
Klima- og energiplan for 
Hadsel kommune

2009

Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS
Marina Malkova, ECgroup AS

1



I Faktagrunnlag og fremskrivinger 3

0. Innledning 4

1. Rammebetingelser 8

2. Nasjonale mål 14

3. Energibruk 19

4. Klimautslipp 31

5. Energiressurser 40

6. Fremtidig utvikling 52

II Tiltaksutvikling og gjennomføring 59

7. Nasjonale ambisjoner 60

8. Visjon, mål og organisering 65

9. Operative tiltak og mål 71

10. Tiltaksprogrammer 77

Innholdsfortegnelse

2



Del I

Faktagrunnlag og fremskrivninger

3



0. Innledning
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”Miljø og klimautfordringene kan kun løses hvis vi greier å skape engasjement og handling lokalt”,

Åslaug Haga – 2007

 Kommunen er i en unik posisjon når det gjelder påvirkning på energibruk og utvikling, blant annet som den 
aktøren som har best styring og oversikt over utbyggingsplaner og mange andre saksområder i sin region. 
Kommuner har i tillegg mye kunnskap om lokale forhold og er i tett kontakt med befolkningen, og derfor 
har de råd til å påvirke lokalsamfunnet for å ta riktige valg i forhold med energi og miljø.

 Kommunene eier 25 % av alle yrkesbygg i Norge og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg, noe 
som utgjør et stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter for energiomlegging. I tillegg er 
20% av de nasjonale klimagassutslippene knyttet til kommunal virksomhet. 

0.1 Innledning
- Bakgrunnen for initiativet - nasjonalt
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 Nasjonale myndigheter utfordrer kommunene til aktiv engasjement for å redusere klimautslippene lokalt 
og globalt.

 Kommunen er i en unik posisjon når det gjelder påvirkning på energibruk og utvikling, blant annet som 
den aktøren som har best styring og oversikt over utbyggingsplaner og mange andre saksområder i sin 
region. 

 Kommuner har i tillegg mye kunnskap om lokale forhold og er i tett kontakt med befolkningen, og derfor 
har de råd til å påvirke lokalsamfunnet for å ta riktige valg i forhold med energi og miljø.

 I gjeldende kommuneplan (2007) for Hadsel kommune er det nedfelt at skal utarbeides klimaplan for 
kommunen.

 Hadsel kommune har deltatt aktiv i et Enova-finansiert nettverksprosjekt med mål om å utvikle system og 
rutiner for effektiv energiledelse i kommunen.

 Energibruken i kommunale bygg og installasjoner i Hadsel er estimert til 8.000.000 kWh/år.

0.2 Innledning
- Bakgrunnen for initiativet – Hadsel kommune
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 Trollfjord Kraft har som netteier utviklet ”Energiutredning for Hadsel kommune”

 Trollfjord er engasjert i utvikling av flere prosjekter og tiltak innen produksjon av ny energi, infrastruktur, 
eiendomsutvikling og næringsutvikling

 Ved en nylig kontakt med Enova, ble Trollfjord oppfordret til å bidra til et det ble initiert et arbeid med 
”Klima- og energiplan for Hadsel kommune” (KEP-Hadsel)

 Som netteier har Trollfjord god oversikt over og innsikt i den stasjonære energibruken i kommunen

 Trollfjord Kraft vil delta aktivt i arbeidet med å utvikle en klima- og energiplan

 ”Energiutredning for Hadsel kommune” vil integreres i og holdes oppdatert gjennom KEP-Hadsel

0.3 Innledning
- Bakgrunnen for initiativet – Trolljord Kraft
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1. Rammebetingelser
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• Hadsel kommune har et areal på 566 km² og grenser 
kommunene Vågan, Lødingen, Bø og Sortland.

• 70% av innbyggere i Hadsel kommune bor i 
tettstedene Stokmarknes og Melbu 

1.1 Rammebetingelser
- Geografi
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• Hadsel kommune har 7 970 innbyggere i 2008. 
Prognosene til SSB viser at befolkningstallet er 
synkende. Den største utfordringen for kommunen i de 
kommende årene blir å snu tendensen og bedre 
befolkningsutvikling i kommunen.

• Hovedtrekk i befolkningsutviklingen er tilbakegang i 
distriktene, på Melbu og Sandnes. Stokmarknes har, 
som kommunesenter, den mest stabile 
befolkningsutviklingen.

• Hadsel kommune vil vurdere konsekvensene av en 
reduksjon i barnetallet og i folketallet i aldersgruppe 
20-34, samt veksten av aldersgruppen 80+. Dette 
innebærer vurderinger av skole- og 
barnehagesystemet og revidering av tjenestetilbudet 
innen eldreomsorg.

• Hadsel kommune har som målsetting å bedre 
utviklingen ved å styrke de kommende generasjoners 
identitet og tilhørighet til Hadsel.
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1.2 Rammebetingelser
- Befolkning og bosetting
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Jordbruk, skogbruk og fiske
Utvinning av råolje og naturgass
Industri og bergverksdrift
Kraft- og vannforsyning
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet
Transport og kommunikasjon
Finansiell tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift
Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting

• Sysselsettingen i Hadsel er relativt jevnt fordelt blant 
de ulike sektorer. 

• Sammenlignet med nasjonale forhold, har Hadsel 
spesielt mange ansatte innen offentlig forvaltning og 
primærnæringer. Disse er en vesentlig del av Hadsels 
sysselsetting, med rundt halvparten av alle 
arbeidstakerne.

• Nordland er fremst i Norge på fiskeoppdrett og her er 
Hadsel meget sterk. Næringslivet i Hadsel har en sterk 
vekst også innen industrinæringen og deler av 
næringslivet forbereder seg på en eventuell etablering 
av petroleumsvirksomheten utenfor øyriket Lofoten og 
Vesterålen. Det satses friskt i reiselivsnæringen og 
enkeltpersonsforetak. (Kommuneplan 2007-2017)

• Det forventes sterk vekst innen industri på Børøya og 
dette kommer trolig til å påvirke energibildet i Hadsel 
betydelig. Skretting, Nordlaks og Løvold leter etter nye 
energiløsninger for å dekke deres økende energibehov.

1.3 Rammebetingelser
- Sysselsetting og næring (1) – Sammenligning med 
nasjonale forhold 
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• Arbeidsledigheten ligger rundt 3% - det laveste siden 
2000 og veldig lignende på fylkessituasjon.

• Det felles bo- og arbeidsmarkedet, spesielt mellom 
Hadsel og Sortland, er preget av stor mobilitet. I 2005 
pendlet 334 personer fra Hadsel til Sortland, mens 198 
personer pendlet fra Sortland til Hadsel. 
(Kommuneplan 2007-2017)

• For å styrke Hadsels posisjon på arbeidsmarkedet er 
det foreslått å tilby lokal høyskoleutdanning innen 
nyere næringsformer og kreative yrker.

• Børøya er et levende industriområde som forventes å 
ekspandere kraftig og danne mange nye 
arbeidsplasser. 
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1.3 Rammebetingelser
- Sysselsetting og næring (2)



• Flytrafikk: Det vurderes å utvide rullebanen til 
Stokmarknes lufthavn for å kunne motta trafikk fra 
Oslo og Trondheim. Dette vil trolig øke flytrafikken 
betydelig.

• Ferje / Gjennomgangstrafikk: I kommuneplanen 2007 
er det foreslått å øke frekvens til ferger Melbu-Fiskebøl 
og Kaljord-Hanøy. Imidlertid har fergebruken minsket 
siden åpningen av Lofast i desember 2007 og 
gjennomgangstrafikken over Hadseløya har dermed 
også gått ned. Siden nye E10/Lofast er etablert på 
sørsiden av kommunen (over Hinnøya/Austvågøya), 
ser man en markert forflytting av trafikk internt i 
kommunen. Gjennomgangstrafikken reduseres følgelig 
ikke totalt sett, men øker i takt med veksten på Lofast.

• Offentlig transporttilbud: Det ønskes å øke 
tilgjengeligheten til busservice i Hadsel for å forenkle 
tilgang til fritids- og kulturaktiviteter på helger og 
kveldstid. Bussene kan gjerne være mindre i 
kapasiteten men kjøre med økt frekvens.

1.4 Rammebetingelser
- Kommunikasjon med omverden
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2. Nasjonale mål
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Mål :
• vindkraft på 3 TWh/år
• vannbåren varme basert på nye fornybare   energikilder, 
varmepumper og spillvarme på 4 TWh/år innen 2010.
• Produsere til sammen 30 TWh fornybar energi innen 2016

• Total energibruk i Norge steg med om lag 2% fra 2006 
til 2007 (fra 224 til 226 TWh). Dette skyldes i hovedsak 
økt strømforbruk og mer bruk av drivstoff til transport. 
Økende energibruk til transportformål følger en 
historisk trendmessig økning, mens det er en utflating i 
forbruk innenfor andre sektorer.

• Energi til transportformål økte med 2,5 prosent og 
utgjør nå over en fjerdedel av vårt totale 
energiforbruk, utenom energisektorene. 

• Kraftintensiv industri og treforedling står for rundt tre 
fjerdedeler av energibruken i industrien, og forbruket 
her var enten uendret eller gikk litt ned fra 2006

• Tilgangen på ny vannkraft er begrenset i Norge. Derfor 
må det introduseres nye energikilder og forbruket må 
begrenses for å opprettholde kraftbalansen.

2.1 Nasjonale mål 
- Energibruk og produksjon
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Kilde : SSB

• Klimapanelets fjerde hovedrapport anslår at en 
temperaturøkning på 2,0–2,4 °C vil kreve at CO₂ -utslippene 
i 2050 ligger 50–85 prosent under nivået i 2000.

• I Norge økte de samlede utslippene med 8 % i perioden 
1990-2006, mens målet å begrense utslippene i perioden 
2008-2012 til mindre enn 1 prosent over 1990-nivået. Det 
forventes at utslippene vil fortsette å øke ytterligere, 
dersom det ikke innføres nye klimatiltak.

• De tre største utslippskildene, olje- og gassvirksomheten, 
prosessindustrien og transportsektoren, sto samlet for 
nesten 82 % av de norske utslippene. Resten av utslippene 
kom fra landbruk (8 %), oppvarming av bygninger (4 %), 
avfall (3 %), fiskeri (2 %) og energiproduksjon (1%).  (SSB)

• Kraftintensiv industri og treforedling står for rundt tre 
fjerdedeler av energibruken i industrien, og forbruket her 
var enten uendret eller gikk litt ned fra 2006

• Det norske velstanden har økt mobiliteten blant 
innbyggere, som forårsaker en stor økning av 
transportutslippene.

2.2 Nasjonale mål 
- Klimagassutslipp
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• Kommunene kan bidra betydelig til å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom 
å stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp. Spesielt kan kommunene påvirke utslipp fra transport, 
avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk.

• I en rapport fra CICERO fra 2005 anslås det at om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser 
er knyttet til kommunal virksomhet. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og stasjonær energibruk, 
og det er forutsatt at om lag 25 prosent av all transport er lokal transport. Utslipp knyttet til 
lanbruksvirksomhet kommer i tillegg. De tre største utslippskildene, olje- og gassvirksomheten, 
prosessindustrien og transportsektoren, står samlet for nesten 82 % av de norske utslippene. Resten av 
utslippene kommer fra landbruk (8 %), oppvarming av bygninger (4 %), avfall (3 %), fiskeri (2 %) og 
energiproduksjon (1%).  (SSB)

• Plan- og bygningsloven gir kommunene ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging av transportsystem. 
Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven vil først og fremst kunne bidra til å redusere utslipp fra 
transport gjennom å se lokalisering av boliger, arbeidsplasser og ulike tjenester i sammenheng med 
tilbudet av kollektivtrafikk, og fra stasjonær energibruk ved å tilrettelegge for bruk av fjernvarme. Plan- og 
bygningsloven gir også kommunene mulighet til å regulere parkering ved ny utbygging og ved 
bruksendringer, samt å utvikle gang-, sykkel- og turvegsystemet.

• Kilde: st. meld. Nr. 34, Norsk klimapolitikk 2006-2007

2.3 Nasjonale mål 
- Kommunens rolle og tiltaksområder (1)
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• Kommunenes arealbruk kan også påvirke karbonmengden som er bundet i skog og jordsmonn ved for 
eksempel avskoging.

• Vegtrafikkloven gir kommunene mulighet til å ta i bruk vegprising, jf. kapittel 9 om landtransport og 
luftfart. I tillegg har kommunene og fylkeskommunene ansvaret for den lokale kollektivtransporten og for 
vedlikehold av gang- og sykkelvegnettet langs det kommunale og fylkeskommunale vegnettet.

• Kommunene har også mulighet til å opprette incentivordninger som en enøk-fond for investeringer i tiltak
som har relevans for utslipp av klimagasser. Alle kommuner som er eiere av energiverk, har en unik
mulighet til å innføre tilsvarende ordninger.

• Kommunene kan sette krav knyttet til klimagassutslipp fra private aktører som leverer varer og tjenester til
kommunal drift.

2.3 Nasjonale mål 
- Kommunens rolle og tiltaksområder (2)
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3. Energibruk
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• Totalt brukes i Hadsel rundt 183 GWh/år til stasjonær 
bruk, hvorav 146 GWh i form av strøm.

• Husholdninger (hytter og boliger) står for mesteparten 
av energiforbruket i Hadsel. 

• Industrien utgjør en fjerdedel av kommunens forbruk 
og bruker hovedsakelig el til sine prosesser. Siden det 
forventes stor vekst innen industrisektoren i Hadsel,  
kommer dette bildet å endre seg betydelig. 

3.1 Energibruk
- Stasjonær energibruk (1) - etter sektor
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• 80%  av energien brukt i Hadsel til stasjonære formål 
er i form av elkraft.

• Over 70 % av husholdningene har mulighet til å fyre 
med ved. Bruk av ved er avhengig av prisforholdet 
mellom strøm og ved.

• Ved utgjør rundt 15 % av forbruket i husholdninger. 
Ved brukes ikke i industrien.

• Det anslås at det finnes rundt 800 operative 
varmepumper i husstandene i Hadsel, med en total 
energigevinst på 6 GWh.

3.1 Energibruk
- Stasjonær energibruk (1) - etter sektor
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Kilde : SSB
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3.1 Energibruk
- Stasjonær energibruk (2) - etter energibærer



3.1 Energibruk
- Stasjonær energibruk (3) – historisk etter energibærer
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3.1 Energibruk
- Stasjonær energibruk (4) – geografisk fordeling
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Stokmarknes sentrum 20,412,399

Sykehuset 3,542,488

Søndre 5,777,153

Lille-Børøya 1,585,037

Tømmervika 5,625,848

Stokmarknes samlet 36,942,925

Børøya Industri 32,536,371

Børøya Næring Off/Privat 3,110,755

Børøya Boliger 5,512,944

Børøya Samlet 41,160,070

Melbu Industri 6,247,242

Melbu Tjeneste 9,356,096

Melbu Boliger 15,126,340

Melbu Samlet 30,729,678

108,832,673

Søndre Langøya: 11,798,640

Hadseløya Øvrige: 12,339,022

Innlandet - Raftsund 10,068,903

Austvågøya 4,270,696

Sum Distriktet: 38,477,261

Sum Hadsel kommune 147,309,934 kWh



3.2 Energibruk
- Største aktører innen stasjonær energibruk
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3.2 Energibruk
- Stasjonær energibruk i offentlige bygg og anlegg (1)
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3.2 Energibruk
- Stasjonær energibruk i kommunale bygg og anlegg (2)
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Mobil forbrenning i Hadsel etter energibærer (GWh), 
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• Det mobile forbruket i Hadsel er karakterisert av høy båtaktivitet (ferge og Hurtigrute) og en forholdsvis 
høy andel av forbruket skyldes flytrafikken. 

3.3 Energibruk
- Mobil forbrenning
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3.4 Energibruk
- Energiflyt i kommunen
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 Samlet energibruk i Hadsel er p.t. ca 170 GWh/år

 Forbruket av elektrisk kraft utgjør knapt 150 GWh/år 

 Kraftproduksjonen i Hadsel utgjør knapt 15% av det lokale strømforbruket.

 De ti største kraftforbrukerne i Hadsel står for over halvparten av kraftforbruket

 Nær 60 % av kraftforbruket er relatert til større energibrukere (over 100.000 kWh/år) som er lokalisert 
sentralt i Melbu og Stokmarknes (inkludert Børøya).  Skretting, Nordlaks og sykehuset alene står for 20 % 
av forbruket i kommunen.

 Det bør ligge til rette for utvikling av klimaeffektive energiløsninger for de største energibrukerne i Melbu 
og i aksen Børøya-Søndre-Nesset.   

 I fjor (2008) har strømforbruket i Hadsel økt med 7% fra året før. Det skyldes trolig at industrien har brukt 
mindre olje til sine prosesser og i større grad har valgt strøm og gass. For øvrig er andelen energi brukt til 
industrielle formål relativt sett lavere i Hadsel enn for gjennomsnittet av norske kommuner.

3.6 Energibruk
- Kommentarer
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4. Klimautslipp
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4.1 Klimautslipp
- Klimautslipp i norske kommuner (1)  



• Gjennomsnittlig utslipp av klimagasser for hele landet 
var i 2005 7,7 tonn CO2 pr innbygger

• De mest folkerike kommunene i Norge har i 
gjennomsnitt mindre utslipp av klimagasser pr 
innbygger enn mindre kommuner.

• Dette kan forklares ved at:

• Prosessindustrien har store klimautslipp, og er 
ofte lokalisert i mindre kommuner.

• Landbruket står også for store utslipp av metan 
og lystgasser.

• I byene er det ofte gode kollektive løsninger for 
persontransport og varme, samt at avfall 
forbrennes og ikke deponeres.

• I byer og tettsteder er boligene mindre, nyere 
og tettere bebygd

• Kommuner av Hadselstørrelse har gjennomsnittlig et 
årlig utslipp av klimagasser på ca 9 tonn CO2-
ekvivalenter pr innbygger     
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4.1 Klimautslipp
- Klimautslipp i norske kommuner (2)  



• Nesten 2/3 (63 %) av klimautslippene i 
Hadsel er relatert til transportsektoren 
(mobile kilder). Over halvparten av 
utslippene fra transportsektoren kan 
spores til vegtrafikk.

• Rundt 30 prosent av alle utslippene er 
prosessutslippene.

• Landbruket står for over 90 % av 
prosessutslippene, og 24 % av de totale 
klimautslippene i Hadsel

• Stasjonær utslipp utgjør bare en liten 
del av alle klimautslipp i Hadsel.

• Industri er ansvarlig for mindre enn 2% 
av de totale utslippene i kommunen. 
Dette forklares med at industrien 
anvender hovedsakelig vannkraft til sine 
prosesser og stasjonær bruk.
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4.2 Klimautslipp
- Fordeling på sektorer



 Antall tonn CO2-ekvivalenter - 2006

• Nominelle tall for klimautslipp for Norge, Nordland og Vesterålen

• Norge: 52 mill tonn, Nordland  3 mill tonn, Vesterålen 150.000 og Hadsel 34.000 

4.3 Klimautslipp
- Hadsel sammenlignet med andre (1)  
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 %-vis fordeling av klimautslipp for hver geografisk enhet 

• Hadsel har %-vis størst andel av sine klimautslipp knyttet til mobile kilder

• Hadsel har lave utslipp fra industri (0,8 %) og høye utslipp fra landbruk (26,3 %)  

4.3 Klimautslipp
- Hadsel sammenlignet med andre (2)  
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 CO2-ekvivalenter i tonn pr innbygger: 

• Hadsel har blant de laveste klimautslippene pr innbygger i Vesterålen

• Klimautslippene i Hadsel er under halvparten av det nasjonale gjennomsnittsnivået  

4.3 Klimautslipp
- Hadsel sammenlignet med andre (3)  

37



 De største utslippspostene ligger i områdene landbruk og transport. 

 Det er overraskende at industrien i Hadsel er ansvarlig for en veldig liten del av det totale utslippet i Hadsel 
ved et meget høy kraftforbruk.  

 Betydelig utslipp (9%) kommer fra skipstrafikken, noe som er uvanlig i et kommunal utslippsbilde.

 En kan merke at forbruket til industrien i Hadsel ble redusert fra 1990 til 1996 og videre til 2006. Det kunne 
resultert fra utskifting av oljekjeler til elkjeler. I tillegg var kraftprisene i 1996 veldig høye.

 Klimaeffektiviteten til Hadsels industri kan bli et vesentlig konkurransefortrinn når klimaforskrifter i Norge 
og Europa blir strengere.

 Klimautslippene fra landbruket på 9 000 tonn CO₂ årlig er spesielt høye, og skyldes hovedsakelig de 16 000 
sauer i Hadsel som beiter ute om sommeren. 

4.4 Klimautslipp
- Kommentarer  
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Klimautslipp i Hadsel:

 De største klimautslippene i Hadsel er relatert til landbruk og transport.

 Klimautslippene i landbruket kommer hovedsakelig fra husdyrgjødsel, i Hadsel nærmere bestemt sauer. 

 Klimautslippene fra transport er relatert gjennomgangstrafikken fra privatbiler og lastebiler, men også skip-
og flytrafikken.

 Klimautslippene fra industri er historisk sett lave, da en stort sett bruker elektrisk kraft som energikilde.

 Det er grunn til å tro at klimautslippene fra landbruk, trafikk og industri er i endring:

 Landbruket er i endring/nedgang

 Trafikkmønsteret er endret ved ferdigstilling av Lofast

 Industrien ekspanderer og går fra elkraft til gass

4.6 Klimautslipp
- Oppsummering 
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5. Energiressurser

40



 Energikilder / modne teknologier:

• Bioenergi (skogen, gjødsel, avfall)

• Vannkraft

• Vindkraft

• Solenergi

• Geotermisk energi / varmepumper

• Naturgass

5.1 Energiressurser
- Ulike energikilder  
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Husholdningsavfall:

 Det samles årlig inn ca 11 500 tonn husholdningsavfall i Vesterålen. Nedskalert til Hadselsregionen ut fra 
antall innbyggere, får vi 

 462 tonn papp/papir

 96 tonn plast

 1913 tonn brennbart avfall

 574 tonn matavfall

 Fra dette avfallet kan en produsere varme tilsvarende en energimengde på ca 23 GWh (ca. 2 MWh/tonn 
avfall)

5.2 Energiressurser
- Bioenergi (1) – Avfall
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 Lokale industriaktører har utfordret Trollfjord Kraft AS til å bidra til at det planlegges og realiseres et 
skreddersydd energianlegg på Børøya i Hadsel kommune. Anlegget skal primært levere prosessdamp som 
grunnlast til Skretting AS, Nordlaks AS og Løvold AS, men kan også tenkes å være et integrert energianlegg 
med leveranse av ulike energibærere som varme, damp, gass og elektrisk kraft. Anlegget kan også levere 
energi til fjernvarme i Stokmarknes. Prosjektet har arbeidstittel ”Stokmarknes energigjenvinning”.

 I mars 2008 ble det i regi av Østfold Energi skissert et større anlegg basert på samfengt avfall, med en 
varmeproduksjon på inntil 71 GWh prosessdamp årlig (nominell effekt: 10 MW), og en total investering 
beregnet til NOK 210 MNOK. Etter dette er prosjektet skalert ned, og Østfold Energi har trukket seg som 
interessent. 

 Trollfjord Kraft ønsker nå, gjennom en forstudie, å kartlegge muligheter og forutsetninger for realisering 
av et slikt energianlegg. 

5.2 Energiressurser
- Bioenergi (1) – Avfall
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 Det produseres årlig ca 39.000 m³ gjødsel fra 
husdyrene i Hadsel

 Fra gjødsla kan en produsere biogass tilsvarende en 
energimengde på ca 5 GWh.

 Det er interessant å vurdere tilsetting av kildesortert 
organisk avfall fra RenoVest eller matavfall fra store 
husholdninger (eks. sykehuset). I tillegg til 
energiproduksjon, ville dette være en 
kostnadseffektiv løsning til avfallshåndtering og sikre 
inntekter til biogassleverandøren.
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5.2 Energiressurser
- Bioenergi (2) – Biogass fra gjødsel  

Planl. liter pr mnd 10 12

anlegg pr. dyr mnd i m3 mnd i m3

Storfe - ungdyr 1,200 700 8,400 10,080

Storfe - voksne dyr 350 1,500 5,250 6,300

Storfe - ammekyr 150 1,000 1,500 1,800

Slaktegris t.f. pr år 2,000 200 1,333 1,600

Purker 100 400 400 480

Hester 40 800 320 384

Lam/kyllinger 9,000 50 4,500 5,400

Vinterfora sau og geit 7,000 150 10,500 12,600

Verpehøner 6,000 5 300 360

Broiler pr år 0 2 0 0

Sum 32,503 39,004



 Det omformes elektrisk kraft fra tre 
vannkraftstasjoner i Hadsel, med en samlet 
årsproduksjon på 20 GWh

 20 GWh representerer 11,5% av Hadsels samlede 
energiforbruk.

 Installert effekt og midlere årsproduksjon fra de tre 
stasjonene gjengis i tabellen her:
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5.3 Energiressurser
- Vannkraft (1) – Dagens produksjon

Stasjon Effekt Middelproduksjon

Fiskfjord 1,3 MW 3,88 GWh

Trollfjord I 3,3 MW 12,74 GWh

Trollfjord II 0,8 MW 3,61 GWh

Sum 6,7 MW 20,23 GWh



 I følge NVEs estimater 
er potensialet for ny 
småkraft i Hadsel på 
knapt 50 GWh/år.

 Utbyggingspotensialet 
er fordelt på  
utbyggingskostnadene 
og potensialstørrelse. 

 I Hadsel ligger 
mesteparten av 
utbyggingspotensialet i 
små kraftverk som 
koster mellom 3-5 
kroner per kW å bygge.
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5.3 Energiressurser
- Vannkraft (2) – Potensial i Hadsel og Nordland



 En vurdering  av potensialet til 
utbygging av mini- og mikrokraftverk 
fra 1991 estimerte at det var mulig å 
produsere 70 GWh energi fra nye 
småvannkraftverker i Hadsel.

 Utbygging av disse kraftverkene faller i 
de fleste tilfeller i økonomiklassen 4-6 
(middels dyr til meget dyr) og er 
derfor ønskelig kun om kraftprisene 
øker betydelig i fremtiden.
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5.3 Energiressurser
- Vannkraft (2) – Potensial i Hadsel og Nordland



 Maksimalt beregnet potensial for landbasert 
vindkraft i området: 11 269 GWh/år (fra arealer med 
vindhastigheter over 6 m/s)

 Mer kraft er tilgjengelig på høst og vinter og det 
forventes mindre produksjon sommerstid. Samme 
mønster kan observeres på etterspørselsida, siden 
energibehovet er størst på vintertiden og reduseres 
sterk om sommeren.

 Arbeidsgruppa anser at konfliktpotensialet rundt 
etablering av vindkraft i Hadsel vil være høyt i alle 
deler av kommunen. Dette har bakgrunn i at man  
oppskatter den severdige kystlinja og det særegne 
møtet mellom fjell og hav som Vesterålsnaturen
utgjør, i tråd med ønsker fra lokalbefolkning og 
turistnæring. Videre viser alle antakelser at 
vindprosjektenes verdiskapning for lokalsamfunnet 
gjennom sin levetid vil være betydelig lavere enn den 
verdiforringelsen prosjektene potensielt utgjør for en 
stadig viktigere turistnæring, samt for befolkningen 
som får ulempene i sine nærområder.
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5.4 Energiressurser
- Vindkraft (1) – Potensial i Hadsel
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5.5 Energiressurser
- Naturgass

49

 I Hadsel er gass (LPG) tilgjengelig lokalt siden 1998, der industriaktørene på Børøya er de største brukerne 
av gass.

 I Hadsel brukes det gass som tilsvarer et energimengde på 10 GWh årlig.

 I 2007 lå gassprisen på 0,41 kr/KWh mens elkraftprisen var 0,51 KWh til generell kraft og 0,476 KWh til 
kjelkraft, og det er knyttet forventninger  til at både elprisen og gassprisen kommer til å øke i framtiden.

 Det er grunn til å tro at det  vil utvikles et komplett distribusjonssystem for LNG og LPG i Norge, med 
transport av flytende og komprimert gass via rørsystemer i noen deler av landet og med båt og bil i resten 
av landet.

 Mange forventer at det over tid etableres et nettverk av LNG-depoter langs kysten som mates fra 
spesialskip.  Det vil være naturlig at minst ett av disse blir lokalisert i Lofoten /Vesterålen, og Børøya
og/eller Melbu kan være aktuelle lokasjoner.

 Ved å konvertere fra diesel/bensin til LNG, kan en  redusere NOX-utslippene med inntil 90 % og CO2-
utslippene med inntil 20 % på skip og lastebiler/personbiler.   



 Kraftnett

• Regionalnett: 132 kV;  33,6 km luftlinje, 3,4 km sjøkabel og 0,9 km 
jordkabel.

• Eid av Trollfjord Kraft AS. Denne linjen er en del av ringforbindelsen
mellom Lofoten og Vesterålen og tilbake mot fastlandet (Lofotringen)

• Lokalnettet: 22kV; som ringforbindelser eller som stjernenett, 
avhengig av hvor i forsyningsområdet man befinner seg. 220 km 
luftlinje, 28 km sjøkabel, 59 km jordkabel. 

• Det vil ikke bli store utbygninger eller forsterkinger i nettet i det 
nærmeste fremtiden, og det er derfor viktig å vurdere først og fremst 
lokale energiløsninger.

 Gassdistribusjon

• Det er ingen nett for naturgassdistribusjon i Hadsel i dag. 

• I dag er LPG tilgjengelig lokalt, og det vurderes å innføre LNG fra

2010 til forsyning av industri.

 Fjernvarmenett

• Det er per i dag ingen fjernvarmeløsning i Hadsel, men utbygging av 
større boligfelter og nye kommunale bygninger kan gjøre dette aktuelt. 
Det tas sikte på å forsyne det nye sykehuset med fjernvarme fra Børøya.

• Til fjernvarmefyring kan det vurderes ulike alternative energikilder som 
bioenergi (inkl. avfall) og/eller gass.
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5.6 Energiressurser
- Ulike energinett  



 Det fins fremdeles uutnyttede ressurser i Hadsels 
vassdrag til bygging av mini- og mikrokraftverk, men 
disse er kostbare.

 Det fins i Hadsel et enormt potensial for utbygging av 
vindkraft, men initiativet ikke ble utforsket nærmere.

 Innen bioenergi og biogass er det muligheter for 
lokale energiløsninger som samtidig bidrar til en mer 
effektiv drift av landbruket og skogsbruket.

 Avfallforbrenning kan bli en stor energiressurs i 
Hadsel, og det undersøkes muligheter for å etablere 
et forbrenningsanlegg nær industriklyngen på Børøya.

 Det samlede potensialet til utvidelse av 
energiproduksjon representerer 156 GWh/år, mens 
energibehovet i Hadsel ligger på rundt 186 GWh/år 
og kommer trolig til å øke videre. 
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5.7 Energiressurser
- Oppsummering av ressurskartleggingen
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6. Framtidig utvikling
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 Befolkningen i Hadsel er forventet til å gå ned med ca. 
0.5% hvert år.

 Befolkningsnedgangen er lavest i tettbygde strøk som 
Stokmarknes, der energibruk per innbygger er også 
lavest. 

 En større befolkningsvekst og en tettere bebygging 
ville bidra til utviklingen av felles energiløsninger som 
fjernvarme og lokale energisentraler.

 Hadsel kommune forventer en økning i 
befolkningstallet, og den nye kommuneplan legger 
opp til flere attraktive boligfelt.
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6.1 Framskrivinger
- Befolkningutvikling

Befolkningsutvikling i Hadsel 
(SSB)



 Energiforbruket i husholdninger er veldig avhengig av 
de aktuelle strømprisene og utetemperaturen.

 Det observeres som regel en tydelig nedgang i el-
forbruket når strømprisene øker, da befolkningen 
benytter seg av andre energikilder som ved og fossile 
brensler. Som regel stiger også prisene til andre 
energibærere parallelt med elprisen, så det 
observeres ofte en generell nedgang av 
energiforbruket.

 Ellers observeres det ingen stadig økning av 
energiforbruket per innbygger i de siste årene.

 Prisene til alle energibærere er økende, og det kan 
forventes enten en økt utbygging av alternative 
energikilder eller en nedgang av forbruket.
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6.2 Framskrivinger
- Prisutvikling på energi



 Veitrafikken og annen mobil trafikk i Hadsel er 
ansvarlig for mesteparten av utslippsøkningen siden 
1991.

 Mobilt energiforbruk forventes å øke fremover, og 
kommunen som planmyndighet har anledning til å ta 
beslutninger om arealplanlegging som minimerer  
lokal transportbehov.

 Hurtigruten ASA er en viktig aktør innen Hadsels 
transportvirksomhet, men det er usikkerhet knyttet 
til den fremtidige utviklingen av selskapet.
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6.3 Framskrivinger
- Utvikling transport
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 SSB antar at frem til 2020 skal  veitrafikkvolumet 
vokse med 60%, men 1% årlig effektivisering av 
kjøretøy skal redusere økningen i drivstofforbruket til 
39 %.

 Ut fra NVEs vurdering om kraftbalansen i Norge mot 
2020, antas etterspørsel etter elektrisk energi å øke 
med 9% i den alminnelige forsyningen til 
husholdninger og næringsliv. 

 Industriens energibehov forventes til å øke kraftig, 
grunnet  planlagt ekspansjon ved Skretting og 
Nordlaks, samt etablering av nye industriproduksjon 
på Børøya. 

 Det totale energibehovet i Hadsel forventes til å øke 
med 30 %

56

6.4 Framskrivinger
- Totalt energibehov
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 Energibruken i industrien har økt 
betydelig de siste 20 årene, 
hovedsakelig på grunn av etablering 
av forfabrikken på Børøya.  

 Skretting og Nordlaks har planer om 
å ekspandere, og vil trolig ha behov 
for mer energi framover (3 GWh 
termisk mer for Nordlaks og ca 20 
GWh mer for Skretting)

 Løvold AS planlegger å bygge en ny 
fabrikk på Børøya, med betydelig 
energibehov (14 GWh termisk).

 Industrien i Hadsel bruker i dag for 
en stor del elektrisitet fra kraftnettet 
som energikilde, men varsler 
overgang til rimeligere energikilde.

 En konvertering fra el til naturgass 
som energikilde vil  føre til økte 
klimautslipp.
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6.5 Framskrivinger
- Industri
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 Melbu og Stokmarknes: vurdere mulighetene til fjernvarmetilknytning av kommunale bygg og større 
bygningsmasser.

 Børøya: vurdere mulighetene til etablering av et forbrenningsanlegg på 71 GWh til energiforsyning av 
industri.

 Kleiva: vurdere mulighetene til etablering av et biogassanlegg basert på husdyrgjødselen og annet 
organisk avfall.

 Enøk-tiltak i større kommunale bygg.

6.6 Framskrivinger
- Lokal energiutvikling
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Del II

Tiltaksplanlegging og gjennomføring
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7. Nasjonale ambisjoner
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• SFT har i 2007 laget en analyse om potensiell 
reduksjon av klimagassutslippsreduksjon i Norge 
frem til 2020. 

• Hvis ingen nye klimatiltak iverksettes, vil det årlige 
norske utslippet øke fra 49,7 millioner tonn CO₂ i 
1990 til 58,7 millioner tonn i 2020, en økning på 
18%.

• SFT har klassifisert en rekke tekniske tiltak etter 
kostnader per redusert tonn CO₂ og 
gjennomførbarhet (teknologiske og 
virkemiddelmessige barrierer). 

• En kan se at det er mulig å redusere norsk 
klimautslipp betydelig ved å iverksette tiltakene som 
ikke overstiger 200 kr/tonn, og nå de norske 
klimamålene med tiltak under 600 kr/tonn.
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7.1 Potensial til klimautslippsreduksjon
- Nasjonalt



• SSB har sortert ulike typer tiltak etter deres 
gjennomførbarhet (hvor lett det er å iverksette 
tiltaket) og deres kostnader. 

• Tiltak innen prosessindustri, energiproduksjon og 
landbruk har relativt lave kostnader og høy 
gjennomførbarhet fordi disse virksomhetene ofte 
påvirker klimautslippene direkte og i stor grad (eks. 
valg av miljøvennlig energiforsyning til stor industri, 
reduksjon av metanutslippene fra landbruket gjennom 
gjødselhåndtering, valg av miljøvennlig energibærer til 
energiproduksjon). 

• Tiltak rundt avfallshåndtering har forholdsvis lite 
potensial til CO₂ reduksjon sammenlignet med andre 
sektorer, men er gunstigste og lett gjennomførbar 
gjennom strategisk planlegging i avfallsselskapene.

• Utslipp fra stasjonær forbrenning er gunstige å 
redusere, men tilsvarende tiltak (fjernvarmeetablering, 
holdningsendringer i som regel vanskelig å påvirke 
holdninger i befolkningen.
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7.2 Potensial til klimautslippsreduksjon
- Gjennomførbarhet og kostnader per sektor



Reduksjon av klimagasser i Norge: En tiltaksanalyse for 2020
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Pris Under 200 kr/tonn
Mill. 
tonn 200-600 kr/tonn

Mill. 
tonn Over 600 kr/tonn

Mill. 
tonn

Høy Deponiforbud mot nedbrytbart avfall 0.189Fangst og lagring av CO₂. Nivå 1 1.265Innblanding av 4% biodrivstoff 0.398
Energieffektivisering av industri 0.16Oppsamling/oksidasjon av metan fra fjøs 0.273Innblanding av ytterligere 6% biodrivstoff 0.26
Konvertering fra olje til fast biobrensel i industrien 0.75Bruk av trekull i fer-sis/sis-metallbransjen 0.397Innblanding av 4% biodiesel i anleggsdiesel 0.47
Konvertering fra olje til flytende biobrensel i industrien 0.023Effektivisering i personbiler nivå 1 0.657Innblanding av 10% biodiesel i anleggsdiesel 0.035
Forbedret drift av prebakeanlegg 0.225
Økt bruk av FAB i sementindustrien 0.09
Redusert N-gjødsling av jordbruksareal 0.167
Opprusting og etablering av metanuttaksanlegg 0.252
25% mindre energibehov i nye bygg 0.209

Homogen spalting av N2O ved gjødselproduksjon 0.45

Middels Tiltak (ensidig) for bedret kollektivtrafikk 0.013Fangst og lagring av CO₂, nivå 2 84.73
Høy innblanding av biodrivstoff i 10% av 
kjøretøyparken 0.393

Spesifikke energitiltak i industrien 0.04Alternativ behandling av vekstrester 0.137Bruk av trekull i jernverk og manganindustri 0.133
Lavere nitrogeninnhold i for og forbedret foring 0.089Redusert bruk av oppdyrket jord (torv/myr) 0.055Elektrifisering av sokkelen, nivå 1 1.328
50% mindre energibehov i nye bygg 0.123Generell energieffektivisering på norsk sokkel 0.285Gassdrift av skip i kystfart og offshore 0.108
Utfasing av olje gjennom fornybar energi, nivå 1 1.294Bruk av biodrivstoff i fergeflåten 0.1Gassdrift av skip innen fiske 0.047
Biogassproduksjon ved anaerob nedbrytning 0.36 Nullutslippskjøretøy, el og hydrogen i personbiler 0.236
Fornyelse av kystfrakteflåten 0.12 Effektivisering av varebiler (hybrid) 0.024
Kompakt byutvikling 0.104
Tiltak for økt andel gående/syklende 0.061

Overgang til biogass i industrien 0.04

Lav Samordnet godstransport på vei 0.233Fangst og lagring av CO₂, nivå 3 0.2Fangst og lagring av CO₂, nivå 4 0.34
Tiltak for redusert bilbruk 0.194Jøyere innblanding av biodrivstoff BTL 1Elektrifisering av sokkelen, nivå 2 0.425

Bedre organisering av personreiser 0.071
Utfasing av olje gjennom fornybar energi, nivå 
3 0.406 0.3

Redusert drivstoff forbruk ved privatbilkjøring 0.13Effektivisering i personbiler, nivå 2 0.504 1.407

Utfasing av olje gjennom fornybar energi, nivå 2 1.15

Kilde: SFT 2007

7.3 Potensial til klimautslippsreduksjon
- Aktuelle tiltak for Hadsel
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• SFT sin analyse om klimatiltak i 
kommunale sektoren viser at 
kommunen har virkemidler i flere 
områder, som areal og transport, 
landbruk, avfall og stasjonær 
forbrenning. 

• Blant de mest virksomme 
tiltakene for kommunene er 
avfallsbehandling, 
fjernvarmeetablering, effektiv 
arealplanlegging, og tiltak innen 
landbruk. 
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7.4 Potensial til klimautslippsreduksjon
- Tiltak i kommunal sektor

Kilde: SFT 



8. Visjon, mål og organisering

65



• Hadsel er allerede en klimaeffektiv kommune og har 
blant de laveste utslippene per innbygger i regionen.

• I Hadsel er det mye aktivitet innen fiskeindustri og den 
forventes å øke i de årene fremover. Det er viktig å 
finne klimaeffektive energiløsninger som bidrar til lokal 
verdiskapning og er attraktive for videre etablering og 
ekspansjon av industrien på Børøya.

• Det fins en betydelig enøkpotensial innen kommunale 
bygg i Hadsel. Det er kritisk å finne 
finansieringsstrategier hvis disse tiltak skal realiseres.

• Transportbildet i Hadsel kan forandre seg vesentlig i de 
neste årene, på grunn av usikkerheter knyttet til 
utvidelsen av rullebanen i Stokmarknes, videre driften 
av Hurtigruta og konsekvensene av Lofast-åpningen.

• I Hadsel fins det ressurser og interesse rundt 
biogassteknologien, og dette vil trolig gi grunnlag til 
mange muligheter rundt avfallshåndtering i regionen 
og effektivisering av landbruksdrift. 
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8.1 Visjon, mål og organisering 
- Utfordringer og muligheter



”Med mulighetene i fokus skaper vi en bærekraftig framtid”

• Hadsels visjon for klima- og energiplanen er basert på kommunens overordnede visjon ”Med mulighetene 
i fokus skaper vi fremtiden”.

• Det er ønsket å integrere denne visjonen i det kommunale miljøarbeidet. I Hadsel vil det satses på å 
utforske og utvikle de ulike mulighetene og ressursene innen fornybar energi, enøk og 
energieffektivisering slik at Hadsel-samfunnet blir mer bærekraftig på langt sikt.
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8.2 Visjon, mål og organisering 
- Visjon



• Gjennom konkrete tiltak og aktiviteter skal Hadsel kommune, i samarbeid med lokale næringsaktører, 
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 100% 

• Redusere spesifikk energibruk og klimautslipp fra kommunal virksomhet med 15%

8.3 Visjon, mål og organisering 
- Hovedmål
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 Arealplanlegging, bygg, transportløsninger, næringslivet, oppvekst og opplæring alle er aspekter som en 
klima- og energiplan bør omfatte for å oppnå en bærekraftig og langsiktig utvikling av miljø- og 
energiløsninger. Kommunen som planleggingsmyndighet har en stor styringsansvar i forhold til mange av 
disse aspekter og det er derfor ønsket at klima- og energiplanen skal bli godt forankret i flere 
planprosesser i Hadsel.

 Hvordan ønskes det å forankre klima- og energiplanen?

 To forskjellige strategier til forslag:
 opprette klima- og energiplanen som en delplan som blir sitert av andre delplaner

 sammensette klima- og energiplanen fra kapitler som henviser direkte til delplaner og legger til rette premisser til regulering av 
arealplaner, bygg, næringsutvikling og oppvekst og skolevirksomhet.

8.4 Visjon, mål og organisering 
- Organisering
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Kommuneplan med samfunnsdel

Klima- og energiplan

Oppvekstplan
Helse og 

sosialplan
Landbruksplan Næringsplan Samfunnsdelen Idrettsplan Trafikksikkerhet



 Arbeidet organiseres i delprogram som 
stammer fra hovedmålet.

 Disse vil være:
 Næringsutvikling, kompetanse og informasjon

 Klimautslipp

 Energibruk og effektivisering

 Energiproduksjon

 Hvert delprogram vil ha et overordnet 
operativt mål og flere delmål.
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8.5 Visjon, mål og organisering 
- Planens struktur

Visjon

Hovedmål

1. Næringsutvikling, 
kompetanse og 

informasjon

1.1 Informasjon og 
forankring

1.2 Næringsutvikling

1.3 Kompetanse

2. Klimautslipp

2.1 Utslipp 
stasjonært

2.2 Prosessutslipp

2.3 Transport

2.4 Avfall

3. Energibruk og 
effektivisering

3.1 Energibruk i 
kommunale bygg

3.2 Arealplanlegging

3.3 Kommunal 
innkjøp

3.4 Energibruk 
industri

4. Energiproduksjon

4.1 Bioenergi

4.2 Fjernvarme og 
varmepumper

4.3 LNG

4.4 Småvannkraft



9. Operative tiltak og mål
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• Sikre et konkurransedyktig, langsiktig og bærekraftig energiløsning til industrien på Børøya

• Opprette et kommunalt næringsselskap som kan støtte de beste energiprosjektene i kommunen.

• Informere innbyggere i Hadsel om måter de kan spare energi på, gjerne gjennom Trollfjord Kraft

• Gjennomføre opplæring av all driftspersonal i kommunale bygg om effektiv og miljøvennlig drift.

• Utvikle biogassnæringen i Hadsel gjennom etablering av regionens første biogassanlegg, 
kompetanseoppbygging og samarbeid med regionale og internasjonale aktører.

• Opprette beslutningsunderlag for arealplanlegging som favoriserer en klimaeffektiv utvikling av 
næringslivet.

• Formidle klima- og energikunnskap med lokal profil i oppvekstsektoren. Presentere successhistorier fra 
klima og energiarbeid gjennomført i Hadsel.

9.1 Operative mål og tiltak
- Næringsutvikling, kompetanse og informasjon
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• 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 transportaktører 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 ser ut til å kunne påvirke 
utslippsbildet i Hadsel mest, og disse bør prioriteres.

•
Revidere transportlogistikken internt og regionalt og 
redusere unødvendig trafikk
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9.2 Operative mål og tiltak
- Klimautslipp 



• 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 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.

• Opplæring i energieffektiv drift for beslutningstakere og driftspersonell.

• Modernisering av veilysarmaturer mht. energibruk.  (samlet effektiviseringspotensial ca. 0.4 GWh)

9.3 Operative mål og tiltak
- Energibruk og energieffektivisering
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• Fortsette involveringen til Trollfjord Kraft i utviklingen av nye energiløsninger til Hadsel. 

• Multienergianlegg på Børøya

• Biogass Vesterålen

• Småkraftutvikling

• Delta i regionale vurderinger knyttet til håndtering av nedbrytbar avfall gjennom biogassproduksjon.

• Opprette det første småskala biogassanlegget i Vesterålen på Kleiva Landbruksskole. 

9.4 Operative mål og tiltak
- Energiproduksjon
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9.5 Visjon, mål og organisering 
- Oversikt over operative mål og tiltak

# Program I
Næringsutv./ info / komp.

II
Klimautslipp

III
Energibruk

IV 
Energiproduksjon

1 Multienergi Børøya Sikre et konkurransedyktig, 
langsiktig og bærekraftig 
energiløsning til industrien på 
Børøya

Opprette  energiproduksjon 
fra fornybare energikilder 
som avfall og bioenergi.

Effektivisering  av energibruken i industrivirksomhetene på 
Børøya.

Produksjon av 40 
GWH ny energi til 
industrien.

2 Biogass Vesterålen Utvikle biogassnæringen i Hadsel 
gjennom etablering av regionens 
første biogassanlegg, 
kompetanseoppbygging og 
samarbeid med regionale og 
internasjonale aktører.

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

Forsyne Kleiva Landbruksskole  med eget produsert energi fra 
lokale ressursene.

Produksjon av ca. 2 
GWh bioenergi fra 
biogass

3 Energieffektivisering i 
Hadsel kommune

- Opprette et kommunalt 
næringsselskap som kan støtte de 
beste energiprosjektene i 
kommunen.
- Gjennomføre opplæring av all 
driftspersonal i kommunale bygg 
om effektiv og miljøvennlig drift.
- Opprette beslutningsunderlag 
for arealplanlegging som 
favoriserer en klimaeffektiv 
utvikling av næringslivet.

- Utfasing av oljebruken i 
kommunale bygg

- 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. 

- 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 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.

-Opplæring i energieffektiv drift for beslutningstakere og 
driftspersonal.

-Modernisering av veilysarmaturer mhp. energibruk

4 Fjernvarme etablering Foreta strategiske valg mht 
energikilder, energidistribusjon, 
krav til utbyggere og 
entreprenører om miljøriktig 
prosjektering og dokumentasjon 

Estimere varmebehovet og dets fremtidige utvikling i 
Stokmarknes sentrum

Estimere 
varmeproduksjonsk
apasitet på Børøya 

5 Klimadugnaden 2020 Etablere et informasjonssenter 
om klima og energi 

Vurdere etterspørsel og 
gjennomførbarhet av 
etablering av fyllestasjoner 
med alternativ energi 

Stimulere befolkningen til bruk av mer miljøvennlige 
energikilder (ved, varmepumper, fjernvarme)

6 Transport Utvikling av en plan for utvikling 
av et regionalt senter for 
klimaeffektive transportløsninger

Konvertering av x antall biler 
og y antall båter fra diesel til 
naturgass / biodrivstoff

Etablering av et 
anlegg for 
produksjon av 
biodrivstoff



10. Tiltaksprogrammer
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 Strategisk grunnlag:

 Industrien i Hadsel har ekspansjonsplaner og vil snart 
trenge betydelige mengder ekstra energi. Nå er det 
hovedsakelig elektrisitet som er brukt på øya, men 
aktørene signaliserer behov for rimeligere 
energikilder ved ekspansjon.

 Strategisk mål:

 Innen 2010 produsere 40 GWh energi til 
industriparken på Børøya.

 Strategiske tiltak:

• Estimere energibehovet på Børøya for de årene 
fremover

• Vurdere lønnsomhet, gjennomførbarhet og andre 
effekter av etableringen av et felles energianlegg 
basert på ulike energibærerne (naturgass, elkraft, 
restavfall og våtorganisk avfall)
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10.1 Tiltaksprogrammer
- Multienergi Børøya



 Strategisk grunnlag:

 Kleiva Landbruksskolen har lenge hatt interesse om å 
bygge et biogassanlegg basert på egne bioressurser til eget 
energiforsyning. I partnerskap med PTN AS i Melbu vil det 
bygges et pilotanlegg som skal hjelpe begge partene å 
bygge opp kompetanse innen biogass.

 Strategisk mål:

 Innen 2010 forsyne Kleiva Landbruksskole med eget 
produsert strøm og varme

 Strategiske tiltak:

• Estimere energibehovet på Kleiva

• Vurdere tilgjengelighet og energiytelse av ulike substrater

• Estimere lønnsomheten av et anlegg tilpasset Kleivas 
energibehov

• Avklare eierskapsforhold mellom Kleiva, energiaktører og 
anleggsleverandørene.
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10.2 Tiltaksprogrammer
- Biogass Vesterålen



 Strategisk grunnlag:

Hadsel kommune har flere muligheter innen intern energieffektivisering, både i kommunale bygg og som 
kjøper av varer og tjenester. 

 Strategisk mål:

Innen 2015 skal Hadsel kommune redusere sitt energiforbruk med 15%

 Strategiske tiltak:

• Iverksette enøktiltak i kommunale bygg: installasjon av SD anlegg, isolering, varmegjenvinning og 
temperaturregulering.

• Opprette et energiledelsessystem i kommunen, og gjennomføre årlige og rapporter

• Revidere innkjøpspolitikken for å inkludere et klimaspesifikk beslutningsunderlag

• Iverksette tiltak for opplæring av beslutningstakere og driftspersonell

• Iverksette tiltak for opplæring av lærere og utvikling av lokalt tilpasset læremateriell innen energi- og 
klimaspørsmål i nært samarbeid med Trollfjord Kraft.

• Modernisering av veilysarmaturer mht. energibruk.  (samlet effektiviseringspotensial ca. 0.4 GWh)

10.3 Tiltaksprogrammer
- Energieffektivisering innen kommunal virksomhet
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 Strategisk grunnlag:

 I de neste årene skal varmemarkedet ekspandere betydelig både på Børøya, hvor ny industri skal 
etableres, og i Stokmarknes og Melbu sentrum, hvor det er planlagt bygg av et nytt sykehus og et 
boligfelt. Dette gir grunnlag til vurdering av fjernvarmeetablering i området, spesielt hvis 
energiløsningen på Børøya kan produsere den nødvendige energien. (jfr. s. 24)

 Strategisk mål:

 Innen 2015 skal det utvikles fjernvarme i Stokmarknes og Melbu sentrum.

 Strategiske tiltak:

• Estimere varmebehovet og dets fremtidige utvikling i Stokmarknes og Melbu sentrum

• Estimere varmeproduksjonskapasitet på Børøya 

• Vurdere ulike energikilder til forsyning av fjernvarmenettet

• Vurdere alternative kilder til varmeforsyning av Stokmarknes sentrum

• Foreta strategiske valg mht energikilder, energidistribusjon, krav til utbyggere og entreprenører om 
miljøriktig prosjektering og dokumentasjon 

10.4 Tiltaksprogrammer
- Utvikling av fjernvarmeløsninger
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Strategisk grunnlag:

Dersom en skal nå lokale, nasjonale og internasjonale 
klimamål, er en avhengig av at brorparten av 
befolkningen engasjerer seg i omstillingsarbeidet i ulike 
samfunnssektorer.

Strategisk mål:

Innen 2020 redusere klimautslippene i Hadsel som 
geografisk enhet med 20 %. Involvere befolkningen i en 
klimadugnad for å nå kommunens klimamål til 2020

Strategiske tiltak:

 Informasjonstiltak innen energi- og klimatiltak for 
innbyggere

• Utvikle informasjonstiltak via kommunens 
hjemmesider og infotorg

• Ta i bruk  informasjonsløsning for energi og 
klimatema i samarbeid med Trollfjord Kraft.

 Oppvarming av boliger og yrkesbygg

• Forbud mot nybygg med bare elektrisk oppvarming

• Økt bruk av varmepumper

• Økt bruk av miljøvennlig vedfyring

 Reduserte utslipp fra mobile kilder

• Økt tilgjengelighet og bruk av kollektivtrafikk

• Arealplanlegging for framtidig reduksjon av 
transportbehovet

• Legge til rette for konvertering av biler fra 
bensin/diesel til el, biodrivstoff og naturgass

10.5 Tiltaksprogrammer
- Klimadugnad
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Strategisk grunnlag:

• Klimautslippene relatert til transport utgjør over 60 % 
av de totale utslippene i Hadsel

• Det er i hovedsak  vegtrafikken som belaster vårt 
klimaregnskap, men båttrafikken til og fra Hadsel 
bidrar i vesentlig grad til det nasjonale/globale 
regnskapet

• Lokalisering av en LNG-terminal i Hadsel kan åpne 
muligheter for at et stort antall biler og et antall båter 
kan konverter fra diesel til naturgass

Strategisk mål:

• Innen 2020 redusere de årlige klimautslippene fra 
transport i (til/fra) regionen  med  minst 50.000 tonn 
CO2-ekvivalenter 

• Innen  2020 ha utviklet og etablert et regionalt senter 
for bruk av naturgass og biodrivstoff i 
transportsektoren

Strategiske tiltak:

• Utvikle  og iverksette en plan med mulige tema:

• Utvikling av en plan for utvikling av et regionalt 
senter for klimaeffektive transportløsninger

• Etablering av et anlegg for produksjon av 
biodrivstoff

• Etablering av en LNG-terminal i Hadsel

• Konvertering av x antall biler og y antall båter fra 
diesel til naturgass / biodrivstoff

10.6 Tiltaksprogrammer
- Transport
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