis unntak for bygninger med særlig lavt varmebehov eller i 

tilfeller der kravet gir merkostnader for forbruker over hele byggets levetid.  
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Fra 1. juli 2010 ble det forbud mot å installere oljekjeler for fossilt brensel til grunnlast, både 

nye bygg og hovedombygging. For bygg større enn 500 kvm skal minimum 60 % av 

oppvarmingsbehovet dekkes med annet enn elektrisitet, olje og gass. 

 

I konsesjonsområder for fjernvarme, der kommunen har fattet vedtak om tilknytningsplikt 

etter plan- og bygningsloven § 66a, skal bygget tilrettelegges slik at fjernvarme kan nyttes. 

Mer detaljert informasjon finnes på www.be.no 

 

Innføring av EUs direktiv om bygningers energibruk. (20027917EF) 

Bygningsenergidirektivet er et EU-initiativ. Målet med direktivet er å fremme økt 

energieffektivitet i bygninger, hensyntatt uteklima og lokale forhold samt krav til inneklima 

og kostnadseffektivitet. Tiltakene er:  

 Minstekrav til energieffektivitet i nye bygninger og bygninger som renoveres  

 Energimerking av bygninger ved oppføring, salg eller utleie. Energimerket vil 

inneholde opplysninger og vurderinger av oppvarmingssystemet, energibærere, 

miljøforhold og sammenligning med andre bygninger i samme kategori, en tiltaksliste 

og dokumentasjon. Se www.energimerking.no for mer informasjon. 

 Krav til synlig energimerking i offentlige bygninger over 1000 m
2
 

Regelmessig inspeksjon av kjelanlegg, - alt. andre tiltak som gir samme effekt 

 regelmessig inspeksjon av kjøle- og luftkondisjoneringsanlegg  

 

Energimerking av bygg 

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle 

yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har 

ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, 

skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se 

energiattesten. 

 

Energikarakteren viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som 

eier/leier bygget bruker bygningen. 

 

Plansystemet 

a. Kommuneplanen 

I kommuneplanen bør energi være et eget tema eller beskrives sammen med miljø eller 

bærekraftig utvikling. De målene kommunen setter seg for utviklingen på dette området 

kombinert med kommunens oppfølging, vil virke inn på hvordan utbyggerne vurderer og 

velger energiløsninger. Det vil være langt enklere å argumentere for miljøvennlige 

energiløsninger i egne og andres byggeprosjekt, dersom dette er forankret overordnet i 

kommuneplanen.  

 

b. Reguleringsplaner 

I forbindelse med utbyggingsprosjekt er det en viss mulighet til å stille krav til beskrivelse av 

energiløsninger ved at planen ikke blir sendt til behandling i kommunestyret før dette er 

tilfredsstillende. Det kan nå fastsettes bestemmelser om tilrettelegging for vannbåren varme. 

 

c. Utbyggingsavtaler 

Dette er privatrettslige avtaler mellom kommunen og utbygger av et område, der også 

energiløsninger kan inngå, ofte sammen med fordeling av kostnader for utbygging av 

infrastruktur og lignende.  

 

http://www.be.no/
http://www.energimerking.no/
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d. Byggesaksbehandling. 

Det er viktig at føringer fra overordnede planer blir fulgt opp i byggesaksbehandlingen. I 

forhåndskonferansen har kommunen mulighet til å ta opp spørsmål om energiløsninger for det 

enkelte bygg og argumentere for løsninger som er i samsvar med kommunens mål.  

 

e. Temaplaner 

Kommunen kan utarbeide temaplaner etter behov. Energiplan, klimaplan og miljøplan er 

eksempel på dette. Disse vil inneholde mange av de samme opplysningene som er i en 

energiutredning, - og omvendt, men en energiplan / klimaplan / miljøplan skal vedtas av 

kommunestyret og inneholder blant annet målsettinger og strategier for ønsket utvikling. 

Enova SF har gitt støtte til energi- og klimaplaner etter visse kriterier, og har utarbeidet 

veiledere for hva slike planer bør inneholde. 

 

f. Tilknytningsplikt for fjernvarme 

Dersom en energileverandør får konsesjon for levering av fjernvarme innenfor et gitt område, 

kan kommunen, ved vedtekt (§66a i PBL), vedta tilknytningsplikt i forbindelse med 

regulering av området. Dette er først og fremst aktuelt for områder med større 

energileveranser. 

 

Hva kan en utbygger gjøre 
En utbygger som er interessert i å vurdere alternative energiløsninger som for eksempel 

fornybar energi i et utbyggingsprosjekt, har flere mulige veier å gå. 

 

a. Kontakte kommunen 

Når utbyggingsprosjektet skal diskuteres med kommunen i forhåndskonferansen bør emnet 

energiløsninger diskuteres. Kommunen skal vanligvis legge infrastruktur til tomtegrensene og 

kan koordinere legging av fjernvarmerør samtidig med annen infrastruktur. Kommunen kan 

kanskje være behjelpelig med tomt til varmesentral og legger føringer for regulering / 

godkjenning av utbyggingen. Kommunen kan kanskje stille seg bak en søknad til Enova om 

50% støtte til å utarbeide en varmeplan, dersom det er et utbyggingsområde. 

 

b. Kontakte en energirådgiver 

En energirådgiver kan vurdere tekniske muligheter for bruk av ulike energikilder, samt lage 

en lønnsomhetsberegning for aktuelle alternativer. Forutsatt at energirådgiveren har ”sentral 

godkjenning”, kan han også bidra med kravspesifikasjon, anbud og byggeprosess. En 

energirådgiver kan også bistå med søknad til Enova eller Innovasjon Norge. 

 

c. Kontakte Enova SF 

Kontaktpersoner hos Enova kan vurdere muligheten for få økonomisk støtte til prosjektet på 

bakgrunn av en kortfattet orientering om prosjektet. For større utbyggingsprosjekter kan det i 

første omgang være aktuelt å be om 50 % støtte til utarbeidelse av en varmeplan, - i så fall må 

kommunen stå som søker. 

 

d. Finne en samarbeidspartner 

Dersom ikke utbyggeren selv ønsker å stå som utbygger samt eier og drifter av varmesentral 

og fordelingsnett til de ulike kundene, kan et alternativ være å ”selge” prosjektet til en 

profesjonell varmeaktør eller f. eks en skogeier som vil stå som utbygger og selge varme til de 

ulike kundene. For større utbyggingsprosjekter vil det være mest aktuelt å ta kontakt med 

større aktører, mens mindre prosjekter kan være best egnet for aktører med basis i skog- og 
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landbruk. Sistnevnte kan da være støtteberettiget i Innovasjon Norge – 

”Bioenergiprogrammet”.  
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Pelletskamin for boliger 

 
Prinsippskisse biofyranlegg med silo og mateskrue 

 

 

9. VEDLEGG 2: GENERELT OM ENERGIKJELDER 

Bioenergi 

Bioenergi er en viktig fornybar energiressurs som er lite utnyttet. Biobrenslene kan deles inn i 

fire hovedtyper: 

 Uforedlede faste biobrensler (ved, flis, bark, rivningsvirke)  

 Foredlede faste biobrensler (briketter, pellets, trepulver). 

 Biogass (metangass).  

 Flytende biobrensler (alkoholer, oljer).  

 

Bioenergi har flere anvendelsesområder både i boliger og 

næringsbygg: oppvarming av vann i sentralvarmeanlegg, varmtvann, 

punktoppvarming, (f.eks. pelletskaminer), m.m. 

 

Prisen på de ulike typene biobrensel varierer avhengig av behov for 

forbehandling, kvalitet, foredlingsgrad, transportavstander osv. I 

tabellen nedenfor finnes en grov oversikt over anvendelsesområde 

samt prisnivå og brennverdier for ulike typer uforedla og foredla 

biobrensel. Kjøpes det inn i store mengder og/eller man inngår 

leveringskontrakter over flere år, blir det billigere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi Anvendelsesområde Prisnivå per kWh 

Industriflis, tørr Varme i bygg og fjernvarmeanlegg 12-25 øre 

Skogsflis Varme i bygg og fjernvarmeanlegg 16-20 øre 

Briketter Varme i bygg og fjernvarmeanlegg 22 -35 øre 

Pellets Varme i bolig, bygg og fjernvarme 30 -70 øre  

Tørr ved Punkt-varme i boliger 0-140 øre (60 øre i snitt) 

 

Kostnadseksempel: 

Investering: Kjel for vedfyring inkludert akkumulatortank, tappevannspiral og elkolbe: 

100.000,- 

Energipris ved: 0-100 øre/kWh, snitt om lag 60 øre/kWh  

Komplett pelletsanlegg med brensellager, kjel 200 kW: 900.000,-  

Energipris pellets storkunder: ca 32 øre/kWh. 

 

Økonomi 

Kostnaden for varme fra bioenergi bestemmes av investeringskostnadene, brenselprisen og 

vedlikeholdskostnadene.  
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Gjæringstanker for husdyrgjødsel, Åna 

Biogass 

Biogass blir produsert ved at ulike typer 

karbohydrater i biomassen brytes ned til metan 

og CO2. Andelen metan varierer fra 40 til 70 %, 

avhengig av produksjonsforholdene.  

 

Biogass kan produseres av  

 Husdyrgjødsel 

 Avfall fra næringsmiddelindustrien 

 Kloakkslam i renseanlegg 

 Våtorganisk avfall fra husholdninger 

 Avfallsdeponier 

 

Biogass har tilnærmet samme anvendelsesområder som naturgass. Bruksområder er 

oppvarming av vann i sentralvarmeanlegg, varmtvannsberedning, gassaggregater til kraft-

/varmeproduksjon, prosessvarme og som drivstoff til kjøretøyer. 

 

Prismessig er utnyttelse av biogass ofte kostbart pga store investeringer i forbindelse med 

etablering av råtnetanker eller oppsamlingssystem for gassen og rørledninger fram til 

forbruksstedene. Lønnsomheten er avhengig av stor kundetetthet eller kunder med stort 

forbruk (industri, større bygg og virksomheter). Man må også se på den alternative kostnaden 

for å ivareta avfallet på en annen forskriftsmessig måte. Oppsamling og forbrenning av 

deponigass blir i mange tilfeller pålagt av SFT pga luktproblemer og store klimagassutslipp. 

Det kan da være lønnsomt å utnytte gassen i stedet for å fakle den av. 

 

Biogass har svært ren forbrenning og høy virkningsgrad sammenlignet med ulike biobrensel 

og olje.  

 

Tekniske forhold:  

Spesielle sikkerhetskrav til fyrhus og installasjoner forøvrig. 

 Lettere enn luft, gunstig i fht. fortynning og eksplosjonsfare 

 Ikke giftig 

 1 m
3
 tilsvarer ca 5 -6 kWh. 

 

 

Økonomi 

Gasselskapet har ansvar for og tar kostnaden med rørføring frem til bedriften / bygget.  

Gassprisen til kunde kan variere på grunnlag av mengde og kundens alternative energipris. 

Gasselskapet vil tilby konkurransedyktig energipris i de områder man finner interessante for 

gassleveranser. 
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Klosterenga Borettslag, Oslo 

 

 

 
Solcellepaneler 

 

 

Solenergi 

Det er store mengder solenergi som treffer jorden. I løpet av 

ett år utgjør dette omlag 15 000 ganger hele verdens årlige 

energiforbruk. Den årlige solinnstrålingen i deler av Buskerud 

er i området 1100 kWh/m² pr. år, og på en god skyfri junidag 

omlag 8,5 kWh/m² pr. dag, mens det en overskyet vinterdag 

kan være helt nede i 0,02 kWh/m² per dag. Intensiteten i 

solvarmen varierer fra om lag 1000 W/m² til nær null.   

 

Man kan utnytte solenergien passivt eller aktiv. Passiv 

utnyttelse skjer f.eks. ved innstråling gjennom vinduer. Aktiv 

utnyttelse skjer være ved bruk av solceller eller solfangere. 

 

På oppdrag fra Enova utarbeidet SINTEF og KanEnergi en “mulighetsstudie solenergi” i 

februar 2011.  

 

 Solceller omdanner solenergien til elektrisitet, og har en virkningsgrad på 12-15%. 

Ytelsen ligger på maksimalt 70 - 80 W/m
2
 og 8-900kWh/år. I forhold til investeringene er 

det ikke lønnsomt å utnytte solceller i områder der et elnett er tilgjengelig. I Norge 

benyttes derfor solceller mest på hytter. 

 

 Solfangere omdanner solenergien til varme, via vann eller 

evt. luft. Disse har en virkningsgrad på 85-95 %. Ytelsen er 

maksi-malt ca 600-800 W/m
2
 og 3-700kWh/år. Vann, evt. 

luft, sirkuleres i solfangeren og avgir varme til varmeanlegg, 

varmtvannsberedere og lignende. Solfangere er en relativt 

rimelig investering og kan være et konkurransedyktig 

alternativ til elektrisitet og annen energi. Enovas 

tilskuddsordning til husholdninger omfatter i dag 

solfangere til boliger (20 % støtte, maks 10 000 kr). 

Enova har også støtte til eksisterende større bygg, i 

2010 var investeringsstøtten 61 øre/kWh. 

 

Solfangere kan brukes til oppvarming av vann 

sentralvarmeanlegg og varmtvannsberedning. 

Solenergien kan dekke 30-40% av varmebehovet over 

året, resten må dekkes av en annen varmekilde. 

Lønnsomheten blir best i bygg som har stort 

varmtvannsforbruk hele året eller om sommeren, som 

sykehjem, hotell, badeanlegg, campingplasser og 

lignende, men det finnes eksempler på privatpersoner som har installert solfangere på huset 

sitt og har gode erfaringer med dette. 

 

Økonomi 

Solenergien er helt gratis, så kostnaden for varme fra solfangere bestemmes i det vesentlige av 

tilleggs-investeringene til det ordinære varmeanlegget.  

Mulighetsstudien viser at for eneboliger blir energiprisen 10-15 øre/kWh høyere med 

solenergi, men at man for flermannsboliger, hoteller og varmekrevende formål kommer bedre 

ut.  

http://www.solarnor.no/text/view/3071.html
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Naturgass 

Når naturgass hentes opp fra Nordsjøen kalles den gjerne ”rikgass”, og er en blanding av 

tørrgass og våtgass. Gassen foredles og selges som ”naturgass”.  

Myndighetene satser nå på mer bruk av gass i Norge, til flere formål: gasskraftverk, transport 

og stasjonære formål.  

 

Naturgass er tilgjengelig ved ilandføringsstedene for gass i Norge: Kårstø, Kollsnes og 

Tjeldbergodden.  

Det er etablert distribusjonsnett i Grenland- og Tønsberg -

området basert på naturgass transportert fra Vestlandet.  

 

Prismessig er naturgass gunstig, men store investeringer i 

forbindelse med etablering av gassterminal for et område og 

rørledninger fram til forbruksstedene samt transportkostnader 

for gassen, krever kunder med stort forbruk. (Industri, svært 

store bygg og virksomheter.)  

 

Naturgass har svært ren forbrenning og høy virkningsgrad 

sammenlignet med bioenergi og olje. Naturgass gir 25 % 

reduksjon i utslipp av CO2 i forhold til olje. 

 

Tekniske forhold:  

LNG: Liquified Natural Gas er betegnelsen for flytende, 

nedkjølt Naturgass egnet for transport pr. skip eller bil. I 

gassterminaler gjøres gassen om fra flytende form til 

gassform, slik at den blir egnet for distribusjon i rør og bruk i 

prosesser / forbrenning (lavtrykksgass). Det stilles spesielle 

sikkerhetskrav til fyrhus og installasjoner forøvrig. 

 

 Ikke giftig, brennbar konsentrasjon 5- 13,8 vol % 

 1 kg (væskefase) tilsvarer ca 12,9 kWh. 

 Lettere enn luft, gunstig i fht. fortynning og eksplosjonsfare. 

 

Økonomi 

Gasselskapet har ansvar for og tar kostnaden med rørføring frem til bedriften / bygget.  

Gassprisen til kunde kan variere på grunnlag av mengde og kundens alternative energipris. 

Generelt ligger prisen på naturgass 10-20 øre/kWh lavere enn for propan, men har større 

investeringskostnader. 
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Propangass 

Propan er utvunnet fra olje og kan benyttes til en rekke 

formål: industriprosesser, oppvarming av vann i 

sentralvarmeanlegg, varmtvannsberedning, gasskomfyr, 

peis, grill og strålevarme inne og ute med mer. I tillegg kan 

propan benyttes som drivstoff. Propan har renere 

forbrenning sammenlignet med ved, pellets og olje, men gir 

CO2-utslipp. Propangass og naturgass har mange fellestrekk 

hva gjelder bruksområder og forbrenning.  

Propangass har blitt benyttet av industrien i en årrekke, men 

har i de senere år blitt tilgjengelig for flere formål og 

forbrukssteder. Gasskjeler kan installeres i eneboliger på 

samme måte som oljekjeler, og er etter hvert blitt mer brukt i boligblokker. Gass blir også ofte 

distribuert i gassnett i boligfelt fra et felles, større tankanlegg.  

 

Tekniske forhold:  

LPG - Liquified Petroleum Gas. Våtgass, flytende gass ved moderat trykk og temperatur. 

Egnet for transport og lagring  

 Tyngre enn luft, spesielle sikkerhetskrav til fyrhus, gasstank og installasjoner forøvrig. 

 Ikke giftig, brennbar konsentrasjon 2–10 vol% 

 1 kg (væskefase) tilsvarer ca 12,8 kWh. 

 Kondenserende kjeler med avansert forbrenningsteknologi utnytter mer av varmen i 

gassen (opp mot 110% av gassens nedre brennverdi) 

 Tradisjonell pipe er ikke påkrevd i boliger, røykgassen kan gå ut gjennom yttervegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadseksempel: Boliggassinstallasjon med gasstank, gasskjel til vannbåren varme og 

forbruksvann, inkludert montasje og uttak til gasskomfyr og utegrill: 100-150.000,- 

 

Boliggass på tank koster normalt 40-65 øre pr kWh
3
 inkl. mva.  

Gassprisen justeres månedlig etter internasjonale noteringer på propan. Den avhenger også av 

hvor langt fra nærmeste tankanlegg du bor. 

 

Økonomi 

Kostnaden for varme fra propan bestemmes av investeringskostnadene, propanprisen og 

vedlikeholdskostnadene. Det kreves at bygget har et vannbårent oppvarmingssystem. For 

eneboligformål tilbyr gasselskapet leasing av tanken og tar ansvar for kontroll og vedlikehold 

av alt utendørs utstyr.  

 

                                                 
3 Tall fra boligvarme og shell, juni 2011 
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Oljekjelens oppbygning 

Fyringsolje 

Fyringsolje fremstilles ved raffinering av 

råolje og er ikke en fornybar energikilde. 

Norsk Petroleumsinstitutt mener likevel 

at fyringsoljer har et ufortjent dårlig 

miljørykte. I forhold til importert 

kullkraft er CO2-utslippene vesentlig 

lavere. Svovelinnholdet i lett fyringsolje 

er så godt som fjernet. CO2-avgiften på 

lett fyringsolje er 177 kroner per tonn 

CO2. 

 

Fyringsolje benyttes til oppvarming av 

vann i sentralvarmeanlegg og varmtvannsberedning.  

Oljekjelsystemet består av en sentralvarmekjel med oljebrenner, 

oljetank samt nødvendig automatikk og instrumenter. Bruk av 

oljekjel krever, i motsetning til bruk av for eksempel elkjel, 

tilgang til pipe.  

 

Oljekjeler blir oftest valgt i tillegg til elkjel, for å øke 

fleksibiliteten. Oljekjel blir også bruk som reserve og spisslast i 

fyrrom med biokjele og varmepumpe. 

 

Tekniske forhold:  

 1 l olje tilsvarer ca 10 kWh i teoretisk brennverdi. 

 Gamle oljekjeler har 60-76 % virkningsgrad  

 Nye kjeler har en virkningsgrad opp mot 90 % 

 

 

Kostnadseksempel:  

For boligoppvarming kreves at bygget har et vannbårent oppvarmingssystem 

Investering: Boliginstallasjon med oljetank, oljekjelkjel til vannbåren varme og forbruksvann: 

ca 80.000,- 

Oljepris: Oljeprisen er avhengig av logistikk og avstand til oljeselskapets tankanlegg. Prisen 

er knyttet opp mot en internasjonal prisnotering kalt Platts. Våren 2011 ligger prisen på ca 8,6 

kr/liter levert boligkunde. Dette tilsvarer ca 100 øre/kWh ved en årsvirkningsgrad på ca 85 %. 

Prisene varierer betydelig. For større kunder gis rabatter avhengig av kvantum. 

 

 

 

Økonomi 

Kostnaden for varme fra olje bestemmes av investeringskostnadene, oljeprisen, kjelens 

virkningsgrad og vedlikeholdskostnadene.  
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Hitra vindmøllepark 

 
 

Regulert vassdrag 

Elektrisitet 

Elektrisitet benyttes til de fleste energikrevende 

formål, som belysning, drift av motorer, 

oppvarming og kjøling. Elektrisitet er vanskelig å 

lagre og må derfor produseres når den skal benyttes.  

 

For å produsere elektrisitet kan alle energiressurser 

benyttes, men det er stor forskjell på hvor mye av 

energien vi klarer å omforme til elektrisitet. Det er 

avhengig av energiressurs og teknologi. 

Utnyttelsesgraden kan variere fra nærmere 100 % 

for vannfall til 30 % for kull. All storskala 

elektrisitetsproduksjon blir laget ved hjelp av en 

turbin som snurrer rundt. Turbinen drives rundt ved 

hjelp av f.eks. vanntrykk, damptrykk eller vind. Den er koblet til en generator som produserer 

elektrisitet. 

 

Siden mesteparten av produsert elektrisitet i verden er 

fra ikke-fornybare energiressurser, gir 

elektrisitetsproduksjon meget store utslipp av CO2 og 

andre forurensende utslipp, samtidig som de ikke-

fornybare energiressursene blir brukt opp. Derfor bør 

elektrisitet ideelt sett benyttes til oppgaver der 

elektrisitet er nødvendig som til motordrift og 

belysning. Norge utveksler kraft med utlandet. 

Import/eksport varierer fra år til år, men i et år med 

normal nedbør må vi importere strøm for å dekke vårt 

behov. De siste årene har vi imidlertid hatt overskudd av strøm til eksport. Jo mer vi kan 

produsere av vannkraft jo mer kan vi eksportere av vår miljøvennlige kraft. 

 

I Norge, i motsetning til de fleste andre land, blir elektrisitet også i stor grad benyttet til 

oppvarming av bygninger, enten direkte ved hjelp av panelovner, eller i elkjeler tilkoblet 

vannbårne oppvarmingssystemer. Vi bruker elektrisitet fra varmekraftverk når vi importerer 

elektrisitet. Det er derfor en nasjonal målsetting å redusere vår avhengighet av elektrisitet til 

oppvarming. 

 

Kostnadseksempel:  

Boligoppvarming med vannbårent oppvarmingssystem 

Investering: Elkjel eller dobbeltmantlet bereder: 25.000,- 

Elektrisitetspris:Elektrisitetsprisen bestemmes av kraftpris og nettleie (inkl avgifter).  

Våren 2011 lå elektrisitetsprisen til forbruker rundt 95 - 105 øre/kWh. 

 

Økonomi 

Kostnaden for varme fra elektrisitet bestemmes av investeringskostnader, elektrisitetspris og 

vedlikeholdskostnader.  
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Minikraftverk, Sagfossen, Siljan 

Generator, Sagfossen, Siljan 

  
 

Turbin 

 

Turbin 

Utnyttelse av mindre vannfall 

Økende forbruk, prisutjevning mellom nordiske land og 

begrenset politisk vilje til utbygging av nye kraftverk har 

frem til i dag gitt økende kraftpriser. Dette gjør det 

interessant å vurdere utnyttelse av mindre vannfall. 

Potensialet for utbygging av mindre vannfall i Norge 

hevdes av NVE å ligger et sted mellom 4 - 8 TWh. 

Små vannkraftverk deles inn i tre typer:  

(1000 kW = 1 MW)  

 Mikrokraftverk 0 - 100 kW effekt  

 Minikraftverk 100 til 1000 kW effekt  

 Små kraftverk 1 -10 MW effekt 

 

Behandlingsrutiner – offentlige myndigheter: 

NVE har forvaltningsansvaret for alle typer 

kraftverk. Utbygginger er en omstendelig prosess og 

kommer inn under flere lover, bl.a. 

Vannressursloven, Plan- og bygningsloven, 

Energiloven og Laks- og innlandsfiskloven,. Mikro-

/minikraftverk er normalt så små at de ikke er 

konsesjonspliktige etter vassdragsreguleringsloven, 

men det enkelte prosjekt må vurderes individuelt ut 

fra skadevirkningene. NVE og Fylkesmannen ønsker 

også gjerne befaring i området sammen med en 

kommunal representant før saken behandles. NVE 

innhenter miljøvurderinger av Fylkesmannen i 

utbyggingsområdet. Det er mange ulike eier- og 

brukergrupper (for eksempel landbruk og friluftsliv) 

som har interesser knyttet til vassdragene. Kommunal 

representant må vurdere behov for 

kulturminneregistrering, og om det er behov for utarbeidelse av en reguleringsplan i henhold 

til Plan- og Bygningsloven. Verna vassdrag er spesielt godt beskyttet mot utbygginger.  

 

 

Kostnadene bestemmes av utbyggingskostnadene, de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene 

samt skatter og avgifter. Foruten investeringer i dam/vanninntak, rørgate, bygning, turbin, 

generator, trafo og annen teknisk utrustning, kommer investering i overføringslinje til 

nærmeste innmatningspunkt på distribusjonsnettet og planleggingskostnader. Ved en netto 

kraftpris på 15-20 øre/kWh vil en investering på opp mot 2 kr pr. kWh kunne gi lønnsomhet. 

Våren 2011 ligger netto kraftpris på ca 40-45 øre/kWh. Fra 1. jan. 2012 kan man forvente om 

lag 25øre/kWh i tillegg med Grønne Sertifikater. ( se egen info om dette i kap. 1.2.) 

 

Økonomi 

Inntektene bestemmes av levert mengde elektrisitet og verdien av denne. Levert mengde 

elektrisitet bestemmes av fallhøyde, tap/virkningsgrad og midlere vannmengde gjennom året. 

Verdien av levert elektrisitet (øre/kWh) varierer med markedets tilbud og etterspørsel. 

(Norpool kraftbørs).  
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Varmepumpe 

En varmepumpe henter varme fra omgivelsene og hever temperaturen slik at vi kan 

nyttiggjøre oss denne varmen. Det unike med varmepumper er at de normalt avgir 2-4 ganger 

mer energi i form av varme enn det den tilføres av drivenergi. 

Varmepumpene benevnes etter hvor de henter varme fra og leverer til. Det er tre hovedtyper; 

luft/luft, luft/vann og vann/vann varmepumpe.  

 

Luft/vann og vann/vann varmepumper krever et sentralvarmeanlegg for å avgi varmen igjen, 

noe som gir svært god komfort og energioppdekning. Luftbaserte varmepumper blåser 

varmen ut på et sted i bygget gjennom en vifte og er derfor også egnet for montering i 

eksisterende boliger med elektrisk oppvarming. Vann/vann varmepumpa kan hente lagret 

varme fra avhengig av lokale forhold. Se f eks. www.enova.no for mer informasjon om 

lønnsomhet, fordeler og ulemper med de ulike typene og kjøpsveiledning. 

 

 

For å oppnå god økonomi er det viktig at man har riktig varmekilde, riktig dimensjonert 

varmesystem i bygget og riktig varmepumpe. Varmepumper vil være et enda gunstigere 

alternativ hvis det både er et oppvarmings- og kjølebehov i bygningen. 

 

Prisene på varmepumper kan variere mye i fht. leverandør, system, type, osv. Nedenfor følger 

3 eksempler: 

Varmepumpe 

 

Investering  

 

Energileveranse 

 

Gratis energi  

 

Luft-luft  kr. 25.000  7.000 kWh/år ca 4.000 kWh 

Vann-vann 4 kW  kr. 100.000  15.000 kWh/år ca 10.000 kWh 

Vann-vann 350 kW kr.1.500.000 750.000 kWh/år ca 480.000 kWh 

 

 

Økonomi: 

Kostnadene bestemmes av investeringer og driftskostnader (vedlikehold og drivenergi, dvs 

elektrisitet). 

Besparelsen bestemmes av spart energi til oppvarming og kjøling. 

Pga. varmepumpens investeringskostnader er lønnsomheten svært avhengig av oppnådd 

effektfaktor, dvs hvor mye energi varmepumpen leverer pr tilført kWh i drivenergi. 

 

 

 

http://www.enova.no/
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Pelletsfyrt varmesentral i 

nærvarmenett, Kirkebakken, Horten  

 
Figur 9-1: Kilde: SSB 

 

 
Pelletskjel i varmesentral, 

Kirkebakken 

Fjernvarme / nærvarme 

Fjernvarme og nærvarme omfatter 

distribusjonssystemer for varmt vann. Varme 

produseres i en varmesentral hvor det kan være 

ulike energikilder. Varmt vann sendes til 

kundene i rør nedgravet i bakken. Hos hver 

kunde er det som regel et eget rom der utstyret 

for fjernvarmetilkoblingen står. I denne 

kundesentralen er det en varmeveksler der 

kundens vann varmes opp av fjernvarmevannet, 

og fordeles til kundens oppvarmingssystem og 

varmtvannsberedere. Kundesentralen erstatter 

egen kjelutrustning og gir derfor betydelig 

lavere investering. 

 

Fjernvarme gir lokale og globale miljøgevinster, 

ved at el- og oljefyring kan erstattes av mer 

miljøvennlig energi. Det er enklere å utnytte 

disse kildene i et stort anlegg som kan drives med god 

oppfølging enn lokalt for de enkelte bygg. De lokale 

miljøgevinstene er redusert utslipp av nitrogenoksider 

(NOx), svoveloksider (SOx) og støv/sot. De globale 

gevinstene er primært knyttet til redusert utslipp av 

klimagassen CO2 ved at fjernvarme stort sett er basert på 

bruk av fornybare energiressurser.  

 

Lønnsomheten for et fjernvarmenett bestemmes i 

hovedsak av kundetettheten. Man ønsker å kunne levere mest 

mulig varme med kortest mulig rørnett. Andre faktorer som 

påvirker lønnsomheten er kostnaden for produksjon av varmen 

og prisen på de brensel man skal konkurrere mot (olje og el).  

 

For større fjernvarmeområder gis det konsesjon til 

fjernvarmeselskapet. Grensen er 10 MW. Alle som etablerer seg 

i fjernvarmeområdet kan få tilknytningsplikt dersom kommunen 

krever det i henhold til PBL §66a.  

 

 

 

 

Økonomi 

Varmeprisen i et fjernvarmenett skal etter energiloven være konkurransedyktig i forhold til 

kundens alternative energikostnader, som oftest olje- og elprisene. Varmeprisen blir ofte 

beregnet som et gjennomsnitt av olje- og elprisen i perioden. 

Ved tilknytning til fjernvarmenettet vil kunden bli spart for kostnaden med eget fyrhus. 
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Esso Slagentangen har mye spillvarme   

Herøya Industripark har mye 

spillvarme 

Spillvarme 

Bedrifter som har energikrevende prosesser har ofte overskudd av varme (spillvarme). Det 

samme gjelder f. eks kunstisbaner, som må bli kvitt mye varme. Denne varmen kan benyttes 

lokalt eller i et fjernvarmenett. 

Temperaturnivået på spillvarmen varierer mye, avhengig av type prosess. Den kan ligge 

mellom 20 og 120 grader. Dersom temperaturnivået ikke er tilstrekkelig til å benyttes direkte, 

kan man benytte en varmepumpe for å heve varmen til ønsket nivå. 

Spillvarme kan være enten luftbåren eller vannbåren. For å distribuere varmen til ønsket 

forbrukssted må den samles i bedriften og som oftest overføres til vann i varmevekslere for 

distribusjon i fjernvarmenett. 

Utnyttelse av spillvarme er miljøvennlig. Varmen er jo allerede produsert og kan erstatte 

annen energiproduksjon fra f.eks. olje eller el. Det er imidlertid en usikker energikilde. 

Dersom man bygger et fjernvarmenett basert på spillvarme, må man være forberedt på at 

produksjonen av spillvarme kan endre seg på sikt. Dersom produksjonen faller helt bort, må 

man investere i en ny varmesentral for fjernvarmenettet. 

Spillvarmen i seg selv er allerede produsert og i prinsippet ”gratis”. Det vil imidlertid være 

nødvendig å gjøre investeringer internt i bedriften, samt å investere i et distribusjonssystem, 

ut til kundene, som oftest et fjernvarmenett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Varmeprisen fra spillvarme skal konkurrere med kundens alternative energikostnader, som 

oftest olje- og elprisene. Varmeprisen blir ofte beregnet som et gjennomsnitt av olje- og 

elprisen i perioden. 

Ved tilknytning til fjernvarmenettet vil kunden bli spart for kostnaden med eget fyrhus 
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Legging av vannbåren 

gulvvarme 

  
Radiator 

Vannbåren varme 

Et vannbårent oppvarmingssystem gir stor fleksibilitet. Man kan benytte alle kjente 

energikilder. Både solvarme, varmepumpe, biobrensel, olje, gass, 

fjernvarme og elektrisitet er aktuelle energikilder i en varmesentral 

for vannbåren varme. Dersom man har flere energikilder til 

disposisjon kan man til enhver tid benytte den energikilden som er 

rimeligst. 

 

Når det gjelder vannbåren varme skiller man gjerne mellom høy- 

og lavtemperatur varmesystemer. I et system med høye 

temperaturer (60-80 grader) benytter man gjerne radiatorer eller 

varmluftsvifter som varmekilder. I et lavtemperatur anlegg (25-40 grader) benytter man gulv-, 

vegg-, eller takvarme. Man har da store varmeflater som er skjult i konstruksjonen. Det finnes 

også lavtemperatur radiatorer med større varmeflate. 

 

Fordeler med lavtemperatur varmeanlegg: 

 Fleksibel møblering 

 Ingen berøringsfare, ingen støvforbrenning 

 Godt egnet ved bruk av fornybare energikilder som 

solvarme og varmepumper 

 Godt inneklima og god komfort 

 

For å oppnå god komfort og lavt energiforbruk er det viktig å ha 

riktig styringssystem for varmeanlegget. Anlegget deles opp i 

ulike soner som styres uavhengig av hverandre. Dersom det kreves en rask regulering av 

varmen bør man ikke legge varmerør i tunge konstruksjoner som trenger tid for oppvarming 

og nedkjøling. 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Kostnadene for et vannbårent varmeanlegg er større enn for tradisjonelle panelovner. Et 

vannbårent varmeanlegg er imidlertid en forutsetning for å kunne utnytte rimeligere 

energikilder (olje, uprioritert el, varmepumpe eller bioenergi) og kan således redusere byggets 

driftskostnader. 

Hvor stor besparelsen blir avhenger av hvor høy elektrisitetsprisen blir i fremtiden, 

sammenlignet med andre energikilder som kan benyttes i sentralvarmeanlegget. 
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10. Vedlegg 3 Faktaopplysingar 
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11. Vedlegg 4 Referanseliste 

 

Referanser 

 

1. Statistisk Sentralbyrå (SSB) www.ssb.no 

2. Vest-Telemark Kraftlag AS  

3. Veileder for lokale energiutredninger 

4. REN mal for lokale energiutredninger 

5. Energi- og kraftbalansen mot 2020, NOU 1998 

6. Energimeldingen, St.meld. 29 1998-1999 

 

7. Enova SF www.enova.no 

8. Telemark Skogselskap  

9. AT skog 

 

http://www.ssb.no/
http://www.enova.no/

