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Forord 
 
Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og 
trådte i kraft 1.1.2003. Det er områdekonsesjonæren med ansvaret for den alminnelige 
elektrisitetsdistribusjonen som er pålagt å utarbeide og jevnlig oppdatere og offentliggjøre en 
utredning for hver av kommunene i sitt konsesjonsområde. 
 
Trollfjord kraft, har som områdekonsesjonær for Hadsel kommune, tidligere valgt å 
koordinere og utføre arbeidet selv. Denne oppdateringen er gjort av COWI AS på oppdrag fra 
Trollfjord kraft.  
Vinteren 2003/2004 startet utarbeidingen av en lokal energiutredning for Hadsel kommune. 
Utredningen ble oppdatert i 2007 og 2009, mens det for 2009 ble utarbeidet en klima- og 
energiplan som oppdaterte hovedpunktene fra energiutredningen. 
 
Utarbeidelsen av de lokale energiutredningene skal i første rekke bidra til å øke kunnskapen 
om den lokale energiforsyningen, stasjonær energibruk og mulige alternativer på dette 
området. Hensikten med dette er å bidra til en samfunnsrasjonell utvikling av energisystemet.  
 
Områdekonsesjonæren har monopol på distribusjonen av elektrisitet i sitt område, og gjennom 
de lokale energiutredningene ønsker en å gjøre tilgjengelig for alle aktører informasjonen om 
blant annet belastningsforholdet i nettet, slik at flere har muligheten til å tilby sine tjenester i 
konkurranse med nettselskapet. 
 
Formålet med energiutredningene er i første rekke å fremskaffe et faktagrunnlag om 
energibruken og energisystemer i den enkelte kommunen. Dette materialet forventes å danne 
grunnlag for videre vurderinger, i tillegg til å være utgangspunktet for en utarbeidelse av et 
bedre beslutningsgrunnlag for områdekonsesjonæren, kommunene og andre lokale 
energiaktører. Energiutredningen skal oppdateres hvert andre år.   
 
Målet med utredningen er å danne et grunnlag for den kommunale planleggingen, samt å 
frembringe kunnskap om alle aktuelle løsninger og medfølgende egenskaper. 
Energiutredningen er et informasjonsvirkemiddel for at kommunen og andre aktører kan 
legge til rette for at de energivalg som tas er samfunnsrasjonelle. 
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Sammendrag 
 
Departementene har myndighet, gjennom energilovens § 7-6, til å gjennomføre og utfylle 
lovens og dens virkeområde, og olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en 
forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. 

 
Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige 
energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. 

 
 
Trollfjord Kraft AS er områdekonsesjonær i Hadsel kommune, og har derfor ansvaret for den 
lokale energiutredningen i dette området. 

 
  
Energibruken for Hadsel kommune vil antakelig følge ett av to scenarioer: 
 

1) Energibruken endres ikke vesentlig de neste 10 årene, selv om prognoser peker på en 
svak nedgang. Forbruket av gass ser ut til å holde seg rimelig konstant, mens øvrige 
energibærere ser ut til å avta noe. Bruk av tunge fyringsoljer ser ut til å gradvis bli 
borte. Ellers vil den aller største energibæreren fremdeles være elektrisitet. Bruk av 
varmepumper viser også en stigende tendens, og interessen for utbygging av småkraft 
og vind er sterkt økende. 
 

2) Energibruken utvikler seg gjennom flere markerte trinn, i takt med at eksisterende 
industri på Børøya ekspanderer, og ny industriell produksjon kommer til. Industrien på 
Børøya øker først og fremst sin bruk av termisk energi (damp/varmt vann), levert fra 
en sentralt plassert energileverandør på industriområdet. Termisk energi fra dette 
anlegget (samt kjøling) gjøres tilgjengelig for Stokmarknes sentrum, spesielt i forhold 
til det nye sykehuset og øvrige offentlige bygg i sentrum. Øvrig energibruk utvikler 
seg som scenario 1. 

 
Hadsel kommune har et godt utbygd infrastrukturnett med tanke på elektrisk energi. På grunn 
av lite nybygging og store avstander, er det ikke grunnlag for større endringer i denne.  
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1.0 Innledning 

 

Energiloven, lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordel
energi m. m, trådte i kraft 1. januar 1991, og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon 
og omsetning av kraft. Denne gir rammene for organisering av kraftforsyning i Norge.
 
I følge energilovens § 5 B – 1 plikter konsesjonærer å delta i

 
Trollfjord Kraft AS har i denne utredningen valgt å se på hvilke energikilder som finnes på 
markedet og hvordan disse eventuelt kan brukes i infrastrukturen for energi i Hadsel. 
Det er innledningsvis sett på dagens infrastruktur, og 
forsyningsnett som finnes og hvordan dette er utført.
 
For å vurdere energisituasjonen har vi valgt å dele kommunen opp i 2 grupper med områdene 
Stokmarknes og Melbu som det ene, og Sandnes samt områdene Innlandet, Austv
Langøya og Yttersida som det andre. Denne delingen er gjort grunnet forskjellig virksomhet i 
områdene. Det er i utredningsarbeidet gjort vurderinger på bakgrunn av miljømessige og 
samfunnsøkonomiske konsekvenser for de forskjellige tiltakene.
 
Trollfjord Kraft er selskapet som har områdekonsesjon tildelt av Norges vassdrags
energidirektorat. Områdekonsesjonen er en generell tillatelse til å bygge og drive anlegg for 
fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk område, og er et n
monopol som er kontrollert av NVE
energi innenfor det geografiske området som konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for 
fordelingsanlegg med spenning mellom 1 og 22 kV. 
 
Departementene har myndighet gjennom energilovens § 7
og dens virkeområde, og olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en 
energiutredninger som trådte i kraft 1. januar 2003
 
Forskriften kan finnes på internett ved å
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/oe/oe
1607.html&emne=energiutredning*&
  
Forskriften omhandler to deler, nemlig en regional del og en lokal del.
Den regionale delen kalles ”kraftsystemutredning” og den lokale delen kalles ”lokal 
energiutredning”.  
 
Den regionale utredningen er en langsiktig samfunnsøkonomisk utr
elektrisk energi på regionalt område basis.
 
Forholdet for lokal energiutredning er litt annerledes, der er fokuset rettet mer mot stasjonær 
bruk av energi: 
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ov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordel
trådte i kraft 1. januar 1991, og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon 

og omsetning av kraft. Denne gir rammene for organisering av kraftforsyning i Norge.

1 plikter konsesjonærer å delta i energiplanlegging.

Trollfjord Kraft AS har i denne utredningen valgt å se på hvilke energikilder som finnes på 
markedet og hvordan disse eventuelt kan brukes i infrastrukturen for energi i Hadsel. 
Det er innledningsvis sett på dagens infrastruktur, og her blir det primært sett på hvilke 
forsyningsnett som finnes og hvordan dette er utført. 

For å vurdere energisituasjonen har vi valgt å dele kommunen opp i 2 grupper med områdene 
Stokmarknes og Melbu som det ene, og Sandnes samt områdene Innlandet, Austv
Langøya og Yttersida som det andre. Denne delingen er gjort grunnet forskjellig virksomhet i 
områdene. Det er i utredningsarbeidet gjort vurderinger på bakgrunn av miljømessige og 
samfunnsøkonomiske konsekvenser for de forskjellige tiltakene. 

fjord Kraft er selskapet som har områdekonsesjon tildelt av Norges vassdrags
Områdekonsesjonen er en generell tillatelse til å bygge og drive anlegg for 

fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk område, og er et n
monopol som er kontrollert av NVE1. Områdekonsesjonæren har plikt til å levere elektrisk 
energi innenfor det geografiske området som konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for 
fordelingsanlegg med spenning mellom 1 og 22 kV.  

r myndighet gjennom energilovens § 7-6 å gjennomføre og utfylle lovens 
og dens virkeområde, og olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en 
energiutredninger som trådte i kraft 1. januar 2003. 

Forskriften kan finnes på internett ved å følge denne linken: 
wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/oe/oe

iutredning*& 

Forskriften omhandler to deler, nemlig en regional del og en lokal del. 
Den regionale delen kalles ”kraftsystemutredning” og den lokale delen kalles ”lokal 

Den regionale utredningen er en langsiktig samfunnsøkonomisk utredning for utnyttelse av 
elektrisk energi på regionalt område basis. 

Forholdet for lokal energiutredning er litt annerledes, der er fokuset rettet mer mot stasjonær 
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ov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
trådte i kraft 1. januar 1991, og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon 

og omsetning av kraft. Denne gir rammene for organisering av kraftforsyning i Norge. 

energiplanlegging. 

Trollfjord Kraft AS har i denne utredningen valgt å se på hvilke energikilder som finnes på 
markedet og hvordan disse eventuelt kan brukes i infrastrukturen for energi i Hadsel.  

her blir det primært sett på hvilke 

For å vurdere energisituasjonen har vi valgt å dele kommunen opp i 2 grupper med områdene 
Stokmarknes og Melbu som det ene, og Sandnes samt områdene Innlandet, Austvågøya, 
Langøya og Yttersida som det andre. Denne delingen er gjort grunnet forskjellig virksomhet i 
områdene. Det er i utredningsarbeidet gjort vurderinger på bakgrunn av miljømessige og 

fjord Kraft er selskapet som har områdekonsesjon tildelt av Norges vassdrags- og 
Områdekonsesjonen er en generell tillatelse til å bygge og drive anlegg for 

fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk område, og er et naturlig 
. Områdekonsesjonæren har plikt til å levere elektrisk 

energi innenfor det geografiske området som konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for 
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og dens virkeområde, og olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om 
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Den lokale energiutredningen er et politisk virkemiddel for å nå energip
 

 
I Stortingsmelding nr. 29 (1998
særlig elektrisk energi. Det skal 
oppvarming via andre fornybare energikilder gjennom vannbåren varme.
 

Enova SF og Energifondet er de viktigste verktøyene for å stimulere til energiomlegging. 
Enova skal jobbe langsiktig mot målbar
utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 
TWh/år innen utgangen av 2011. Basisåret er 2001. 

Målene søkes oppnådd gjennom:

• Å redusere veksten i energiforb
til seg selv 

• Å øke produksjonen av energi basert på forbybare energikilder
• Å igangsette bruk av miljøvennlig naturgass innenlands
 

Målsetningen ble ikke helt nådd, men 16,6 TWh ble realisert.
 
Myndighetenes mål var for 2010 på 12 TWh, dette er økt til 30 TWh innen 2016.
 
Viktige virkemidler blir fortsatt informasjon og samarbeid innad i kommunene, for å 
kartlegge alle relevante energiløsninger.  God informasjon og kunnskap gjør at det blir et 
bedre grunnlag for å fatte de riktige beslutninger i energispørsmål.
 
Utarbeidelsen av lokal energiutredningen skal bidra til å øke kunnskapen om den lokale 
energiforsyningen, stasjonære energibruken, og andre energiløsninger. 
Med stasjonært energibruk menes all netto in
transportformål. 
 

 
Formålet med den lokale energiutredningen er å legge til rette for bruk av 
miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang 
sikt.  
 

 
Det kan for eksempel bygges ut distribusjonsnett for både elektrisk kraft, vannbåren varme og 
andre energialternativer hvis det viser seg at dette gir langsiktig kostnadseffektive og 
miljøvennlige løsninger. 
 

 
Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører s
involvert slik at de rette beslutningene blir gjort til rett tid.
 

 

 

Den lokale energiutredningen er et politisk virkemiddel for å nå energip

I Stortingsmelding nr. 29 (1998-99) er det satt som mål å begrense bruken av energi og da 
særlig elektrisk energi. Det skal stimuleres til en overgang fra elektrisk oppvarming til en 
oppvarming via andre fornybare energikilder gjennom vannbåren varme. 

Enova SF og Energifondet er de viktigste verktøyene for å stimulere til energiomlegging. 
Enova skal jobbe langsiktig mot målbare resultater. Enova skal gjennom sin virkemiddelbruk 
utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 
TWh/år innen utgangen av 2011. Basisåret er 2001.  

Målene søkes oppnådd gjennom: 

Å redusere veksten i energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen overlates 

Å øke produksjonen av energi basert på forbybare energikilder 
Å igangsette bruk av miljøvennlig naturgass innenlands 

Målsetningen ble ikke helt nådd, men 16,6 TWh ble realisert. 

mål var for 2010 på 12 TWh, dette er økt til 30 TWh innen 2016.

Viktige virkemidler blir fortsatt informasjon og samarbeid innad i kommunene, for å 
kartlegge alle relevante energiløsninger.  God informasjon og kunnskap gjør at det blir et 

or å fatte de riktige beslutninger i energispørsmål. 

Utarbeidelsen av lokal energiutredningen skal bidra til å øke kunnskapen om den lokale 
energiforsyningen, stasjonære energibruken, og andre energiløsninger.  
Med stasjonært energibruk menes all netto innenlands energibruk fratrukket energi til 

Formålet med den lokale energiutredningen er å legge til rette for bruk av 
miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang 

s ut distribusjonsnett for både elektrisk kraft, vannbåren varme og 
andre energialternativer hvis det viser seg at dette gir langsiktig kostnadseffektive og 

Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører s
involvert slik at de rette beslutningene blir gjort til rett tid. 
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Den lokale energiutredningen er et politisk virkemiddel for å nå energipolitiske mål 

er det satt som mål å begrense bruken av energi og da 
stimuleres til en overgang fra elektrisk oppvarming til en 

Enova SF og Energifondet er de viktigste verktøyene for å stimulere til energiomlegging. 
e resultater. Enova skal gjennom sin virkemiddelbruk 

utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 

ruket vesentlig mer enn om utviklingen overlates 

 

mål var for 2010 på 12 TWh, dette er økt til 30 TWh innen 2016. 

Viktige virkemidler blir fortsatt informasjon og samarbeid innad i kommunene, for å 
kartlegge alle relevante energiløsninger.  God informasjon og kunnskap gjør at det blir et 

Utarbeidelsen av lokal energiutredningen skal bidra til å øke kunnskapen om den lokale 

nenlands energibruk fratrukket energi til 

Formålet med den lokale energiutredningen er å legge til rette for bruk av 
miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang 

s ut distribusjonsnett for både elektrisk kraft, vannbåren varme og 
andre energialternativer hvis det viser seg at dette gir langsiktig kostnadseffektive og 

Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører som er 



 
 
  
 
 

 
Energiutredningen skal peke på fremtidige energiutfordringer, aktuelle aktører og 
tidsfrister. Den skal ikke inneholde detaljerte planer, men heller peke på hvilke 
energitiltak som må gjennomføres og 
 

 

1.1 Energibruk og utviklingen i kommunen

 
Bruken av elektrisk kraft i Hadsel kommune var i 
endring i energibehovet fra 2001 på 
energibehovet i kommunen 180 
0,4 % per år. 
 
Ser man eksempelvis på totalt energibehov for 2010 til husholdningene var behovet 
GWh, mens behovet innen offentlig sektor var 
handel og tjenester var henholdsvis 
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at forbruket til offentlig sektor, som følge av endring 
hos SSB, vil være noe høyere enn det som er oppgitt her. Samtidig vil forbruket til handel
tjenester være tilsvarende lavere. Det er forbruk av olje (petroleumssprodukter) og gass som 
hos SSB nå er samlet under handel og tjenester. Størrelsen på denne endringen er ikke kjent.
 
Med prognoser for forbruksvekst som er lagt til grunn for de ulik
energibehovet i 2022 endres til 171 GWh (
forbruket i 2010). Av dette vil elektrisitet utgjøre 
temperaturkorrigerte historiske energif

 

 

Energiutredningen skal peke på fremtidige energiutfordringer, aktuelle aktører og 
tidsfrister. Den skal ikke inneholde detaljerte planer, men heller peke på hvilke 

gjennomføres og når. 

1.1 Energibruk og utviklingen i kommunen 

Bruken av elektrisk kraft i Hadsel kommune var i 2010 på 155 GWh, og tilsier en lineær 
endring i energibehovet fra 2001 på 1,0 % per år. Til sammenligning var det totale stasjonære 

180 GWh, og er en lineær endring i utredningsperioden på 

Ser man eksempelvis på totalt energibehov for 2010 til husholdningene var behovet 
GWh, mens behovet innen offentlig sektor var 20,1 GWh. Energibehovet innen industri og 
handel og tjenester var henholdsvis 54,5 og 19,2 GWh.  
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at forbruket til offentlig sektor, som følge av endring 
hos SSB, vil være noe høyere enn det som er oppgitt her. Samtidig vil forbruket til handel
tjenester være tilsvarende lavere. Det er forbruk av olje (petroleumssprodukter) og gass som 
hos SSB nå er samlet under handel og tjenester. Størrelsen på denne endringen er ikke kjent.

Med prognoser for forbruksvekst som er lagt til grunn for de ulike energikildene, vil det totale 
endres til 171 GWh (-0,4 % lineær endring per år sammenlignet med 

forbruket i 2010). Av dette vil elektrisitet utgjøre 146 GWh. Grunnlaget for prognoser er det 
temperaturkorrigerte historiske energiforbruket. 
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Energiutredningen skal peke på fremtidige energiutfordringer, aktuelle aktører og 
tidsfrister. Den skal ikke inneholde detaljerte planer, men heller peke på hvilke 

GWh, og tilsier en lineær 
per år. Til sammenligning var det totale stasjonære 

GWh, og er en lineær endring i utredningsperioden på  

Ser man eksempelvis på totalt energibehov for 2010 til husholdningene var behovet 84,0 
innen industri og 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at forbruket til offentlig sektor, som følge av endring 
hos SSB, vil være noe høyere enn det som er oppgitt her. Samtidig vil forbruket til handel og 
tjenester være tilsvarende lavere. Det er forbruk av olje (petroleumssprodukter) og gass som 
hos SSB nå er samlet under handel og tjenester. Størrelsen på denne endringen er ikke kjent. 

e energikildene, vil det totale 
lineær endring per år sammenlignet med 

GWh. Grunnlaget for prognoser er det 
 



 
 
  
 
 

1.2 Fremtidige utfordringer og muligheter i kommunen

1.2.1 Utfordringer 

En av de viktigste utfordringene som blir tatt opp i energiutredningen er at det i for stor grad 
anvendes elektrisk kraft til oppvarming. Utfordringene er å legge til rette
overgang fra bruk av elektrisitet til andre energikilder. En faktor er å legge om til mer 
vannbåren varme i kommunen, slik at det lettere kan legges over til andre energikilder i 
fremtiden. 

Enova og Energifondet kan, dersom forholde
prosjekter som fremmer effektive energiløsninger fra miljøvennlige energikilder. Kommuner 
som forholder seg passive på dette området får heller ikke ta del i midler fra Energifondet, 
som blant annet er innbetalt gjennom strømregningen.

1.2.2 Sikring av strømforsyningen

Distribusjonsnett: 

Trollfjord Kraft arbeider til daglig med å sikre strømforsyningen i kommunen, gjennom 
kontinuerlig å oppgradere og videreutvikle eksiterende distribusjonsnett. Elektrisk kra
fordeles ut over de fire store øyene i kommunen via 22 kV høyspent fordelingsnett. 
Forholdsvis lange sjøkabelforbindelser binder øyriket sammen, mens det i Melbu og 
Stokmarknes sentrum er kablet høyspentnett som dominerer. Spredtbebyggelsen nås via 
konvensjonelle luftspenn i tremaster.
 
I Trollfjord Krafts fordelingsnett finner man ett eksempel på 1000V og flere forekomster av 
400V TN lavspent fordelingsnett. Generelt er likevel 230V lavspent fordeling (med isolert 
nullpunkt – såkalt IT-nett) den dominer
kommuner. Ved nyanlegg er trenden at det oftere velges 400V TN lavspent fordeling. 400V 
TN-nett har vist seg å gi lavere elektriske tap i tillegg til at systemet bedre detekterer og 
frakobler jordfeil. 
 
Det er for tiden ingen nevneverdige kapasitetsproblemer (”flaskehalser”) i distribusjonsnettet.
 
 

Regionalnettet “Lofotringen” (132 kV) og forbindelsen mot sentralnettet

Vesterålen og Lofoten har tilknytning til sentralnettet via Statnetts 132 kV nettstasjo
Hinnøy og Kanstadbotn; begge på Hinnøya. Koblingsstasjonen Hinnøy ligger ikke langt fra 
Strand ved Sortlandssundet og Sortland by. Stasjonene Hinnøy og Kanstadbotn er i tillegg 
forbundet seg imellom med en132 kV ledning. Stasjonene forsynes fra Kvandal
(Narvik kommune), der det også er kobling mot 420kV
sammenhengende nettet Statnett Region Nord kaller Sørnettet.
 
Stasjonene Hinnøy/Kanstadbotn er utgangspunktet for den såkalte Lofotringen (132 kV). 
Lofotringen er følgelig hovedstrømforsyningen for regionens 55.000 innbyggere.
 
Den nordlige greina av Lofotringen eies av Trollfjord Kraft AS fra Sortland til Melbu, mens 
den søndre greina eies av Lofotkraft AS. Disse ligger normalt sammenkoblet i en 
ringforbindelse, som driftes og kobles av sentralnettoperatøren Statnett SF. Siden ringen 

 

 

1.2 Fremtidige utfordringer og muligheter i kommunen

En av de viktigste utfordringene som blir tatt opp i energiutredningen er at det i for stor grad 
anvendes elektrisk kraft til oppvarming. Utfordringene er å legge til rette for, og stimulere til, 
overgang fra bruk av elektrisitet til andre energikilder. En faktor er å legge om til mer 
vannbåren varme i kommunen, slik at det lettere kan legges over til andre energikilder i 

Enova og Energifondet kan, dersom forholdene ligger til rette for dette, tildele midler til 
prosjekter som fremmer effektive energiløsninger fra miljøvennlige energikilder. Kommuner 
som forholder seg passive på dette området får heller ikke ta del i midler fra Energifondet, 

etalt gjennom strømregningen. 

1.2.2 Sikring av strømforsyningen 

Trollfjord Kraft arbeider til daglig med å sikre strømforsyningen i kommunen, gjennom 
kontinuerlig å oppgradere og videreutvikle eksiterende distribusjonsnett. Elektrisk kra
fordeles ut over de fire store øyene i kommunen via 22 kV høyspent fordelingsnett. 
Forholdsvis lange sjøkabelforbindelser binder øyriket sammen, mens det i Melbu og 
Stokmarknes sentrum er kablet høyspentnett som dominerer. Spredtbebyggelsen nås via 

ensjonelle luftspenn i tremaster. 

I Trollfjord Krafts fordelingsnett finner man ett eksempel på 1000V og flere forekomster av 
400V TN lavspent fordelingsnett. Generelt er likevel 230V lavspent fordeling (med isolert 

nett) den dominerende løsning i Hadsel, som i de fleste andre norske 
kommuner. Ved nyanlegg er trenden at det oftere velges 400V TN lavspent fordeling. 400V 

nett har vist seg å gi lavere elektriske tap i tillegg til at systemet bedre detekterer og 

et er for tiden ingen nevneverdige kapasitetsproblemer (”flaskehalser”) i distribusjonsnettet.

Regionalnettet “Lofotringen” (132 kV) og forbindelsen mot sentralnettet 

Vesterålen og Lofoten har tilknytning til sentralnettet via Statnetts 132 kV nettstasjo
Hinnøy og Kanstadbotn; begge på Hinnøya. Koblingsstasjonen Hinnøy ligger ikke langt fra 
Strand ved Sortlandssundet og Sortland by. Stasjonene Hinnøy og Kanstadbotn er i tillegg 
forbundet seg imellom med en132 kV ledning. Stasjonene forsynes fra Kvandal
(Narvik kommune), der det også er kobling mot 420kV-nettet, og inngår i det galvanisk 
sammenhengende nettet Statnett Region Nord kaller Sørnettet. 

Stasjonene Hinnøy/Kanstadbotn er utgangspunktet for den såkalte Lofotringen (132 kV). 
følgelig hovedstrømforsyningen for regionens 55.000 innbyggere.

Den nordlige greina av Lofotringen eies av Trollfjord Kraft AS fra Sortland til Melbu, mens 
den søndre greina eies av Lofotkraft AS. Disse ligger normalt sammenkoblet i en 

om driftes og kobles av sentralnettoperatøren Statnett SF. Siden ringen 
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1.2 Fremtidige utfordringer og muligheter i kommunen 

En av de viktigste utfordringene som blir tatt opp i energiutredningen er at det i for stor grad 
for, og stimulere til, 

overgang fra bruk av elektrisitet til andre energikilder. En faktor er å legge om til mer 
vannbåren varme i kommunen, slik at det lettere kan legges over til andre energikilder i 

ne ligger til rette for dette, tildele midler til 
prosjekter som fremmer effektive energiløsninger fra miljøvennlige energikilder. Kommuner 
som forholder seg passive på dette området får heller ikke ta del i midler fra Energifondet, 

Trollfjord Kraft arbeider til daglig med å sikre strømforsyningen i kommunen, gjennom 
kontinuerlig å oppgradere og videreutvikle eksiterende distribusjonsnett. Elektrisk kraft 
fordeles ut over de fire store øyene i kommunen via 22 kV høyspent fordelingsnett. 
Forholdsvis lange sjøkabelforbindelser binder øyriket sammen, mens det i Melbu og 
Stokmarknes sentrum er kablet høyspentnett som dominerer. Spredtbebyggelsen nås via 

I Trollfjord Krafts fordelingsnett finner man ett eksempel på 1000V og flere forekomster av 
400V TN lavspent fordelingsnett. Generelt er likevel 230V lavspent fordeling (med isolert 

ende løsning i Hadsel, som i de fleste andre norske 
kommuner. Ved nyanlegg er trenden at det oftere velges 400V TN lavspent fordeling. 400V 

nett har vist seg å gi lavere elektriske tap i tillegg til at systemet bedre detekterer og 

et er for tiden ingen nevneverdige kapasitetsproblemer (”flaskehalser”) i distribusjonsnettet. 

 

Vesterålen og Lofoten har tilknytning til sentralnettet via Statnetts 132 kV nettstasjoner 
Hinnøy og Kanstadbotn; begge på Hinnøya. Koblingsstasjonen Hinnøy ligger ikke langt fra 
Strand ved Sortlandssundet og Sortland by. Stasjonene Hinnøy og Kanstadbotn er i tillegg 
forbundet seg imellom med en132 kV ledning. Stasjonene forsynes fra Kvandal/Ofoten 

nettet, og inngår i det galvanisk 

Stasjonene Hinnøy/Kanstadbotn er utgangspunktet for den såkalte Lofotringen (132 kV). 
følgelig hovedstrømforsyningen for regionens 55.000 innbyggere. 

Den nordlige greina av Lofotringen eies av Trollfjord Kraft AS fra Sortland til Melbu, mens 
den søndre greina eies av Lofotkraft AS. Disse ligger normalt sammenkoblet i en 

om driftes og kobles av sentralnettoperatøren Statnett SF. Siden ringen 



 
 
  
 
gjensidig sikrer forsyningen av både Lofoten og Vesterålen, har ringen en klar sentralnetts
funksjon. Ringen kobles og brukes da også som en integrert del av sentralnettet av Statnett.
 
Sjøkabelen mellom Langøya og Hadseløya (på 132 kV linje Sortland 
Trollfjord Kraft AS. Kabelen er i ferd med å nå sin tekniske levealder og vil bli supplert med 
en ny sjøkabel i 2013. Da reinvesteringen utgjør ca. en tredjepart av verkets
dette et stort løft for et lite elverk.
 
Risiko for utfall av Lofotringen 

Loftkrafts linje Kanstadbotn –
utover landsgjennomsnittet, noe som nok både sie
samt at teknisk levealder er passert. Lofotkraft har nylig fått konsesjon på en ny ledning på 
strekningen, og verket vil over de nærmeste årene erstatte den gamle linja. I byggeperioden 
vil den gamle linja gjentatte ganger måtte kobles ut av hensyn til sikkerheten ved arbeidet på 
den nye. I utkoblingsperiodene vil all forsyning til Lofoten og Vesterålen tvinges over på den 
andre greina av Lofotringen, der Trollfjord Krafts linje Sortland 
 
Myndighetenes regime for regulering av nettvirksomheten (KILE
situasjonen at Trollfjord kraft sitter med en uforholdsmessig stor økonomisk risiko dersom 
gjenværende grein (ledning Sortland 
anleggseier må erstatte økonomisk den energien som ikke leveres ved et utfall. Siden 
Trollfjord Kraft i denne situasjonen er eneste leverandør av kraft til naboverket Lofotkraft, 
blir Trollfjord Kraft erstatningspliktig for energien som ikke når forbrukerne i L
tillegg får man ansvar for energi som ikke leveres egne abonnenter.
 
Skulle et slikt utfall forekomme en kald og klar vinterdag, vil erstatningsbeløpet gjerne 
komme på rundt 4-5 millioner kr pr. strømløs time. Dermed kan erstatningen fort beløpe 
til både én, to og flere årsomsetninger etter noen dager 
anleggsdel som er vanskelig eller tidkrevende å erstatte (eksempelvis en sjøkabel). 
 
Trollfjord Kraft og Lofotkraft er med dette pålagt et økonomisk ansvar som på i
til grunn da nettet og forsyningen ble etablert. Dagens nettregime har fått en konsekvens for 
verkene som neppe var tilsiktet med ordningen, siden verkene nå må bære økonomisk risiko 
og ansvar for energileveransen til et annet verk. Dette er e
sentralnettet er ment å skulle ivareta, og ikke de enkelte distribusjonsverk.
 
Dette er bakgrunnen for at dagens eiere ønsker at Lofotringen snarest løftes over i 
sentralnettet, og at Statnett SF tar det fulle og hele ansvar fo
eierskapet. 
 

1.2.3 Reduksjon av energibruken

Enøk potensialet for kommunen ville ved en besparelse på 10 % utgjøre 
referert 2010. Med en energipris på 80 øre/kWh ville det medføre en besparelse på ca. 14 
millioner kroner per år, og for offentlig sektor som brukte 20,1 GWh (ikke medtatt forbruk av 
olje og gass, jfr. opplysninger gitt i kap. 1.1) per år vil det utgjøre ca. 1,6 mill.per år.
 
Bedre energistyring og endrede holdninger til energiøkonomisering, er e
tiltak for å redusere energibruken i kommunen.

 

 

gjensidig sikrer forsyningen av både Lofoten og Vesterålen, har ringen en klar sentralnetts
funksjon. Ringen kobles og brukes da også som en integrert del av sentralnettet av Statnett.

Sjøkabelen mellom Langøya og Hadseløya (på 132 kV linje Sortland – Melbu) eies av 
Trollfjord Kraft AS. Kabelen er i ferd med å nå sin tekniske levealder og vil bli supplert med 
en ny sjøkabel i 2013. Da reinvesteringen utgjør ca. en tredjepart av verkets
dette et stort løft for et lite elverk. 

Risiko for utfall av Lofotringen – teknisk og økonomisk 

– Kvitfossen i Lofotringen har vist seg å være feilbefengt godt 
utover landsgjennomsnittet, noe som nok både sier noe om utsatte vær- og geografiforhold 
samt at teknisk levealder er passert. Lofotkraft har nylig fått konsesjon på en ny ledning på 
strekningen, og verket vil over de nærmeste årene erstatte den gamle linja. I byggeperioden 

ganger måtte kobles ut av hensyn til sikkerheten ved arbeidet på 
den nye. I utkoblingsperiodene vil all forsyning til Lofoten og Vesterålen tvinges over på den 
andre greina av Lofotringen, der Trollfjord Krafts linje Sortland – Melbu inngår.

s regime for regulering av nettvirksomheten (KILE-ordningen) gjør i denne 
situasjonen at Trollfjord kraft sitter med en uforholdsmessig stor økonomisk risiko dersom 
gjenværende grein (ledning Sortland – Melbu) skulle rammes av utfall. Reglene sier at 

gseier må erstatte økonomisk den energien som ikke leveres ved et utfall. Siden 
Trollfjord Kraft i denne situasjonen er eneste leverandør av kraft til naboverket Lofotkraft, 
blir Trollfjord Kraft erstatningspliktig for energien som ikke når forbrukerne i L
tillegg får man ansvar for energi som ikke leveres egne abonnenter. 

Skulle et slikt utfall forekomme en kald og klar vinterdag, vil erstatningsbeløpet gjerne 
5 millioner kr pr. strømløs time. Dermed kan erstatningen fort beløpe 

til både én, to og flere årsomsetninger etter noen dager – dersom uhellet ødelegger en 
anleggsdel som er vanskelig eller tidkrevende å erstatte (eksempelvis en sjøkabel). 

Trollfjord Kraft og Lofotkraft er med dette pålagt et økonomisk ansvar som på i
til grunn da nettet og forsyningen ble etablert. Dagens nettregime har fått en konsekvens for 
verkene som neppe var tilsiktet med ordningen, siden verkene nå må bære økonomisk risiko 
og ansvar for energileveransen til et annet verk. Dette er en funksjon og en oppgave som 
sentralnettet er ment å skulle ivareta, og ikke de enkelte distribusjonsverk. 

Dette er bakgrunnen for at dagens eiere ønsker at Lofotringen snarest løftes over i 
sentralnettet, og at Statnett SF tar det fulle og hele ansvar for Lofotringen ved også å overta 

1.2.3 Reduksjon av energibruken 

Enøk potensialet for kommunen ville ved en besparelse på 10 % utgjøre 17,9 GWh per år, 
referert 2010. Med en energipris på 80 øre/kWh ville det medføre en besparelse på ca. 14 

lioner kroner per år, og for offentlig sektor som brukte 20,1 GWh (ikke medtatt forbruk av 
olje og gass, jfr. opplysninger gitt i kap. 1.1) per år vil det utgjøre ca. 1,6 mill.per år.

Bedre energistyring og endrede holdninger til energiøkonomisering, er eksempler på enkle 
tiltak for å redusere energibruken i kommunen. 
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gjensidig sikrer forsyningen av både Lofoten og Vesterålen, har ringen en klar sentralnetts-
funksjon. Ringen kobles og brukes da også som en integrert del av sentralnettet av Statnett. 

Melbu) eies av 
Trollfjord Kraft AS. Kabelen er i ferd med å nå sin tekniske levealder og vil bli supplert med 
en ny sjøkabel i 2013. Da reinvesteringen utgjør ca. en tredjepart av verkets årsomsetning, er 

Kvitfossen i Lofotringen har vist seg å være feilbefengt godt 
og geografiforhold 

samt at teknisk levealder er passert. Lofotkraft har nylig fått konsesjon på en ny ledning på 
strekningen, og verket vil over de nærmeste årene erstatte den gamle linja. I byggeperioden 

ganger måtte kobles ut av hensyn til sikkerheten ved arbeidet på 
den nye. I utkoblingsperiodene vil all forsyning til Lofoten og Vesterålen tvinges over på den 

Melbu inngår. 

ordningen) gjør i denne 
situasjonen at Trollfjord kraft sitter med en uforholdsmessig stor økonomisk risiko dersom 

Melbu) skulle rammes av utfall. Reglene sier at 
gseier må erstatte økonomisk den energien som ikke leveres ved et utfall. Siden 

Trollfjord Kraft i denne situasjonen er eneste leverandør av kraft til naboverket Lofotkraft, 
blir Trollfjord Kraft erstatningspliktig for energien som ikke når forbrukerne i Lofoten. I 

Skulle et slikt utfall forekomme en kald og klar vinterdag, vil erstatningsbeløpet gjerne 
5 millioner kr pr. strømløs time. Dermed kan erstatningen fort beløpe seg 

dersom uhellet ødelegger en 
anleggsdel som er vanskelig eller tidkrevende å erstatte (eksempelvis en sjøkabel).  

Trollfjord Kraft og Lofotkraft er med dette pålagt et økonomisk ansvar som på ingen måte lå 
til grunn da nettet og forsyningen ble etablert. Dagens nettregime har fått en konsekvens for 
verkene som neppe var tilsiktet med ordningen, siden verkene nå må bære økonomisk risiko 

n funksjon og en oppgave som 
 

Dette er bakgrunnen for at dagens eiere ønsker at Lofotringen snarest løftes over i 
r Lofotringen ved også å overta 

17,9 GWh per år, 
referert 2010. Med en energipris på 80 øre/kWh ville det medføre en besparelse på ca. 14 

lioner kroner per år, og for offentlig sektor som brukte 20,1 GWh (ikke medtatt forbruk av 
olje og gass, jfr. opplysninger gitt i kap. 1.1) per år vil det utgjøre ca. 1,6 mill.per år. 

ksempler på enkle 



 
 
  
 
 

1.2.4 Bruk av alternativ energi

Kommunen skal i samarbeid med energiaktører bidra til at bruk av alternativ energi, som en 
erstatning for elektrisk energi, skal være et likeverdig alternativ
klima- og energiplan, og denne vil bli et nyttig styringsverktøy i det videre arbeidet.
 

1.2.5 Klima- og energiplan, Hadsel kommune

Hadsel kommune har nylig godkjent revidert arealdel som i utgangspunktet skal gjelde frem 
til 2017. Fra forrige planbehandling er det en del endrete forutsetninger.
http://www.hadsel.kommune.no/lokaldemokrati/planer
energiplan-for-hadsel 
 
Næringsutvikling vil fortrinnsvis være lokalisert til tettstedene Stokmarknes og Melbu, og da 
med hovedvekt på Børøya, hvor det er under utarbeidelse en revidert reguleringsplan med 
utvidelse av industriarealet, med bla. lokali
videreforedling av oppdrettsfisk.
Arbeidet med tidligere skisserte planer for etablering av en gassterminal og evnt også en 
fjernvarmesentral innen industriområdet er foreløpig ikke kommet videre, men ikke formelt 
skrinlagt. 
På Børøya er det også planlagt betydelig boligbygging de kommende år, fortrinnsvis på sør
og østsida av øya. Nytt er nå at området vis a vis Turistsenteret skal tilrettelegges for såkalte 
ungdomsboliger. Dett krever betydelig infrastruktur, da omr
 
Større reiselivsprosjekt i tilknytning til Turistsenteret på Børøya Vest er under realisering.
Det er likevel ikke den fremdrift i prosjektet som tidligere forutsatt, dette som følge av 
redusert økonomisk vekst, og derm
vesentlig faktor i utbygingsplanene. 
 
På Stokmarknes foreligger også fremtidsplaner om utfylling i "Sykehusbukta". Dette er nå 
konkretisert, derved at reguleringsarbeid er startet med sikte på å legge
av bolig- og forretningsarealer i dette området. I den sammenheng har Trollfjord Kraft AS sett 
på muligheten for utnyttelse av fjernvarme og har latt utarbeide et skisseprosjekt for utnyttelse 
av området.  
 
Nordlandssykehuset er nå under bygging og er ventet ferdigstilt i april 2014.
 
Storheiaprosjektet  (alpinanlegget) er definitivt skrinlagt.
 
Kommunen har også prioritet for
mot vest og Tømmervika, Rishaugen og Bjørnneset
Disse områdene er nå kommet en del nærmere realisering, da det er bevilget penger til 
trafikksikkerhetstiltak, som en del av forutsetningen for disse utbyggingsplanene. 
 
På Melbu er nå boligfeltet på Haug under ut
tas seg opp de kommende år.  

 

 

1.2.4 Bruk av alternativ energi 

Kommunen skal i samarbeid med energiaktører bidra til at bruk av alternativ energi, som en 
erstatning for elektrisk energi, skal være et likeverdig alternativ. Kommunen har ferdigstilt sin 

og energiplan, og denne vil bli et nyttig styringsverktøy i det videre arbeidet.

og energiplan, Hadsel kommune 

Hadsel kommune har nylig godkjent revidert arealdel som i utgangspunktet skal gjelde frem 
2017. Fra forrige planbehandling er det en del endrete forutsetninger. 

http://www.hadsel.kommune.no/lokaldemokrati/planer-og-rapporter/948-klim

Næringsutvikling vil fortrinnsvis være lokalisert til tettstedene Stokmarknes og Melbu, og da 
med hovedvekt på Børøya, hvor det er under utarbeidelse en revidert reguleringsplan med 
utvidelse av industriarealet, med bla. lokalisering av større forproduksjon for
videreforedling av oppdrettsfisk. 
Arbeidet med tidligere skisserte planer for etablering av en gassterminal og evnt også en 
fjernvarmesentral innen industriområdet er foreløpig ikke kommet videre, men ikke formelt 

På Børøya er det også planlagt betydelig boligbygging de kommende år, fortrinnsvis på sør
og østsida av øya. Nytt er nå at området vis a vis Turistsenteret skal tilrettelegges for såkalte 
ungdomsboliger. Dett krever betydelig infrastruktur, da området pr i dag ikke er tilrettelagt.

Større reiselivsprosjekt i tilknytning til Turistsenteret på Børøya Vest er under realisering.
Det er likevel ikke den fremdrift i prosjektet som tidligere forutsatt, dette som følge av 
redusert økonomisk vekst, og dermed mindre aktivitet innen reiselivsnæringen, som er en 
vesentlig faktor i utbygingsplanene.  

På Stokmarknes foreligger også fremtidsplaner om utfylling i "Sykehusbukta". Dette er nå 
konkretisert, derved at reguleringsarbeid er startet med sikte på å legge til rette for etablering 

og forretningsarealer i dette området. I den sammenheng har Trollfjord Kraft AS sett 
på muligheten for utnyttelse av fjernvarme og har latt utarbeide et skisseprosjekt for utnyttelse 

å under bygging og er ventet ferdigstilt i april 2014.

(alpinanlegget) er definitivt skrinlagt. 

Kommunen har også prioritet for å legge til rette for betydelig boligbygging i Stokmarknes 
mot vest og Tømmervika, Rishaugen og Bjørnneset, som forventes realisert de kommende år.
Disse områdene er nå kommet en del nærmere realisering, da det er bevilget penger til 
trafikksikkerhetstiltak, som en del av forutsetningen for disse utbyggingsplanene. 

På Melbu er nå boligfeltet på Haug under utbygging, og en regner med at aktiviteten her vil 
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Kommunen skal i samarbeid med energiaktører bidra til at bruk av alternativ energi, som en 
. Kommunen har ferdigstilt sin 

og energiplan, og denne vil bli et nyttig styringsverktøy i det videre arbeidet. 

Hadsel kommune har nylig godkjent revidert arealdel som i utgangspunktet skal gjelde frem 

klima-og-

Næringsutvikling vil fortrinnsvis være lokalisert til tettstedene Stokmarknes og Melbu, og da 
med hovedvekt på Børøya, hvor det er under utarbeidelse en revidert reguleringsplan med 

sering av større forproduksjon for- og 

Arbeidet med tidligere skisserte planer for etablering av en gassterminal og evnt også en 
fjernvarmesentral innen industriområdet er foreløpig ikke kommet videre, men ikke formelt 

På Børøya er det også planlagt betydelig boligbygging de kommende år, fortrinnsvis på sør- 
og østsida av øya. Nytt er nå at området vis a vis Turistsenteret skal tilrettelegges for såkalte 

ådet pr i dag ikke er tilrettelagt. 

Større reiselivsprosjekt i tilknytning til Turistsenteret på Børøya Vest er under realisering. 
Det er likevel ikke den fremdrift i prosjektet som tidligere forutsatt, dette som følge av 

ed mindre aktivitet innen reiselivsnæringen, som er en 

På Stokmarknes foreligger også fremtidsplaner om utfylling i "Sykehusbukta". Dette er nå 
til rette for etablering 

og forretningsarealer i dette området. I den sammenheng har Trollfjord Kraft AS sett 
på muligheten for utnyttelse av fjernvarme og har latt utarbeide et skisseprosjekt for utnyttelse 

å under bygging og er ventet ferdigstilt i april 2014. 

å legge til rette for betydelig boligbygging i Stokmarknes 
, som forventes realisert de kommende år. 

Disse områdene er nå kommet en del nærmere realisering, da det er bevilget penger til 
trafikksikkerhetstiltak, som en del av forutsetningen for disse utbyggingsplanene.  

bygging, og en regner med at aktiviteten her vil 



 
 
  
 
På Hadsel Innland, Hennes havn er det under realisering et reiselivsprosjekt på østre molo med 
ca 20 hytter. Byggearbeidene er startet, men mye godt stoppet opp som følge av fina
 
På Fiskebøl (Norlense AS) har det de senere år vært en positiv utvikling, som forventes å 
fortsette de kommende år.   
 
Felles for alle utbyggingsplanene i kommunen er at de er avklart i plansammenheng gjeldende 
Kommuneplanens Arealdel, som for øv
nytt kommunestyre. 
 
1.2.6 Operative mål i Hadsel kommune

• Utfasing av oljebruken i kommunale bygg

• Redusere klimautslippene fra landbruket og deponi ved å behandle husdyrgjødsla og 
nedbrytbar avfall i et biogassanlegg.

• Vurdere tilbud av LNG til båttrafikk, lastebiltrafikk og busstrafikk i Hadsel.
• Samle Hadsels transportaktørene for å diskutere utfordringer, ressurser og eventuelle 

effektiviseringspotensialer.
• Revidere den kommunale innkjøpspolitikke

gjelder spesielt overgang til elbiler eller gassbiler ved utskifting av den kommunale 
bilparken og valg av kortreiste varer og tjenester. Transporttiltak vises å kunne påvirke 
utslippsbildet i Hadsel mest og disse

• Revidere transportlogistikken internt og regionalt og redusere unødvendig trafikk
• Redusere den spesifikke energibruken i kommunale bygg med 10 % innen 2012
• Etablering av fjernvarme i Stokmarknes sykehus området og rundt Børøya
• Installere SD anlegg i flere kommunale bygg (Stokmarknes sykehjem, Sandnes skole, 

m.f.) 
• Etablering av en mer effektiv temperaturstyring i skolene og idrettshallene.
• Bedre isolering av bygg og varmegjenvinning fra bassengdrift i idrettshallene
• Kartlegge potensialet ti
• Utvikle et sentralisert verktøy til samling av alle energimålinger i kommunale bygg. 

Dette vil gi en bedre oversikt over kommunal energidrift og lette identifisering av 
økonomiseringspotensialet.

• Opplæring i energieffektiv drift for beslutningstakere og driftspersonal.

 

Gjennom konkrete tiltak og aktiviteter skal Hadsel kommune, i samarbeid med 
lokalenæringsaktører, bidra til en økt lokal produksjon av grønn energi og en reduksjon av 
klimautslippene.  

Innen 2015, skal Hadsel kommune:
- Redusere klimautslippene i Hadsel med 15%
- Øke lokal produksjon av grønn kraft med 15% 

 

 
 

 

 

På Hadsel Innland, Hennes havn er det under realisering et reiselivsprosjekt på østre molo med 
ca 20 hytter. Byggearbeidene er startet, men mye godt stoppet opp som følge av fina

På Fiskebøl (Norlense AS) har det de senere år vært en positiv utvikling, som forventes å 

Felles for alle utbyggingsplanene i kommunen er at de er avklart i plansammenheng gjeldende 
Kommuneplanens Arealdel, som for øvrig i disse dager underlegges revisjon, etter at vi har fått 

Operative mål i Hadsel kommune 

Utfasing av oljebruken i kommunale bygg 

Redusere klimautslippene fra landbruket og deponi ved å behandle husdyrgjødsla og 
l i et biogassanlegg. 

Vurdere tilbud av LNG til båttrafikk, lastebiltrafikk og busstrafikk i Hadsel.
Samle Hadsels transportaktørene for å diskutere utfordringer, ressurser og eventuelle 
effektiviseringspotensialer. 
Revidere den kommunale innkjøpspolitikken med hensyn til klimabetraktninger. Dette 
gjelder spesielt overgang til elbiler eller gassbiler ved utskifting av den kommunale 
bilparken og valg av kortreiste varer og tjenester. Transporttiltak vises å kunne påvirke 
utslippsbildet i Hadsel mest og disse bør prioriteres. 
Revidere transportlogistikken internt og regionalt og redusere unødvendig trafikk
Redusere den spesifikke energibruken i kommunale bygg med 10 % innen 2012
Etablering av fjernvarme i Stokmarknes sykehus området og rundt Børøya

SD anlegg i flere kommunale bygg (Stokmarknes sykehjem, Sandnes skole, 

Etablering av en mer effektiv temperaturstyring i skolene og idrettshallene.
Bedre isolering av bygg og varmegjenvinning fra bassengdrift i idrettshallene
Kartlegge potensialet til installasjon av varmepumper i flere kommunale bygg.
Utvikle et sentralisert verktøy til samling av alle energimålinger i kommunale bygg. 
Dette vil gi en bedre oversikt over kommunal energidrift og lette identifisering av 
økonomiseringspotensialet. 

ing i energieffektiv drift for beslutningstakere og driftspersonal.

Gjennom konkrete tiltak og aktiviteter skal Hadsel kommune, i samarbeid med 
lokalenæringsaktører, bidra til en økt lokal produksjon av grønn energi og en reduksjon av 

nen 2015, skal Hadsel kommune: 
Redusere klimautslippene i Hadsel med 15% 
Øke lokal produksjon av grønn kraft med 15%  
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På Hadsel Innland, Hennes havn er det under realisering et reiselivsprosjekt på østre molo med 
ca 20 hytter. Byggearbeidene er startet, men mye godt stoppet opp som følge av finansuroen. 

På Fiskebøl (Norlense AS) har det de senere år vært en positiv utvikling, som forventes å 

Felles for alle utbyggingsplanene i kommunen er at de er avklart i plansammenheng gjeldende 
rig i disse dager underlegges revisjon, etter at vi har fått 

Redusere klimautslippene fra landbruket og deponi ved å behandle husdyrgjødsla og 

Vurdere tilbud av LNG til båttrafikk, lastebiltrafikk og busstrafikk i Hadsel. 
Samle Hadsels transportaktørene for å diskutere utfordringer, ressurser og eventuelle 

n med hensyn til klimabetraktninger. Dette 
gjelder spesielt overgang til elbiler eller gassbiler ved utskifting av den kommunale 
bilparken og valg av kortreiste varer og tjenester. Transporttiltak vises å kunne påvirke 

Revidere transportlogistikken internt og regionalt og redusere unødvendig trafikk 
Redusere den spesifikke energibruken i kommunale bygg med 10 % innen 2012 
Etablering av fjernvarme i Stokmarknes sykehus området og rundt Børøya 

SD anlegg i flere kommunale bygg (Stokmarknes sykehjem, Sandnes skole, 

Etablering av en mer effektiv temperaturstyring i skolene og idrettshallene. 
Bedre isolering av bygg og varmegjenvinning fra bassengdrift i idrettshallene 

l installasjon av varmepumper i flere kommunale bygg. 
Utvikle et sentralisert verktøy til samling av alle energimålinger i kommunale bygg. 
Dette vil gi en bedre oversikt over kommunal energidrift og lette identifisering av 

ing i energieffektiv drift for beslutningstakere og driftspersonal. 

Gjennom konkrete tiltak og aktiviteter skal Hadsel kommune, i samarbeid med 
lokalenæringsaktører, bidra til en økt lokal produksjon av grønn energi og en reduksjon av 



 
 
  
 

2.0 Forutsetninger for utredningsarbeidet
 

Trollfjord kraft er områdekonsesjonær Hadsel kommune, og har således ansvaret for den 
lokale energiutredningen for kommunen.
 
Det er i utredningen lagt mest vekt på å gi informasjon om energisituasjonen i kommunen, og 
peke på mulighetene og utfordringene som ligger i kommunen. Herunder kan det vises til 
energiressurser som ikke er utnyttet, s
vindkraft. 
 
Utredningen er ikke lagt opp til å inneholde detaljerte analyser der enkelte tiltak velges 
fremfor andre. Utredningen skal være et utgangspunkt for andre aktører for videre utdyping.
 
Hovedpunktene i utredningen omhandler statistikk over energibruken i kommunen fordelt på 
fire forskjellige brukergrupper (Industri, Handel og Tjenester, Jordbruk og Husholdning). 
Forbruket var tidligere delt inn i seks grupper, men fra 2006 ble dette endret. Statistik
hovedsak hentet hos konsesjonær/netteier, mens tall for petroleumsprodukter, biobrensel, 
gass, fjernvarme er hentet hos Statistisk sentralbyrå. Der opplysninger ikke har fremkommet 
eller vært usikre er tall blitt stipulert ut fra historiske tenden
 
Det er i alle prognoser tatt et utgangspunkt i de siste fem års utvikling av energibruken (2006 
- 2010). Samtidig er det, så langt det har vært mulig, korrigert for kjente planlagte endringer 
eksempelvis innen industri, handel og tjenester, fjernvarm
prognosene for de neste ti årene skal bli mest mulig korrekte.
 
All historisk energibruk er korrigert for variasjoner i utettemperaturen, slik at alle årene skal 
bli sammenlignbare. Det er innhentet tall fra det norske Meteorolog
graddagstallet for det aktuelle året, og middeltemperaturen for de siste 30 årene. Dette er gjort 
for den målestasjonen som ligger nærmest kommunens største energibrukssenter. 
 

 
 

 Konsesjonærer er selskaper
Tradisjonelt sett er disse energiverkene.
bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk 
område, og er et naturlig m
direktorat (NVE). Områdekonsesjonæren har plikt til å levere elektrisk energi innenfor 
det geografiske området som konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for 
fordelingsanlegg med spenning mellom 1 

 

 

 

2.0 Forutsetninger for utredningsarbeidet 

Trollfjord kraft er områdekonsesjonær Hadsel kommune, og har således ansvaret for den 
kale energiutredningen for kommunen. 

Det er i utredningen lagt mest vekt på å gi informasjon om energisituasjonen i kommunen, og 
peke på mulighetene og utfordringene som ligger i kommunen. Herunder kan det vises til 
energiressurser som ikke er utnyttet, som blant annet spillvarme, biobrensel, vann

Utredningen er ikke lagt opp til å inneholde detaljerte analyser der enkelte tiltak velges 
fremfor andre. Utredningen skal være et utgangspunkt for andre aktører for videre utdyping.

e i utredningen omhandler statistikk over energibruken i kommunen fordelt på 
fire forskjellige brukergrupper (Industri, Handel og Tjenester, Jordbruk og Husholdning). 
Forbruket var tidligere delt inn i seks grupper, men fra 2006 ble dette endret. Statistik
hovedsak hentet hos konsesjonær/netteier, mens tall for petroleumsprodukter, biobrensel, 
gass, fjernvarme er hentet hos Statistisk sentralbyrå. Der opplysninger ikke har fremkommet 
eller vært usikre er tall blitt stipulert ut fra historiske tendenser. 

Det er i alle prognoser tatt et utgangspunkt i de siste fem års utvikling av energibruken (2006 
2010). Samtidig er det, så langt det har vært mulig, korrigert for kjente planlagte endringer 

eksempelvis innen industri, handel og tjenester, fjernvarme og boligbygging, slik at 
prognosene for de neste ti årene skal bli mest mulig korrekte. 

All historisk energibruk er korrigert for variasjoner i utettemperaturen, slik at alle årene skal 
bli sammenlignbare. Det er innhentet tall fra det norske Meteorologiske institutt over 
graddagstallet for det aktuelle året, og middeltemperaturen for de siste 30 årene. Dette er gjort 
for den målestasjonen som ligger nærmest kommunens største energibrukssenter. 

Konsesjonærer er selskaper som har områdekonsesjon utpekt av departementet. 
Tradisjonelt sett er disse energiverkene. Områdekonsesjon er en generell tillatelse til å 
bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk 
område, og er et naturlig monopol som er kontrollert av Norges Vassdrag og Energi 
direktorat (NVE). Områdekonsesjonæren har plikt til å levere elektrisk energi innenfor 
det geografiske området som konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for 
fordelingsanlegg med spenning mellom 1 og 22 kV.  
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Trollfjord kraft er områdekonsesjonær Hadsel kommune, og har således ansvaret for den 

Det er i utredningen lagt mest vekt på å gi informasjon om energisituasjonen i kommunen, og 
peke på mulighetene og utfordringene som ligger i kommunen. Herunder kan det vises til 

om blant annet spillvarme, biobrensel, vann- og 

Utredningen er ikke lagt opp til å inneholde detaljerte analyser der enkelte tiltak velges 
fremfor andre. Utredningen skal være et utgangspunkt for andre aktører for videre utdyping. 

e i utredningen omhandler statistikk over energibruken i kommunen fordelt på 
fire forskjellige brukergrupper (Industri, Handel og Tjenester, Jordbruk og Husholdning). 
Forbruket var tidligere delt inn i seks grupper, men fra 2006 ble dette endret. Statistikken er i 
hovedsak hentet hos konsesjonær/netteier, mens tall for petroleumsprodukter, biobrensel, 
gass, fjernvarme er hentet hos Statistisk sentralbyrå. Der opplysninger ikke har fremkommet 

Det er i alle prognoser tatt et utgangspunkt i de siste fem års utvikling av energibruken (2006 
2010). Samtidig er det, så langt det har vært mulig, korrigert for kjente planlagte endringer 

e og boligbygging, slik at 

All historisk energibruk er korrigert for variasjoner i utettemperaturen, slik at alle årene skal 
iske institutt over 

graddagstallet for det aktuelle året, og middeltemperaturen for de siste 30 årene. Dette er gjort 
for den målestasjonen som ligger nærmest kommunens største energibrukssenter.  

som har områdekonsesjon utpekt av departementet. 
Områdekonsesjon er en generell tillatelse til å 

bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk 
onopol som er kontrollert av Norges Vassdrag og Energi 

direktorat (NVE). Områdekonsesjonæren har plikt til å levere elektrisk energi innenfor 
det geografiske området som konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for 



 
 
  
 
Departementene har myndighet gjennom energilovens § 7
og dens virkeområde, og olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om 
energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003.
 
Forskriften omhandler to deler, en regional og lokal del.
Den regionale delen kalles kraftsystemutredning og den lokale delen kalles lokal 
energiutredning. Den regionale utredning er en langsiktig samfunnsøkonomisk plan for 
utnyttelse av elektrisk energi på regionalt område basis.
 
Forholdet for lokal energiutredning er litt annerledes:
 

Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige 
energiløsninger som gir samfunnsøkonomisk resultater på kort og lang sikt.

 
 
Det kan for eksempel bygges ut distribusjonsnett for kraft, vannbåren varme og andre 
energialternativer hvis det viser seg at dette gir langsiktig kostnadseffektive og miljøvennlige 
løsninger. 
 

Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører som er 
involvert slik at slik at de rette beslutningene blir gjort til rett tid.

 
 

 
 

 

 

Departementene har myndighet gjennom energilovens § 7-6 og gjennomføre og utfylle lovens 
og dens virkeområde, og olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om 
energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. 

Forskriften omhandler to deler, en regional og lokal del. 
es kraftsystemutredning og den lokale delen kalles lokal 

energiutredning. Den regionale utredning er en langsiktig samfunnsøkonomisk plan for 
utnyttelse av elektrisk energi på regionalt område basis. 

Forholdet for lokal energiutredning er litt annerledes: 

Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige 
energiløsninger som gir samfunnsøkonomisk resultater på kort og lang sikt.

kan for eksempel bygges ut distribusjonsnett for kraft, vannbåren varme og andre 
ernativer hvis det viser seg at dette gir langsiktig kostnadseffektive og miljøvennlige 

Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører som er 
involvert slik at slik at de rette beslutningene blir gjort til rett tid. 
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6 og gjennomføre og utfylle lovens 
og dens virkeområde, og olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om 

es kraftsystemutredning og den lokale delen kalles lokal 
energiutredning. Den regionale utredning er en langsiktig samfunnsøkonomisk plan for 

Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige 
energiløsninger som gir samfunnsøkonomisk resultater på kort og lang sikt. 

kan for eksempel bygges ut distribusjonsnett for kraft, vannbåren varme og andre 
ernativer hvis det viser seg at dette gir langsiktig kostnadseffektive og miljøvennlige 

Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører som er 



 
 
  
 

3.0 Aktører og roller 
 
I dette kapittelet omtales mer utførlig de ulike aktører som har vært sentrale i prosessen, og 
hvilke roller de har. 
 
Følgende andre instanser har vært involvert i utforming og gjennomføring av utredningen.
 

• Trollfjord Kraft AS (U
• COWI AS (Utførende)
• Hadsel Kommune 

 

Trollfjord Kraft startet som Hadsel kommunale 
kraftverk, 2. desember 1937, med den målsetting 
at all kraftutbygging og kraftdistribusjon skulle 
samles i ett kommunalt selskap.
 
Med energiloven av 01.01.91 ble energiverkenes 
rammebetingelser endret, markedsbasert kraft
omsetning og etter hvert et eget reguleringsregime 
for kraftverkene ble innført. Forvaltningsrollen ble 
erstattet med forretningsmessig drift, og samtidig 
med dette endret man også selskapsformen. 

 
Med overgang til aksjeselskap er bedriften tilpasset 
de krav som stilles til effektivitet og dynamikk og større frihet i et mer konkurranseutsatt 
marked. Det gir også større muligheter til delegering av det forretningsmessige resultat
og således muligheter til økt driftseffektivitet.
 
Selskapet ble omdannet til aksjeselskap den 26.10.93 og registret som aksjeselskap med 
Hadsel kommune som eneaksjonær. Fra 01.01. 2003 ble navnet på selskapet endret fra Hadsel 
Energiverk AS til Trollfjord Kraft AS. Datterselskapene har navnene Trollfjord Bredbånd AS 
og Trollfjord Eiendom AS.  
 
De tradisjonelle kjerneoppgavene til morselskapet er produksjon, distribusjon og omsetning 
av elektrisk kraft. Etter hvert som man har blitt eier av et betyde
på Andenes, har drift og utvikling av bredbåndsnett komplementert øvrig nettdrift. Selskapet 
har sitt forretningskontor på Stokmarknes og konsesjonsområdet er Hadsel kommune. 

Totalt har konsernet 42 ansatte, fordelt på 35,8 å
bredbåndsselskapet. I tillegg har man p.t. to lærlinger på kontrakt. Selskapet planlegger å 
fusjonere inn igjen eiendomsselskapet i morselskapet, slik at man kun har datterselskapet 
Trollfjord Bredbånd AS etter 01.01. 2
 
Selskapet eier tre kraftstasjoner med en midlere produksjon på 21,2 GWh. Trollfjord Kraft AS 

 

 

3.0 Aktører og roller  

I dette kapittelet omtales mer utførlig de ulike aktører som har vært sentrale i prosessen, og 

Følgende andre instanser har vært involvert i utforming og gjennomføring av utredningen.

Trollfjord Kraft AS (Utredningsansvarlig) 
COWI AS (Utførende) 

 

startet som Hadsel kommunale  
kraftverk, 2. desember 1937, med den målsetting  
at all kraftutbygging og kraftdistribusjon skulle  
samles i ett kommunalt selskap. 

01.01.91 ble energiverkenes  
rammebetingelser endret, markedsbasert kraft- 
omsetning og etter hvert et eget reguleringsregime  
for kraftverkene ble innført. Forvaltningsrollen ble  
erstattet med forretningsmessig drift, og samtidig  

så selskapsformen.  

Med overgang til aksjeselskap er bedriften tilpasset  
de krav som stilles til effektivitet og dynamikk og større frihet i et mer konkurranseutsatt 
marked. Det gir også større muligheter til delegering av det forretningsmessige resultat
og således muligheter til økt driftseffektivitet. 

Selskapet ble omdannet til aksjeselskap den 26.10.93 og registret som aksjeselskap med 
Hadsel kommune som eneaksjonær. Fra 01.01. 2003 ble navnet på selskapet endret fra Hadsel 

llfjord Kraft AS. Datterselskapene har navnene Trollfjord Bredbånd AS 

De tradisjonelle kjerneoppgavene til morselskapet er produksjon, distribusjon og omsetning 
av elektrisk kraft. Etter hvert som man har blitt eier av et betydelig bredbåndsnett i Hadsel og 
på Andenes, har drift og utvikling av bredbåndsnett komplementert øvrig nettdrift. Selskapet 
har sitt forretningskontor på Stokmarknes og konsesjonsområdet er Hadsel kommune. 

Totalt har konsernet 42 ansatte, fordelt på 35,8 årsverk i morselskapet og 5 årsverk i 
bredbåndsselskapet. I tillegg har man p.t. to lærlinger på kontrakt. Selskapet planlegger å 
fusjonere inn igjen eiendomsselskapet i morselskapet, slik at man kun har datterselskapet 
Trollfjord Bredbånd AS etter 01.01. 2012. Dette gir ingen bemanningsmessig endring.

Selskapet eier tre kraftstasjoner med en midlere produksjon på 21,2 GWh. Trollfjord Kraft AS 
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I dette kapittelet omtales mer utførlig de ulike aktører som har vært sentrale i prosessen, og 

Følgende andre instanser har vært involvert i utforming og gjennomføring av utredningen. 

de krav som stilles til effektivitet og dynamikk og større frihet i et mer konkurranseutsatt 
marked. Det gir også større muligheter til delegering av det forretningsmessige resultatansvar 

Selskapet ble omdannet til aksjeselskap den 26.10.93 og registret som aksjeselskap med 
Hadsel kommune som eneaksjonær. Fra 01.01. 2003 ble navnet på selskapet endret fra Hadsel 

llfjord Kraft AS. Datterselskapene har navnene Trollfjord Bredbånd AS 

De tradisjonelle kjerneoppgavene til morselskapet er produksjon, distribusjon og omsetning 
lig bredbåndsnett i Hadsel og 

på Andenes, har drift og utvikling av bredbåndsnett komplementert øvrig nettdrift. Selskapet 
har sitt forretningskontor på Stokmarknes og konsesjonsområdet er Hadsel kommune.  

rsverk i morselskapet og 5 årsverk i 
bredbåndsselskapet. I tillegg har man p.t. to lærlinger på kontrakt. Selskapet planlegger å 
fusjonere inn igjen eiendomsselskapet i morselskapet, slik at man kun har datterselskapet 

012. Dette gir ingen bemanningsmessig endring. 

Selskapet eier tre kraftstasjoner med en midlere produksjon på 21,2 GWh. Trollfjord Kraft AS 

 



 
 
  
 
forsynes fra sentralnettet på 132 kV nivå via Lofotringen (Kanstadbotn/Hinnøy 
Melbu – Kvitfossen). 

Overordnet mål:  

Trollfjord Kraft AS skal være en ledende bedrift i Hadsel Kommune, og skal drive effektivt 
og lønnsomt til beste for kunder, ansatte og eier.

 
Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær hatt ansvaret for å:

• Hente ut energidata og feilstati
• Koordinere arbeidet, og innrapportere energiutredningen til NVE
• Offentliggjøre alle rapporter og referater på 

 

COWI AS har ledet arbeidet med utredningen, og har hatt ansvare

• Innhenting av opplysninger fra aktørene.
• Bearbeiding av statistikker og prognoser.
• Oppdatering av energiutredning for 2009, 2010 og delvis 2011 med nye data.
• Koordinering og overlevering av rapporten til kraftsystemansvarlig i regionen.

 
 
I følge forskriften skal det avholdes et offentlig møte der energiutredningen gjennomgås. Det 
planlegges offentlig møte ila. våren 2012, sannsynligvis i månedsskiftet mai/juni.
 
Utredningssamarbeidet er en kontinuerlig prosess som startet i 2004, og vil fortsette i 
fremover. Hvis en har innspill til utredningen, kan henvendelser rettes til Trollfjord Kraft AS.
 

 
Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen,
Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire 
og Hinnøya. 
 
Hadsel hadde 7924 innbyggere per 1. januar 2011. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på 
Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet
 
Hadsel kjennetegnes av vakker
fjellet i Vesterålen, Møysalen (1262 meter over havet) finnes i Hadsel, videre det vakre 
Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta 
Finnmarken på Stokmarknes, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle 
møteplasser gjennom året. 

 
Kommunens representant i arbeidet har vært saksbehandler Jens Are Johansen.
  

 

 

forsynes fra sentralnettet på 132 kV nivå via Lofotringen (Kanstadbotn/Hinnøy 

Trollfjord Kraft AS skal være en ledende bedrift i Hadsel Kommune, og skal drive effektivt 
og lønnsomt til beste for kunder, ansatte og eier. 

har som områdekonsesjonær hatt ansvaret for å: 
Hente ut energidata og feilstatistikker 
Koordinere arbeidet, og innrapportere energiutredningen til NVE
Offentliggjøre alle rapporter og referater på hjemmesiden til trollfjord kraft.

har ledet arbeidet med utredningen, og har hatt ansvaret for: 

Innhenting av opplysninger fra aktørene. 
Bearbeiding av statistikker og prognoser. 
Oppdatering av energiutredning for 2009, 2010 og delvis 2011 med nye data.
Koordinering og overlevering av rapporten til kraftsystemansvarlig i regionen.

rskriften skal det avholdes et offentlig møte der energiutredningen gjennomgås. Det 
planlegges offentlig møte ila. våren 2012, sannsynligvis i månedsskiftet mai/juni.

Utredningssamarbeidet er en kontinuerlig prosess som startet i 2004, og vil fortsette i 
fremover. Hvis en har innspill til utredningen, kan henvendelser rettes til Trollfjord Kraft AS.

ligger helt sør i Vesterålen, i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. 
Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya 

Hadsel hadde 7924 innbyggere per 1. januar 2011. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på 
Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet

Hadsel kjennetegnes av vakker natur, høyreiste bruer, havet og et rikt kulturliv. Det høyeste 
fjellet i Vesterålen, Møysalen (1262 meter over havet) finnes i Hadsel, videre det vakre 
Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta 

å Stokmarknes, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle 

Kommunens representant i arbeidet har vært saksbehandler Jens Are Johansen.
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forsynes fra sentralnettet på 132 kV nivå via Lofotringen (Kanstadbotn/Hinnøy – Sortland – 

Trollfjord Kraft AS skal være en ledende bedrift i Hadsel Kommune, og skal drive effektivt 

Koordinere arbeidet, og innrapportere energiutredningen til NVE 
til trollfjord kraft. 

Oppdatering av energiutredning for 2009, 2010 og delvis 2011 med nye data. 
Koordinering og overlevering av rapporten til kraftsystemansvarlig i regionen. 

rskriften skal det avholdes et offentlig møte der energiutredningen gjennomgås. Det 
planlegges offentlig møte ila. våren 2012, sannsynligvis i månedsskiftet mai/juni. 

Utredningssamarbeidet er en kontinuerlig prosess som startet i 2004, og vil fortsette i årene 
fremover. Hvis en har innspill til utredningen, kan henvendelser rettes til Trollfjord Kraft AS. 

i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. 
øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya 

Hadsel hadde 7924 innbyggere per 1. januar 2011. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på 
Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu. 

natur, høyreiste bruer, havet og et rikt kulturliv. Det høyeste 
fjellet i Vesterålen, Møysalen (1262 meter over havet) finnes i Hadsel, videre det vakre 
Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta 

å Stokmarknes, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle 

Kommunens representant i arbeidet har vært saksbehandler Jens Are Johansen. 



 
 
  
 

3.1 Befolkningsutvikling og sysselsetting i Hadsel.

 
Innbyggertallet i kommunen har de siste årene endret seg fra 8342 (1999) til 7924 (2011), noe 
som tilsvarer en lineær endring på 
flate ut i de kommende årene. 
 

Figur 3-1 Antall innbyggere i kommunen i utredningsperioden 

 
Fordelingen av sysselsatte i kommunen viser en overvekt av helse og sosialtjenester, 
tjenesteytende næringer og sekundærnæringer.
 
 

Figur 3-2 Fordeling av sysselsatte blant bosatte i kommune

                                                 
2 Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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3.1 Befolkningsutvikling og sysselsetting i Hadsel. 

har de siste årene endret seg fra 8342 (1999) til 7924 (2011), noe 
som tilsvarer en lineær endring på -0,4 % per år. Det er forventet at denne utviklingen skal 

 

kommunen i utredningsperioden 
2
. 

Fordelingen av sysselsatte i kommunen viser en overvekt av helse og sosialtjenester, 
tjenesteytende næringer og sekundærnæringer. 

Fordeling av sysselsatte blant bosatte i kommunen, fordelt på sektor
3
. 
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har de siste årene endret seg fra 8342 (1999) til 7924 (2011), noe 
per år. Det er forventet at denne utviklingen skal 

 

Fordelingen av sysselsatte i kommunen viser en overvekt av helse og sosialtjenester, 

 



 
 
  
 

4.0 Status og prognoser 
 

For å kunne si noe om stasjonær energibruk i kommunen vil statistikk over den historiske 
utviklingen i kommunen, være en vesentlig del av denne lokale energiutredningen.
 

4.1 Historisk energibruk

Trollfjord kraft har bidratt med statistikk over historisk data vedrørende elektrisitetsforbruk. 
Utredningsperioden er fra 2001 til 2022.
 
For andre energibærere som, petroleumsprodukter, gass, biobrensel og fjernvarme har 
Statistisk sentralbyrå laget statistikker. D
også delvis er komplettert med lokal informasjon om energibruken. For de årene som mangler 
er det foretatt en lineær fordeling for å få en komplett serie for utredningsperioden.
 
Fra 2006 endret SSB inndelingen i brukergrupper. Offentlig virksomhet utgjør ikke lengre en 
egen gruppe innenfor kategoriene petroleum, gass og bioenergi. Dette forbruket er tatt inn 
under kategorien "handel og tjenester", og vil utgjøre en liten forskyvning i forbruket, som 
medfører at samlet forbruk i kategorien "offentlig" blir noe for liten, mens kategorien "handel 
og tjenester" blir tilsvarende for stor. For Hadsel kommune vil dette medføre en neglisjerbar 
feil. Fjernvarme er i denne sammenhengen tonet ned, da energibærere som 
innfyring i varmesentralen er medtatt blant de øvrige energibærere. 
For fjernvarmeanlegg som benytter varmepumper stiller situasjonen seg noe annerledes, men 
for Hadsel kommune har denne problemstillingen til nå ikke vært relevant.
 
KILDE for energi. www.ssb.no 

 
  

                                                                                
3 Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

 

4.0 Status og prognoser  

For å kunne si noe om stasjonær energibruk i kommunen vil statistikk over den historiske 
utviklingen i kommunen, være en vesentlig del av denne lokale energiutredningen.

4.1 Historisk energibruk 

kraft har bidratt med statistikk over historisk data vedrørende elektrisitetsforbruk. 
Utredningsperioden er fra 2001 til 2022. 

For andre energibærere som, petroleumsprodukter, gass, biobrensel og fjernvarme har 
Statistisk sentralbyrå laget statistikker. Denne statistikken har vært mangelfull, slik at den 
også delvis er komplettert med lokal informasjon om energibruken. For de årene som mangler 
er det foretatt en lineær fordeling for å få en komplett serie for utredningsperioden.

ingen i brukergrupper. Offentlig virksomhet utgjør ikke lengre en 
egen gruppe innenfor kategoriene petroleum, gass og bioenergi. Dette forbruket er tatt inn 
under kategorien "handel og tjenester", og vil utgjøre en liten forskyvning i forbruket, som 

er at samlet forbruk i kategorien "offentlig" blir noe for liten, mens kategorien "handel 
og tjenester" blir tilsvarende for stor. For Hadsel kommune vil dette medføre en neglisjerbar 
feil. Fjernvarme er i denne sammenhengen tonet ned, da energibærere som 
innfyring i varmesentralen er medtatt blant de øvrige energibærere.  
For fjernvarmeanlegg som benytter varmepumper stiller situasjonen seg noe annerledes, men 
for Hadsel kommune har denne problemstillingen til nå ikke vært relevant. 
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For å kunne si noe om stasjonær energibruk i kommunen vil statistikk over den historiske 
utviklingen i kommunen, være en vesentlig del av denne lokale energiutredningen. 

kraft har bidratt med statistikk over historisk data vedrørende elektrisitetsforbruk. 

For andre energibærere som, petroleumsprodukter, gass, biobrensel og fjernvarme har 
enne statistikken har vært mangelfull, slik at den 

også delvis er komplettert med lokal informasjon om energibruken. For de årene som mangler 
er det foretatt en lineær fordeling for å få en komplett serie for utredningsperioden. 

ingen i brukergrupper. Offentlig virksomhet utgjør ikke lengre en 
egen gruppe innenfor kategoriene petroleum, gass og bioenergi. Dette forbruket er tatt inn 
under kategorien "handel og tjenester", og vil utgjøre en liten forskyvning i forbruket, som 

er at samlet forbruk i kategorien "offentlig" blir noe for liten, mens kategorien "handel 
og tjenester" blir tilsvarende for stor. For Hadsel kommune vil dette medføre en neglisjerbar 
feil. Fjernvarme er i denne sammenhengen tonet ned, da energibærere som benyttes til 

For fjernvarmeanlegg som benytter varmepumper stiller situasjonen seg noe annerledes, men 
 

                                                                         



 
 
  
 

4.2 Temperaturkorrigering.

For å kunne sammenligne energitallene fra år til år er det foretatt en temperaturkorrigering av 
alle historiske energitall, slik at de kan sammenlignes uavhengig om det har 
mild vinter. 
 
For Hadsel kommune et det dels benyttet graddagstall for målestasjon ”86500 Sortland” og 
dels fra Stokmarknes etter at denne ble satt i drift. Graddagstall utarbeides av Meteorologiske 
institutt. Midlere graddagstall for de
for det siste året (2010) er på 4728. 
 
KILDE for temperaturer. http://met.no/

 
 

Figur 4-1 Klimautvikling sammenlignet med normalen (1971 

 

Prognoser 
For å kunne prognosere videre energiutvikling, er det som grunnlag tatt et utgangspunkt i den 
historiske utviklingen i energibruken. Med dette som grunnlag er det sett på alle forhold som 
vil bidra til endring i energibruken ut over den historiske utviklingen. Det kan blant annet 
være befolkningsutvikling, industri, boligbygging eller fjernvarme etc.
 
  

 

 

4.2 Temperaturkorrigering. 

For å kunne sammenligne energitallene fra år til år er det foretatt en temperaturkorrigering av 
alle historiske energitall, slik at de kan sammenlignes uavhengig om det har 

For Hadsel kommune et det dels benyttet graddagstall for målestasjon ”86500 Sortland” og 
dels fra Stokmarknes etter at denne ble satt i drift. Graddagstall utarbeides av Meteorologiske 
institutt. Midlere graddagstall for de siste 30 årene (1971-2000) er 4574, mens graddagstall 
for det siste året (2010) er på 4728. Det vil si at det var kaldere enn ved et normalår.

http://met.no/ 

sammenlignet med normalen (1971 - 2000) 

For å kunne prognosere videre energiutvikling, er det som grunnlag tatt et utgangspunkt i den 
historiske utviklingen i energibruken. Med dette som grunnlag er det sett på alle forhold som 

ring i energibruken ut over den historiske utviklingen. Det kan blant annet 
være befolkningsutvikling, industri, boligbygging eller fjernvarme etc. 
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For å kunne sammenligne energitallene fra år til år er det foretatt en temperaturkorrigering av 
alle historiske energitall, slik at de kan sammenlignes uavhengig om det har vært en kald eller 

For Hadsel kommune et det dels benyttet graddagstall for målestasjon ”86500 Sortland” og 
dels fra Stokmarknes etter at denne ble satt i drift. Graddagstall utarbeides av Meteorologiske 

2000) er 4574, mens graddagstall 
Det vil si at det var kaldere enn ved et normalår.  

 

For å kunne prognosere videre energiutvikling, er det som grunnlag tatt et utgangspunkt i den 
historiske utviklingen i energibruken. Med dette som grunnlag er det sett på alle forhold som 

ring i energibruken ut over den historiske utviklingen. Det kan blant annet 



 
 
  
 

4.3 Energibruk, historisk og prognoser

 
Statistikkfordeling for de ulike energibrukerne
 
ELEKTRISITET: 
 

Tabell 4-1 Historisk elektrisitetsbruk i utredningsområdet, temperaturkorrigert.

ELEKTRISITET

Perioden 1997 - 2010 1997

01 INDUSTRI 0,0
02 HANDEL OG TJENESTER 0,0
03 JORDBRUK 0,0
04 HUSHOLDNING 0,0
05 OFFENTLIG 0,0
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND, 0,0
SUM 0,0

Prosentvis endring pr år

 
 
Tabell 4-2 Prognose for elektrisitetsbruk i utredningsperioden.
ELEKTRISITET (GWh)

Perioden 2011 - 2022

01 INDUSTRI
02 HANDEL OG TJENESTER
03 JORDBRUK
04 HUSHOLDNING
05 OFFENTLIG
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND,
SUM
Prosentvis endring pr år

 

 
PETROLEUMSPRODUKTER 
 

Tabell 4-3 Historisk forbruk innen petroleumsprodukter i utredningsperioden, temperaturkorrigert.
PETROLEUMSPRODUKTER

Perioden 1997 - 2010 1997

01 INDUSTRI 1,1
02 HANDEL OG TJENESTER 4,8
03 JORDBRUK 0,3
04 HUSHOLDNING 7,6
05 OFFENTLIG 0,0
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND, 0,0
SUM 13,8

Prosentvis endring pr år

 

Tabell 4-4 Prognosert forbruk innen petroleumsprodukter i utredningsperioden.
PETROLEUMSPRODUKTER (GWh)

Perioden 2011 - 2022

01 INDUSTRI
02 HANDEL OG TJENESTER
03 JORDBRUK
04 HUSHOLDNING
05 OFFENTLIG
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND,
SUM
Prosentvis endring pr år -29,1 %

 
 
  

 

 

4.3 Energibruk, historisk og prognoser 

for de ulike energibrukerne 

Historisk elektrisitetsbruk i utredningsområdet, temperaturkorrigert. 

(GWh)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0,0 0,0 0,0 37,3 37,5 38,9 39,2 44,6 46,6
0,0 0,0 0,0 16,5 17,1 15,8 16,3 17,6 17,8
0,0 0,0 0,0 3,6 3,3 3,1 3,1 2,9 2,5
0,0 0,0 0,0 74,2 75,9 73,3 73,6 75,7 72,8
0,0 0,0 0,0 13,7 14,5 13,5 13,8 15,1 14,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 145,3 148,3 144,6 146,1 155,9 154,5

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % -2,5 % 1,0 % 6,7 % -0,9 %

Prognose for elektrisitetsbruk i utredningsperioden. 
(GWh)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

50,8 47,2 45,5 43,4 43,5 40,6 39,5 38,0
15,6 15,1 14,7 14,0 13,7 13,1 12,6 12,1
2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3

71,8 71,2 70,4 69,5 69,5 68,6 68,0 67,5
18,4 20,7 23,0 24,9 25,7 28,1 29,7 31,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158,9 156,2 155,5 153,5 154,1 151,9 151,2 150,2

2,9 % -1,7 % -0,4 % -1,3 % 0,4 % -1,4 % -0,4 % -0,7 %

PETROLEUMSPRODUKTER (LETT OG TUNG FYRINGSOLJE, PARAFIN):

Historisk forbruk innen petroleumsprodukter i utredningsperioden, temperaturkorrigert.
(GWh)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,1 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,6 0,3
4,5 4,2 3,9 3,9 4,2 4,3 4,4 3,4 3,9
0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
7,1 6,6 6,1 5,7 5,9 5,7 5,6 4,6 4,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13,0 12,2 11,2 10,6 10,9 10,6 10,4 8,7 8,6

-5,6 % -6,5 % -8,0 % 0,0 % 2,7 % -2,3 % -1,9 % -16,5 % -1,3 %

Prognosert forbruk innen petroleumsprodukter i utredningsperioden. 
(GWh)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3,1 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,3 3,2 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

-29,1 % -3,1 % 0,3 % -7,7 % -3,6 % -3,1 % -3,7 % -4,4 %
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2006 2007 2008 2009 2010

46,6 55,3 53,1 55,6 45,8
17,8 17,7 16,5 17,2 15,8
2,5 2,6 2,6 2,5 2,2

72,8 73,0 73,0 74,3 70,6
14,7 13,9 13,4 13,9 20,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154,5 162,5 158,6 163,5 154,4

-0,9 % 5,2 % -2,4 % 3,1 % -5,5 %

2018 2019 2020 2021 2022

38,0 36,6 34,7 33,4 31,8
12,1 11,6 11,1 10,6 10,1
1,3 1,2 1,0 0,9 0,8

67,5 67,0 66,3 65,8 65,2
31,3 33,0 34,9 36,5 38,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150,2 149,4 148,0 147,3 146,2

-0,7 % -0,6 % -0,9 % -0,5 % -0,7 %

SOLJE, PARAFIN): 

Historisk forbruk innen petroleumsprodukter i utredningsperioden, temperaturkorrigert. 

2006 2007 2008 2009 2010

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
3,9 3,8 3,1 3,5 3,3
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
4,3 3,7 2,0 1,1 1,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8,6 7,8 5,3 4,9 4,6

-1,3 % -8,9 % -31,9 % -8,6 % -5,5 %

2018 2019 2020 2021 2022

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,5 2,5 2,4 2,3 2,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,5 2,5 2,4 2,3 2,2

-4,4 % -2,7 % -4,0 % -4,2 % -4,0 %



 
 
  
 
GASS (PROPAN, NATURGASS OG LIGNENDE):

 

Tabell 4-5 Historisk forbruk innen gass i utredningsperioden, temperaturkorrigert.

GASS

Perioden 1997 - 2010 1997

01 INDUSTRI 2,0
02 HANDEL OG TJENESTER 0,3
03 JORDBRUK 0,0
04 HUSHOLDNING 0,0
05 OFFENTLIG 0,0
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND, 0,0
SUM 2,3

Prosentvis endring pr år 36,4 %

 

 

Tabell 4-6 Prognosert forbruk innen gass i utredningsperioden.
GASS (GWh)

Perioden 2011 - 2022

01 INDUSTRI
02 HANDEL OG TJENESTER
03 JORDBRUK
04 HUSHOLDNING
05 OFFENTLIG
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND,
SUM
Prosentvis endring pr år 36,0 %

 

 
BIOBRENSEL (VED, PELLETS, BRIKETTER, FLI

 

Tabell 4-7 Historisk forbruk innen bi
BIOBRENSEL

Perioden 1997 - 2010 1997

01 INDUSTRI 0,0
02 HANDEL OG TJENESTER 0,1
03 JORDBRUK 0,0
04 HUSHOLDNING 8,9
05 OFFENTLIG 0,0
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND, 0,0
SUM 9,0

Prosentvis endring pr år 13,0 %

 

 

Tabell 4-8 Prognosert forbruk innen biobrensel i utredningsperioden

BIOBRENSEL (GWh)

Perioden 2011 - 2022

01 INDUSTRI
02 HANDEL OG TJENESTER
03 JORDBRUK
04 HUSHOLDNING
05 OFFENTLIG
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND,
SUM
Prosentvis endring pr år

 

 
 
  

 

 

ASS OG LIGNENDE): 

Historisk forbruk innen gass i utredningsperioden, temperaturkorrigert. 

(GWh)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2,9 3,7 4,5 4,5 4,9 5,1 5,3 6,8 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,2 4,0 4,8 4,8 5,2 5,4 5,6 7,2 0,6

36,4 % 26,8 % 20,3 % 0,0 % 8,4 % 3,1 % 3,3 % 28,3 % -91,2 %

Prognosert forbruk innen gass i utredningsperioden. 
(GWh)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

11,7 10,5 12,0 12,8 13,7 14,0 15,2 15,9
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12,0 10,8 12,3 13,0 14,0 14,3 15,5 16,2

36,0 % -10,3 % 13,9 % 6,1 % 7,6 % 2,2 % 8,5 % 4,2 %

LETS, BRIKETTER, FLIS): 

Historisk forbruk innen biobrensel i utredningsperioden, temperaturkorrigert. 
(GWh)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10,0 11,2 12,2 12,3 13,4 13,8 14,4 14,7 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10,1 11,3 12,3 12,3 13,4 13,9 14,4 14,7 15,0

13,0 % 11,4 % 9,3 % 0,0 % 8,7 % 3,3 % 3,5 % 2,6 % 1,8 %

Prognosert forbruk innen biobrensel i utredningsperioden 

(GWh)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,3 10,7 9,8 9,2 8,5 7,8 7,0 6,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11,3 10,7 9,8 9,2 8,5 7,8 7,0 6,4

-5,7 % -5,3 % -8,2 % -6,3 % -7,7 % -8,5 % -9,4 % -9,5 %
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2007 2008 2009 2010

10,4 7,6 9,0 8,5
0,3 0,2 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,2 0,2 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
10,9 8,1 9,3 8,8

1626,2 % -25,8 % 15,8 % -5,5 %

2018 2019 2020 2021 2022

15,9 16,6 17,4 18,3 19,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16,2 16,9 17,7 18,6 19,3

4,2 % 4,8 % 4,5 % 5,0 % 3,8 %

 

2007 2008 2009 2010

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

13,7 13,7 12,6 12,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
13,7 13,8 12,6 12,0

-8,8 % 0,7 % -8,1 % -5,5 %

2018 2019 2020 2021 2022

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,4 5,6 4,9 4,2 3,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,4 5,6 4,9 4,2 3,5

-9,5 % -11,4 % -12,5 % -14,2 % -16,6 %



 
 
  
 
FJERNVARME: 
 

Ingen fremføring av fjernvarme er 
 
 
TOTAL ENERGIBRUK I KOMMUNEN:
 

Tabell 4-9 Historisk total energibruk i utredningsperioden, temperaturkorrigert.
TOTALT

Perioden 1997 - 2010 1997

01 INDUSTRI 3,1
02 HANDEL OG TJENESTER 5,1
03 JORDBRUK 0,3
04 HUSHOLDNING 16,5
05 OFFENTLIG 0,0
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND, 0,0
SUM 25,1

Prosentvis endring pr år

 
 
Tabell 4-10 Prognosert total energibruk i utredningsperioden
TOTALT (GWh)

Perioden 2011 - 2022

01 INDUSTRI
02 HANDEL OG TJENESTER
03 JORDBRUK
04 HUSHOLDNING
05 OFFENTLIG
06 TREFOREDLING OG KRAFT, IND,
SUM
Prosentvis endring pr år

 

 
ENERGIBRUK FORDELT PÅ BEFOLKNINGSUTVIKLING:
 

Tabell 4-11 Historisk total energibruk per innbygger, eksklusiv kraftkrevende industri, temperaturkorrigert.
ENERGIBRUK PR INNBYGGER

Perioden 1997 - 2010 1997

Folketall 8540
Energiforbruk (GWh) 25
Energiforbruk pr innbygger (kWh) 2 940

Prosentvis endring pr år

 

Tabell 4-12 Prognosert total energibruk per innbygger i utredningsper
ENERGIBRUK PR INNBYGGER
Perioden 2011 - 2022

Folketall prognosert (MMMM)
Energiforbruk (GWh)
Energiforbruk pr innbygger (kWh)
Prosentvis endring pr år

 
  

 

 

Ingen fremføring av fjernvarme er registrert i kommunen pr. 2011. 

TOTAL ENERGIBRUK I KOMMUNEN: 

Historisk total energibruk i utredningsperioden, temperaturkorrigert. 
(GWh)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

4,0 4,8 5,7 42,7 43,2 44,5 44,8 52,1 47,2
4,8 4,5 4,1 20,6 21,5 20,3 21,0 21,2 21,9
0,3 0,2 0,2 3,7 3,5 3,2 3,2 3,0 2,6

17,2 17,9 18,4 92,3 95,2 92,9 93,6 95,2 92,3
0,0 0,0 0,0 13,7 14,5 13,5 13,8 15,1 14,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26,4 27,5 28,4 173,1 177,8 174,5 176,4 186,5 178,7

4,9 % 4,4 % 3,2 % 0,0 % 2,7 % -1,8 % 1,1 % 5,7 % -4,2 %

Prognosert total energibruk i utredningsperioden 
(GWh)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

62,7 57,8 57,6 56,2 57,3 54,6 54,7 53,9
18,8 18,1 17,8 16,8 16,5 15,8 15,2 14,6
2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3

83,3 82,1 80,4 78,9 78,3 76,6 75,3 74,2
18,4 20,7 23,0 24,9 25,7 28,1 29,7 31,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185,5 180,8 180,7 178,6 179,4 176,7 176,4 175,3

3,2 % -2,5 % 0,0 % -1,2 % 0,5 % -1,5 % -0,2 % -0,7 %

ENERGIBRUK FORDELT PÅ BEFOLKNINGSUTVIKLING: 

Historisk total energibruk per innbygger, eksklusiv kraftkrevende industri, temperaturkorrigert.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

8433 8342 8321 8200 8131 8051 8039 8039 8001
26 28 28 173 178 175 176 187 179

3 125 3 298 3 414 21 108 21 868 21 678 21 948 23 203 22 336

6,3 % 5,5 % 3,5 % 0,0 % 3,6 % -0,9 % 1,2 % 5,7 % -3,7 %

Prognosert total energibruk per innbygger i utredningsperioden, eksklusiv kraftkrevende industri.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7924 7969 7969 7970 7970 7971 7972 7974
185 181 181 179 179 177 176 175

23 407 22 686 22 681 22 406 22 509 22 169 22 131 21 979

3,9 % -3,1 % 0,0 % -1,2 % 0,5 % -1,5 % -0,2 % -0,7 %
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2006 2007 2008 2009 2010

47,2 66,1 61,0 64,8 54,5
21,9 21,8 19,8 20,8 19,2
2,6 2,7 2,6 2,5 2,2

92,3 90,4 88,9 88,3 83,9
14,7 13,9 13,4 13,9 20,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178,7 194,9 185,8 190,3 179,8

-4,2 % 9,0 % -4,7 % 2,4 % -5,5 %

2018 2019 2020 2021 2022

53,9 53,2 52,1 51,7 50,8
14,6 14,1 13,4 12,9 12,3
1,3 1,2 1,0 0,9 0,8

74,2 73,0 71,6 70,4 69,1
31,3 33,0 34,9 36,5 38,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175,3 174,4 173,0 172,4 171,2

-0,7 % -0,5 % -0,8 % -0,4 % -0,7 %

Historisk total energibruk per innbygger, eksklusiv kraftkrevende industri, temperaturkorrigert. 

2007 2008 2009 2010

8001 7907 7970 7950 7981
179 195 186 190 180

22 336 24 646 23 309 23 940 22 528

-3,7 % 10,3 % -5,4 % 2,7 % -5,9 %

ioden, eksklusiv kraftkrevende industri. 

2018 2019 2020 2021 2022

7974 7975 7976 7976 7976
175 174 173 172 171

21 979 21 871 21 694 21 610 21 464

-0,7 % -0,5 % -0,8 % -0,4 % -0,7 %



 
 
  
 
Tabellene viser historisk og prognose for totalt energibruk i kommunen fordelt per innbygger. 
 

4.4 Energibruk, historisk og prognoser, figurer

 
Historisk og forventet energiutvikling pe

Figur 4-2 Historisk og forventet total energiutvikling per brukergruppe i kommunen for utredningsperioden

 

  

 

 

Tabellene viser historisk og prognose for totalt energibruk i kommunen fordelt per innbygger. 

4.4 Energibruk, historisk og prognoser, figurer 

Historisk og forventet energiutvikling per brukergruppe i kommunen i utredningsperioden.

Historisk og forventet total energiutvikling per brukergruppe i kommunen for utredningsperioden
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Tabellene viser historisk og prognose for totalt energibruk i kommunen fordelt per innbygger.  

r brukergruppe i kommunen i utredningsperioden. 

 
Historisk og forventet total energiutvikling per brukergruppe i kommunen for utredningsperioden 



 
 
  
 
 

Figur 4-3 Historisk og forventet total energiutvikling i kommunen per energibærer i utrednings

samt total energiutvikling per innbygger i perioden (høyre skala).

  

 

 

Historisk og forventet total energiutvikling i kommunen per energibærer i utrednings

samt total energiutvikling per innbygger i perioden (høyre skala). 
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Historisk og forventet total energiutvikling i kommunen per energibærer i utredningsperioden,  



 
 
  
 
I kurvene for energibruk per innbygger er det ikke tatt med energibruk til brukergruppe 
06 Treforedling og kraftkrevende industri, fordi denne gruppen varierer sterkt. 
 

Figur 4-4 Totalt energibehov i kommunen, ekskl. kraftkrevende industri, fordelt per boenhet.

 
 

Figur 4-5 Energibehov per innbygger.

 

 

 

I kurvene for energibruk per innbygger er det ikke tatt med energibruk til brukergruppe 
06 Treforedling og kraftkrevende industri, fordi denne gruppen varierer sterkt. 

Totalt energibehov i kommunen, ekskl. kraftkrevende industri, fordelt per boenhet.

Energibehov per innbygger. 
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I kurvene for energibruk per innbygger er det ikke tatt med energibruk til brukergruppe  
06 Treforedling og kraftkrevende industri, fordi denne gruppen varierer sterkt.  

 
Totalt energibehov i kommunen, ekskl. kraftkrevende industri, fordelt per boenhet. 

 



 
 
  
 

Figur 4-6 Energibehov per boenhet og energibærer. Husholdning (Temperaturkorrigert)

 

 

4.5 Energioverføring 

 
Overføring av energi kan utføres på flere måter. Enkelte allment kjente overføringsmedium er 
ledninger, rør og maskinell transport. Elektrisitet overføres i hovedsak via luftnett mens for 
eksempel varmtvann kan overføres via rørledninger.
 
Energiforbruket i Hadsel kommu
forbruket utgjorde i 2010 ca. 86 %
 
 
I dette kapittelet vil det bli beskrevet litt nærmere om dagens lokale energisystem for å 
synliggjøre dagens tilstand for senere å kunne gjøre nødvendige analyser av muligheter og 
behov. 
 

4.5.1 Kort om kommunen 

Hadsel kommunes areal strekker seg over 4 øyer, som er Hadseløy og deler av Hinnøya, 
Langøya og Austvågøy. Kommunens og samtidig områdekonsesjonærens område har 
samlet areal på 574 km2. Antall innbyggere i kommunen er i underkant av 8000, og er fordelt 
på ca 4300 husstander. I tillegg til den vanlige bosetningen i form av leiligheter og eneboliger, 
er det også utbygd store og små industribedrifter i kommunen. B
større bedrifter som Hadsel Kommune, Skretting, Nordlandsykehuset Vesterålen, Nordlaks, 
Melbu Fiskeindustri etc.  
Med unntak av husstandene i Stokmarknes og Melbu er bosetningen i kommunen relativt godt 
spredt over hele konsesjonsområde.

 

 

Energibehov per boenhet og energibærer. Husholdning (Temperaturkorrigert) 

energi kan utføres på flere måter. Enkelte allment kjente overføringsmedium er 
ledninger, rør og maskinell transport. Elektrisitet overføres i hovedsak via luftnett mens for 
eksempel varmtvann kan overføres via rørledninger. 

Energiforbruket i Hadsel kommune blir i dag i all vesentlighet dekt av elektrisitet, og dette 
86 % (154,4 GWh /179,8 GWh).  

I dette kapittelet vil det bli beskrevet litt nærmere om dagens lokale energisystem for å 
d for senere å kunne gjøre nødvendige analyser av muligheter og 

Hadsel kommunes areal strekker seg over 4 øyer, som er Hadseløy og deler av Hinnøya, 
Langøya og Austvågøy. Kommunens og samtidig områdekonsesjonærens område har 

. Antall innbyggere i kommunen er i underkant av 8000, og er fordelt 
på ca 4300 husstander. I tillegg til den vanlige bosetningen i form av leiligheter og eneboliger, 
er det også utbygd store og små industribedrifter i kommunen. Blant disse kan det nevnes 
større bedrifter som Hadsel Kommune, Skretting, Nordlandsykehuset Vesterålen, Nordlaks, 

Med unntak av husstandene i Stokmarknes og Melbu er bosetningen i kommunen relativt godt 
område. 
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energi kan utføres på flere måter. Enkelte allment kjente overføringsmedium er 
ledninger, rør og maskinell transport. Elektrisitet overføres i hovedsak via luftnett mens for 

ne blir i dag i all vesentlighet dekt av elektrisitet, og dette 

I dette kapittelet vil det bli beskrevet litt nærmere om dagens lokale energisystem for å 
d for senere å kunne gjøre nødvendige analyser av muligheter og 

Hadsel kommunes areal strekker seg over 4 øyer, som er Hadseløy og deler av Hinnøya, 
Langøya og Austvågøy. Kommunens og samtidig områdekonsesjonærens område har et 

. Antall innbyggere i kommunen er i underkant av 8000, og er fordelt 
på ca 4300 husstander. I tillegg til den vanlige bosetningen i form av leiligheter og eneboliger, 

lant disse kan det nevnes 
større bedrifter som Hadsel Kommune, Skretting, Nordlandsykehuset Vesterålen, Nordlaks, 

Med unntak av husstandene i Stokmarknes og Melbu er bosetningen i kommunen relativt godt 



 
 
  
 
Kommunen ligger i et område med store høydeforskjeller mellom hav og fjell og har i dag 3 
vannkraftverk. Dette er Fiskfjorden på Hinnøya samt Trollfjord I og II på Austvågøy. 
 

4.5.2 Infrastruktur for energi

I dag er infrastrukturen for elektrisk e
elektriske energien produsert ved vannkraftverk. Trollfjord Kraft AS har i Hadsel kommune 
et godt utbygd forsyningsnett. Distribusjonsnettet kan deles inn i 3 ulike systemer: Det 
regionale 132 kV nettet samt det lokale 22kV og 0,23kV nettet. Trollfjord Kraft AS er eier av 
132kV nettet som også er forsyning til transformatorstasjonene i Stokmarknes og Melbu. 
Denne linjen er en del av forbindelsen mellom Lofoten og Vesterålen og består av 33,6 km 
luftlinje, 3,4 km sjøkabel og 0,9 km jordkabel. 
 
I transformatorstasjonene på Stokmarknes og Melbu har transformatorene på henholdsvis 35 
og 20 MVA i oppgave og transformere spenningen ned til 22kV som fordeles ut på det lokale 
forsyningsnettet. Disse linjene går ente
av hvor i forsyningsområdet man befinner seg. Dette er vist i Figur 4

Figur 4-7 Det lokale forsyningsnettet i Hadsel

 
Det lokale forsyningsnettet er bygd opp av en kombinasjon mellom luftnett og k
Denne fordelingen er gjerne gjort med kabel i tettbebygde områder og luftarrangementer i 
distriktene. Fordelingen mellom disse overføringsmediene er vist i Tabell 4

 

Tabell 4-13 Det lokale forsyningsnettet i Hadsel

Spenning Luftlinje

22kV 226,3 km

 
Fra 22kV-nettet blir spenningen transformert ned til 0,23kV (230V) eller 0,4kV (400V) som 
er forbrukerens spenningsnivå. Det er i Trollfjord Kraft sitt forsyningsnett 286 
fordelingstransformatorer i 230V
Disse transformatorene er ut fra geografiske forhold plassert enten som luftarrangementer 
eller som nettstasjoner. Fordelingen av disse kommer frem i Tabell 4

 

 

Kommunen ligger i et område med store høydeforskjeller mellom hav og fjell og har i dag 3 
vannkraftverk. Dette er Fiskfjorden på Hinnøya samt Trollfjord I og II på Austvågøy. 

4.5.2 Infrastruktur for energi 

I dag er infrastrukturen for elektrisk energi i hovedsak bygd opp rundt den tradisjonelle 
elektriske energien produsert ved vannkraftverk. Trollfjord Kraft AS har i Hadsel kommune 
et godt utbygd forsyningsnett. Distribusjonsnettet kan deles inn i 3 ulike systemer: Det 

t det lokale 22kV og 0,23kV nettet. Trollfjord Kraft AS er eier av 
132kV nettet som også er forsyning til transformatorstasjonene i Stokmarknes og Melbu. 
Denne linjen er en del av forbindelsen mellom Lofoten og Vesterålen og består av 33,6 km 

4 km sjøkabel og 0,9 km jordkabel.  

I transformatorstasjonene på Stokmarknes og Melbu har transformatorene på henholdsvis 35 
og 20 MVA i oppgave og transformere spenningen ned til 22kV som fordeles ut på det lokale 
forsyningsnettet. Disse linjene går enten som ringforbindelser eller som stjernenett, avhengig 
av hvor i forsyningsområdet man befinner seg. Dette er vist i Figur 4-7. 

 
7 Det lokale forsyningsnettet i Hadsel 

Det lokale forsyningsnettet er bygd opp av en kombinasjon mellom luftnett og k
Denne fordelingen er gjerne gjort med kabel i tettbebygde områder og luftarrangementer i 
distriktene. Fordelingen mellom disse overføringsmediene er vist i Tabell 4

Det lokale forsyningsnettet i Hadsel 

Luftlinje Sjøkabel Jordkabel 

226,3 km 29,0 km 59,5 km 

nettet blir spenningen transformert ned til 0,23kV (230V) eller 0,4kV (400V) som 
er forbrukerens spenningsnivå. Det er i Trollfjord Kraft sitt forsyningsnett 286 

230V-nettet og 20 i 400V-nettet, fordelt over hele kommunen. 
Disse transformatorene er ut fra geografiske forhold plassert enten som luftarrangementer 
eller som nettstasjoner. Fordelingen av disse kommer frem i Tabell 4-14. 
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Kommunen ligger i et område med store høydeforskjeller mellom hav og fjell og har i dag 3 
vannkraftverk. Dette er Fiskfjorden på Hinnøya samt Trollfjord I og II på Austvågøy.  

nergi i hovedsak bygd opp rundt den tradisjonelle 
elektriske energien produsert ved vannkraftverk. Trollfjord Kraft AS har i Hadsel kommune 
et godt utbygd forsyningsnett. Distribusjonsnettet kan deles inn i 3 ulike systemer: Det 

t det lokale 22kV og 0,23kV nettet. Trollfjord Kraft AS er eier av 
132kV nettet som også er forsyning til transformatorstasjonene i Stokmarknes og Melbu. 
Denne linjen er en del av forbindelsen mellom Lofoten og Vesterålen og består av 33,6 km 

I transformatorstasjonene på Stokmarknes og Melbu har transformatorene på henholdsvis 35 
og 20 MVA i oppgave og transformere spenningen ned til 22kV som fordeles ut på det lokale 

n som ringforbindelser eller som stjernenett, avhengig 

Det lokale forsyningsnettet er bygd opp av en kombinasjon mellom luftnett og kabelnett. 
Denne fordelingen er gjerne gjort med kabel i tettbebygde områder og luftarrangementer i 
distriktene. Fordelingen mellom disse overføringsmediene er vist i Tabell 4-13. 

Sum 

314,8 km 

nettet blir spenningen transformert ned til 0,23kV (230V) eller 0,4kV (400V) som 
er forbrukerens spenningsnivå. Det er i Trollfjord Kraft sitt forsyningsnett 286 

nettet, fordelt over hele kommunen. 
Disse transformatorene er ut fra geografiske forhold plassert enten som luftarrangementer 



 
 
  
 
Tabell 4-14 Infrastruktur i elnettet 

I mast I kiosk 

170 stk 100 stk 

 
 
Fra fordelingstransformatorene er det bygd ut et robust lavspent fordelingsnett. Dette nettet er 
bygd opp med lett blanding av luftnett og kabel nett, m
sentrumsnære områdene har størst innslag av kabelnett, mens både tilstøtende boligområder 
og mer grisgrendte strøk domineres av luftnett. 
 
Luftnettet består for det meste av isolerte (EX
utfasing. Det faktum at Stokmarknes og Melbu sentrum hadde såpass høy dekning av luftnett 
i boligområdene, gjorde at bredbåndsutbygging (fibernett) kunne bygges ut raskt og billig på 
eksisterende infrastruktur.  I luftnettet er det en variasjon mellom
ledninger. Trollfjord Kraft AS har oppgradert de fleste innstrekk til hus fra blank linje til 
isolert EX linje. 
 
I tillegg til Trollfjord Kraft sitt forsyningsnett er det noen av forbrukerne som har utbygd 
vannbåren varme og noen som
spesielt firmaer med litt større behov for mengder av energi til oppvarming og andre 
prosesser. 
 

4.5.3 Energibruk 

 
Fordelingen av energibruk mellom elektrisk kraft og alternativ energi i H
fordelt etter Tabell 4-15. 

 

Tabell 4-15 Fordeling av energiforbruket i kommunen, 2010

Elektrisk energi Petroleum Gass

 154,4 GWh 4,6 GWh 8,8 GWh

Som man ser av tabellen er det i hovedsak elektrisk energi som er energiforsyningen i Hadsel 
kommune i dag. En ser at de siste årene har varmepumper kommet som en betydelig 
bidragsyter, og prognosene viser at denne utviklingen vil øke i tiden fremover. I spørsmålet 
om fordelingen mellom forbruksgrupper, er det sett på fordelingen av elektrisk energi mellom 
disse.  

4.5.4 Utbredelse av vannbåren varme

Utbyggingen av vannbåren varme er i dag minimal i Hadsel kommune. Det eksisterer kun 
noen små utbygde anlegg som ikke gjø
kommunen. 
 

 

 

I annen bygning Sum Installert effekt

32 stk 302 stk 68,610 MVA

Fra fordelingstransformatorene er det bygd ut et robust lavspent fordelingsnett. Dette nettet er 
bygd opp med lett blanding av luftnett og kabel nett, men med overvekt av luftnett. De 
sentrumsnære områdene har størst innslag av kabelnett, mens både tilstøtende boligområder 
og mer grisgrendte strøk domineres av luftnett.  

Luftnettet består for det meste av isolerte (EX-) ledninger, mens ”blanktråden” er u
utfasing. Det faktum at Stokmarknes og Melbu sentrum hadde såpass høy dekning av luftnett 
i boligområdene, gjorde at bredbåndsutbygging (fibernett) kunne bygges ut raskt og billig på 
eksisterende infrastruktur.  I luftnettet er det en variasjon mellom blanke og isolerte EX 
ledninger. Trollfjord Kraft AS har oppgradert de fleste innstrekk til hus fra blank linje til 

I tillegg til Trollfjord Kraft sitt forsyningsnett er det noen av forbrukerne som har utbygd 
vannbåren varme og noen som har oljekjeler i tillegg til tradisjonell strømforsyning. Dette er 
spesielt firmaer med litt større behov for mengder av energi til oppvarming og andre 

Fordelingen av energibruk mellom elektrisk kraft og alternativ energi i Hadsel kommune er 

Fordeling av energiforbruket i kommunen, 2010 

Gass Biobrensel Varmepumper Fjernvarme

8,8 GWh    12,0 GWh  6,6 GWh 0 GWh  

 
v tabellen er det i hovedsak elektrisk energi som er energiforsyningen i Hadsel 

kommune i dag. En ser at de siste årene har varmepumper kommet som en betydelig 
bidragsyter, og prognosene viser at denne utviklingen vil øke i tiden fremover. I spørsmålet 

fordelingen mellom forbruksgrupper, er det sett på fordelingen av elektrisk energi mellom 

 

4.5.4 Utbredelse av vannbåren varme 

Utbyggingen av vannbåren varme er i dag minimal i Hadsel kommune. Det eksisterer kun 
noen små utbygde anlegg som ikke gjør noen innvirkning på det totale energiforbruket i 
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Installert effekt 

68,610 MVA 

Fra fordelingstransformatorene er det bygd ut et robust lavspent fordelingsnett. Dette nettet er 
en med overvekt av luftnett. De 

sentrumsnære områdene har størst innslag av kabelnett, mens både tilstøtende boligområder 

) ledninger, mens ”blanktråden” er under 
utfasing. Det faktum at Stokmarknes og Melbu sentrum hadde såpass høy dekning av luftnett 
i boligområdene, gjorde at bredbåndsutbygging (fibernett) kunne bygges ut raskt og billig på 

blanke og isolerte EX 
ledninger. Trollfjord Kraft AS har oppgradert de fleste innstrekk til hus fra blank linje til 

I tillegg til Trollfjord Kraft sitt forsyningsnett er det noen av forbrukerne som har utbygd 
har oljekjeler i tillegg til tradisjonell strømforsyning. Dette er 

spesielt firmaer med litt større behov for mengder av energi til oppvarming og andre 

adsel kommune er 

Fjernvarme Vindkraft 

0 GWh 

v tabellen er det i hovedsak elektrisk energi som er energiforsyningen i Hadsel 
kommune i dag. En ser at de siste årene har varmepumper kommet som en betydelig 
bidragsyter, og prognosene viser at denne utviklingen vil øke i tiden fremover. I spørsmålet 

fordelingen mellom forbruksgrupper, er det sett på fordelingen av elektrisk energi mellom 

Utbyggingen av vannbåren varme er i dag minimal i Hadsel kommune. Det eksisterer kun 
r noen innvirkning på det totale energiforbruket i 



 
 
  
 
4.5.5 Lokal elektrisitetsproduksjon

Det produseres i dag elektrisk energi ved 3 kraftstasjoner i Trollfjord Kraft AS sitt 
konsesjonsområde. Det er under satt opp hvilke stasjoner dette er og hvi
inneholder: 

Fiskefjord: 1.875 kVA

Trollfjord I: 3.5 00 kVA

Trollfjord II: 1.500 kVA

Samlet ytelse /

produksjon: 6.875 kVA

Kraftstasjon: Installert 

effekt

 
Definisjon:   20 års middelproduksjon = (Produksjon siste 20 år)/20

 

4.5.6 Fjernvarme  

Det er i dag ikke noen form for fjernvarme i Trollfjord Kraft AS sitt konsesjonsområde, men 
det er utarbeidet et forprosjekt i regi av Trollfjord Kraft som har sett på de mulighetene som 
foreligger. Trollfjord kraft arbeider i den sammenheng med en konsesjonssøknad for 
leveranse av fjernvarme til Stokmarknes sentrum.
 

4.6 Avbruddsstatistikk for elektrisitetsforsyni

 

Tabell 4-16 Statistikk over leveringskvaliteten til kommunen.
Hadsel kommune

Rapporteringspunkt
Levert energi [GWh]
Antall avbrudd (pga feil i eget nett)
Varighet [timer]
ILE [MWh]
ILE pr RP  [kwh/RP]
ILE / LE  [pro mille]        

 
Tabellen ovenfor viser hvor mye avbrudd og ikke levert elektrisk energi det er 
gjennomsnittlig for kommunen per år. Antall rapporteringspunkt (RP) er antallet pu
fordelingstransformatorer forsyner fra 22kV anlegg, ned til 240/400 V anlegg, dette i henhold 
til beskrivelse fra NVE.  LE og ILE er henholdsvis ”levert elektrisk energi” og ”ikke levert 
elektrisk energi” til kommunen. Levert energi er i denne ta
 

KILDE: Trollfjord kraft AS, Feil og avbruddsstatistikk

 

 

 

4.5.5 Lokal elektrisitetsproduksjon 

Det produseres i dag elektrisk energi ved 3 kraftstasjoner i Trollfjord Kraft AS sitt 
konsesjonsområde. Det er under satt opp hvilke stasjoner dette er og hvilke kjernetall de 

Produksjon Produksjon Produksjon

2009 2010 2011

1.875 kVA 3,87 GWh 3,40 GWh 4,75 GWh

3.5 00 kVA 13,86 GWh 11,62 GWh 12,01 GWh 13,34 GWh

1.500 kVA 3,46 GWh 2,69 GWh 3,11 GWh

6.875 kVA 20,44 GWh 18,26 GWh 18,26 GWh 20,87 GWh

Installert 20 års middel-

20 års middelproduksjon = (Produksjon siste 20 år)/20 

Det er i dag ikke noen form for fjernvarme i Trollfjord Kraft AS sitt konsesjonsområde, men 
t forprosjekt i regi av Trollfjord Kraft som har sett på de mulighetene som 

foreligger. Trollfjord kraft arbeider i den sammenheng med en konsesjonssøknad for 
leveranse av fjernvarme til Stokmarknes sentrum. 

4.6 Avbruddsstatistikk for elektrisitetsforsyningen 

Statistikk over leveringskvaliteten til kommunen. 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
280 278 285 283 285 297 292

156,7 157,0 138,1 141,5 157,5 156,3 132,0
309 539 1143 1353 965 116 2289

261,72 488,1 946,0 1554,1 841,4 1490,7 2061,7

8,92 24,3 40,0 37,4 15,8 18,89 51,64

32 87 140 132 55 64 177
57        155    289      264    100    121    391    

Tabellen ovenfor viser hvor mye avbrudd og ikke levert elektrisk energi det er 
gjennomsnittlig for kommunen per år. Antall rapporteringspunkt (RP) er antallet pu
fordelingstransformatorer forsyner fra 22kV anlegg, ned til 240/400 V anlegg, dette i henhold 
til beskrivelse fra NVE.  LE og ILE er henholdsvis ”levert elektrisk energi” og ”ikke levert 
elektrisk energi” til kommunen. Levert energi er i denne tabellen ikke temperaturkorrigert. 

KILDE: Trollfjord kraft AS, Feil og avbruddsstatistikk 
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Det produseres i dag elektrisk energi ved 3 kraftstasjoner i Trollfjord Kraft AS sitt 
lke kjernetall de 

4,07 GWh

13,34 GWh

3,46 GWh

20,87 GWh

20 års middel-

produksjon

 

Det er i dag ikke noen form for fjernvarme i Trollfjord Kraft AS sitt konsesjonsområde, men 
t forprosjekt i regi av Trollfjord Kraft som har sett på de mulighetene som 

foreligger. Trollfjord kraft arbeider i den sammenheng med en konsesjonssøknad for 

2008 2009 2010
295 305,0 311,0

152,5 157,6 164,4
346 1433,0 1430,0

1380 2653,0 2145,0

29,5 441,0 180,2

100 1446 579
193    259 105  

Tabellen ovenfor viser hvor mye avbrudd og ikke levert elektrisk energi det er 
gjennomsnittlig for kommunen per år. Antall rapporteringspunkt (RP) er antallet punkter der 
fordelingstransformatorer forsyner fra 22kV anlegg, ned til 240/400 V anlegg, dette i henhold 
til beskrivelse fra NVE.  LE og ILE er henholdsvis ”levert elektrisk energi” og ”ikke levert 

bellen ikke temperaturkorrigert.  



 
 
  
 
4.6.1 Fjernvarme og vannbåren varme

 
I kommunen er ikke utbygd fjernvarme pr. 1.1.2012.
 
Trollfjord kraft har planer om utbygging av fjernvarme i kommunen. Disse pla
beskrevet i kapittel 6.2 
 
 
Når det gjelder vannbåren varme i kommunen har 256 av kommunens 4390 boliger installert 
et system for distribusjon av vannbåren varme, dette utgjør 5,8 % av boligmassen. 
 
 

KILDE: Folke og boligtellingen i 2001

 
 

4.6.2 Andre energikilder 

 
Hadsel kommune har per i dag ingen infrastruktur for distribusjon av gass og varme til 
alminnelige brukere. Alternative energibærere blir fraktet fra lokale forhandlere gjennom 
tankbiler eller annet fraktmiddel (biobrensel). I tillegg fin
biobrensel/ved, som selges lokalt i større eller mindre skala.
 
Det eksisterer ikke avfallsforbrenning i Hadsel kommune i dag og det ses heller ingen 
sannsynlighet for at dette vil komme de neste 8
med utviklingen på landsbasis ser man at disse resultatene stemmer godt overens med 
utviklingen for landet generelt. 
 

  

 

 

4.6.1 Fjernvarme og vannbåren varme 

I kommunen er ikke utbygd fjernvarme pr. 1.1.2012. 

Trollfjord kraft har planer om utbygging av fjernvarme i kommunen. Disse pla

Når det gjelder vannbåren varme i kommunen har 256 av kommunens 4390 boliger installert 
et system for distribusjon av vannbåren varme, dette utgjør 5,8 % av boligmassen. 

KILDE: Folke og boligtellingen i 2001 

Hadsel kommune har per i dag ingen infrastruktur for distribusjon av gass og varme til 
alminnelige brukere. Alternative energibærere blir fraktet fra lokale forhandlere gjennom 
tankbiler eller annet fraktmiddel (biobrensel). I tillegg finnes det mange lokale produsenter av 
biobrensel/ved, som selges lokalt i større eller mindre skala. 

Det eksisterer ikke avfallsforbrenning i Hadsel kommune i dag og det ses heller ingen 
sannsynlighet for at dette vil komme de neste 8-10 årene. Sammenlignes disse resultatene 
med utviklingen på landsbasis ser man at disse resultatene stemmer godt overens med 
utviklingen for landet generelt.  
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Trollfjord kraft har planer om utbygging av fjernvarme i kommunen. Disse planene er 

Når det gjelder vannbåren varme i kommunen har 256 av kommunens 4390 boliger installert 
et system for distribusjon av vannbåren varme, dette utgjør 5,8 % av boligmassen.  

Hadsel kommune har per i dag ingen infrastruktur for distribusjon av gass og varme til 
alminnelige brukere. Alternative energibærere blir fraktet fra lokale forhandlere gjennom 

nes det mange lokale produsenter av 

Det eksisterer ikke avfallsforbrenning i Hadsel kommune i dag og det ses heller ingen 
disse resultatene 

med utviklingen på landsbasis ser man at disse resultatene stemmer godt overens med 



 
 
  
 

5.0 Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak
 
I dette kapittelet omtales fremtidig energibehov og utfordringer 
vil prioriteres i fremtiden. 
 
Energiutredningen skal peke på fremtidige energiutfordringer, aktuelle aktører og tidsfrister. 
Den skal ikke inneholde detaljerte planer, men heller peke 
gjennomføres og når dette bør gjøres.
 
Som bakgrunn for kommunale tiltak er det viktig å ha klart for seg de nasjonale og 
internasjonale energipolitiske rammer.
 

5.1 De internasjonale energirammene

 
IPCC hovedrapport 2001 (FNs klimapanel) konkluderer med at det er bev
klimaendringer med en vesentlig årsak fra CO2 utslipp etter forbrenning av kull, olje og gass. 
Kyoto-forhandlingene allerede tilbake i 1997 ga hvert land kvoter for CO2 utslipp for med 
tiden å redusere de samlede utslippene på globalt 
 

• Norges forpliktelse er at samlet klimagassutslipp ikke skal øke med mer enn 1 % i 
forhold til 1990 nivå i perioden 2008 til 2012.

• De samlede klimagassutslippene har siden 1990 økt med nesten 11 % til 55,5 
millioner tonn CO2 -ekvivalenter. I 2004 økt

 
I desember 2009 ble det arrangert et stort internasjonalt klimatoppmøte i København. 
Konkrete resultater herfra lar vente på seg, men det er ikke utenkelig at det vil komme klare 
klimamål i etterkant som medfører en

 
 
Utforinger på globalt nivå er således å hindre en fremtidig miljøkatastrofe, og erstatte dagens 
energikilder som er begrenset i tid med nye fornybare energikilder.
 
Lagrene for fossile energiressurser har en esti
 

• Olje – 42 år. 
• Kull – 122 år. 
• Gass – 63 år. 

 
Kilde: BP – Amoco – statistical review

  

 

 

5.0 Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak

I dette kapittelet omtales fremtidig energibehov og utfordringer i kommunen, og de tiltak som 

Energiutredningen skal peke på fremtidige energiutfordringer, aktuelle aktører og tidsfrister. 
Den skal ikke inneholde detaljerte planer, men heller peke på hvilke energitiltak som kan 

og når dette bør gjøres. 

Som bakgrunn for kommunale tiltak er det viktig å ha klart for seg de nasjonale og 
internasjonale energipolitiske rammer. 

5.1 De internasjonale energirammene 

IPCC hovedrapport 2001 (FNs klimapanel) konkluderer med at det er bevis for at det skjer 
klimaendringer med en vesentlig årsak fra CO2 utslipp etter forbrenning av kull, olje og gass. 

forhandlingene allerede tilbake i 1997 ga hvert land kvoter for CO2 utslipp for med 
tiden å redusere de samlede utslippene på globalt nivå. 

Norges forpliktelse er at samlet klimagassutslipp ikke skal øke med mer enn 1 % i 
forhold til 1990 nivå i perioden 2008 til 2012. 
De samlede klimagassutslippene har siden 1990 økt med nesten 11 % til 55,5 

ekvivalenter. I 2004 økte utslippene eksempelvis med drøyt 1 %.

I desember 2009 ble det arrangert et stort internasjonalt klimatoppmøte i København. 
Konkrete resultater herfra lar vente på seg, men det er ikke utenkelig at det vil komme klare 
klimamål i etterkant som medfører en betydelig skjerping i forhold til Kyoto.

Utforinger på globalt nivå er således å hindre en fremtidig miljøkatastrofe, og erstatte dagens 
energikilder som er begrenset i tid med nye fornybare energikilder. 

Lagrene for fossile energiressurser har en estimert levetid på: 

statistical review 
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5.0 Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak 

i kommunen, og de tiltak som 

Energiutredningen skal peke på fremtidige energiutfordringer, aktuelle aktører og tidsfrister. 
på hvilke energitiltak som kan 

Som bakgrunn for kommunale tiltak er det viktig å ha klart for seg de nasjonale og 

is for at det skjer 
klimaendringer med en vesentlig årsak fra CO2 utslipp etter forbrenning av kull, olje og gass.  

forhandlingene allerede tilbake i 1997 ga hvert land kvoter for CO2 utslipp for med 

Norges forpliktelse er at samlet klimagassutslipp ikke skal øke med mer enn 1 % i 

De samlede klimagassutslippene har siden 1990 økt med nesten 11 % til 55,5 
e utslippene eksempelvis med drøyt 1 %. 

I desember 2009 ble det arrangert et stort internasjonalt klimatoppmøte i København. 
Konkrete resultater herfra lar vente på seg, men det er ikke utenkelig at det vil komme klare 

betydelig skjerping i forhold til Kyoto. 

Utforinger på globalt nivå er således å hindre en fremtidig miljøkatastrofe, og erstatte dagens 



 
 
  
 

5.2 De nasjonale energirammene

 
Hvilken energipolitikk ønsker A
 
Punkt 1 til 5 er hentet fra Olje og energidepartementets

 
1 Vi må få til en overgang fra elektrisitet til bruk av v

kilowattimer fra nye energikilder. Den rike tilgangen på ulike fornybare energikilder 
byr på mange muligheter til en omlegging av energiproduksjonen. For å få dette til, er 
vi avhengige av at det utvikles et marked for alte
å ha en rolle som tilrettelegger og pådriver.

   
2 Vi må spare energi. Blant annet vil ny teknologi gi oss bedre muligheter til å bruke 

energi på en mer fornuftig måte enn tidligere. Regjeringen har satt som mål at 
satsingen gjennom Enova på sparing og nye, fornybare energikilder totalt skal bidra 
med 18 TWh innen 2011.
Årlig skal det produseres 3 TWh vindkraft og 4 TWh vannbåren varme basert på 
fornybare kilder innen 2010.

 
3 Vi må få til en best mulig utnyttelse av d

Regjeringen mener det derfor er svært viktig at det legges til rette for å modernisere og 
oppruste vannkraftanleggene våre.

   
4 Vi må utnytte naturgassressursene våre på en fornuftig måte. Regjeringen vil nå følge 

opp i samsvar med Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av 
gassmeldingen. Det videre arbeidet med en langsiktig strategi for fornuftig bruk av 
naturgass kan gi viktige bidrag til en mer fleksibel energiforsyning. Dette gjelder både 
direkte bruk av gass til energiformål, og gasskraftverk hvor CO2 håndteres på en 
forsvarlig måte. 

   
5 Vi må også sørge for at overføringsforbindelsene, både innenlands og mot utlandet, 

ikke skaper unødvendige flaskehalser i kraftflyten. Det er viktig at vi sørger for 
en infrastruktur som gjør det mulig å utnytte ressursene i det nordeuropeiske 
kraftmarkedet på en mest mulig effektiv måte.

 
For at denne politikken skal bli effektiv må en følge opp på lokalt nivå.
 
 
  

 

 

5.2 De nasjonale energirammene 

Hvilken energipolitikk ønsker AS Norge å kjøre i fremtiden? 

Olje og energidepartementets internettsider.  

Vi må få til en overgang fra elektrisitet til bruk av varme, og vi skal produsere flere 
kilowattimer fra nye energikilder. Den rike tilgangen på ulike fornybare energikilder 
byr på mange muligheter til en omlegging av energiproduksjonen. For å få dette til, er 
vi avhengige av at det utvikles et marked for alternative energiløsninger. Her ønsker vi 
å ha en rolle som tilrettelegger og pådriver. 

Vi må spare energi. Blant annet vil ny teknologi gi oss bedre muligheter til å bruke 
energi på en mer fornuftig måte enn tidligere. Regjeringen har satt som mål at 

tsingen gjennom Enova på sparing og nye, fornybare energikilder totalt skal bidra 
med 18 TWh innen 2011. 
Årlig skal det produseres 3 TWh vindkraft og 4 TWh vannbåren varme basert på 
fornybare kilder innen 2010. 

Vi må få til en best mulig utnyttelse av den vannkraften vi allerede har bygd ut. 
Regjeringen mener det derfor er svært viktig at det legges til rette for å modernisere og 
oppruste vannkraftanleggene våre. 

Vi må utnytte naturgassressursene våre på en fornuftig måte. Regjeringen vil nå følge 
pp i samsvar med Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av 

gassmeldingen. Det videre arbeidet med en langsiktig strategi for fornuftig bruk av 
naturgass kan gi viktige bidrag til en mer fleksibel energiforsyning. Dette gjelder både 

av gass til energiformål, og gasskraftverk hvor CO2 håndteres på en 

Vi må også sørge for at overføringsforbindelsene, både innenlands og mot utlandet, 
ikke skaper unødvendige flaskehalser i kraftflyten. Det er viktig at vi sørger for 
en infrastruktur som gjør det mulig å utnytte ressursene i det nordeuropeiske 
kraftmarkedet på en mest mulig effektiv måte. 

For at denne politikken skal bli effektiv må en følge opp på lokalt nivå. 
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arme, og vi skal produsere flere 
kilowattimer fra nye energikilder. Den rike tilgangen på ulike fornybare energikilder 
byr på mange muligheter til en omlegging av energiproduksjonen. For å få dette til, er 

rnative energiløsninger. Her ønsker vi 

Vi må spare energi. Blant annet vil ny teknologi gi oss bedre muligheter til å bruke 
energi på en mer fornuftig måte enn tidligere. Regjeringen har satt som mål at 

tsingen gjennom Enova på sparing og nye, fornybare energikilder totalt skal bidra 

Årlig skal det produseres 3 TWh vindkraft og 4 TWh vannbåren varme basert på 

en vannkraften vi allerede har bygd ut. 
Regjeringen mener det derfor er svært viktig at det legges til rette for å modernisere og 

Vi må utnytte naturgassressursene våre på en fornuftig måte. Regjeringen vil nå følge 
pp i samsvar med Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av 

gassmeldingen. Det videre arbeidet med en langsiktig strategi for fornuftig bruk av 
naturgass kan gi viktige bidrag til en mer fleksibel energiforsyning. Dette gjelder både 

av gass til energiformål, og gasskraftverk hvor CO2 håndteres på en 

Vi må også sørge for at overføringsforbindelsene, både innenlands og mot utlandet, 
ikke skaper unødvendige flaskehalser i kraftflyten. Det er viktig at vi sørger for å ha 
en infrastruktur som gjør det mulig å utnytte ressursene i det nordeuropeiske 



 
 
  
 

5.3 De lokale mulighetene i kommunen

 
I Hadsel kommune er det flere muligheter til å bidra til at de nasjonale energimål nås, både 
når det gjelder tilgang på alternativ energi, og erstatning av miljøfiendtlig energi med 
fornybar energi. 

5.3.1 Reduksjon av energibruk,

 
Når det gjelder reduksjon av energibruken er det normalt de vanlige prismekanismene som 
styrer, men kommunen og det offentlige kan selv bidra til store besparelser ved å bevisstgjøre 
ansatte i egne organisasjoner på bruken av energi. 
 
Offentlig sektor i kommunen bruker 
kan det drives informasjonsarbeid mot husholdningssektoren som bruker 46,7 % av energien i 
kommunen (83,9 GWh / 179,8 GWh).
 
Hadsel kommune har hatt en total lineær endring i energibehovet på 
utredningsperioden 2001- 2010. Fordelt per innbygger blir endringen på 
avviket kan skyldes endringer i folketallet. 
 
Husholdningen står for en vesentlig del av energibruken i de fleste kommunene, ved bygging 
av nye boliger og industribygg, samt ved renovering, er det store muligheter til å legge til rette 
for å begrense energibruken. Det er beregnet at den ekstra investeringen i ekstra enøk tiltak i 
mange tilfeller vil bli lønnsom dersom energihensynet kommer inn i planpr
som bygger nye hus i dag tenker mest på investeringskostnadene, men tar ikke hensyn til 
driftskostnader som påløper de neste 10 
 
Enova har laget en oversikt og et dataprogram som beregner normtall for forsk
I Nord-Norge har eksempelvis et kontorbygg fra 1987, ett energibruk på 186 kWh/m
enebolig ligger på 189 kWh/m
 
For de som vil gjøre nærmere beregninger på egen bygningsmasse har vi lagt noen linker til 
Enova:  - www.enova.no

- Program for beregning av energibruk eget bygg.
- Manualen for programmet

 

 

 

5.3 De lokale mulighetene i kommunen 

ommune er det flere muligheter til å bidra til at de nasjonale energimål nås, både 
når det gjelder tilgang på alternativ energi, og erstatning av miljøfiendtlig energi med 

5.3.1 Reduksjon av energibruk, enøk-tiltak 

on av energibruken er det normalt de vanlige prismekanismene som 
styrer, men kommunen og det offentlige kan selv bidra til store besparelser ved å bevisstgjøre 
ansatte i egne organisasjoner på bruken av energi.  

Offentlig sektor i kommunen bruker 11,2 % av energien (20,1 GWh / 179,8 GWh). I tillegg 
kan det drives informasjonsarbeid mot husholdningssektoren som bruker 46,7 % av energien i 
kommunen (83,9 GWh / 179,8 GWh). 

Hadsel kommune har hatt en total lineær endring i energibehovet på 0,4 % 
2010. Fordelt per innbygger blir endringen på 0,7 %

avviket kan skyldes endringer i folketallet.  

Husholdningen står for en vesentlig del av energibruken i de fleste kommunene, ved bygging 
er og industribygg, samt ved renovering, er det store muligheter til å legge til rette 

for å begrense energibruken. Det er beregnet at den ekstra investeringen i ekstra enøk tiltak i 
mange tilfeller vil bli lønnsom dersom energihensynet kommer inn i planpr
som bygger nye hus i dag tenker mest på investeringskostnadene, men tar ikke hensyn til 
driftskostnader som påløper de neste 10 – 15 år, herunder energikostnader. 

Enova har laget en oversikt og et dataprogram som beregner normtall for forsk
Norge har eksempelvis et kontorbygg fra 1987, ett energibruk på 186 kWh/m

enebolig ligger på 189 kWh/m2 som et gjennomsnitt. 

For de som vil gjøre nærmere beregninger på egen bygningsmasse har vi lagt noen linker til 
www.enova.no 
Program for beregning av energibruk eget bygg. 
Manualen for programmet 
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ommune er det flere muligheter til å bidra til at de nasjonale energimål nås, både 
når det gjelder tilgang på alternativ energi, og erstatning av miljøfiendtlig energi med 

on av energibruken er det normalt de vanlige prismekanismene som 
styrer, men kommunen og det offentlige kan selv bidra til store besparelser ved å bevisstgjøre 

av energien (20,1 GWh / 179,8 GWh). I tillegg 
kan det drives informasjonsarbeid mot husholdningssektoren som bruker 46,7 % av energien i 

 per år i 
0,7 % per år der 

Husholdningen står for en vesentlig del av energibruken i de fleste kommunene, ved bygging 
er og industribygg, samt ved renovering, er det store muligheter til å legge til rette 

for å begrense energibruken. Det er beregnet at den ekstra investeringen i ekstra enøk tiltak i 
mange tilfeller vil bli lønnsom dersom energihensynet kommer inn i planprosessen. Mange 
som bygger nye hus i dag tenker mest på investeringskostnadene, men tar ikke hensyn til 

 

Enova har laget en oversikt og et dataprogram som beregner normtall for forskjellige bygg. 
Norge har eksempelvis et kontorbygg fra 1987, ett energibruk på 186 kWh/m2, og en 

For de som vil gjøre nærmere beregninger på egen bygningsmasse har vi lagt noen linker til 



 
 
  
 

5.3.2 Energimerkeordningen

 
Med innføring av EUs bygningsenergidirektiv gjennom EØS
plass en energimerkeordning for bygninger i Norge. Det er krav om at al
næringsbygg som selges eller leies ut skal ha energimerke fra 1.juli 2010. Merket tilsvarer det 
som mange kjenner fra hvitevarer. For boliger gjøres dette via en selvangivelse på internett 
for boligen, som boligeier utfører selv. For næringsb
skal utføre energimerkingen. Informasjon om ordningen og selvangivelsen ligger på 
www.energimerking.no. 
 

Figur 5-1 Eksempel på energimerking av bolig

 
I 2010 kom det ny teknisk forskrift til Plan
nye og rehabiliterte bygg. Dette er beregnet å føre til en energireduksjon fo
25 % i forhold til de gamle forskriftene. Forskriften har hatt en overgangsperiode på to år der 
den gamle og nye forskriften har vært likestilt, men fra og med 2010 er det de nye forskriftene 
som gjelder. 
 
Bygg som er bygget i henhold til de
merkeordningen. Intensjonen med energimerkeordningen er blant annet å øke bevisstheten 
omkring energibruk og at energibruk skal bli en viktig faktor ved kjøp/utleie av boliger og 
næringsbygg. I så fall vil dette kunne bli et insentiv for energimessig utbedring av boliger.

 

 

5.3.2 Energimerkeordningen 

Med innføring av EUs bygningsenergidirektiv gjennom EØS-avtalen, har det kommet på 
plass en energimerkeordning for bygninger i Norge. Det er krav om at alle boliger og 
næringsbygg som selges eller leies ut skal ha energimerke fra 1.juli 2010. Merket tilsvarer det 
som mange kjenner fra hvitevarer. For boliger gjøres dette via en selvangivelse på internett 
for boligen, som boligeier utfører selv. For næringsbygg er det satt kompetansekrav til de som 
skal utføre energimerkingen. Informasjon om ordningen og selvangivelsen ligger på 

 
Eksempel på energimerking av bolig 

I 2010 kom det ny teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven med reviderte energikrav til 
nye og rehabiliterte bygg. Dette er beregnet å føre til en energireduksjon fo

% i forhold til de gamle forskriftene. Forskriften har hatt en overgangsperiode på to år der 
den gamle og nye forskriften har vært likestilt, men fra og med 2010 er det de nye forskriftene 

Bygg som er bygget i henhold til de nye byggeforskriftene vil få energimerket C i den nye 
merkeordningen. Intensjonen med energimerkeordningen er blant annet å øke bevisstheten 
omkring energibruk og at energibruk skal bli en viktig faktor ved kjøp/utleie av boliger og 

vil dette kunne bli et insentiv for energimessig utbedring av boliger.
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avtalen, har det kommet på 
le boliger og 

næringsbygg som selges eller leies ut skal ha energimerke fra 1.juli 2010. Merket tilsvarer det 
som mange kjenner fra hvitevarer. For boliger gjøres dette via en selvangivelse på internett 

ygg er det satt kompetansekrav til de som 
skal utføre energimerkingen. Informasjon om ordningen og selvangivelsen ligger på 

og bygningsloven med reviderte energikrav til 
nye og rehabiliterte bygg. Dette er beregnet å føre til en energireduksjon for nye bygg med 

% i forhold til de gamle forskriftene. Forskriften har hatt en overgangsperiode på to år der 
den gamle og nye forskriften har vært likestilt, men fra og med 2010 er det de nye forskriftene 

nye byggeforskriftene vil få energimerket C i den nye 
merkeordningen. Intensjonen med energimerkeordningen er blant annet å øke bevisstheten 
omkring energibruk og at energibruk skal bli en viktig faktor ved kjøp/utleie av boliger og 

vil dette kunne bli et insentiv for energimessig utbedring av boliger. 



 
 
  
 

5.3.3 Vannkraftproduksjon, mini

 
Norges vassdrags- og energidirektorat
beskriver potensialet for mikro
potensialet i vernede områder.
 
Her er kommunen og fylkeskommunen sentrale aktører når det gjelder reguleringsplaner, 
fallrettigheter og kommunal behandling av de konsesjonssøknadene som kommer inn 
gjennom NVE, fra aktører som ønsker å bygge ut sin lille bekk eller elv.
 
For å se hvor disse potensielle kraftverkene er kan man gå inn på 
velg ”Energi” og ”Småkraftverk” i menyen øverst på siden, eller velg ”NVE Atlas” 
direkte til kart over kommunen.
  
http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm 
http://arcus.nve.no/website/potensial
 
Alle potensielle småkraftverk legges inn i dette kartet.
  
Definisjoner: 

Små- kraftverk   1 MW 

Mini- kraftverk  100 kW 

Mikro- kraftverk  < 

 

 

Tabell 5-1 Forklaring til tabeller vedrørende småkraft.
Kolonne Forklaring 

Krvid Unikt løpenummer
Nedbfelt Areal av nedbørfeltet (km2)
Vannforing Midlere vannføring ved inntak (m3/s)
DL Lengde mellom inntak og kraftstasjon (meter)
DH Brutto fallhøyde (meter)
Hstart Høydekote ved kraft
Hslutt Høydekote ved inntak (meter over havet)
Effekt Beregnet installasjon (kW)
Produksjon Midlere årsproduksjon (GWh/år)
Totalkost Total utbyggingskostnad (1000 kr)
PrisprkWh Utbyggingspris (kr/kWh)
Kommnr Kommunenr 
Kommune Kommunenavn
Vassdragnr Vassdragsnr 

 
 
På bakgrunn av Hadsel sin topografi med store høydeforskjeller på relativt små arealer er det 
potensial for flere elvekraftverk av typen mini
på 100-1000kW og under 100kW. Det er i Tabell 5
utbyggingsområder med fallhøyder, vannføring, effekt og en estimert økonomiklasse med 
tanke på lønnsomhet. Lønnsomheten vil være størst ved lavest tall i økonomiklassen. Det må 
gjøres oppmerksom på at disse økonomitallene er fra 1991 og må gjennomgås på nytt for å 
finne dagens reelle tall. Tabellen vil likevel gi en informasjon om lønnsomheten i hvert enkelt 
prosjekt. 

 

 

5.3.3 Vannkraftproduksjon, mini- og mikro- kraftverk 

og energidirektorat har laget kart over alle kommunene i Norge som 
beskriver potensialet for mikro- og minikraftverk i kommunen. Det er da ikke tatt med 
potensialet i vernede områder. 

Her er kommunen og fylkeskommunen sentrale aktører når det gjelder reguleringsplaner, 
fallrettigheter og kommunal behandling av de konsesjonssøknadene som kommer inn 

aktører som ønsker å bygge ut sin lille bekk eller elv. 

For å se hvor disse potensielle kraftverkene er kan man gå inn på NVE sin hjemmeside
velg ”Energi” og ”Småkraftverk” i menyen øverst på siden, eller velg ”NVE Atlas” 
direkte til kart over kommunen. 

http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm  
http://arcus.nve.no/website/potensial%5Fsmaakrv/viewer.htm 

Alle potensielle småkraftverk legges inn i dette kartet. 

1 MW – 10 MW 

100 kW – 1000kW 

< – 100 kW 

vedrørende småkraft. 

Unikt løpenummer 
Areal av nedbørfeltet (km2) 
Midlere vannføring ved inntak (m3/s) 
Lengde mellom inntak og kraftstasjon (meter) 
Brutto fallhøyde (meter) 
Høydekote ved kraftstasjon (meter over havet) 
Høydekote ved inntak (meter over havet) 
Beregnet installasjon (kW) 
Midlere årsproduksjon (GWh/år) 
Total utbyggingskostnad (1000 kr) 
Utbyggingspris (kr/kWh) 

 
Kommunenavn 

 

På bakgrunn av Hadsel sin topografi med store høydeforskjeller på relativt små arealer er det 
potensial for flere elvekraftverk av typen mini- og microkraftverk med henholdsvis størrelser 

0kW. Det er i Tabell 5-2 satt opp en oversikt over mulige 
utbyggingsområder med fallhøyder, vannføring, effekt og en estimert økonomiklasse med 
tanke på lønnsomhet. Lønnsomheten vil være størst ved lavest tall i økonomiklassen. Det må 

at disse økonomitallene er fra 1991 og må gjennomgås på nytt for å 
finne dagens reelle tall. Tabellen vil likevel gi en informasjon om lønnsomheten i hvert enkelt 
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har laget kart over alle kommunene i Norge som 
tverk i kommunen. Det er da ikke tatt med 

Her er kommunen og fylkeskommunen sentrale aktører når det gjelder reguleringsplaner, 
fallrettigheter og kommunal behandling av de konsesjonssøknadene som kommer inn 

NVE sin hjemmeside 
velg ”Energi” og ”Småkraftverk” i menyen øverst på siden, eller velg ”NVE Atlas” og gå 

På bakgrunn av Hadsel sin topografi med store høydeforskjeller på relativt små arealer er det 
og microkraftverk med henholdsvis størrelser 

2 satt opp en oversikt over mulige 
utbyggingsområder med fallhøyder, vannføring, effekt og en estimert økonomiklasse med 
tanke på lønnsomhet. Lønnsomheten vil være størst ved lavest tall i økonomiklassen. Det må 

at disse økonomitallene er fra 1991 og må gjennomgås på nytt for å 
finne dagens reelle tall. Tabellen vil likevel gi en informasjon om lønnsomheten i hvert enkelt 



 
 
  
 
Tabell 5-2 Mulige utbyggingsvassdrag i Hadsel kommune

Vassdrag Fallhøyde Slukeevne

Storvatnet 26,0 m 

Sandsvatnet 92,0 m 

Dalsvatnet 106,0 m 

Blåskavelva ? m 

Austpollvatnet 135,0 m 

Gårddalselv 240,0 m 

Tverrdalsvatna 360,0 m 

Stillelva 100,0 m 

Vikelva 40,0 m 

Fallvatnet 352,0 m 

Myrlandsfjordelva 85,0 m 

Myrlandselva 66,0 m 

Stabbelva 226,0 m 

Tennfjordvatn 60,0 m 

Løynvatnet 220,0 m 

Sørbotten I 154,0 m 

Sørbotten II 155,0 m 

Kongselva I 10,0 m 

Kongselva II 92,0 m 

Kaljord I 39,0 m 

Kaljord II 257,0 m 

Svartvasselva 135,0 m 

Gryttingselva 192,0 m 

Fiskfjord III 342,0 m 

Tjørnelva ? m 

 

Økonomiklassen i tabellen forteller noe om lønnsomheten til hvert vassdrag. Desto lavere 
tallet er, jo mer lønnsomt er det. 
En grunneier som produserer for salg må huske på at det kun er strømprisen vedkommende 
vil ha som inntekt og dermed kan bruke til nedbetaling av anleg
en grunneier kan produsere til eget forbruk, det vil si at vedkommende kan bruke all energien 
selv. Da vil lønnsomheten til prosjektet stige vesentlig, siden vedkommende da slipper slikt 
som overføringstariff og nettleie p
besparelser og dermed som inntekt på nedbetalingen av anlegget.
 
I tillegg til de vassdragene som er nevnt her, vil det kunne være av stor interesse å se på 
potensialet i kommunens vanntårnmagasi
Som det kommer frem av Tabell 5
utbygging av alle disse vassdragene med dagens priser. Likevel vil det være vassdrag som 
hele tiden vil kunne vær aktuelle i fremtiden. Disse vil også i enkelte tilfe
å redusere Trollfjord Kraft AS sine overføringstap til litt mer avsidesliggende områder, og 
derved kan ha andre økonomiske interesser enn de rent tekniske byggekostnadene i en 
nyttevurdering. 

 
For å finne ut mer om lønnsomheten for hver
utredninger for å få frem mer tall rundt disse. Disse mer omfattende utredningene må en 

 

 

2 Mulige utbyggingsvassdrag i Hadsel kommune 

Slukeevne Effekt Energi Strømpris

1,3 m3/s 0,3 MW 1,2 GWh 45,0 øre/kWh

0,5 m3/s 0,4 MW 1,5 GWh 45,0 øre/kWh

0,5 m3/s 0,5 MW 1,9 GWh 34,0 øre/kWh

? m3/s ? MW 1,9 GWh 26,0 øre/k

1,0 m3/s 1,2 MW 4,8 GWh 29,0 øre/kWh

0,5 m3/s 1,1 MW 4,4 GWh 24,0 øre/kWh

0,5 m3/s 0,5 MW 5,7 GWh 25,0 øre/kWh

0,7 m3/s 0,6 MW 2,1 GWh 41,0 øre/kWh

1,2 m3/s 0,4 MW 1,7 GWh 36,0 øre/kWh

0,2 m3/s 0,6 MW 3,1 GWh 30,5 øre/kWh

1,0 m3/s 0,7 MW 2,7 GWh 24,1 øre/kWh

0,6 m3/s 0,3 MW 1,2 GWh 47,7 øre/kWh

0,2 m3/s 0,5 MW 1,8 GWh 26,2 øre/kWh

1,1 m3/s 0,6 MW 2,2 GWh 30,5 øre/kWh

0,4 m3/s 0,7 MW 2,9 GWh 40,0 øre/kWh

0,8 m3/s 1,0 MW 4,3 GWh 23,9 øre/kWh

0,8 m3/s 1,0 MW 2,4 GWh 34,0 øre/kWh

1,2 m3/s 0,2 MW 0,8 GWh 32,5 øre/kWh

1,2 m3/s 0,9 MW 3,5 GWh 29,9 øre/kWh

1,4 m3/s 0,5 MW 1,9 GWh 34,9 øre/kWh

0,3 m3/s 0,7 MW 2,4 GWh 44,9 øre/kWh

0,6 m3/s 0,7 MW 2,7 GWh 36,8 øre/kWh

0,3 m3/s 0,5 MW 1,7 GWh 57,1 øre/kWh

0,9 m3/s 2,6 MW 10,4 GWh 41,9 øre/kWh

? m3/s ? MW 0,8 GWh 46,6 øre/kWh

bellen forteller noe om lønnsomheten til hvert vassdrag. Desto lavere 
tallet er, jo mer lønnsomt er det.  
En grunneier som produserer for salg må huske på at det kun er strømprisen vedkommende 
vil ha som inntekt og dermed kan bruke til nedbetaling av anlegget. Er derimot tilfellet slik at 
en grunneier kan produsere til eget forbruk, det vil si at vedkommende kan bruke all energien 
selv. Da vil lønnsomheten til prosjektet stige vesentlig, siden vedkommende da slipper slikt 
som overføringstariff og nettleie på forbruket sitt, og kan dermed regne disse kostnadene inn i 
besparelser og dermed som inntekt på nedbetalingen av anlegget. 

I tillegg til de vassdragene som er nevnt her, vil det kunne være av stor interesse å se på 
potensialet i kommunens vanntårnmagasiner.  
Som det kommer frem av Tabell 5-2 vil det muligens ikke være økonomisk lønnsomhet i 
utbygging av alle disse vassdragene med dagens priser. Likevel vil det være vassdrag som 
hele tiden vil kunne vær aktuelle i fremtiden. Disse vil også i enkelte tilfeller kunne være med 
å redusere Trollfjord Kraft AS sine overføringstap til litt mer avsidesliggende områder, og 
derved kan ha andre økonomiske interesser enn de rent tekniske byggekostnadene i en 

For å finne ut mer om lønnsomheten for hvert enkelt vassdrag må det gjøres større 
utredninger for å få frem mer tall rundt disse. Disse mer omfattende utredningene må en 
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Strømpris Øko.kl. 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

øre/kWh 5 

øre/kWh 5 

øre/kWh 4 

øre/kWh 4 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

øre/kWh 4 

øre/kWh 4 

øre/kWh 6 

øre/kWh 4 

øre/kWh 6 

øre/kWh 5 

øre/kWh 3 

øre/kWh 4 

øre/kWh 6 

øre/kWh 5 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

øre/kWh 6 

bellen forteller noe om lønnsomheten til hvert vassdrag. Desto lavere 

En grunneier som produserer for salg må huske på at det kun er strømprisen vedkommende 
get. Er derimot tilfellet slik at 

en grunneier kan produsere til eget forbruk, det vil si at vedkommende kan bruke all energien 
selv. Da vil lønnsomheten til prosjektet stige vesentlig, siden vedkommende da slipper slikt 

å forbruket sitt, og kan dermed regne disse kostnadene inn i 

I tillegg til de vassdragene som er nevnt her, vil det kunne være av stor interesse å se på 

2 vil det muligens ikke være økonomisk lønnsomhet i 
utbygging av alle disse vassdragene med dagens priser. Likevel vil det være vassdrag som 

ller kunne være med 
å redusere Trollfjord Kraft AS sine overføringstap til litt mer avsidesliggende områder, og 
derved kan ha andre økonomiske interesser enn de rent tekniske byggekostnadene i en 

t enkelt vassdrag må det gjøres større 
utredninger for å få frem mer tall rundt disse. Disse mer omfattende utredningene må en 



 
 
  
 
eventuell utbygger selv måtte organisere, men Trollfjord Kraft AS kan være behjelpelig med å 
starte en eventuell utredningsproses
 

5.3.4 Innlands bruk av gass

Nord-Norge står foran en stor utvikling i landsdelen når det gjelder produksjon av gass på 
snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, og herunder muligheten til innenlands bruk av gass i stedet 
for fyringsoljer til oppvarming. Snøhvi
utbyggingen i 2002.  Den 21. august 2007 ble gass direkte fra Snøhvitfeltet sluppet inn i 
anlegget på Melkøya. 
 

Det meste av gassen som produseres på norsk sokkel eksporteres til kontinentet og 
Storbritannia, og kun små volumer brukes innenlands. På grunn av vanskelig topografi, lav 
befolkningstetthet og spredt industri har det ikke vært lønnsomt å foreta en større utbygging 
av omfattende transportsystemer for naturgass innenlands. Mye av dagens gassanvendelse
skjer derfor på eller i nærheten av ilandføringsstedene, siden kostnaden ved å transportere 
naturgass er lavest her. Mye tyder på av denne utviklingen vil fortsette også fremover. 

Det finnes imidlertid gode nasjonale eksempler på direkte utnytting av nat
sluttbruker gjennom distribusjon i rør, spesielt fra områdene rundt Haugesund og Stavanger. 
Nærmere detaljer hos dette kan leses på hjemmesidene til 

 
Mer info om innenlands bruk av naturgass finnes i S
nettopp dette. Lenke til Stortingsmeldingen finnes 
 
 

5.3.5 Biobrensel 

Nordland har et stort potensial av biobrensel. Ifølge Allskog, forfaller mye av lauvskogen som 
kunne vært drivverdig. Her har også kommunen muligheter til å legge til rette for at 
innbyggere og aktører får mulighet til å hente ut trevirke, ikke bare i denne kommunen, men i 
andre kommuner.  
 
Det eksisterer ikke avfallsforbrenning i Hadsel kommune i dag og det ses heller ingen 
sannsynlighet for at dette vil komme de neste 8
med utviklingen på landsbasis ser man at disse resultatene stemmer godt 
utviklingen for landet generelt. 
 

 

 

 

eventuell utbygger selv måtte organisere, men Trollfjord Kraft AS kan være behjelpelig med å 
starte en eventuell utredningsprosess. 

5.3.4 Innlands bruk av gass 

Norge står foran en stor utvikling i landsdelen når det gjelder produksjon av gass på 
snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, og herunder muligheten til innenlands bruk av gass i stedet 
for fyringsoljer til oppvarming. Snøhvitfeltet ble påvist i 1981. Stortinget godkjente 

Den 21. august 2007 ble gass direkte fra Snøhvitfeltet sluppet inn i 

Det meste av gassen som produseres på norsk sokkel eksporteres til kontinentet og 
og kun små volumer brukes innenlands. På grunn av vanskelig topografi, lav 

befolkningstetthet og spredt industri har det ikke vært lønnsomt å foreta en større utbygging 
av omfattende transportsystemer for naturgass innenlands. Mye av dagens gassanvendelse
skjer derfor på eller i nærheten av ilandføringsstedene, siden kostnaden ved å transportere 
naturgass er lavest her. Mye tyder på av denne utviklingen vil fortsette også fremover. 

Det finnes imidlertid gode nasjonale eksempler på direkte utnytting av naturgass hos 
sluttbruker gjennom distribusjon i rør, spesielt fra områdene rundt Haugesund og Stavanger. 
Nærmere detaljer hos dette kan leses på hjemmesidene til Gasnor. 

Mer info om innenlands bruk av naturgass finnes i Stortingsmelding nr. 9, som omhandler 
nettopp dette. Lenke til Stortingsmeldingen finnes her. 

sial av biobrensel. Ifølge Allskog, forfaller mye av lauvskogen som 
kunne vært drivverdig. Her har også kommunen muligheter til å legge til rette for at 
innbyggere og aktører får mulighet til å hente ut trevirke, ikke bare i denne kommunen, men i 

Det eksisterer ikke avfallsforbrenning i Hadsel kommune i dag og det ses heller ingen 
sannsynlighet for at dette vil komme de neste 8-10 årene. Sammenlignes disse resultatene 
med utviklingen på landsbasis ser man at disse resultatene stemmer godt overens med 
utviklingen for landet generelt.  
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eventuell utbygger selv måtte organisere, men Trollfjord Kraft AS kan være behjelpelig med å 

Norge står foran en stor utvikling i landsdelen når det gjelder produksjon av gass på 
snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, og herunder muligheten til innenlands bruk av gass i stedet 

tfeltet ble påvist i 1981. Stortinget godkjente 
Den 21. august 2007 ble gass direkte fra Snøhvitfeltet sluppet inn i 

Det meste av gassen som produseres på norsk sokkel eksporteres til kontinentet og 
og kun små volumer brukes innenlands. På grunn av vanskelig topografi, lav 

befolkningstetthet og spredt industri har det ikke vært lønnsomt å foreta en større utbygging 
av omfattende transportsystemer for naturgass innenlands. Mye av dagens gassanvendelse 
skjer derfor på eller i nærheten av ilandføringsstedene, siden kostnaden ved å transportere 
naturgass er lavest her. Mye tyder på av denne utviklingen vil fortsette også fremover.  

urgass hos 
sluttbruker gjennom distribusjon i rør, spesielt fra områdene rundt Haugesund og Stavanger. 

tortingsmelding nr. 9, som omhandler 

sial av biobrensel. Ifølge Allskog, forfaller mye av lauvskogen som 
kunne vært drivverdig. Her har også kommunen muligheter til å legge til rette for at 
innbyggere og aktører får mulighet til å hente ut trevirke, ikke bare i denne kommunen, men i 

Det eksisterer ikke avfallsforbrenning i Hadsel kommune i dag og det ses heller ingen 
10 årene. Sammenlignes disse resultatene 

overens med 



 
 
  
 

6.0 Vurdering av fremtidige aktuelle energiløsninger
 
For å møte fremtiden med en samfunnsøkonomisk og miljøriktig energipolitikk i Hadsel 
kommune vil det være nødvendig å se på alternative energi
følgende underkapitler bli sett på aktuelle tiltak som bør vurderes for aktuelle områder i 
kommunen.  
 

6.1 Utbygging og nyetablering i Hadsel

 
Hadsel kommune har nylig godkjent revidert arealdel som i utgangspunktet skal gjelde frem 
2017. Fra forrige planbehandling er det en del endrete forutsetninger.
 
Næringsutvikling vil fortrinnsvis være lokalisert til tettstedene Stokmarknes og Melbu, og da 
med hovedvekt på Børøya, hvor det er planlagt utvidelse av industriarealet, med blant 
lokalisering av større produksjon av for
I den sammenheng er der konkrete planer for etablering av en gassterminal og evt. også en 
fjernvarmesentral på industriområdet. Reguleringsarbeidet har startet.
 
På Børøya er det også planlagt betydelig boligbygging de kommende år, fortrinnsvis på sør
østsida av øya. 
Større reiselivsprosjekt i tilknytning til Turistsenteret på Børøya Vest er under realisering, og 
forventes utbygd med et betydelig antall boligenheter de 
 
På Stokmarknes foreligger også fremtidsplaner om utfylling i "Sykehusbukta", uten at dette er 
nærmere konkretisert. I den sammenheng har Trollfjord Kraft AS sett på muligheten for 
utnyttelse av fjernvarme og har latt utarbeide et skisseprosje
dreier seg her om forretning/boligbebyggelse.
 
Bygging ved Stokmarknes Sykehus er i gang, og anleggsarbeidene forutsettes å være avsluttet i 
god tid før oppstart drift som er beregnet til april 2014.
 
Det er usikkert om Storheiaprosjektet
aktuelt å gjennomføre. 
 
Kommunen har også prioritet for
vest og Tømmervika, Rishaugen og Bjørnneset, som forventes real
 
På Melbu har det de senere år vært liten aktivitet på boligområdet, men det forventes startet 
utbygging mot sør på Haug. 
 
På Hadsel Innland, Hennes havn er det under realisering et reiselivsprosjekt på østre molo med 
ca 20 hytter. Byggearbeidene er startet.
 
På Fiskebøl (Norlense AS) har det de senere år vært en positiv utvikling, som forventes å 
fortsette de nærmeste årene.   

 

 

6.0 Vurdering av fremtidige aktuelle energiløsninger

For å møte fremtiden med en samfunnsøkonomisk og miljøriktig energipolitikk i Hadsel 
kommune vil det være nødvendig å se på alternative energi- og varmeløsninger. Det vil i de 
følgende underkapitler bli sett på aktuelle tiltak som bør vurderes for aktuelle områder i 

6.1 Utbygging og nyetablering i Hadsel 

Hadsel kommune har nylig godkjent revidert arealdel som i utgangspunktet skal gjelde frem 
2017. Fra forrige planbehandling er det en del endrete forutsetninger. 

Næringsutvikling vil fortrinnsvis være lokalisert til tettstedene Stokmarknes og Melbu, og da 
med hovedvekt på Børøya, hvor det er planlagt utvidelse av industriarealet, med blant 
lokalisering av større produksjon av for- og videreforedling av oppdrettsfisk.
I den sammenheng er der konkrete planer for etablering av en gassterminal og evt. også en 
fjernvarmesentral på industriområdet. Reguleringsarbeidet har startet. 

er det også planlagt betydelig boligbygging de kommende år, fortrinnsvis på sør

Større reiselivsprosjekt i tilknytning til Turistsenteret på Børøya Vest er under realisering, og 
forventes utbygd med et betydelig antall boligenheter de kommende år. 

På Stokmarknes foreligger også fremtidsplaner om utfylling i "Sykehusbukta", uten at dette er 
nærmere konkretisert. I den sammenheng har Trollfjord Kraft AS sett på muligheten for 
utnyttelse av fjernvarme og har latt utarbeide et skisseprosjekt for utnyttelse av området. Det 
dreier seg her om forretning/boligbebyggelse. 

Bygging ved Stokmarknes Sykehus er i gang, og anleggsarbeidene forutsettes å være avsluttet i 
god tid før oppstart drift som er beregnet til april 2014. 

orheiaprosjektet (alpinanlegget) og tidligere nevnte badeland fortsatt er 

Kommunen har også prioritet for å legge til rette for betydelig boligbygging i Stokmarknes mot 
vest og Tømmervika, Rishaugen og Bjørnneset, som forventes realisert de kommende år.

På Melbu har det de senere år vært liten aktivitet på boligområdet, men det forventes startet 

På Hadsel Innland, Hennes havn er det under realisering et reiselivsprosjekt på østre molo med 
ggearbeidene er startet. 

På Fiskebøl (Norlense AS) har det de senere år vært en positiv utvikling, som forventes å 
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6.0 Vurdering av fremtidige aktuelle energiløsninger 

For å møte fremtiden med en samfunnsøkonomisk og miljøriktig energipolitikk i Hadsel 
øsninger. Det vil i de 

følgende underkapitler bli sett på aktuelle tiltak som bør vurderes for aktuelle områder i 

Hadsel kommune har nylig godkjent revidert arealdel som i utgangspunktet skal gjelde frem til 

Næringsutvikling vil fortrinnsvis være lokalisert til tettstedene Stokmarknes og Melbu, og da 
med hovedvekt på Børøya, hvor det er planlagt utvidelse av industriarealet, med blant annet 

og videreforedling av oppdrettsfisk. 
I den sammenheng er der konkrete planer for etablering av en gassterminal og evt. også en 

er det også planlagt betydelig boligbygging de kommende år, fortrinnsvis på sør- og 

Større reiselivsprosjekt i tilknytning til Turistsenteret på Børøya Vest er under realisering, og 

På Stokmarknes foreligger også fremtidsplaner om utfylling i "Sykehusbukta", uten at dette er 
nærmere konkretisert. I den sammenheng har Trollfjord Kraft AS sett på muligheten for 

kt for utnyttelse av området. Det 

Bygging ved Stokmarknes Sykehus er i gang, og anleggsarbeidene forutsettes å være avsluttet i 

(alpinanlegget) og tidligere nevnte badeland fortsatt er 

å legge til rette for betydelig boligbygging i Stokmarknes mot 
isert de kommende år. 

På Melbu har det de senere år vært liten aktivitet på boligområdet, men det forventes startet 

På Hadsel Innland, Hennes havn er det under realisering et reiselivsprosjekt på østre molo med 

På Fiskebøl (Norlense AS) har det de senere år vært en positiv utvikling, som forventes å 



 
 
  
 
 
Felles for alle utbyggingsplanene i kommunen er at de er avklart i plansammenheng i nevnte 
reviderte kommuneplanens arealdel.
 

6.2 Utbygging av fjernvarme i Hadsel

Trollfjord Kraft planlegger fjernvarmeanlegg i Stokmarknes. I første omgang vurderes et 
mindre fjernvarmeanlegg for sentrumsområdet, med en sjøvannsbasert varmepumpe som 
primær varmekilde. I neste omg
en ny biobrenselbasert energisentral.
 

6.2.1 Beskrivelse av planlagt fjernvarmeanlegg

Figur 6.1 viser kart over området med fjernvarmetrasé og lokalisering av aktuelle 
energisentraler. 

 
 
Figur 6-1. Kart over Stokmarknes med ferdig utbygget fjernvarmenett

 

6.2.2 Byggetrinn 1, Stokmarknes sentrum

Fjernvarme distribusjonsanlegget er vist med de heltrukne strekene på 
figur 6.2. Fjernvarmeledningene dimensjoneres imidlertid for framtidig behov med f
bygninger som planlegges konvertert fra elektrisk til vannbåren varme.

 

 

 

Felles for alle utbyggingsplanene i kommunen er at de er avklart i plansammenheng i nevnte 
planens arealdel. 

6.2 Utbygging av fjernvarme i Hadsel 

Trollfjord Kraft planlegger fjernvarmeanlegg i Stokmarknes. I første omgang vurderes et 
mindre fjernvarmeanlegg for sentrumsområdet, med en sjøvannsbasert varmepumpe som 
primær varmekilde. I neste omgang utvides fjernvarmeanlegget til Børøya hvor det etableres 
en ny biobrenselbasert energisentral. 

6.2.1 Beskrivelse av planlagt fjernvarmeanlegg 

Figur 6.1 viser kart over området med fjernvarmetrasé og lokalisering av aktuelle 

1. Kart over Stokmarknes med ferdig utbygget fjernvarmenett 

6.2.2 Byggetrinn 1, Stokmarknes sentrum 

Fjernvarme distribusjonsanlegget er vist med de heltrukne strekene på  
figur 6.2. Fjernvarmeledningene dimensjoneres imidlertid for framtidig behov med f
bygninger som planlegges konvertert fra elektrisk til vannbåren varme. 
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Felles for alle utbyggingsplanene i kommunen er at de er avklart i plansammenheng i nevnte 

Trollfjord Kraft planlegger fjernvarmeanlegg i Stokmarknes. I første omgang vurderes et 
mindre fjernvarmeanlegg for sentrumsområdet, med en sjøvannsbasert varmepumpe som 

ang utvides fjernvarmeanlegget til Børøya hvor det etableres 

Figur 6.1 viser kart over området med fjernvarmetrasé og lokalisering av aktuelle 

 

figur 6.2. Fjernvarmeledningene dimensjoneres imidlertid for framtidig behov med flere 



 
 
  
 

 
Figur 6-2. Kartutsnitt med fjernvarme ledningstrasé byggetrinn 1

 

Fjernvarmeanlegget i Stokmarknes sentrum planlegges utbygget i to trinn. I byggetrinn 1 
vurderes området fra Nordlandssykehuset avd. Stokmarknes til Stokmarknes ungdomsskole 
og Stokmarknes videregående skole. I byggetrinn 2 utvides fjernvarmeanlegget i begge 
retninger som vist på figur 2. 

Trollfjord kraft har utarbeidet et forprosjekt som omhandler kundegrunnlaget
fjernvarmeanlegget nøyere. 
 
Varmefordeling til de ulike abonnenter vil skje via preisolerte fjernvarmeledninger med en 
samlet trasélengde på 1 860 m etter byggetrinn 1 er ferdig, og omtrent det dobbelte etter at 
byggetrinn 2 også er ferdigstilt. Sekund
fjernvarmeanlegget via varmeveksler. 
 
Varmt tappevann forvarmes fra fjernvarmekretsen og ettervarmes i el.beredere. I 
beregningene er det forutsatt at tappevannet forvarmes fra fjernvarmekretsen til en temperatu
som er 5ºC lavere enn fjernvarmenettets turvannstemperatur.
 

 

 

2. Kartutsnitt med fjernvarme ledningstrasé byggetrinn 1 

Fjernvarmeanlegget i Stokmarknes sentrum planlegges utbygget i to trinn. I byggetrinn 1 
ordlandssykehuset avd. Stokmarknes til Stokmarknes ungdomsskole 

og Stokmarknes videregående skole. I byggetrinn 2 utvides fjernvarmeanlegget i begge 
 

Trollfjord kraft har utarbeidet et forprosjekt som omhandler kundegrunnlaget

Varmefordeling til de ulike abonnenter vil skje via preisolerte fjernvarmeledninger med en 
samlet trasélengde på 1 860 m etter byggetrinn 1 er ferdig, og omtrent det dobbelte etter at 
byggetrinn 2 også er ferdigstilt. Sekundær-varmeanlegg i ulike bygninger koples til 
fjernvarmeanlegget via varmeveksler.  

Varmt tappevann forvarmes fra fjernvarmekretsen og ettervarmes i el.beredere. I 
beregningene er det forutsatt at tappevannet forvarmes fra fjernvarmekretsen til en temperatu
som er 5ºC lavere enn fjernvarmenettets turvannstemperatur. 
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Fjernvarmeanlegget i Stokmarknes sentrum planlegges utbygget i to trinn. I byggetrinn 1 
ordlandssykehuset avd. Stokmarknes til Stokmarknes ungdomsskole 

og Stokmarknes videregående skole. I byggetrinn 2 utvides fjernvarmeanlegget i begge 

Trollfjord kraft har utarbeidet et forprosjekt som omhandler kundegrunnlaget og 

Varmefordeling til de ulike abonnenter vil skje via preisolerte fjernvarmeledninger med en 
samlet trasélengde på 1 860 m etter byggetrinn 1 er ferdig, og omtrent det dobbelte etter at 

varmeanlegg i ulike bygninger koples til 

Varmt tappevann forvarmes fra fjernvarmekretsen og ettervarmes i el.beredere. I 
beregningene er det forutsatt at tappevannet forvarmes fra fjernvarmekretsen til en temperatur 



 
 
  
 

6.3 Tiltak for energieffektivisering

 
Sluttbrukertiltak er summen av de tiltak som anvendes mot forbruker for og:

• Redusere energiforbruket.
• Benytte alternativ energi til oppvarming. 
• Ta vare på miljøet. 

6.3.1 Motivasjon og holdninger til energibruk

 
Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet. I forhold til andre land har 
denne energien vært billig, og ikke betraktet av bruker som en knapphetsfaktor. Ved å 
forbedre holdningen til bruk av elektrisitet kan dette totalt representere en solid reduksjon av 
energiforbruk. Dette gjelder også ved oppføring av nye bygninger
 
Eksempel på enkle tiltak: 

• Reduksjon av innetemperatur i bygninger.
• Bygge nye bygninger med energieffektive løsn
• Bygge om bygninger til energieffektive løsninger.
• Reduksjon av temperatur på varmtvann.
• Bruk av lavenergipærer.
• Slå av belysning i rom som ikke er i bruk.
• Vurdere vannbåren varme med varmepumper eller bioenergi som energibærere

 

6.3.2 Bruk av tekniske styringer/løsninger

 
Det er ulike løsninger på markedet i dag av ulike kompleksitetsgrad.
De mest avanserte består av ”intelligente” styringer som regulerer energibruken og andre 
tekniske løsninger i bygninger, det være seg temperatur, ventilasjon, bely
Systemene skal resultere i samme komfort, men ved mindre bruk av strøm.
 
Fordeler: 

• Reduserer elektrisitetsforbruket. 
• Opprettholder komforten
• Relativt rimelig 

Ulemper: 
• Investeringskostnaden 
• Kan i enkelte tilfeller medføre problemer med s

6.3.3 Bruk av alternativ energi

 
Ved å bruke alternative energikilder, kan en redusere bruken av elektrisitet betydelig. 
Eksempelvis kan man ved bruksendringer av eldre boliger til fritidsboliger oppleve økt 
energibruk. Da det ikke vil være muligheter for store økninger på leveransen av elektrisk kraft 
i alle områder, vil det være økonomisk riktig å vurdere alternative energikilder fremfor 
utbygging av den elektriske infrastrukturen. Dette vil muligens være energikilder primært til 

 

 

6.3 Tiltak for energieffektivisering 

Sluttbrukertiltak er summen av de tiltak som anvendes mot forbruker for og:
Redusere energiforbruket. 
Benytte alternativ energi til oppvarming.  

6.3.1 Motivasjon og holdninger til energibruk 

Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet. I forhold til andre land har 
denne energien vært billig, og ikke betraktet av bruker som en knapphetsfaktor. Ved å 

n til bruk av elektrisitet kan dette totalt representere en solid reduksjon av 
energiforbruk. Dette gjelder også ved oppføring av nye bygninger 

Reduksjon av innetemperatur i bygninger. 
Bygge nye bygninger med energieffektive løsninger. 
Bygge om bygninger til energieffektive løsninger. 
Reduksjon av temperatur på varmtvann. 
Bruk av lavenergipærer. 
Slå av belysning i rom som ikke er i bruk. 
Vurdere vannbåren varme med varmepumper eller bioenergi som energibærere

ke styringer/løsninger 

Det er ulike løsninger på markedet i dag av ulike kompleksitetsgrad. 
De mest avanserte består av ”intelligente” styringer som regulerer energibruken og andre 
tekniske løsninger i bygninger, det være seg temperatur, ventilasjon, belysning og alarmer.
Systemene skal resultere i samme komfort, men ved mindre bruk av strøm.

Reduserer elektrisitetsforbruket.  
Opprettholder komforten 

Investeringskostnaden  
Kan i enkelte tilfeller medføre problemer med sikringer som ryker. 

6.3.3 Bruk av alternativ energi 

Ved å bruke alternative energikilder, kan en redusere bruken av elektrisitet betydelig. 
Eksempelvis kan man ved bruksendringer av eldre boliger til fritidsboliger oppleve økt 

være muligheter for store økninger på leveransen av elektrisk kraft 
i alle områder, vil det være økonomisk riktig å vurdere alternative energikilder fremfor 
utbygging av den elektriske infrastrukturen. Dette vil muligens være energikilder primært til 
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Sluttbrukertiltak er summen av de tiltak som anvendes mot forbruker for og: 

Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet. I forhold til andre land har 
denne energien vært billig, og ikke betraktet av bruker som en knapphetsfaktor. Ved å 

n til bruk av elektrisitet kan dette totalt representere en solid reduksjon av 

Vurdere vannbåren varme med varmepumper eller bioenergi som energibærere 

De mest avanserte består av ”intelligente” styringer som regulerer energibruken og andre 
sning og alarmer. 

Systemene skal resultere i samme komfort, men ved mindre bruk av strøm. 

 

Ved å bruke alternative energikilder, kan en redusere bruken av elektrisitet betydelig. 
Eksempelvis kan man ved bruksendringer av eldre boliger til fritidsboliger oppleve økt 

være muligheter for store økninger på leveransen av elektrisk kraft 
i alle områder, vil det være økonomisk riktig å vurdere alternative energikilder fremfor 
utbygging av den elektriske infrastrukturen. Dette vil muligens være energikilder primært til 



 
 
  
 
oppvarming. Disse kan da altså representere et supplement til elektrisitet, slik at en etablerer 
energifleksible løsninger. 
Enkeltpersoner eller byggherrer vil kunne ha behov for faglige råd for å velge de beste 
løsningene. Det viser seg dessverre ofte at hvis 
være kostnadsbesparende, men det må også føles enkelt og praktisk.
 

6.4 Alternative tiltak ut fra de lokale forholdene

 
På bakgrunn av mulige effektiviseringstiltak er det i de følgende kapitler sett på forskjelli
bolig- og industriområder i Hadsel kommune. Det vil bli sett på hvilke tiltak som kan være 
aktuelle ut fra de lokale forholdene.

6.4.1 Stokmarknes - Melbu 

 
Disse områdene består av godt etablerte boligfelt med godt utbygd infrastruktur med tan
vann, kloakk og strøm. Det er videre store planer om utbygging av alpinanlegg og tilhørende 
badeland. I tillegg er det vedtatt å etablere nytt sykehus på Søndre. Det er per i dag ikke noe 
infrastruktur med tanke på energi for å forsyne disse eventuel
sykehus. 
 
Behovskartlegging 

 
Den eksisterende infrastrukturen i etablerte områder vil ikke ha behov for noen økt kapasitet. 
Områdene rundt et nytt sykehus og et eventuelt alpinanlegg med badeland vil kreve en helt ny 
infrastruktur. Det vil her være helt naturlig å se på alternative energikilder. Videre vil det 
kunne være et ønskelig behov for nye styringer og alternative energikilder til oppvarming av 
kommunale bygg som blant annet skoler, sykehjem og idrettsanlegg. Omfattende
aktuelle området gjør det aktuelt å se på mulighetene for fjernvarme med både gass, flisfyring, 
sjøvann og andre energikilder for vannbåren varme. 
 
Miljømessig og samfunnsøkonomisk vurdering av alternativer

 
Ut fra miljømessige konsekvenser 
Vannbåren varme med flisfyring, gass, sjøvann og lignende installasjoner vil kunne bedre den 
miljømessige biten rundt behovet for energi. Ved vurdering av disse alternativene vil det være 
et stort behov å vurdere de økonomiske forholdene opp mot de miljømessige aspektene.
Med tanke på samfunnsøkonomiske hensyn vil det ved en slik kombinasjon være viktig at 
utbyggingen koordineres, slik at det ikke bygges ut 100 % på alle energikildene.
 
Forslag til videre arbeid 

 
Uavhengig av den aktiviteten som kan komme på kort og lang sikt i dette området vil det 
være et betydelig behov for å kartlegge mulighetene for blant annet alternativene for 
fjernvarme. Dette gjelder for alle kommunale og andre store bygningsmass
sentrum av Stokmarknes. Det vil også da være naturlig å se på mulighetene for tilknytning av 
de nærliggende områdene til dette anlegget.
 

 

 

rming. Disse kan da altså representere et supplement til elektrisitet, slik at en etablerer 

Enkeltpersoner eller byggherrer vil kunne ha behov for faglige råd for å velge de beste 
løsningene. Det viser seg dessverre ofte at hvis en skal velge annerledes, må det ikke bare 
være kostnadsbesparende, men det må også føles enkelt og praktisk. 

6.4 Alternative tiltak ut fra de lokale forholdene 

På bakgrunn av mulige effektiviseringstiltak er det i de følgende kapitler sett på forskjelli
og industriområder i Hadsel kommune. Det vil bli sett på hvilke tiltak som kan være 

aktuelle ut fra de lokale forholdene. 

Melbu - Sandnes 

Disse områdene består av godt etablerte boligfelt med godt utbygd infrastruktur med tan
vann, kloakk og strøm. Det er videre store planer om utbygging av alpinanlegg og tilhørende 
badeland. I tillegg er det vedtatt å etablere nytt sykehus på Søndre. Det er per i dag ikke noe 
infrastruktur med tanke på energi for å forsyne disse eventuelle anleggene, heller ikke nytt 

Den eksisterende infrastrukturen i etablerte områder vil ikke ha behov for noen økt kapasitet. 
Områdene rundt et nytt sykehus og et eventuelt alpinanlegg med badeland vil kreve en helt ny 

uktur. Det vil her være helt naturlig å se på alternative energikilder. Videre vil det 
kunne være et ønskelig behov for nye styringer og alternative energikilder til oppvarming av 
kommunale bygg som blant annet skoler, sykehjem og idrettsanlegg. Omfattende
aktuelle området gjør det aktuelt å se på mulighetene for fjernvarme med både gass, flisfyring, 
sjøvann og andre energikilder for vannbåren varme.  

Miljømessig og samfunnsøkonomisk vurdering av alternativer 

Ut fra miljømessige konsekvenser vil det være naturlig å se på forskjellige løsninger. 
Vannbåren varme med flisfyring, gass, sjøvann og lignende installasjoner vil kunne bedre den 
miljømessige biten rundt behovet for energi. Ved vurdering av disse alternativene vil det være 

å vurdere de økonomiske forholdene opp mot de miljømessige aspektene.
Med tanke på samfunnsøkonomiske hensyn vil det ved en slik kombinasjon være viktig at 
utbyggingen koordineres, slik at det ikke bygges ut 100 % på alle energikildene.

Uavhengig av den aktiviteten som kan komme på kort og lang sikt i dette området vil det 
være et betydelig behov for å kartlegge mulighetene for blant annet alternativene for 
fjernvarme. Dette gjelder for alle kommunale og andre store bygningsmass
sentrum av Stokmarknes. Det vil også da være naturlig å se på mulighetene for tilknytning av 
de nærliggende områdene til dette anlegget. 

 

38 

rming. Disse kan da altså representere et supplement til elektrisitet, slik at en etablerer 

Enkeltpersoner eller byggherrer vil kunne ha behov for faglige råd for å velge de beste 
en skal velge annerledes, må det ikke bare 

På bakgrunn av mulige effektiviseringstiltak er det i de følgende kapitler sett på forskjellige 
og industriområder i Hadsel kommune. Det vil bli sett på hvilke tiltak som kan være 

Disse områdene består av godt etablerte boligfelt med godt utbygd infrastruktur med tanke på 
vann, kloakk og strøm. Det er videre store planer om utbygging av alpinanlegg og tilhørende 
badeland. I tillegg er det vedtatt å etablere nytt sykehus på Søndre. Det er per i dag ikke noe 

le anleggene, heller ikke nytt 

Den eksisterende infrastrukturen i etablerte områder vil ikke ha behov for noen økt kapasitet. 
Områdene rundt et nytt sykehus og et eventuelt alpinanlegg med badeland vil kreve en helt ny 

uktur. Det vil her være helt naturlig å se på alternative energikilder. Videre vil det 
kunne være et ønskelig behov for nye styringer og alternative energikilder til oppvarming av 
kommunale bygg som blant annet skoler, sykehjem og idrettsanlegg. Omfattende planer i det 
aktuelle området gjør det aktuelt å se på mulighetene for fjernvarme med både gass, flisfyring, 

vil det være naturlig å se på forskjellige løsninger. 
Vannbåren varme med flisfyring, gass, sjøvann og lignende installasjoner vil kunne bedre den 
miljømessige biten rundt behovet for energi. Ved vurdering av disse alternativene vil det være 

å vurdere de økonomiske forholdene opp mot de miljømessige aspektene. 
Med tanke på samfunnsøkonomiske hensyn vil det ved en slik kombinasjon være viktig at 
utbyggingen koordineres, slik at det ikke bygges ut 100 % på alle energikildene. 

Uavhengig av den aktiviteten som kan komme på kort og lang sikt i dette området vil det 
være et betydelig behov for å kartlegge mulighetene for blant annet alternativene for 
fjernvarme. Dette gjelder for alle kommunale og andre store bygningsmasser i området rundt 
sentrum av Stokmarknes. Det vil også da være naturlig å se på mulighetene for tilknytning av 



 
 
  
 
For resten av området vil det ikke være like naturlig med alternative energikilder, så aktuelle 
løsninger kan i stedet være bruk av tekniske styringer eller annen elektronikk. Et godt 
alternativ i allerede etablerte boliger kan være å fortsette dagens installasjon av luft til luft 
varmepumpe eller pellets ovn. Lønnsomheten på disse bør beregnes for hver

 

6.4.2 Innlandet - Austvågøya 

 
Dette er områder uten noen planer for nye utbygginger. Området har heller den siste tiden blitt 
noe fraflyttet som fast bosted. Husene har bruksendring og blir gjort om til fritidsboli
de fasiliteter som da er ønskelig. 
 
Behovskartlegging 

 
Bruksendringen gjør at det i enkelte tilfeller er ønske om større hovedsikringer. Strømnettet 
blir i de fleste tilfellene, av økonomiske grunner, ikke forsterket ved slike ønsker, og derav 
kan ikke alle få en ønsket sikringsstørrelse uten at det gjøres større investeringer i 
forsyningsnettet. Alternative energikilder bør da vurderes ut fra samfunnsøkonomiske og 
miljømessige hensyn.  Det vil neppe være noen felles utbygging, og dermed trolig ikk
lønnsomt med vannbåren varme eller noe felles gassløsning. Noen store investeringer i 
tekniske styringer vil nok heller ikke kunne forsvares økonomisk i dette området. Aktuelle 
løsninger kan derfor også her være luft til luft varmepumpe eller pellets ovn
 
Miljømessig og samfunnsøkonomisk vurdering av alternativer

 
I dette området vil nok de økonomiske og miljømessige hensyn være av samme interesse. Det 
vil nok ikke være økonomisk lønnsomt eller miljømessig besparende å investere i noe 
vannbåren varme eller gassanlegg i dette området. 
 
Forslag til videre arbeid 

 
Med mindre det blir større utbygginger i området vil det mest trolig ikke her heller være 
økonomisk grunnlag for å bygge ut alternative energikilder, som gass og vannbåren varme i 
de etablerte områdene Innlandet 
  

  

 

 

For resten av området vil det ikke være like naturlig med alternative energikilder, så aktuelle 
ninger kan i stedet være bruk av tekniske styringer eller annen elektronikk. Et godt 

alternativ i allerede etablerte boliger kan være å fortsette dagens installasjon av luft til luft 
varmepumpe eller pellets ovn. Lønnsomheten på disse bør beregnes for hver

Austvågøya - Langøya - Yttersida 

Dette er områder uten noen planer for nye utbygginger. Området har heller den siste tiden blitt 
noe fraflyttet som fast bosted. Husene har bruksendring og blir gjort om til fritidsboli
de fasiliteter som da er ønskelig.  

Bruksendringen gjør at det i enkelte tilfeller er ønske om større hovedsikringer. Strømnettet 
blir i de fleste tilfellene, av økonomiske grunner, ikke forsterket ved slike ønsker, og derav 

ikke alle få en ønsket sikringsstørrelse uten at det gjøres større investeringer i 
forsyningsnettet. Alternative energikilder bør da vurderes ut fra samfunnsøkonomiske og 
miljømessige hensyn.  Det vil neppe være noen felles utbygging, og dermed trolig ikk
lønnsomt med vannbåren varme eller noe felles gassløsning. Noen store investeringer i 
tekniske styringer vil nok heller ikke kunne forsvares økonomisk i dette området. Aktuelle 
løsninger kan derfor også her være luft til luft varmepumpe eller pellets ovn

Miljømessig og samfunnsøkonomisk vurdering av alternativer 

I dette området vil nok de økonomiske og miljømessige hensyn være av samme interesse. Det 
vil nok ikke være økonomisk lønnsomt eller miljømessig besparende å investere i noe 

ler gassanlegg i dette området.  

Med mindre det blir større utbygginger i området vil det mest trolig ikke her heller være 
økonomisk grunnlag for å bygge ut alternative energikilder, som gass og vannbåren varme i 

rådene Innlandet - Austvågøya - Langøya - Yttersida. 
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For resten av området vil det ikke være like naturlig med alternative energikilder, så aktuelle 
ninger kan i stedet være bruk av tekniske styringer eller annen elektronikk. Et godt 

alternativ i allerede etablerte boliger kan være å fortsette dagens installasjon av luft til luft 
varmepumpe eller pellets ovn. Lønnsomheten på disse bør beregnes for hvert enkelt tilfelle. 

Dette er områder uten noen planer for nye utbygginger. Området har heller den siste tiden blitt 
noe fraflyttet som fast bosted. Husene har bruksendring og blir gjort om til fritidsboliger med 

Bruksendringen gjør at det i enkelte tilfeller er ønske om større hovedsikringer. Strømnettet 
blir i de fleste tilfellene, av økonomiske grunner, ikke forsterket ved slike ønsker, og derav 

ikke alle få en ønsket sikringsstørrelse uten at det gjøres større investeringer i 
forsyningsnettet. Alternative energikilder bør da vurderes ut fra samfunnsøkonomiske og 
miljømessige hensyn.  Det vil neppe være noen felles utbygging, og dermed trolig ikke 
lønnsomt med vannbåren varme eller noe felles gassløsning. Noen store investeringer i 
tekniske styringer vil nok heller ikke kunne forsvares økonomisk i dette området. Aktuelle 
løsninger kan derfor også her være luft til luft varmepumpe eller pellets ovn.  

I dette området vil nok de økonomiske og miljømessige hensyn være av samme interesse. Det 
vil nok ikke være økonomisk lønnsomt eller miljømessig besparende å investere i noe 

Med mindre det blir større utbygginger i området vil det mest trolig ikke her heller være 
økonomisk grunnlag for å bygge ut alternative energikilder, som gass og vannbåren varme i 
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Vedlegg 1: Virkemåte for ulike energisystemer

 

  

 

 

Vedlegg 1: Virkemåte for ulike energisystemer 
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Vedlegg 1. Virkemåte for ulike energisystemer 

 
Under dette kapittelet er det sett på virkemåten til de forskjellige energisystemene. De 
forskjellige underkapitlene går ikke i dybden på virkemåten, men er ment å kunne gi en 
innsikt i funksjonen med de fordeler og ulemper alternativene kan ha. 

 

Elektrisk energi - vann 

 
Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I 
Norge er det vann som anvendes gjennom vannkraftverk.
Den elektriske energien må overføres til forbruker via et eget nett gjennom små tap til 
omgivelsene. 
Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm i dag 
til belysning og strømforsyning av apparater som støvsuger, komfyr, tv, video, pc etc. 
Oppvarming av boliger og næringsbygg bruker hovedsakelig også elektrisitet som 
energikilde, som er et særpreg i Norge i forhold til land i Europa.
 
Mini og mikrokraftverk er små v
 
Fordeler: 

o Allerede etablert en infrastruktur.
o God erfaring. 
o Kostnadseffektiv metode.
o Med hensyn på utslipp av miljøhemmende gasser er dette en meget god løsning.

 
Ulemper: 

o Infrastrukturen krever arealme
o Elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge.

 
Figur V.1 illustrerer et vannkraftsverk og dets virkemåte.
 

Figur V.1: Prinsippet for et 

 

 

 

Vedlegg 1. Virkemåte for ulike energisystemer  

Under dette kapittelet er det sett på virkemåten til de forskjellige energisystemene. De 
derkapitlene går ikke i dybden på virkemåten, men er ment å kunne gi en 

innsikt i funksjonen med de fordeler og ulemper alternativene kan ha.  

Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I 
Norge er det vann som anvendes gjennom vannkraftverk. 
Den elektriske energien må overføres til forbruker via et eget nett gjennom små tap til 

Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm i dag 
ing og strømforsyning av apparater som støvsuger, komfyr, tv, video, pc etc. 

Oppvarming av boliger og næringsbygg bruker hovedsakelig også elektrisitet som 
energikilde, som er et særpreg i Norge i forhold til land i Europa. 

Mini og mikrokraftverk er små vannkraftverk som har blitt populære de siste årene. 

Allerede etablert en infrastruktur. 

Kostnadseffektiv metode. 
Med hensyn på utslipp av miljøhemmende gasser er dette en meget god løsning.

Infrastrukturen krever arealmessig stor plass. 
Elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge. 

Figur V.1 illustrerer et vannkraftsverk og dets virkemåte. 

 
Figur V.1: Prinsippet for et vannkraftsverk 
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Under dette kapittelet er det sett på virkemåten til de forskjellige energisystemene. De 
derkapitlene går ikke i dybden på virkemåten, men er ment å kunne gi en 

Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I 

Den elektriske energien må overføres til forbruker via et eget nett gjennom små tap til 

Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm i dag 
ing og strømforsyning av apparater som støvsuger, komfyr, tv, video, pc etc. 

Oppvarming av boliger og næringsbygg bruker hovedsakelig også elektrisitet som 

annkraftverk som har blitt populære de siste årene.  

Med hensyn på utslipp av miljøhemmende gasser er dette en meget god løsning. 



 
 
  
 

Ved normal år med nedbør og med et rimelig høyt forbruk av strøm, forbrukes mer 
elektrisk energi enn vi kan produsere, og det er ikke politisk stemning pr. i dag for å bygge 
ut nye større vannkraftverk.
 

Petroleumsprodukter (olje, parafin)

 
Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung) og parafin. Varmen 
kan distribueres gjennom luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt 
distribusjonsanlegg. 
 
Fordeler: 

o Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket.
o Lave driftskostnader.

 
Ulemper: 

o Gamle anlegg representerer en forurensning. 
 

Gass (propan, naturgass) 

 
Gass hentes opp fra grunnen (I Norge, sjøen) og overføres via gassrør til deponier via 
ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infrastruktur eller via 
tankbil. Gassen forbrennes på stedet og produserer varme, eller var
et vannbårent distribusjonssystem.
Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av 
varme og elektrisitet. 

 
Fordeler: 

o Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig
distribuere gassen allerede ved ilandføringsstedet.

o Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands.  
 
Ulemper: 

o Ikke fornybar energikilde.
o Økonomi avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon.
o Kan representere en miljømessig belastning. (CO

 

Biobrensel (ved, pellets, briketter, avfall)

 
Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk 
avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg 
og deponigass fra avfallsdeponier.
Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og er mer energieffektiv enn tradisjonell 
ved. Figur V.2 viser en form for biobrensel, som er pellets.
 

 

 

Ved normal år med nedbør og med et rimelig høyt forbruk av strøm, forbrukes mer 
sk energi enn vi kan produsere, og det er ikke politisk stemning pr. i dag for å bygge 

ut nye større vannkraftverk. 

Petroleumsprodukter (olje, parafin) 

Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung) og parafin. Varmen 
es gjennom luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt 

Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket. 
Lave driftskostnader. 

Gamle anlegg representerer en forurensning.  

Gass hentes opp fra grunnen (I Norge, sjøen) og overføres via gassrør til deponier via 
ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infrastruktur eller via 
tankbil. Gassen forbrennes på stedet og produserer varme, eller varme kan distribueres via 
et vannbårent distribusjonssystem. 
Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av 

Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig
distribuere gassen allerede ved ilandføringsstedet. 
Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands.   

Ikke fornybar energikilde. 
Økonomi avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon. 
Kan representere en miljømessig belastning. (CO2) 

Biobrensel (ved, pellets, briketter, avfall) 

Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk 
avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg 
og deponigass fra avfallsdeponier. 

edlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og er mer energieffektiv enn tradisjonell 
V.2 viser en form for biobrensel, som er pellets. 
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Ved normal år med nedbør og med et rimelig høyt forbruk av strøm, forbrukes mer 
sk energi enn vi kan produsere, og det er ikke politisk stemning pr. i dag for å bygge 

Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung) og parafin. Varmen 
es gjennom luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt 

Gass hentes opp fra grunnen (I Norge, sjøen) og overføres via gassrør til deponier via 
ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infrastruktur eller via 

me kan distribueres via 

Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av 

Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig å 

Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk 
avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg 

edlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og er mer energieffektiv enn tradisjonell 



 
 
  
 

 

 
Energien omdannes typisk til produksjon av varme. 
Denne kan overføres via et nett fra produksjonssted, men kan også selvfølgelig forbrennes 
på stedet. 
 
 

Eksempel på produksjon, distribusjon og bruk:
o Avfallsforbrenning blir brukt til oppvarming av vann 

som igjen distribueres til boliger og næringsbygg 
gjennom et eget nett. De
dyrere blir det. 

 
o En enkel pelletskamin produserer varme på stedet i 

en bolig, hvor varmedistribusjonen er luftbåren.
 
o En pellets fyrkjel, sentral anlegg, kan distribuere 

energien via et vannbårent anlegg i et næringsbygg.

    

 
 
Mulig økning utover dagens behov er 7 

 
Det største potensialet med hensyn på vekst ser en innen avfallsforbrenning hvor det i 
2001 ble produsert ca 800 GWh. 
 

 

 

Figur V.2: Pelletsbriketter 

Energien omdannes typisk til produksjon av varme.  
via et nett fra produksjonssted, men kan også selvfølgelig forbrennes 

Eksempel på produksjon, distribusjon og bruk: 
Avfallsforbrenning blir brukt til oppvarming av vann 
som igjen distribueres til boliger og næringsbygg 
gjennom et eget nett. Dess lengre avstanden er, dess 

 

En enkel pelletskamin produserer varme på stedet i 
en bolig, hvor varmedistribusjonen er luftbåren. 

En pellets fyrkjel, sentral anlegg, kan distribuere 
energien via et vannbårent anlegg i et næringsbygg.  

    Figur V.3: Pellets forbrenningsovn

Mulig økning utover dagens behov er 7 - 8 TWh. I dag ca. 15 TWH 

Det største potensialet med hensyn på vekst ser en innen avfallsforbrenning hvor det i 
2001 ble produsert ca 800 GWh.  

Figur V.4: avfallsforbrenningsanlegg 
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via et nett fra produksjonssted, men kan også selvfølgelig forbrennes 

V.3: Pellets forbrenningsovn 

8 TWh. I dag ca. 15 TWH  

Det største potensialet med hensyn på vekst ser en innen avfallsforbrenning hvor det i 



 
 
  
 

 

Figur V.4 viser avfallsforbrenningsanlegget i Bergen, Rådal

Fana Kraftvarmeverk, er integrert i forbrenningsanlegget. 

Ved hjelp av 90 000 tonn avfall i året og en dampturbin vil BKK produsere 230 GWh 

varmeenergi i året, noe som er nok til å

Fordeler: 
o Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket.
o Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi, og være et alternativ 

til elektrisitet i perioder hvor prisene er høye, og det er lit
o Forholdsvis rimelig.
 

Ulemper: 
o Større bioenergianlegg med overføringsnett er kostbart.

Kan bli konkurransedyktig med økte priser, skatter og avgifter på elektrisitet.
o Produksjon av foredlet bioenergi har ingen opparbeidet verdikjede, o

for høy kostnad ved etablering av mindre produksjonsanlegg (inkludert boliger).
o Kan representere en forurensning. (Nye kaminer, ovner i dag representerer en liten 

forurensning). 
o Mangel på langsiktige avfallskontrakter til priser som sikrer t

grunnlast og en viktig del av sentralens inntektsgrunnlag .
o Problemer med god fysisk lokalisering av forbrenningsanlegget i forhold til 

anleggets varmekunder.
o Høye investeringskostnader og mangel på risikovillig kapital for toppfinansierin

 

Varmepumper 

 
En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, 
jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. (Sjø er 
optimal).  
Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2

 
 

 

 

Figur V.4 viser avfallsforbrenningsanlegget i Bergen, Rådal 

Fana Kraftvarmeverk, er integrert i forbrenningsanlegget.  

Ved hjelp av 90 000 tonn avfall i året og en dampturbin vil BKK produsere 230 GWh 

varmeenergi i året, noe som er nok til å dekke varmebehovet til 20 000 husstander.

Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket. 
Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi, og være et alternativ 
til elektrisitet i perioder hvor prisene er høye, og det er lite vann i magasinene.
Forholdsvis rimelig. 

Større bioenergianlegg med overføringsnett er kostbart. 
Kan bli konkurransedyktig med økte priser, skatter og avgifter på elektrisitet.
Produksjon av foredlet bioenergi har ingen opparbeidet verdikjede, o
for høy kostnad ved etablering av mindre produksjonsanlegg (inkludert boliger).
Kan representere en forurensning. (Nye kaminer, ovner i dag representerer en liten 

Mangel på langsiktige avfallskontrakter til priser som sikrer tilfredsstillende 
grunnlast og en viktig del av sentralens inntektsgrunnlag . 
Problemer med god fysisk lokalisering av forbrenningsanlegget i forhold til 
anleggets varmekunder. 
Høye investeringskostnader og mangel på risikovillig kapital for toppfinansierin

En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, 
jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. (Sjø er 

Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så mye energi.

Figur V.5: Varmepumpe 
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Ved hjelp av 90 000 tonn avfall i året og en dampturbin vil BKK produsere 230 GWh 

dekke varmebehovet til 20 000 husstander. 

Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi, og være et alternativ 
e vann i magasinene. 

Kan bli konkurransedyktig med økte priser, skatter og avgifter på elektrisitet. 
Produksjon av foredlet bioenergi har ingen opparbeidet verdikjede, og har i dag en 
for høy kostnad ved etablering av mindre produksjonsanlegg (inkludert boliger). 
Kan representere en forurensning. (Nye kaminer, ovner i dag representerer en liten 

ilfredsstillende 

Problemer med god fysisk lokalisering av forbrenningsanlegget i forhold til 

Høye investeringskostnader og mangel på risikovillig kapital for toppfinansiering. 

En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, 
jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. (Sjø er 

r så mye energi. 



 
 
  
 
 

Figur V.5 viser prinsippet for varmepumpen. Det er viktig at varmekilden har stabil og 
relativ høy temperatur (dess mer energi kan den gi fra seg), slik som sjøvann og 
berggrunn. 
 
Pumpen installeres som oftest ho
installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre 
lokale anlegg. 
 
Fordeler: 

o Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket, som har blitt et populært 
alternativ de siste 10 årene.

o Normalt lave driftskostnader.
o Miljømessig et godt alternativ.

 
Ulemper: 

o Høye investeringskostnader.
o Kan også være høye drift og vedlikeholdskostnader.

 

Vindkraft 

 
Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet.
Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil energi, og hvor det ligger til rette for å 
koble seg til annen elektrisitetsoverføring.
 

Fordeler: 
o Fornybar energikilde.
 

Ulemper: 
o Gir et inngrep i landskapet 

innvirkning. Se Figur V.6
o Høyere produksjonskostnad enn elektrisitet 

i dag, men økning i prisene i et knapt 
marked og høyere avgifter kan endre på 
dette. 

 

   

  

 

 

Figur V.5 viser prinsippet for varmepumpen. Det er viktig at varmekilden har stabil og 
relativ høy temperatur (dess mer energi kan den gi fra seg), slik som sjøvann og 

Pumpen installeres som oftest hos forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren 
installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre 

Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket, som har blitt et populært 
lternativ de siste 10 årene. 

Normalt lave driftskostnader. 
Miljømessig et godt alternativ. 

Høye investeringskostnader. 
Kan også være høye drift og vedlikeholdskostnader. 

Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet.  
Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil energi, og hvor det ligger til rette for å 
koble seg til annen elektrisitetsoverføring. 

Fornybar energikilde. 

Gir et inngrep i landskapet – estetisk 
innvirkning. Se Figur V.6. 

e produksjonskostnad enn elektrisitet 
i dag, men økning i prisene i et knapt 
marked og høyere avgifter kan endre på 

 

     Figur V.6: Vindmølle
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Figur V.5 viser prinsippet for varmepumpen. Det er viktig at varmekilden har stabil og 
relativ høy temperatur (dess mer energi kan den gi fra seg), slik som sjøvann og 

s forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren 
installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre 

Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket, som har blitt et populært 

Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil energi, og hvor det ligger til rette for å 

Figur V.6: Vindmølle 



 
 
  
 
Solenergi 

 
Utnyttelse av varmen fra sola til:

o Elektrisitetsproduksjon.
o Oppvarming av huset ved bev
o Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem.

 
Fordeler: 

o Utnytter en evigvarende 
energikilde.

o Naturlig å anvende i områder der 
vanlige energikilder er ikke lett 
tilgjengelig som vanlig elektrisitet 
som på hyt

 
Ulemper: 

o Høye kostnader ved å etablere 
solceller for energiforsyning.

  

 

Fjernvarme 

 
Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller 
vann uten at det utnyttes til a
Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av 
industriprosessen. 
 
Fordeler: 

o Utnytter allerede produsert energi.
o Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på 

spillvarmen.  
 

Ulemper: 
o Stopp i varmeleveransen ved brudd i produksjonen hos industrien.
o Ved lange overføringsavstander er det ikke lønnsomt. 

 
Enkelte vil angi at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt lavere enn 
potensielt tilgjengelig energimengde. Sannsynligvis

 
 

 

 

 

Utnyttelse av varmen fra sola til: 
Elektrisitetsproduksjon. 
Oppvarming av huset ved bevisst valg av bygningsløsning. 
Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem.

Utnytter en evigvarende 
energikilde. 
Naturlig å anvende i områder der 
vanlige energikilder er ikke lett 
tilgjengelig som vanlig elektrisitet 
som på hytter og fritidshus. 

Høye kostnader ved å etablere 
solceller for energiforsyning. 

 

    Figur V.7: Solceller

Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller 
vann uten at det utnyttes til andre formål. 
Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av 

Utnytter allerede produsert energi. 
Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på 

p i varmeleveransen ved brudd i produksjonen hos industrien.
Ved lange overføringsavstander er det ikke lønnsomt.  

angi at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt lavere enn 
potensielt tilgjengelig energimengde. Sannsynligvis vil bare 0,15 TWh kunne realiseres.
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Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem. 

Figur V.7: Solceller 

Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller 

Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av 

Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på 

p i varmeleveransen ved brudd i produksjonen hos industrien. 

angi at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt lavere enn 
vil bare 0,15 TWh kunne realiseres. 


