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Til Midt-Telemark og Nome kommuner v/ ordførerne 

PILOTPROSJEKT: ENERGIBRUK I EKSISTERENDE BYGG 

Formålet med dette prosjektet er å skaffe til veie mer elektrisk energi til elektrifisering av samfunnet. 
Dette kan skje ved å spare og produsere mer elektrisk energi. I vårt prosjekt har vi fokusert på 
installering av varmepumper og solcelleanlegg. 

Bakgrunn og hensikt  

Midt-Telemark omfatter Nome kommune og den nye Midt-Telemark kommune. Til sammen bor det 
om lag 17 000 innbyggere i disse to kommunene. 

Vi forstår det slik at kommunene ønsker samarbeid med organisasjoner og næringsliv for å nå mål 
som er uttrykt i kommunale planer. Jamfør samfunnsdelen av kommuneplanen for Midt-Telemark 
kommune. Her heter det 

Gjennom fire satsingsområde som bygger på visjonen “Vi skaper framtida saman”, skal vi 
utvikle både lokalsamfunnet og kommunen som organisasjon. 

Innbyggerne i Midt-Telemark både kan og bør engasjere seg på en mer aktiv og positiv måte når det 
gjelder å skaffe til veie mer elektrisk energi. Det finnes nokså enkle tekniske løsninger som gjør at 
nesten alle kan bidra uten store ekstra kostnader.  

Lokale tiltak kan utgjøre et betydelig supplement til større nasjonale klimastrategier. Vi tror også at 
tiden arbeider for oss, og at det fremover vil bli større forståelse ute blant folk når det gjelder 
energiøkonomisering.  

Vi ønsker å få etablert en prøveordning i Midt-Telemark med «miljøtilskudd». Prøveordningen skal 
innebære at det etter søknad kan bli gitt økonomisk støtte tilsvarende merverdiavgiften ved 
installering av en «miljøpakke» i eksisterende bygg. Denne miljøpakken gjør det mulig ved hjelp av 
solcelleanlegg å produsere elektrisk energi til eget bruk, lade elbil og selge overskudd av strøm til et 
energiverk. Sammen med riktig bruk av varmepumpe vil dette redusere den totale energibruken. 
Samfunnet sparer energi, og belastningen på strømnettet blir redusert.  

Riktig bruk av varmepumpe innebærer at man bruker varmepumpe sammen med vedfyring, slik at 
varmepumpen ikke trenger å være i full drift hele tiden. 

Næringslivet i Nome og Midt-Telemark kommuner er variert, med industri, landbruk og turisme. I 
tillegg finner vi her sørvisnæringer som dekker et større distrikt. Universitetet i Sørøst-Norge, 
Campus Bø har om lag 2 650 studenter. Gjennom mange år har kommunene dessuten hatt et godt 
utviklet interkommunalt samarbeid. Energiverk er felles for området.  

Kommunene stiller seg positive til samarbeid med næringsliv og lokale organisasjoner når det gjelder 
dette prosjektet. 

Kort om Midt- Telemark Seniorlæring  

Midt-Telemark seniorlæring har ca. 250 aktive, samfunnsengasjerte medlemmer på 60+. Vår base er 
Nome og Midt-Telemark kommuner. Vi ønsker å bidra til utvikling av kunnskap, samfunnsopplysning 
og sosialt samvær, og tilbyr foredrag, kurs, studieringer og reiser. Foredragene finner sted på 
Gullbring hver siste mandag i måneden. Foreningen er partipolitisk og livssynsmessig nøytral.  

Seniorlæring har undergrupper som fordyper seg i forskjellige fagområder. Én av disse er Klima- og 
miljøgruppa, som i forståelse med styret i Seniorlæring har tatt initiativet til og gjennomført arbeidet 
med dette prosjektet. Arbeidet omfatter også brosjyren «Rettleiing om lokale klima- og miljøtiltak», 
som er omtalt nedenfor. 
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Våre strategier er :  

• Å engasjere innbyggerne når det gjelder lokale miljøtiltak 

• Å vise at omleggingen ikke blir så stor som man lett kan få inntrykk av 

• At det med våre løsninger er mulig å skaffe til veie mer elektrisk energi – med sparing og 
egen produksjon – dersom tiltakene vi foreslår blir likestilt økonomisk med andre løsninger 

Hva har vi  gjort  til  nå? 

Bakgrunn 

Flere av medlemmene i miljøgruppa har selv tatt i bruk kjent teknologi for å gjøre sine boliger mer 
miljøvennlige, først og fremst med fokus på klimatiltak. Dette er gjort ved at man har tatt i bruk kjent 
teknologi i form av varmepumper og solcelleanlegg. Riktig brukt gir varmepumpene mer 
energieffektiv oppvarming. Solcelleanleggene produserer strøm til eget bruk og gir muligheter for 
salg av strøm til energiverket (MTE). I tillegg får man mulighet for delvis å kunne lade elbil med 
egenprodusert strøm. 

Arbeidsmåte 

I prosjektet har vi samarbeidet med lokalt energiverk (MTE) og leverandørene Bø Installasjon AS og 
Elektropluss Telemark AS. 

Gjennom leverandørene har vi fått kjennskap til hvilke huseiere i vårt område som har fått montert 
solcelleanlegg. Disse har blitt kontaktet og spurt om de var villige til å gi oss informasjon om anlegget 
(kapasitet, ytelse, mv.). Vi har så levert ut et enkelt spørreskjema. I alt har eierne av 11 anlegg svart. 
Denne informasjonen har blitt sammenstilt og satt inn i en tabell, og dette utgjør grunnlaget for vår 
brosjyre «Rettleiing om lokale klima- og miljøtiltak», som ligger vedlagt dette brevet. Denne 
brosjyren er delt ut til om lag 8 000 husstander i Midt-Telemark-området. 

Konklusjoner 

• Det er kjent at rett bruk av varmepumper vil redusere bruken av elektrisk energi til 
oppvarming med 2/3. Her bygger vi på erfaringer gjort av andre brukere, og på informasjon 
fra leverandører. 

• Med de strømpriser vi har sett i det siste er det privatøkonomisk lønnsomt å ta i bruk denne 
teknologien. 

• Egenprodusert solcelleenergi vil også være lønnsom, om enn marginalt, hvis man kan selge 
overskuddsenergi til energiverket. Gode solforhold er en forutsetning. 

• MTE er villig til å kjøpe overskuddskraft fra private solcelleanlegg til en pris av kr 1 per kWh, 
begrenset oppad til 5 000 kWh per år per abonnent. Samlet sett vil dette gjøre solcelleanlegg 
lønnsomme. Det er en forutsetning at det gis tilskudd tilsvarende betalt mva. for kostnadene 
i forbindelse med kjøp og montering av hele pakken (varmepumpe, solcellepanel, elbil-lader 
og eventuelt spenningsvern). 

Hvilket potensial  har sparing og egenproduksjon?  

I avsnittet «samandrag» i vår brosjyre har vi skrevet: 

Ved å installere både varmepumpe og solcelleanlegg blir det stor miljøgevinst. 

Om ein huseigar brukar 25 000 kWh per år, kan ei varmepumpe redusere straumforbruket med 
om lag 10 000 kWh. Her føreset vi at 2/3 av straumen blir nytta til oppvarming, og at ei 
varmepumpe vil redusere den straumen som vert nytta til oppvarming, også med 2/3. Dette 
føreset at varmepumpa dekker heile oppvarmingsbehovet i huset. I tillegg vil solcelleanlegget 
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produsere 5 000 til 10 000 kWh per år, og huseigaren vil såleis bidra med ein miljøgevinst på 
mellom 15 000 og 20 000 kWh per år. 

Solcellepanelene dekker fra 35 til 70 kvadratmeter. Videre: 

Dersom vi reknar med at det er 6 000 bygg i Midt-Telemark, (tal på bygg lik talet på 
renovasjonsabonnentar) som kan bidra med varmepumpe og solcelleanlegg, vil miljøgevinsten 
samla sett bli på mellom 90 og 120 GWh per år. Til samanlikning leverer Midt-Telemark Energi 
250 GWh straum per år. Det er ikkje realistisk at det vert montert varmepumper og 
solcelleanlegg i eit omfang som her er nemnt, men det syner potensialet ved bruk av denne 
teknologien. 

Potensial  på landsbasis  

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det i vårt land 4,2 millioner bygg. Av dette er 1,5 million eneboliger, 
0,5 million er hytter og fritidshus og 1,8 million er driftsbygg og andre mindre bygg. 

 Det er minst 2 millioner huseiere i Norge. Samlet sett for landet gir dette et stort potensial for 
energisparing – i tillegg til bedre privat økonomi for den enkelte. Er det mulig å gjøre disse huseierne 
til miljø- og klimavernere, ved at de tar i bruk teknologien beskrevet ovenfor?  

Anlegg av typen som er brukt i eksemplet i vår «veileder» vil kunne gi en gevinst beregnet til mellom 
15 000 og 20 000 kWh per hus og år. Blir det installert varmepumper og solcelleanlegg på halvparten 
av hustakene, vil det gi en gevinst i form av spart elektrisk energi på mellom 31 TWh og 42 TWh, noe 
som tilsvarer vel en firedel (28 %) av samlet produksjon av elektrisk kraft i landet vårt.  

Dette viser det teoretiske potensialet. Skulle imidlertid bare en halvpart av huseierne ta i bruk slike 
anlegg, ville det likevel gi en betydelig gevinst. 

Til sammenlikning: Vindkraft dekker nå om lag 4 % av samlet energiproduksjon nasjonalt. 
Ferdigstilling av vindkraftproduksjonsanleggene som er påbegynt vil gi 12 TWh, eller om lag 8 % av 
dagens energiproduksjon. 

Til sammenlikning: To millioner solcelleanlegg som produserer 8 000 kWh per år gir 16 TWh, 
tilsvarende 12 % av årlig produksjon. 

Nasjonale strategier for klima- og miljøtiltak  

Elektrifisering av transport, og av deler av industrien, er en nasjonal strategi for å få ned utslippene 
av klimagasser. For å få dette til må det skaffes til veie mer elektrisk kraft, eller spares inn på bruken 
av elektrisk kraft på andre områder. 

Ut fra vår kunnskap er det slik at Enova fra 1. april 2020 vil redusere støtten til tiltak innenfor 
boligtiltak og mindre bygg. Det virker som om det er større prosjekt som nå skal prioriteres. Videre 
registrerer vi at utbygging av vindkraft på land møter motstand både lokalt og i nasjonale politiske 
organ.  

På bakgrunn av dette mener vi at man grundig bør vurdere å ta i bruk varmepumper og 
solcelleteknologi som en strategi for å nå nasjonale klimamål. 

Fordeler :  

• Positive holdninger blant folk flest når det gjelder å spare strøm vil bidra til at mer elektrisk 
energi kan erstatte fossile brensler. 

• Lokale løsninger gir positive lokale økonomiske virkninger. 

• Bruk av egenprodusert energi vil i mindre grad belaste overførings -og fordelingsnettet. 
Overføringskostnader er om lag like store som kostnader knyttet til produksjonsanleggene.  

• Produksjon av strøm der den skal brukes er fornuftig, pga. mindre energitap i nettet. 
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• Med stigende priser på strøm kan solcelleteknologien i fremtiden bli lønnsom uten 
statsstøtte. 

• Nasjonal satsing på dette området kan, sammen med systematisk samling av erfaringer, 
bidra til å forbedre teknologien og gi større virkninger enn det vi har registrert i våre 
eksempler. 

• I 2019 var Norge nettoimportør av elektrisk energi. Med utgangspunkt i dette vil en strategi 
for langsom utvikling av lokale løsninger trolig kunne være gunstig for samfunnet. Dette vil gi 
tilgang på ny kraft etter hvert som behovet for ny elektrisk kraft øker. Vi vil da unngå fall i 
prisene på grunn av overproduksjon når nybygde store anlegg blir tatt i bruk. Dermed vil vår 
strategi sannsynligvis kunne medvirke til en jevn og riktig prisutvikling for strøm. 

Ulempe: 

• Ujevn lokal produksjon kan muligens skape utfordringer for strømnettet. 

Forsøksområdet Midt-Telemark 

 Våre kommuner burde kunne ha gode muligheter for å bli akseptert som et prøveområde for 
implementering i større skala av denne teknologien.  

Det kan skje ved at Staten gir Enova anledning til å yte tilskudd på 25 % (tilsvarende mva.) i 
tilknytning til etablering av denne typen anlegg. Disse fire elementene bør inngå: Varmepumpe, 
solcellepanel, ladekontakt for strøm til elbil og eventuelt tilpassing av sikringsskap med 
spenningsvern. Hvor mye av dette som den enkelte huseier ønsker å gå til anskaffelse av, må få være 
fleksibelt. 

Prøveperioden for prosjektet bør være minst fire år. 

Oppfølging 

Effekten av tiltakene bør evalueres kontinuerlig. 

Det bør etableres en oppfølgingsordning, gjerne tilknyttet en lokal organisasjon. Dette kan være for 
eksempel en kommune, eller et energiverk, eller et universitet. For USN Campus Bø, som har flere 
relevante studieretninger innenfor fagområdet, vil en slik tilknytning til prosjektet kunne ha stor 
verdi. I tillegg ville en faglig forbindelse med USN kunne ha stor nytteverdi for prosjektet. 

Eksperimentering i forbindelse med montering av solcellepanelene, eventuelt også med justering, 
plassering og bevegelighet, bør inngå i forsøket. Dette med hensikt på å øke panelets effektivitet. 

Krav til dem som får støtte bør være at det skal legges fram informasjon om kostnader og virkning, og 
at det gis adekvat informasjon i en periode på for eksempel fire år. Dette vil være informasjon som 
kan gi grunnlag for videre politikkutforming på området. 

Avslutning 

Når det gjelder å skaffe til veie mer elektrisk energi for samfunnet, er prosjektet som her er skissert 
per i dag trolig det mest økonomisk gunstige alternativet. Det vil selvfølgelig ikke erstatte andre 
måter å løse våre klimautfordringer på, men vi mener det er verdt å ta i bruk denne løsningen i et 
geografisk avgrenset område som et prøveprosjekt. 

En forsøksordning vil også øke kunnskapen om energiteknologi lokalt. Prosjektet vil ha stor 
overføringsverdi til andre områder. 

Prosjektet vil ikke gi kommunene direkte økonomiske forpliktelser. 
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Konklusjon 
Midt-Telemark seniorlæring oppfordrer Nome og Midt-Telemark kommuner, i tillegg til MTE, til å 
stille seg bak en søknad til Enova om en prøveordning som skissert ovenfor. 

 

 

Midt-Telemark, 5. februar 2020. 

 

Per Harald Hermansen 

Styreleder i Midt-Telemark seniorlæring 2019-2020 

 

 

For Klima- og miljøgruppa i Midt-Telemark seniorlæring  

 

Peder Rekkedal    Pål Toreid    Arne Myhre 

  (sign.)  

 

Vedlegg:  

• Brosjyren «Rettleiing om lokale klima- og miljøtiltak»  


