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Korleis kan ein både spare straum og bidra til å redde klimaet? 

Rettleiing om lokale klima- og miljøtiltak. 

Miljøgruppa i Midt-Telemark Seniorlæring v/ Peder Simon Rekkedal og Arne Myhre 

I miljøgruppa i Midt-Telemark Seniorlæring har spesielt 3 

personar arbeida med eit prosjekt rundt lokale klima- og 

miljøtiltak. Det har vore Peder Simon Rekkedal, 

bygningsingeniør frå Vestlandet, mest kjent som rådmann 

i Sauherad kommune i mange år. Veldig interessert i 

lokalhistorie, men elles engasjert innanfor ei rekke emne, 

såleis også miljø og klima. Så har me bøheringen Arne 

Myhre, førstelektor emeritus ved USN, og mangeårig 

realfaglektor ved VGS i Bø. Høgt skatta forelesar og lærer, 

og dertil medforfattar i tre vitskapelege artiklar som til og 

med vart refererte i FNs klimarapport i 2007! 

Samfunnsmedisinar og kommunelege Pål Toreid har og 

vore med, men han har like godt reist til Grønland for å 

hjelpe til der!  

Gruppa har hatt som utgangspunkt «korleis tenke globalt 

og handle lokalt?»  

For å nå dei klimamåla ein stort sett er einige i at må nåast innan 2030, må utsleppet av 

drivhusgassar reduserast med 40 %! I 2015 vart 53 % sluttforbruket av energi i Noreg dekt med 

fossekraftbasert elektrisitet og ca. 44 % med fossilt materiale (kol, olje og gass).  

Overgang frå fossile energiberarar til elektrisitet kan generelt skje ved at me sparer på bruken av 

elektrisk energi, eller ved at me produserer meir ved hjelp av fornybar energi som sol, vind, bioenergi 

og småkraftverk. Bioenergi (trevirke og anna biodrivstoff) kan òg nyttast direkte. Hydrogen kan også 

vera eit alternativ, men krev mykje elektrisk energi i produksjonen. 

Solenergi kan best og enklast utnyttast ved solcelleanlegg. Solcellene har mellom anna den fordelen 

at dei er meir effektive pr. soltime ved kaldt, klart vær med snø på bakken, sjølv om sola står lågt og 

soldagen er kort! Om sommaren får ein naturlegvis mykje meir lys, og med det meir produksjon av 

energi, og eit overskot. Overskotet kan ein selja. Midt-Telemark energi (MTE) har lova å kjøpe dei 

fyrste overskotts-kilowattimane for ei krone pr. stykk, noko som må seiast å vera ein god avtale! 

Energirekneskapen ved solcellepanel er imponerande, sjølv under våre himmelstrok! Men skal ein ha 

drivverdig nytte av solceller, må ein ha gode solforhold der ein har solcelleanlegget. Sjølv om ein 

reknar med at det gjeng med ein del energi ved produksjon, transport og montering av 
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solcelleanlegga, vil dette være «tent inn att» på om lag to år. Etter det vil ein kunne ha ein 

nettoproduksjonsgevinst i ca. 30 år! Den reint økonomiske rekneskapen er ikkje fullt så imponerande 

som med varmepumper, men er likevel god over tid, og vil verte betre med høgare straumpris.  

Den enklaste løysinga er nok i dag ulike former for varmepumper.  Ein kan hente energi (varme) frå 

utelufta eller grunnvatnet og tilføre det til lufta i huset eller til vatn ein nyttar til oppvarming og /eller 

tappevatn. For ei luft-til luft-varmepumpe får ein igjen tre gonger så mykje energi til oppvarming som 

ved å bruke panelomnar. Varmepumpa hentar dobbelt så mykje energi frå utelufta som den energien 

me «matar» pumpa med (altså straum frå energiverket eller straum frå eigen produksjon). 

Rekneskapen blir slik: 1 del energi inn i varmepumpa frå straumnettet + 2 delar energi henta frå 

utelufta = 3 delar energi (varme) inn i huset. Varmepumpa sender ikkje uteluft inn i huset, men 

resirkulerer innelufta. Ho verkar som «eit kjøleskåp i revers». 

Kostnadane ved ulike løysingar varierer frå 15 000 til 30 000 for varmepumper til eit vanleg hus. 

Verkeleg store solcelleanlegg kjem på fleire hundre tusen, men for ein privatbolig kjem ein ut på frå 

50 000 til 100 000. Det finst ulike stønadsordningar for solcelleanlegg. Med dagens straumprisar kan 

varmepumper tenast inn att på 3-5 år, mens ein med solcelleanlegg treng omlag 18 år. Men dersom 

prisen på energi går opp, vil inntjeningstida bli kortare. 

Den teoretiske energigevinsten ved å installere både varmepumpe og solcelleanlegg i ein einebustad 

ligg på 15 000-20 000 kWh (kilowattimar) pr. år.  For Midt-Telemark og Nome kommunar samla vil 

det teoretisk kunna nå opp i 90-120 GWh (millionar kilowattimar) pr. år. Til samanlikning omset MTE 

250 GWh pr. år! For heile lendet, med 4,2 millionar einebustader, vil potensialet teoretisk vera, om 

ein reknar med at halvparten av bustadane kan nytte dette, 30-40 TWh (milliardar kilowattimar) pr. 

år! Vårt totale forbruk av elektrisk energi pr. år ligg på om lag 150 TWh! Da byrjar det å smake fugl! 

Dei som vil vite meir, kan lese om det i ei flott brosjyre miljøgruppa har laga.  Den vert delt ut til 

husstandane i båe kommunane. 

         Halvor Langåsdalen 
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