
Forum: 2011.02.10 Energimøte Inderøy kommune

Referat fra: Energimøte Inderøy kommune

Møtested: Inderøy

Møtedato: 10.02.2011 Møteleder:

Tid: 1300- Referent:

Deltakere:
Fra Inderøy kommune:
Ole Tronstad
Karstein Kjølstad
Gunnar Winter

Fra NTE Nett AS:
Stein E. Eilertsen
Finn-Åge Søråsen (RG-prosjekt AS)

Saksnr.

01 Innledning
Ordfører Ole Tronstad
en kort orientering om at Inderøy og Mosvik kommuner slår seg sammen til ny kommune 
som får navnet Inderøy med nytt kommunenummer 1756 fra 01.01.2012. Neste 
energiutredning vil derfor være for ny 

Ordføreren ga ordet videre 
kommunen for bl.a. å presentere den lokale energiutredningen

Prosjektleder Stein Eilertsen orienterte om hensikten med 
som ville bli gjennomgått. NTE Nett AS vil som vanl
orientere generelt om 

02 Bakgrunn for energiutredningen og innhold i rapporten
Eilertsen orienterte om bakgrunn for
(Energilovens § 5B-1) og om hvorfor det arrangeres energimøte med kommunen
energiutredningen for kommune

Innholdet i utredningene er i hovedsak som tidligere år, men med enkelte justeringer
bl.a. er en del generell tekst som har vært med i tidligere utredninger, nå tatt ut. 

Det understrekes at energiutredningen er et informasjonsgrunnlag og ikke en plan. 
Utredningen vil være et viktig grunnlagsmateriale for den kommunale Klima
energiplanen. Et langsiktig mål er som før kostnadseffektive og miljøvennlige 
energiløsninger.

Kommunen bør i tillegg være 
og Energiloven med krav om energiattest og energimerking for alle større bygg
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Energimøte Inderøy kommune

Møteleder: Ole Tronstad Ref.dato:

Referent: Finn-Åge Søråsen Sak/dok:

Arkivnr.:

prosjekt AS)

Kopi til:

Sak

ønsket velkommen til energimøte med Inderøy kommune, og ga 
en kort orientering om at Inderøy og Mosvik kommuner slår seg sammen til ny kommune 
som får navnet Inderøy med nytt kommunenummer 1756 fra 01.01.2012. Neste 
energiutredning vil derfor være for ny sammenslått kommune. 

videre til NTE Nett AS som hadde bedt om et energimøte med 
kommunen for bl.a. å presentere den lokale energiutredningen. 

Stein Eilertsen orienterte om hensikten med energimøtet og om hvilke tema 
m ville bli gjennomgått. NTE Nett AS vil som vanlig presentere energiutredningen

orientere generelt om nettselskapet og nettvirksomheten. 

Bakgrunn for energiutredningen og innhold i rapporten  v/Stein Eilertsen
Eilertsen orienterte om bakgrunn for at det gjennomføres lokale energiutredninger 

1) og om hvorfor det arrangeres energimøte med kommunen
kommunen presenteres. 

Innholdet i utredningene er i hovedsak som tidligere år, men med enkelte justeringer
bl.a. er en del generell tekst som har vært med i tidligere utredninger, nå tatt ut. 

Det understrekes at energiutredningen er et informasjonsgrunnlag og ikke en plan. 
Utredningen vil være et viktig grunnlagsmateriale for den kommunale Klima

Et langsiktig mål er som før kostnadseffektive og miljøvennlige 

Kommunen bør i tillegg være oppmerksom på nye bestemmelser
og Energiloven med krav om energiattest og energimerking for alle større bygg
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Ref.dato: 11.02.2011

Sak/dok: 200600192-142

Arkivnr.: 310/STE

energimøte med Inderøy kommune, og ga 
en kort orientering om at Inderøy og Mosvik kommuner slår seg sammen til ny kommune 
som får navnet Inderøy med nytt kommunenummer 1756 fra 01.01.2012. Neste 

et energimøte med 

møtet og om hvilke tema 
ig presentere energiutredningen og 

v/Stein Eilertsen
at det gjennomføres lokale energiutredninger 

1) og om hvorfor det arrangeres energimøte med kommunen hvor 

Innholdet i utredningene er i hovedsak som tidligere år, men med enkelte justeringer, 
bl.a. er en del generell tekst som har vært med i tidligere utredninger, nå tatt ut. 

Det understrekes at energiutredningen er et informasjonsgrunnlag og ikke en plan. 
Utredningen vil være et viktig grunnlagsmateriale for den kommunale Klima- og 

Et langsiktig mål er som før kostnadseffektive og miljøvennlige 

i Plan- og bygningsloven 
og Energiloven med krav om energiattest og energimerking for alle større bygg.



2

Statistikk og prognoser over energiforbruk er nå basert på statistikk fra SSB (unntatt for 
ved i husholdningene hvor egne tall er benyttet for årene 2005-2007). NVE sin oversikt 
over potensialet for småkraftverk som har vært med i tidligere utredninger er nå tatt ut.

03 Gjennomgang av energiutredningen v/Stein Eilertsen
Den lokale energiutredningen for 2010 inneholder de samme hovedpunkter som 
tilsvarende utredninger for tidligere år, men med oppdaterte forbrukstall og prognoser. I 
tillegg er det nå tatt med en figur som viser kommunens eget elektrisitetsforbruk fordelt 
på energibrukerkategorier.

Fra presentasjonen nevnes følgende:
 Viktig med koordinering mellom lokal energiutredning som er hjemlet i Energiloven 

med forskrift og kommunal klima- og energiplan som er hjemlet i Plan- og 
bygningsloven. Energiutredningen kan inngå i klima- og energiplanen, og NTE Nett 
kan da evt. bistå kommunen i dette arbeidet når det gjelder statistikk og prognoser 
for stasjonær energibruk og alternative energiløsninger.

 Det er god kapasitet i nettet og god leveringskvalitet med lite avbrudd (99,95 % 
tilgjengelighet). Dette er noe dårligere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag.

 Prognoser er basert på beregnet utvikling i folketall (middels nasjonal vekst fra SSB).
 Gjennomsnittlig energiforbruk i husholdningene er 20,8 GWh/år pr. husholdning som 

er på nivå med gjennomsnittet i fylket. 
 NTE Nett legger opp til å øke andel kabel. Det vil imidlertid normalt ikke bli lagt inn 

kabel på kortere delstrekninger med luftlinje i begge ender. Ved nye anlegg vil kabel 
bli vurdert.

 Det er viktig at det settes av plass til nettstasjoner og andre nødvendige installasjoner 
i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. NTE Nett ønsker å bli kontaktet 
tidlig når slike planarbeider gjennomføres.

Fra kommunen ble det gitt følgende kommentarer:
 Biobrensel dekker ca 1.600 GWh/år til sammen innen helse- og sosiale tjenester og 

undervisning (ca halvparten på hver). 
 Sandvollan skole har varmepumpe basert på jordvarme.
 Det er montert driftsovervåking som registrerer energibruken i kommunale bygg.
 Potensialet for tidevannskraft i Straumen og Skarnsundet bør tas med som alternative 

energikilder. Det er bl.a. gjort utredninger i regi av NTNU som vurderer mulighetene i 
Straumen. I Skarnsundet er det svært stort energipotensial.

 Kommunen vil vurdere å utarbeide en egen utredning om vindkraft.
 Det foregår vurderinger om produksjon av gjødselgass og levering til Sundnes.
 Kommunen har som målsetting å ha minst 40 % andel av ny fornybar energi i nye 

kommunale bygg.

Inderøy og Mosvik skal slås sammen til én kommune, og de to kommunene vil snarest 
avklare om det skal utarbeides en felles Klima- og energiplan allerede i løpet av 2011, og 
om kommunene ønsker at arbeidet med oppdatert lokal energiutredning for den nye 
kommunen skal koordineres med klima- og energiplanen. Neste energimøte kan da bli 
allerede til høsten. Felles rapport for lokal energiutredning og klima- og energiplan kan 
eventuelt utarbeides (prøveprosjekt for NTE Nett).

04 Avslutning  
Referat fra møtet vil bli sendt kommunens kontaktperson for lokale energiutredninger 
(Karstein Kjølstad), og lagt ut på NTE sin hjemmeside.

Det foreslås videre at det legges inn en link fra kommunenes hjemmeside til NTE sin 
hjemmeside hvor den lokale energiutredningen og møtereferatet finnes.

Møteleder/ordfører takket for møtet. 


