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Forord 
 
I henhold til energiloven § 5B-1 plikter alle som har anleggs-, område og fjernvarmekonsesjon å delta 
i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten er fastsatt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat i forskrift om energiutredninger gjeldende fra 1.1 2003. Etter denne forskriften er 
alle landets områdekonsesjonærer (lokale nettselskaper) pålagt å utarbeide og offentliggjøre en 
energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde. Første energiutredning forelå pr. 
31.12.2004. Lokal energiutredning (LEU) skal etter 2007 oppdateres hvert andre år. 1 januar 2013 
trådte ny forskrift om energiutredninger i kraft, og denne erstatter tidligere forskrifter. Arbeidet med 
lokale energiutredninger videreføres imidlertid som tidligere. 
 
Denne versjonen av LEU er omarbeidet og en del forenklet sammenlignet med tidligere versjoner. 
Alle kommuner har utarbeidet en "Lokal klima- og energiplan", og er pålagt å drive kommunal klima- 
og energiplanlegging. ”Kommunal klima- og energiplan” er et viktig kommunalt styringsverktøy, og 
det er dette dokumentet som vil beskrive konkrete mål og tiltak innenfor disse temaområdene. Lokal 
energiutredning vil være et grunnlagsdokument for kommunale klima- og energiplaner.  
 
Dette er en oppdatering av tidligere energiutredninger. Det betyr at en vil finne opplysninger i 
tidligere utredninger som nødvendigvis ikke er med i denne utredningen. En oppdatering vil i 
hovedsak ta for seg de endringer som er skjedd siden siste oppdatering. I denne utgaven av LEU er 
det i første rekke vektlagt å finne en god prognose for framtidig stasjonært energiforbruk i 
kommunen.  
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1. Generell beskrivelse av utredningsprosessen 
 
En "grønn" satsing på energisiden i Norge innebærer i første rekke: 

1. 3 TWh vindkraft innen 2020 (nasjonalt mål) 
2. 14 TWh økt utbygging av bioenergi innen 2020 (nasjonalt mål) 
3. Bevisst satsing på hydro småkraft. Småkraftforeningen har som mål 10 TWh med ny småkraft 

innen 2020 
4. Bevisst satsing på ENØK. Potensialet her er usikkert, det er antydet inntil 25 TWh 

 
Samlet vil dette kunne bedre den nasjonale energibalansen med i overkant av 50 TWh.  
 
Forskriften om energiutredninger er et av de politiske virkemidlene for å oppnå de overordnede 
målsetninger for energipolitikken i Norge. Energiutredningene skal dessuten bidra til å bedre 
samarbeidet mellom kommune og nettselskap.  
 
Fra 1 januar 2012 innfører Norge Grønne elsertifikater. Dette er et markedsbasert virkemiddel som 
har til hensikt å stimulere til økte investeringer i ny fornybar kraftkapasitet. I et system med pliktige 
grønne sertifikater, fastsetter myndighetene hvor mye ny kapasitet som skal bygges ut over en 
bestemt periode, og pålegger strømkundene å kjøpe en tilsvarende mengde grønne sertifikater. 

Produsenter av fornybar energi får tildelt grønne sertifikater for den mengden (godkjent) fornybar 
elektrisitet de produserer, for eksempel ett sertifikat per MWh. Strømleverandørene kjøper den 
fastsatte andelen sertifikater og selger disse videre til forbrukeren. På denne måten har produsenten 
inntekt fra den vanlige strømprisen pluss forbrukerens avgift til grønne sertifikater. 
Energiprodusentene vil motta sertifikater i et bestemt antall år, for eksempel 15 år som i Sverige.  

Markedet avgjør prisen på elsertifikatene. Dersom det produseres mye fornybar kraft vil prisen bli 
lav, men dersom det bygges ut for lite kapasitet i forhold til de politiske målsettingene, vil 
etterspørselen etter grønne sertifikat bli større enn tilbudet. Det vil medføre økt pris og dermed gjøre 
det mer lønnsomt å investere i fornybar elektrisitetsproduksjon.  

 
1.1. Aktører, roller og ansvar 
 
Det er områdekonsesjonær med ansvar for den alminnelige elektrisitetsdistribusjon i en kommune 
som er pålagt å utarbeide lokal energiutredning. Svorka Energi AS har ansvar for å utarbeide lokale 
energiutredninger i 3 kommuner i Møre- og Romsdal fylke. Disse er Halsa, Rindal og Surnadal. 
 
De lokale energiutredningene er lagt ut på Svorka Energi sin hjemmeside: www.svorka.no  
 
 

http://www.svorka.no/
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1.2. Samarbeid med kommunen 
 
Det er viktig at kommunen blir involvert i arbeidet. Kommunale planer er selvsagt et sentralt 
kildedokument i denne sammenheng. Reguleringsplaner og eventuelle kommunedelplaner kan 
inneholde konkrete opplysninger av betydelig nytte i energiutredningsarbeidet. 
 
Kommunen er en betydelig byggeier og -forvalter. Opplysninger om energibruk i kommunens egne 
bygg både når det gjelder forbruk, energibærere, planer for rehabilitering og utbygging osv. blir 
derfor viktig ”input” til energiutredningen. 
 
For netteier er det av stor betydning å få tidlig informasjon om planlagte utbygginger, slik at 
eventuelle nødvendige forsterkinger av nettet kan planlegges i en tidlig fase. I et mer helhetlig 
perspektiv, vil en vurdering av energiløsninger i forkant av en utbygging, bety at det er større sjanse 
for at utbyggere velger den mest optimale løsningen. 
 
 
1.3. Formell prosess 
 
Plikten til å utarbeide lokale energiutredninger gjelder kommunevise utredninger, og konsesjonær 
med konsesjon som dekker flere kommuner må dermed utarbeide flere utredninger.  
 
Offentliggjøring av den lokale energiutredningen er ivaretatt ved å legge den ut på Svorka Energi sine 
websider på Internett (www.svorka.no). 
 
Hver områdekonsesjonær skal oversende den lokale energiutredningen til den som er utpekt som 
ansvarlig for den regionale kraftsystemutredningen for området.  
 
Områdekonsesjonæren er pålagt å gjennomføre et energiutredningsmøte i kommunen. Hensikten 
med møtene er å få i gang dialogen om videre utbygging av energiløsninger lokalt.  
 
Utredningsansvarlig:  Odd Einar Glærum, Svorka Energi  
    Tlf.: 07 165 
    E-post: oeg@svorka.no 
 
 
1.4. Generelt om innholdet 
 
Hovedinnholdet i energiutredningen er en beskrivelse av eksisterende energisystem, både 
produksjon, transport og forbruk, videre en beskrivelse av tilgjengelige lokale energiressurser og til 
slutt en beskrivelse av energisystemet framover i et 10-årsperspektiv.  
 
Innhenting av data utgjør en sentral del av arbeidet med lokale energiutredninger. I størst mulig grad 
er det her benyttet offentlig tilgjengelig statistikk, supplert med konkrete data fra den enkelte 
kommune. 
 
 
  

http://www.svorka.no/
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1.5. Forutsetninger for utredningsarbeidet 
 
Fra 2012 sluttet SSB å publisere statistikk for kommunal energibruk og klimagassutslipp. Dette fordi 
man vurderte kvaliteten på det statistiske grunnlagsmaterialet fra kommunene som for upresist. En 
var redd for at statistikken vil bli brukt til «å måle» parametre den ikke er egnet for å måle. Et viktig 
prinsipp er at jo mere statistikken kan påvirke viktige beslutninger for brukerne, jo viktigere er det at 
statistikken er presis. Likeledes er det viktig med god statistikk når den skal brukes til å analysere 
måloppnåelse. 
 
Den kommunale energistatistikken består av underlag som er hentet inn på makronivå, og deretter 
brutt ned til kommunalt nivå. Dette fører til at mange av endringene som fanges opp i nasjonal- eller 
fylkesstatistikk vil fordele seg på kommuner til dels uavhengig av i hvilke kommuner det faktisk har 
skjedd endringer. 
 
Med bakgrunn i dette og flere andre forhold har derfor SSB vurdert det som hensiktsmessig at 
kommunefordelte tall ikke publiseres som en offentlig statistikk. SSB er i dialog med 
Miljøverndepartementet, Klif og NVE om hvordan en bør rapportere regionale energi- og utslippstall. 
De siste publiserte verdier for energibruk på kommunalt nivå er fra 2009. 
 
Når det gjelder rapportering av salg/forbruk av elektrisitet og fjernvarme er det de enkelte 
energiselskap som rapporterer direkte til NVE. De siste årene har dette blitt en kommunefordelt 
rapportering. Det har ført til at kvaliteten på kommunale forbrukstall for disse energibærerne anses 
som gode.  
 
I arbeidet med LEU vil vi inntil SSB igjen publiserer kommunefordelte tall for den totale energibruken 
ta utgangspunkt i endringene i forbrukstallene for elektrisitet. Dette vil ikke gi et helt korrekt bilde av 
energibruken i kommunen, men vil likevel være en indikator på endringer i energibruken som finner 
sted på kommunalt nivå.  
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2. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 
 
Energibruk og energiressurser i et område er avhengig av geografi, klima, befolkning og nærings-
struktur. Beskrivelsen av Surnadal kommune danner derfor basisgrunnlaget for energiutredningen. 
 
2.1. Kort om Surnadal kommune 
 
Surnadal kommune ligger, som vist i figur 2.1, i Møre- og Romsdal fylke, med grenser mot Halsa og 
Hemne i Nord, Rindal i øst og Sunndal i sør. Over fjorden ligger Tingvoll kommune. Surnadal er en god 
jordbrukskommune, men det finnes også flere plastfabrikker med Pipelife Norge AS som den største. 
I tillegg kommer kalksteinsgruve, mekanisk industri, landets eneste flyfabrikk samt store 
transportfirma og entreprenørselskap. 
 

 
Figur 2.1 Kart over Møre- og Romsdal fylke [1] 
 
Kart over Surnadal er vist i Figur 2.2. 
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Figur 2.2 Kart over Surnadal kommune [2] 
 
Kommunesenteret ligger i Skei. I tillegg består kommunen av flere grendesamfunn. Dette betyr at 
kommunen har et spredt bosettingsmønster. Innbyggertallet pr. april 2013 var 5985. I hele 
kommunen er det et økende antall fritidsboliger. 
 
Figur 2.3.1 viser befolkningsutviklingen i kommunen i perioden 1999 – 2013. Det framgår av figuren 
at denne har vært negativ, med en reduksjon på ca. 5,1 %.  
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Figur 2.3.1 Befolkningsendring i perioden 1999 – 2013 [3] 
 

 
Figur 2.3.2 Forventet befolkningsendring i perioden 2013 – 2022 [3] 
 
Figur 2.3.2 viser forventet befolkningsvekst/reduksjon i perioden 2013 – 2023. Det forventes flere 
innbyggere i Surnadal kommune. 
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2.2. Næringsvirksomhet  
 
Kommunen har en del større virksomheter og arbeidsgivere også utenom offentlig virksomhet, som 
f.eks innen transport og industri. Statistisk sentralbyrå har endret sin presentasjon av sysselsatte 
etter næring, og vi har ikke nyere tall en 2010. Det er liten grunn til å anta at fordelingen har 
forandret seg vesentlig de siste tre år. Sektoren helse- og sosial har ca 22 % av de sysselsatte, 
varehandel ca 14 % og industri ca 12 %, som vist i Figur 2.4 (2010) [3].  
 

 
Figur 2.4 Oversikt over sysselsatte innen kommunen (Kilde: SSB) 
 

 
Figur 2.4.a Oversikt over sysselsatte innen kommunen, fordelt på yrker (Kilde: SSB) 
 
Som vist i figur 2.4.a er det flest sysselsatte innen salgs- og serviceyrker. 
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2.3. Miljø i Surnadal kommune - klimagassutslipp 
 
Surnadal kommune ferdigstilt i 2010 en energi- og klimaplan, med bl.a. følgende mål: 

1. Klimagassutslippene i 2020 skal være 10 % lavere enn i 1991.  
2. Veksten i energiforbruk skal reduseres og enøkpotensialet på 10 % skal realiseres innen 2020. 
3. Energiforbruk i kommunale bygg, foretak og selskap skal reduseres med minimum 10 % innen 

2020 (referanse 2006). 
4. Det skal stimuleres til at 3 % av total elektrisk energibruk (referanse 2006) skal legges om til 

ny fornybar energi. 
 
For å lese mer om Surnadal kommune sin energi- og klimaplan kan du finne denne på 
www.klimakommune.enova.no 
 
3. Energiproduksjon 
 
Det finnes pr. i dag følgende produksjonsanlegg for energi i kommunen, j.fr. tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1 Kraftproduksjonsanlegg (vannkraftverk) i kommunen 

Kraftstasjon Eier Produksjon [GWh] 
Svorka kraftverk Svorka Energi AS og 

Statkraft 110 

Trollheim Statkraft 805 
Nordsvorka kraftverk Svorka Energi AS og 

Statkraft 11 

Gråsjø Kraftverk Statkraft 75 
Nordvik kraftverk Nordvik kraft AS 16 
Bjøråa , Bæverfjord Privat 0,1 
Råssåfoss kraftverk Rossåfoss Kraft AS 26 
Bele kraftverk Bele kraft AS 8 

SUM 1051 
 
Det er mange bygg med vannbåren varme i Surnadal, og det er et fjernvarmeanlegg i drift. Oversikten 
over bygg med vannbåren varme fra siste energiutredning gjentas ikke her. Fjernvarmeanlegget 
driftes av Svorka Fjernvarme, og ble satt i drift i 2007. Total fjernvarmeproduksjon er ca 5,7 GWh/år. 
Anlegget bruker briketter og flis (70 % fukt) som brensel. Anlegget har biokjel (1000 kW), en elkjel 
(1200 kW), to oljekjeler (1750 kW hver). 
 
 
4. Energitransport 
 
Energi kan transporteres gjennom ledningsbundet og ikke-ledningsbundet distribusjonssystem. Ikke-
ledningsbundet transport er frakt av energi via etablert infrastruktur som vei og jernbane. 
 
Ledningsbundet distribusjonssystem er system som er bygget for å distribuere energi. Eksempel er 
elektrisitetsnett, fjernvarmenett og gassrørledninger. Ledningsbundene distribusjonssystemer har 
høye investeringskostnader. Utbygging av ledningsbundne system setter derfor krav om langsiktige 
og stabile energileveranser. 
 

http://www.klimakommune.enova.no/
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Det er to ledningsbundne energisystem i kommunen, elektrisitetsnett og fjernvarmenett. Begge eies 
og drives av Svorka Energi AS. 
 
Oppbyggingen av det elektriske kraftsystemet er vist skjematisk i Figur 4.1 [5]. I lokal energiutredning 
er det distribusjonsnettet som blir beskrevet. I tillegg vil også de deler av regionalnettet som har 
betydning for kommunen bli omtalt. 

Figur 4.1 Skisse av det elektriske kraftsystemet i Norge – fra kraftproduksjon til forbruker 
 
4.1. Det elektriske kraftsystemet i Surnadal kommune 
4.1.1. Distribusjonsnettet 
Svorka Energi’s distribusjonsnett mates fra følgende punkt i sitt konsesjonsområde:  
 Liabø transformatorstasjon i Halsa kommune (15MW) 
 Valsøyfjord Kraftverk i Halsa kommune (5 MVA) 
 Surnadal sek.stasjon i Surnadal kommune (v/Ranes trafo) (15 MW).  
 Trollheim kraftverk i Surnadal kommune (16 MVA).  
 Svorka kraftverk i Surnadal kommune (10 MW). 

 
Innmatingspunktene har mer enn tilstrekkelig kapasitet for å dekke hele konsesjonsområdet. Deler av 
nettet i kommunen er ikke utbygd med ringforbindelser. Dette gjelder Todalen, Stangvik, Bøverdal, 
Bøfjord og Hamnes. De største uttakene i disse områdene er til Talgø møbelfabrikk (Todalen) samt 2 
mindre møbelfabrikker i Stangvikområdet. Svorka Energis distribusjonsnett har utvekslingspunkt med 
andre distribusjonsnett. Dette er: 
 Hemne Kraftlag i Vinjefjord (Halsa kommune).  
 Trønder Energi på grensen mellom Rindal og Meldal kommuner. 

 
Svorka Energi AS har for tiden ingen planer for større nettforsterkninger i distribusjonsnettet. 
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5. Energibruk 
 
I det følgende er energibruken i Surnadal kommune fordelt på ulike energibærere og 
forbrukskategorier presentert. Data for energibruken i kommunen er basert på tall fra Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) og Svorka Energi. Samlet energiforbruk i Surnadal kommune er angitt i to 
underkategorier. Forbruk elektrisitet og forbruk andre energibærere.  
 
 
5.1. Elektrisitetsforbruk 
 
Tallene for elektrisitetsforbruket er hentet ut fra eRapp (Økonomisk og teknisk rapportering til NVE). 
 
Figur 5.1 viser utviklingen i elektrisitetsforbruket etter forbrukskategorier i Surnadal kommune for 
perioden 2003 – 2012. Tallene er ikke temperaturkorrigerte.  
 

 
Figur 5.1 Historisk utvikling av ikke-temperaturkorrigert elektrisitetsforbruk i Surnadal kommune 
 
Kategoriene husholdninger/fritidshus og industri har de største andelene av det samlede 
elektrisitetsforbruket. Dette illustreres for år 2012 i figur 5.2. Surnadal har en del fritidsboliger, og 
forbruk til disse utgjorde 6,8 % av samlet forbruk innenfor forbrukskategorien 
husholdninger/fritidshus. 
 
Totalforbruket har økt jevnt i senere år, med en forbruksøkning på 9,6 % fra 2003 til 2012. Størst 
forbruk var i 2010 med 97,8 GWh. Det bemerkes at temperaturene varierer noe fra år til år (se figur 
5.3), og noe av den tilsynelatende sterke forbruksøkning skyldes at forbruket ikke er korrigert til 
normalår og dermed ikke tar hensyn til variasjoner i utetemperatur. Som figuren viser var året 2010 
vesentlig kaldere enn de andre, noe som vil gi et høyere energiforbruk. 
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Figur 5.2 Forbrukskategorienes andel av totalforbruket i 2012 
 
 

 
Figur 5.3 Årsmiddeltemperatur i Møre- og Romsdal fylke 
 
 
5.2. Forbruk andre energibærere 
 
Figur 5.4 viser utviklingen i det stasjonære forbruket av andre energibærere enn elektrisitet i 
Surnadal kommune. Størst forbruk av andre energibærere var i 2009 med 35,8 GWh. Forbruket av 
andre energibærere utgjorde den gang ca 28 % av totalforbruket. 
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Figur 5.4 Utviklingen i stasjonært forbruk [MWh] (Kilde: SSB) 
 
5.3. Forbruk i alt  
Samlet energiforbruk i Surnadal er vist i figur 5.5. 
 

 
Figur 5.5 Totalt energiforbruk i Surnadal i perioden 2005 – 2012 
 
Som nevnt tidligere publiserer ikke SSB statistikk for andre energibærere enn elektrisitet etter 2009 
(se kapittel 1.5). For å illustrere sammenhengen mellom elektrisitetsforbruk og øvrige energibærere, 
har vi satt sammen figur 5.5. Det er liten grunn til å anta at forbruk av øvrige energibærere har gått 
vesentlig ned etter 2009. I perioden 2005 – 2009 har samlet energiforbruk ligget på 123 - 128 GWh. 
 
De stiplede linjene er beregnet forbruk av andre energibærere med bakgrunn i elektrisitetsforbruk 
samme år og dennes andel av totalt energiforbruk tidligere år. Forbruket av elektrisitet har i snitt 
utgjort 76 % av totalforbruket. 
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5.4. Energiforbruk i kommunale bygg  
Kommunen er en stor byggeier i Surnadal, og forbruk på egne bygg utgjør ca. 6,5 % av alt stasjonært 
forbruk i kommunen.  
 
Vi har satt opp en oversikt som viser 
temperaturkorrigert forbruk i kommunal 
bygningsmasse. Oversikten inneholder 15 
bygg, med et samlet areal på ca. 33 000 m² . 
Til sammen hadde disse byggene et forbruk 
på ca. 6,9 GWh i 2008. Forbruket har økt til 
ca. 7,2 GWh i 2012 
Figur 5.6 viser fordeling av forbruket i 2012. 
Som vi ser er skolesektoren samt helse og 
omsorg som i hovedsak er den største 
forbrukeren av energi i kommunale bygg. 
Surnadal ungdomsskole utgjør ca. 19 % av totalforbruket. Surnadal sykeheim utgjør ca. 27 % av 
totalforbruket.  
 
Figur 5.7 viser endringer i forbruk i perioden 2008 til 2012.  
 

 
Figur 5.7: Forbruksendring i perioden 2008 - 2012 

 
Som figuren viser har forbruket økt ved flere bygg og da særlig rådhuset. Noe av økningen skyldes økt 
areal (ca. 1000 m2) i perioden. Figur 5.7 viser også forbruket sammenlignet med normtall, som skal 
være veiledende verdier for hva bygget bør bruke av energi i forhold til type bygg og byggeår.  
 
Figuren viser at flere av byggene har høyere energibruk enn forventet. I forhold til normtall har 
byggene brukt ca. 1 600 000 kWh mer energiforbruk enn forventet. Dette tilsvarer ca. 1,2 millioner 
kroner med en energipris på 80 øre/kWh. 
 
  

 
Figur 5.6: Forbruk i kommunale bygg (2012) 
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De siste tre år har KS og Enova tatt til orde for å få til energireduksjon i kommunale bygg ved hjelp av 
EPC (Energy Performance Contracting). Dette innebærer at kommunen utlyser en tilbudskonkurranse 
og finner en tredje part (en energi entreprenør) som garanterer både kostnader og besparelser ved 
gjennomføring av energisparetiltak i kommunens bygg.  KS har utarbeidet malverktøy og kontrakter 
kommunene kan bruke, og Enova har holdt informasjonskurs i hele Norge. Frem til sommeren av 
2013 har det blitt inngått 39 slike kontrakter i Norske kommuner (ca 1,5 mill m2 bygg), og de 
garanterte energireduksjoner er i gjennomsnitt 29,6 %. Om resultatene ble overført til Surnadal 
kommune sine bygninger ville garantert energireduksjon vært ca 3 300 000 kWh (ca 2 700 000 kr pr 
år). Investeringen ville ha kostet ca 17 millioner og forventet Enovastøtte ville vært ca 2 500 000 kr. 
 
Surnadal kommune har utlyst EPC prosjekt i 2013, og vil ha fokus på effektiv energibruk i sine 
eiendommer. 
 
6. Energiteknologier 
Energiteknologier har vært gjennomgått relativt grundig i tidligere versjoner av lokal energiutredning, 
og dette vil ikke bli gjentatt her. I stedet henvises til en meget bra Web-side som Enova, NVE, Norges 
forskningsråd og Innovasjon Norge står bak. Denne heter Fornybar.no, og hjemmesidens adresse er 
www.fornybar.no. 
 
Web-sidene er en informasjonsressurs for fremtidens energisystemer, der teknologier som solenergi, 
bioenergi, vindenergi, vannkraft, energi fra havet, geotermisk energi samt andre typer teknologi 
presenteres på en oversiktlig og grei måte. 
 
7. Energiressurser 
I dette kapittelet gis det en oversikt over ikke utnyttede energiressurser i kommunen. 
 
Økt bruk av lokale og diversifiserte energikilder vil få stor betydning i framtiden. Kommunene bør 
allerede nå begynne å rette sterkere fokus på lokal energibalanse (dvs. at det lokalt helst skal 
produseres like mye energi som det forbrukes). Det er ikke lengre et alternativ helt og holdent å 
overlate ansvaret for lokal energibalanse til regionale og/eller sentrale energiaktører. I denne 
sammenheng er det nok å nevne den økende motstand slike aktører møter når det skal bygges ut 
større, nye produksjons- og/eller overføringsanlegg. Behovet for bl.a. nettutbygginger vil bli redusert 
dersom energi ikke må transporteres over lengre avstander, men i stedet blir produsert lokalt. 
 
I Surnadal er det i første rekke følgende energikilder som det kan være aktuelt å utnytte til lokal 
energiproduksjon: 

• Bioenergi 
• Vannkraft (små kraftverk) 
• Vindkraft 
• Varmepumper basert på sjøvarme eventuelt grunnvarme 

 
  

http://www.fornybar.no/
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7.1. Bioenergi 
Bioenergi er energi bundet i biomasse hvor biomassen omdannes til energi ved forbrenning. Bioenergi 
regnes som CO2 nøytralt (om biomasse forbrennes eller bindes i skogen slipper det ut like mye CO2), og 
er en fornybar energikilde. Biomasse kan benyttes direkte i forbrenning eller videreforedles. Målet med 
videreforedling er å gjøre brenselet bedre egnet for transport, ved at det får et høyere energiinnhold pr. 
volumenhet. Foredlet biobrensel kan også formes slik at det lettere kan erstatte brensel i eksisterende 
varmeanlegg. Kostnadene ved videreforedling av biomasse kan være høye. I Sør-Trøndelag er det satt 
gang prosjekter for å øke verdiskapningen og bruken av biomasse til energiformål. Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag arrangerte for eksempel høsten 2003 kurs for primærnæringen i fylket. En stor del av 
bioenergien er ikke kommersiell, dvs at den blir skaffet av forbrukeren selv gjennom f.eks vedhogst. 
Myndighetene satser på bioenergi som et miljøvennlig alternativ til olje. Økt bruk av vannbåren varme 
er avgjørende for utbredelse av bioenergi, selv om den kan brukes til punktkildeoppvarming og 
kraftproduksjon.  

 
Landbruk 
Norge har lite dyrket areal pr. innbygger. Potensialet for økt uttak av bioenergi fra landbruket vil 
derfor være bruk av biprodukter og avfall fra matproduksjonen. Bioenergi fra jordbruket kan være 
bruk av energi fra jordbruksvekster som halm, oljevekster, energigress, energiskog, poteter og andre 
jordbruksvekster samt husdyrgjødsel. Halm er et biprodukt ved produksjon av korn og oljevekster. I 
dag utnyttes denne ressursen til dyrefôr, men det er også mulig å utnytte halmen til 
varmeproduksjon. Samlet potensial for energi fra halm i Norge er beregnet til å være 4,5 TWh. I 
Surnadal kommune er det i følge SSB ca 5835 dekar korn og oljevekster til modning. Energimengden 
fra dette arealet er beregnet til å være 7,5 GWh/år (fra tørr halm). Denne energimengden blir i dag 
ikke utnyttet. 
 
Skogbruk 
Det ligger et stort potensial i å øke bruken av hogstavfall og tynningsvirke til energi. I dag blir ofte 
30 % eller mer av ressursene liggende tilbake i skogen som hogstavfall. Hogstavfallet er en viktig 
næringsressurs for skogen, men ved å la de grønne delene av hogstavfallet bli igjen i skogen 
opprettholdes den økologiske balansen. Statistikk fra Skog-Data AS viser følgende avvirkning av 
rundvirke i kommunen, som vist i tabell 7.  
 

Tabell 7:  Avvirkning  Energimengde (GWh) 
År (fast m3) Hogstavfall (30 % av avvirkning) Totalt (avfall og virke) 

2002 20783 12,8 42,6 

2003 10495 6,5 21,5 

2004 13203 8,1 27,1 

2005 12323 7,6 25,3 

2006 6462 4,0 13,2 

2007 16179 10,0 33,2 

Gjennomsnitt 13241 8,1 27,1 

 
Kommunen anslår et balansekvantum på 50 000 m³. Dersom vi legger dette til grunn, og at ca 40 % 
kan utnytte til energi, vil dette bety et mulig energiuttak på ca. 42 GWh (ink hogstavfall).  
 
Avfall 
Sentrale myndigheter ønsker en utvikling der en mindre del av avfallet går til deponi. Innen år 2010 
er det et mål at 75 % av avfallet gjenvinnes enten i form av energi eller som materialer. Dette tenkes 
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oppnådd gjennom bl.a. økte avgifter og tilskudd til anlegg for energiutnytting. Nærmere 50 % av 
energileveransen fra etablerte fjernvarmenett i Norge blir levert fra energigjenvinningsanlegg for 
avfall.  
 
Surnadal kommune er medlem av NIR, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap. NIR har valgt 
å satse på energigjenvinning av avfall i stedet for deponi. Restavfall fra husholdningene i NIR-
kommunene fraktes til forbrenning ved energigjenvinningsanlegget på Averøya. Vi antar en 
energiproduksjon pr. kg avfall lik 2,4 kWh/kg. Avfall sendt til forbrenning fra abonnenter i kommunen 
beregnes til ca 1534 tonn (oppgitt av NIR).  
 
Avfall fra kommunen er beregnet til å avgi en energimengde på ca 3,7 GWh/år. 
 
Rambøll AS leverte i 2005 en rapport som omhandlet miljøtekniske undersøkelser ved Syltøran 
avfallsdeponi. Syltøran avfallsdeponi ble tatt i bruk for Surnadal kommune i 1969. Deponiet var i drift 
fram til 2001. Ved deponiet tok man imot husholdningsavfall og næringsavfall. I rapportens 
beregninger er det tatt utgangspunkt i oppgitt mengde avfall fra husholdningene og næringslivet i 
1988, som til sammen var ca 4300 tonn /avfall (SSB opererer med en tetthet på 0,16-0,17 tonn/m3 
for ukomprimert avfall). For årene 1989 til 1992 er 7 000 tonn/år lagt til grunn, for perioden 1993 til 
1995 er 7 900 tonn/år brukt og for årene 1998 til 2001 er 7 000 tonn/år brukt. Deponiets dybde er 3,5 
meter, og areal ca 0,1 km2. Totalt er det deponert ca. 350 000 m3 avfall (ca 60 000 tonn), inkludert 
overdekningsmasse.  
 
Deponiets metangassproduksjon var rundt år 2000 beregnet til å ligge mellom 350 og 400 tonn 
metan pr. år. I 2006 slapp deponiet ut ca 4700 tonn CO2 ekvivalenter. Beregninger for 2030 viser en 
produksjon på ca 50 tonn/år, dvs ca 0,7 GWh/år. En etablering av deponigassuttak vil derfor ha 
begrenset verdi. Det blir heller ikke anbefalt å etablere gassbrønner på området med mindre enn 3-4 
meters fyllingsdybde. Deponiet er derfor for grunt til at det blir anbefalt å etablere gassbrønner. 
Ettersom metan er en gass som har ca 21 ganger større klimaeffekt enn CO2 har noen kommuner 
installert gassuttak på sine deponier som et klimatiltak. De fleste steder der det er installert 
gassuttak, brennes gassen i en fakkel slik at utslippet kun blir CO2, og dermed reduseres den totale 
klimaeffekten utslipp fra deponiet utgjør.  
 
Biogass 
Biogass er en fornybar energikilde som hittil har vært lite utnyttet i Norge. Den inneholder 
hovedsakelig CO2 og metan og må renses til minst 96 prosent metan for å kunne brukes som drivstoff 
i transportsektoren. Biogass lages ved anaerob nedbrytning (uten kontakt med luft) av organisk 
avfall/husdyrgjødsel. Biogass består av 50 – 70 volumprosent Metan og 30 – 45 volumprosent CO2. 
De resterende deler er nitrogen, oksygen, hydrogen, ammoniakk og hydrogensulfid. Biogass brukes 
som brensel i et kraftvarmeverk (kogen anlegg) som produserer både høyverdig (strøm) og lavverdig 
(varme) energi. Produsert elektrisitet kan selges inn på elnettet til det lokale energiverk, og varmen 
kan benyttes i et fjernvarmeanlegg. Noe av produsert energi (både strøm og varme) må benyttes i 
interne prosesser, men overskuddet kan selges. I løpet av prosessen er det kun det organiske 
innholdet i husdyrgjødselen som minker, mens konsentrasjonen av de andre næringsstoffene øker 
(som f.eks nitrogen). Man får altså høykvalitetsgjødsel tilbake.  
 
Det oppstår av og til luktproblemer på alle biogassanlegg for våtorganisk avfall. Det er først og fremst 
mottaksanlegget og eventuelle etterkomposteringsanlegg som skaper luktproblemer, men også ved 
rengjøring av råtnetanker kan det oppstå slike problemer. Det er derfor viktig å lokalisere anleggene 
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slik at naboer ikke blir unødig sjenert, og i størst mulig grad bygge inn mottaksanleggene og installere 
avgassrensing. 
 
Et biogassanlegg vil ha behov for renseanlegg til røykgass og luktproblematikk. Hvilke krav som stilles 
til slike, og kostnader forbundet med dette er noe usikkert. Forbrenning av biogass fra et biologisk 
behandlingsanlegg er en svært ren forbrenningsprosess, og norske miljømyndigheter har ikke satt 
spesielle krav slik man for eksempel har gjort til avfallsforbrenning.  
 
Regjeringen har gjennom stortingsmelding nr 34 (Norsk klimapolitikk) foreslått bl.a: 

• Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2009. Avfall, herunder nedbrytbart avfall, 
som legges på deponi, vil fortsatt bli ilagt deponiavgift.   

 
Videre sier stortingsmeldingen:  

• "Tiltak for å øke energiutnyttelsen av organisk avfall, herunder produksjon av biogass, el, 
biodrivstoff, og utbygging av tilhørende infrastruktur for industrivarme/fjernvarme til bolig vil 
også vurderes."  

• Side 70 (under landbrukskapittelet): "Regjeringen vil foreslå å "opprette et eget 
utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket over jordbruksavtalen, herunder tiltak for å 
redusere lystgassutslipp, og å øke kunnskap om biogassproduksjon (... og) vil videre vurdere å 
stimulere til økt produksjon av biogass."  

• Regjeringen har stor tro på å samordne avfalls- og landbrukssektoren (side 125): "Økt 
samarbeid mellom den kommunale avfallsseksjonen og jordbruket vil kunne bidra til 
reduksjon av norske klimagassutslipp."  

 
Ved forbrenning av biogass omdannes metan til CO2 

og vann, mens spor av andre organiske 
forbindelser, for eksempel luktkomponenter forbrennes samtidig. H2S oksideres til svoveldioksid. 
Som ved en hver forbrenningsprosess kan det dannes nitrogenoksider, nitrogendioksid og kullos, 
avhengig av forbrenningens temperatur, oppholdstid og tilgang på oksygen. Forbrenning av biogass 
fra et biologisk behandlingsanlegg er en svært ren forbrenningsprosess, og norske miljømyndigheter 
har ikke satt spesielle krav slik man for eksempel har gjort til avfallsforbrenning. For å opprettholde 
en ren forbrenningsprosess er det likevel viktig at utstyret vedlikeholdes og at man drifter i henhold 
til leverandørens spesifikasjoner. Siden det dannede CO2 

har et organisk opphav, f.eks fra matavfall 
eller hage- parkavfall regnes denne forbrenningsprosessen som klimanøytral (null-utslipp av 
klimagassen CO2).  
 
Med det nevnte forbudet mot deponering av kloakkslam fra 2009, er det sannsynlig at man får betalt 
for å behandle slikt avfall. For at biogassanlegget skal kunne bli lønnsomt må man kanskje ta i mot 
slikt slam. Dette vil føre til økte inntekter og dermed bedre lønnsomhet. En annen fordel med 
biogassen er at om strømleveransen svikter, så kan man ta i bruk biogass i kjøretøy. Dette er med på 
å øke anleggets fleksibilitet, og salg av gass kan gi større inntekter enn salg av strøm. 
 
I følge oversikt fra kommunen er i det pr 1.1.2007 ca 1530 melkekyr i kommunen, 283 ammekyr, 
3606 annet storfe og 2548 voksne sauer. I følge landbruksdepartementet legger ei ku fra seg ca 20-30 
kg avføring pr dag (høytytende kyr). Om vi bare tar utgangspunkt i melkekyrne gir dette ca 11 000 
tonn avføring pr år. 
 
Ved et tørrstoffinnhold på 8 %, et organisk tørrstoff innhold på 80 % og en spesifikk 
biogassproduksjon på ca 350 m³/tonn gir dette en biogassproduksjon på ca 246 400 m³. Dette igjen 
gir en energiproduksjon (varme og elektrisitet) på ca 600 000 kWh. I tillegg kan man benytte 
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slakteavfall, ensilasje fra rød kløver og ensilasje fra hvete planter. De to sistenevnte gir en stor 
biogassproduksjon. Vi anslår derfor at biogassproduksjonen kan gi ca 1,5 GWh elektrisitet, i tillegg vil 
man kunne produsere ca 900 000 kWh varme. Det vil si at anlegget produserer ca 2,5 GWh energi 
(elektrisitet og varme). Nærmere beregninger må gjøres, bl.a. i forbindelse med evt samproduksjon 
med nabokommuner og deponeringsforbud mot slam fra 2009. 
 
7.2. Små kraftverk 
Etter dereguleringen av det norske kraftmarkedet i 1992 ble adgangen til å levere kraft lettere. Dette 
har medført en opprusting og økt utbygging av små kraftverk. Små kraftverk defineres som 
vannkraftverk med ytelse inntil 10 MW, og man opererer gjerne med følgende inndelinger, j.fr. NVE: 
Småkraftverk  1000 kW - 10000 kW  
Minikraftverk  100 kW - 1000 kW  
Mikrokraftverk  - 100 kW 
  
NVE har kartlagt potensialet for småkraftverk, og resultatene er gjengitt i en rapport (finnes på 
www.nve.no) med en ressursoversikt som angir mulighetene for småkraftverk i hvert fylke i landet. I 
Surnadal kommune viser oversikten fra NVE, 63 slike anlegg, med installert effekt lik 53 MW og en 
produksjon på ca 221 GWh. 
 
Tabell 7.3 Vannkraftprosjekt under utredning i Surnadal kommune 
Vannkraftprosjekt Utbygger Midlere 

årsproduksjon [GWh] 
Installert effekt [MW] 

Ytre Haukåa kraftverk Clemens Elvekraft AS 5,3 0,99 
Indre Haukåa kraftverk Clemens Elvekraft AS 6,0 0,99 
Setergrytå Kraftverk Svorka Produksjon AS 11 4 
Myrholten Kraftverk Myrholten Kraftverk 4,2 1,5 
Sagelva kraftverk Nordkraft Vind og 

Småkraft AS 
9,5 3,7 

Vindøla Kraftverk Norges Småkraftverk AS 24 60 
Gløna minikraft Privat 1,4 0,4 
I alt (Surnadal) 61 71 
 
 
7.3. Vindkraft 
Statkraft Agder Energi vind DA sendte i oktober 2007 en melding til NVE, angående Rognskog 
vindpark som berører kommunene Halsa og Surnadal. Det var tatt utgangspunkt i ca 30 møller med 
en samlet ytelse på 90 MW og en årsproduksjon på ca 250 GWh. Det var antatt at ca 20 % av 
energien ville produseres i Surnadal kommune, dvs ca 50 GWh. 
 
Tiltakshaver har i brev til NVE (2010) medelt at planleggingen av vindkraftverket avsluttes. Det er 
ingen kjente planer om vindkraft i Surnadal kommune. 
 
7.4. Kilder for varmepumper 
Varmepumper utnytter energi fra omgivelsene til å avgi varme. Varmepumpen tilføres elektrisitet for 
å frakte energi fra varmekilden. Varmepumpens lønnsomhet er avhengig av varmekildens 
egenskaper. Varmekildens egenskaper avgjør hvor mye energi varmepumpen kan avgi pr. enhet 
tilført elektrisitet. Gode varmekilder har en stabil temperatur over fyringssesongen.  
 

http://www.nve.no/
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Temperaturer i enkelte varmekilder som uteluft og ferskvann er lave ved dimensjonerende 
utetemperatur. Disse varmekildene vil derfor ikke kunne avgi mye varme når utetemperaturen er lav.  
 
7.4.1. Berggrunn 
Berggrunnens varmeledningsevne er avgjørende for muligheten til opptak av varme fra 
energibrønner i fjellet. For å benytte energien i berggrunnen til varmepumper må det borres dype 
brønner. Kostnadene for denne boringen, samt å legge opptakssystem i brønnene, er avhengig av 
tykkelsen på løsmassene over berggrunnen. Boring og rørlegging i løsmasser er dyrere enn for fast 
fjell. 
 
Berggrunnen i Surnadal er dominert av gneis, men på nordsiden av surnadalsføret går en kalkåre 
utover til Årnes og over til Stangvik. I surnadalsføret er det og mye grønstein og glimmerskifer. 
 
Ulike erosjonsprosesser har ført til forskjellige former for løsmasseavsetninger. De største løsmasse-
avsetningene ble formet under istiden, enten som morener (transport av is) eller som breelv eller 
bresjøavsetninger (transport av vann). Breelvavsetningene står i dag fram som terasser med sand og 
grus som preger landskapsbildet i dalføret. Skeiplatået er en slik terrasse, avsatt der breelva nådde 
sjøen. Elles er alle dalførene i senere tid sterkt formet av elvene, og avsetningene her er hovedsaklig 
elveavsetninger. 
 
Det er i Surnadal kommune registrert 37 løsmasseforekomster. 33 av disse inneholder 46 mill. m³ 
sand og grus. Det er bare to kommuner i Møre og Romsdal som har større ressurser. 
 
Sand- og grusavsetninger er særlig godt egnet som byggegrunn og landbruksareal ,samtidig som de 
kan ha store grunnvannsreserver. Sand – og grusressursene representerer imidlertid også store 
økonomiske verdier om de blir tatt ut for salg til bygge- og anleggsvirksomhet. 
 
En måte er å sirkulere vann/glykol i et lukket rørsystem gjennom borehullet og fram til 
varmepumpen. Brønner i fjell bores vanligvis ned til 80 – 200 m og mulig varmeuttak vil variere med 
bl.a. bergart, oppsprekking, terreng etc. Variasjoner i effektuttak er mellom 20 – 80 W/m. Ved 
varmepumpe basert på bergvarme må man ha et stort antall borehull for å forsyne de aktuelle bygg. 
Hvert hull vil bli ca 200 m dyp og koste ca 200 kr/m i fjell, med et tillegg på ca 600 kr/m om det er 
løsmasser. Da varmepumpen vanligvis dimensjoneres for å dekke ca 50 % av effektuttaket, er det 
denne effekten som avgjør hvor mange borehull man trenger. Et borehull vil avgi et effektuttak på ca 
10 kW (50 W/m). 
 
I følge NGU kan det være utnyttbar varme å hente fra berggrunnen i Surnadal kommune. 
 
7.4.2. Grunnvann 
Grunnvann er i mange spesifikke og generelle utredninger, dokumentert å være vårt kvalitativt beste 
og økonomisk gunstigste alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann. Grunnvann utgjør også 
en viktig energiressurs. Sett i europisk sammenheng kan norske grunnvannsforekomster 
karakteriseres som relativt små og grunne, men grunnvannsforekomstene har regionalt og lokalt stor 
betydning over hele landet. De største og viktigste forekomstene ligger i åpne sand og 
grusavsetninger dannet under eller etter siste istid. 
 
Hoveddelen av disse løsmasseforekomstene ligger i dalbunner langs vassdrag og står i hydraulisk 
kontakt med elver eller innsjøer. Overbelastning av slike grunnvannsforekomster forekommer 
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sjelden, men vannets kvalitet og oppholdstid kan endres ved større uttak. Temperaturmessig er 
grunnvann en god varmekilde for varmepumper.  
I Norge vil grunnvannstemperaturen ligge på 2 - 10 ºC avhengig av beliggenhet i landet og av 
magasinets dybde. I grunnvannsmagasiner dypere enn 10 m under marknivå er temperaturen 
praktisk talt konstant gjennom året. Det er forholdsvis små driftsproblemer ved slike løsninger. 
Aktuelle problemer kan være partikler/sandkorn i grunnvann ved direkte overføring. Det bores 
brønner ned til grunnvannet som pumpes direkte inn på varmepumpens fordamperside eller 
varmeveksles.  
 
Figur 7.1 viser grunnvannsressurser og registrerte brønnboringer i kommunen. Som vi kan se er det 
foretatt en god del boringer, men dessverre er det kun få av de som er registrert med vannmengder. 
  

 

Figur 7.1: Grunnvannsressurser og registrerte brønnboringer 
 
7.4.3. Jordvarme 
Varmepumper med jordvarme som varmekilde utnytter energien som bindes i bakken av solenergi. 
Det finnes ingen oversikt over eventuelle varmepumper med jordvarme som varmekilde i 
kommunen. For å utnytte jordvarme kreves et større areal for å legge rør for opptak av varmen. 
Jordvarme er derfor aktuelt som varmekilde for bygninger lokalisert i områder med store arealer med 
fuktig jordsmonn (for eksempel i tilknytning til gårdsbruk). 
 
7.4.4. Luft 
Luft-til-luft og luft-til-vann varmepumper brukes til punktoppvarming i boliger. Det finnes ingen 
oversikt over antall installasjoner i kommunen, men spesielt luft-til-luft varmepumper har blitt 
relativt utbredt i senere år. Det viser seg imidlertid at reduksjonen i strømforbruket ofte er 
begrenset. Det er i første rekke forbruket av ved som går ned. I tillegg økes gjerne komforten 
innendørs som følge av varmepumpeinstallasjon. Kommunen tror at ca 30 - 40 % av husstandene i 
Surnadal har varmepumpe installert, og de fleste av disse antas å være luft/luft. 
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7.4.5. Avløp 
Avløpsvann fra husholdning, industri og annen virksomhet representerer store energimengder. 
Normalt har avløpsvann meget gunstig temperatur, gjerne 10 °C (sept-mai), noen grader lavere i 
snøsmelteperioder. Den forholdsvis høye middeltemperaturen er den største fordelen med 
avløpsvann som varmekilde. Under snøsmeltingen kan det imidlertid oppstå perioder med 
temperaturer ned mot ca. 4 °C.  
 
Da det største varmebehovet normalt er på ettervinteren og vi samtidig har laveste temperaturer på 
avløpsvannet, kan vi ikke regne med større temperatursenking på kloakken enn 3 °C (lokale forhold 
kan være mer gunstig og må måles). Erfaring viser at renseanleggenes plassering i forhold til evt 
avtagere av varme, ofte hindrer effektiv utnyttelse av energimengden med unntak av bruk i 
bygningsmassen som huser renseanlegget. 
 
I følge opplysninger fra kommunen går alt avløp fra nedre del av Surnadal gjennom et mekanisk 
anlegg som ligger på Syltøran ved Surnadalsfjorden. I perioden 2005 – 2007 var snitt avløpsmengde 
gjennom anlegget ca 241 000 m³, dvs ca 7,6 l/s. Ved en temperatursenkning på avløpet med ca 3 °C 
er det mulig, ved varmepumpe, å ta ut ca 130 kW (kondensatorsiden). Om vi forutsetter at en evt 
varmepumpe har en driftstid på ca 5000 timer, gir dette en varmemengde på ca 600 000 kWh. 
 
Det som avgjør om denne varmemengden kan tas i bruk er evt kunder i nærområdet. 
Månedsfordeling av mengden avløpsvann kan vise at anlegget til tider får tilført mye overflatevann, 
noe som vil påvirke temperaturforhold og redusere et evt varmeuttak. Beregningene har ikke tatt 
hensyn til dette, og evt målinger bør foretas. 
 
7.5. Andre energiressurser 
7.5.1. ENØK 
Med enøktiltak menes endringer i rutiner/atferd eller tekniske tiltak som resulterer i en mer effektiv 
energibruk. I eksisterende byggmasse er det vanlig å regne med 5-10 % varig energisparing med 
gjennomføring av enkle enøktiltak. I snitt vil potensialet for innsparing ligge på omkring 15 kWh/m².  
 
Ved beregning av det teoretiske enøk-potensial er det mange faktorer som spiller inn, f.eks 
tiltakstype, bygningens alder, bygningstype, energipriser m.m. Beregninger utført på et nasjonalt 
plan, Energidata i 1998, viste til et enøkpotensial som svarte til ca 20 % av det stasjonære 
elektrisitetsforbruket i boliger/næringsbygg (eks. industri). Disse overslagene innbefatter bare 
investeringstiltak, hvor redusert energibruk gjennom atferdsendring/holdninger/vaner ikke er tatt 
med.  
 
Ut fra dette kan vi anta et teoretisk enøkpotensial i kommunen på ca 27 GWh (20 % av totalt forbruk i 
år 2006). Det har i årenes løp blitt utført en del enøkanalyser i kommunen som har ført til en 
reduksjon i energiforbruket. Enova oppgir at tiltak gjort i bygningsnettverket i 2002 resulterte i en 
innsparing på ca 8 %.  
 
I arbeidet med Energi- og klimaplan er det lagt noen føringer på at man skal etterstrebe i hvert fall 
10 % reduksjon i energiforbruket, dvs ca 13,5 GWh.  
 
Ordningen med krav om energimerking av bygg, gir insitament til å ha skjerpet fokus på ENØK. 
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7.5.2. Solenergi 
Solenergi kan benyttes til oppvarming eller produksjon av elektrisitet. Så langt har det vært vanskelig 
for solceller å konkurrere med prisen på elektrisitet, men teknologien er under stadig utvikling og 
prisene er på vei ned. 
 
Ved bygging av nye hus kan det være av interesse å benytte solenergi til oppvarming. Ved å benytte 
solvarmen direkte, eller indirekte ved bruk av solfangere, kan det oppnås store reduksjoner i 
oppvarmingsbehov for boliger. 
 
Solstrålingen består av direkte solstråling og diffus solstråling. Diffus stråling er solstråling som er 
spredt eller reflektert i forskjellige atmosfæriske komponenter. Skyer er den faktoren som medvirker 
mest her. Direkte stråling er solstråling som går upåvirket gjennom atmosfæren ned til 
jordoverflaten. Måledata ved Gjermundnes (nærmeste målepunkt med sol data) viser at solstrålingen 
størst i perioden mars til september, noe som delvis samsvarer med fyringsperioden. Om man kunne 
utnytte både diffus og direkte solstråling ville dette utgjøre ca 1300 kWh/m² pr år, med en effekt på 
ca 1,78 K W/m². Om man bare fikk utnyttet direkte solstråling utgjør denne ca 736 kWh/m² pr år, dvs 
ca 890 W/m². Antall soltimer er 4422 timer. 
 
I Surnadal kommune vil det ikke være utbredt bruk av aktive solvarmeanlegg de nærmeste årene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
7.5.3. Naturgass 
Naturgass er den reneste av de fossile energikildene, og forurenser vesentlig mindre enn olje.  
For Surnadal kommune er ikke naturgass tilgjengelig via rørnett, og skal det tas i bruk naturgass må 
det derfor bli i form av flytende naturgass (LNG) eller eventuelt som komprimert naturgass, CNG. For 
at dette skal være aktuelt må det være et område med behov for å konvertere større mengder olje 
med naturgass eller ved bruk i kogenereringsanlegg på steder der en har et energibehov, og det 
samtidig er mulig å gjøre seg nytte av varmen som produseres i anlegget. Propan har den siste tiden 
blitt aktuell som energikilde. De fleste forbinder propan med hytter og camping, men propan har i 
mange år blitt brukt i industri og storkjøkken. Flere oljeselskap markedsfører propan som en aktuell 
energikilde for boliger til oppvarming og matlaging, og man regner med at etterspørselen vil øke. 
 
7.5.4. Spillvarme 
En del av energien som industrien bruker, slippes ut igjen i form av varmt vann (kjølevann), damp 
eller røykgass. Temperaturen på varmen kan variere fra noen grader høyere enn omgivelsene til flere 
hundre grader. Spillvarme med lav temperatur kan utnyttes ved hjelp av varmepumper eller i 
veksthus og akvakultur. Men spillvarme kan også utnyttes direkte til intern oppvarming av bedrifter 
eller ved distribusjon gjennom et fjernvarmeanlegg til nærliggende bygninger. Det finnes relativt mye 
spillvarme i Norge, men det er ofte problemer med å utnytte det. Dersom man skal transportere 
varme over lange avstander blir det ofte svært kostbart, og det beste er å utnytte spillvarmen innen 
en radius av ca 10km fra spillvarmekilden.  
 
Pipelife har spillvarme i Surnadal kommune, men i en varmeplan fra 1990 ble en varmepumpe basert 
på spillvarme ikke anbefalt. Også i fjernvarmerapporten fra 2002 ble spillvarme vurdert men 
føringsveien til nærmeste bygg med vannbåren varme var for lang i forhold til levert energimengde. 
 
 
 



Lokal energiutredning i Surnadal kommune 

 27 

8. Energisystemet i Surnadal fram mot 2022 
En energiutredning skal ikke presentere en plan for energibruken i kommunen, den skal heller ikke 
konkludere med konkrete løsninger. Utredningen skal snarere peke på områder for videre arbeid og 
undersøkelser, slik at kommunen selv kan velge retningen for det framtidige energiarbeidet.  
 
Dette kapittelet viser framskrivinger av energiforbruket i kommunen til 2022. I tillegg presenteres 
det/de mest aktuelle området/områdene for eventuell utbygging av nær-/fjernvarme. 
 
8.6. Energisystemet i Surnadal kommune, prognoser energibruk til 2022 
8.6.1. Målsettinger 
Kommuneplan for Surnadal har fokus på å øke folketallet.  
 
8.6.2. Befolkningsvekst og utbygginger 
Forventet befolkningsvekst er også vist i figur 2.3.2 (kapittel 2), og da i sammenheng med øvrige 
kommuner i fylket. Energibehovet framover vil avhenge av befolkningsvekst, ny bebyggelse og 
næringsstruktur. SSBs befolkningsprognose (alternativ MMMM = middels nasjonal vekst) forventer 
en økning i folketallet framover, j.fr. figur 8.1. I henhold til denne prognosen forutsettes et folketall i 
2022 på 6167, noe som gir en økning på ca 4,3 %. 
 

 
Figur 8.1 Folkemengden i kommunen framskrevet til 2025, alternativ MMMM.(Kilde: SSB) 
 
Surnadal er en hyttekommune, j.fr. kapittel 5.1. Det forventes at det vil bli bygget nye hytter også 
framover, og det antas ca 10 nye hytter pr år de neste 10 år. 
 
Det forventes noe vekst innen forbruk til husholdninger, i tråd med økt folketall. 
 
Når det gjelder tjenesteytende sektor kan det forventes en viss økning i energibehovet. Det samme 
gjelder industri. 
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8.7. Forventet utvikling i energietterspørselen 
I denne utgaven av lokal energiutredning benytter vi en datamodell til simulering av fremtidig 
energibruk. Det er flere faktorer som er av betydning når det gjelder utvikling av lokalt stasjonært 
energibruk1. Noen av disse faktorene kan være:  

• Befolkningsutvikling 
• Strukturelle endringer i lokal virksomhet, både offentlig og privat.  
• Endring i bebyggelse og nyetableringer/nedleggelse av arbeidsplasser 
• Energiøkonomisering/effektivisering av energibruken 
• Prisutvikling og holdninger til bruk av energi.  
• Vedtatte planer om etablering av fjernvarmeanlegg eller distribusjonssystemer for naturgass, 

eventuelt vedtatte planer om utvidelser av eksisterende anlegg.  
• Endringer i offentlige rammevilkår 
• Med mer 

Prognosene for den framtidige utvikling i energibruk frem mot 2022, bygger på punktene over. Den 
totale energibruk i kommunen deles opp i brukergrupper. Dette er: 
 

• Husholdning 
• Tjenesteytende sektor (offentlig og privat) 
• Primærnæring (jordbruk, skogbruk) 
• Fritidsboliger 
• Industri og bergverk 
• Fjernvarme  

 
For å lage en god prognose for framtidig forbruksutvikling, hensynstatt den usikkerhet som finnes, 
benytter vi en modell som simulerer opp til 1000 mulige utfall for hver av de 7 brukergrupper det 
totale stasjonære energiforbruket er bygd på. Jo mer en vet om framtidige planer og de siste års 
trender i forbruksutviklingen på de enkelte områder, desto bedre prognoser gir modellen.  
 
Det er to hovedgrupper input i modellen. En generell del som gjelder for alle brukergrupper, og en 
spesifik del som kan være forskjellig for de forskjellige brukergrupper. Modellen lager 
prognoser/utfallsrom for de enkelte brukergrupper og selvfølgelig for alle kategorier totalt. 
 
Figur 8.2 viser historisk forbruk og resultatet av 1000 simuleringer av utviklingen av stasjonært 
energiforbruk. Forbruket er ikke temperaturkorrigert. Grafen viser prognosen for ”mulige utfallsrom” 
for forbruksutviklingen. 50 % prosentilen viser det scenarioet (forbruk) hvor halvparten av 
simuleringene for gjeldende år ligger høyere enn dette scenarioet og den andre halvparten lavere 
enn dette scenarioet. 900 av 1000 simuleringene ligger mellom 95 % og 5 % prosentilen. 
 

                                                 
1 Med energibruk menes alle former for energibruk, ikke bare elektrisitet. 
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Figur 8.2: Forbruksutvikling totalt alle kategorier, 1000 simuleringer 

 
Som en ser er det forventet en svak økning i det stasjonære energiforbruket de kommende år. Fra ca. 
121 GWh i 2012 og opp til ca. 125,8 GWh i 2022. Dette er en økning på ca. 3,5 % eller ca 0,3 % pr. år i 
gjennomsnitt. Økningen kommer i hovedsak i brukerkategoriene tjenesteyting og husholdning. 
Prognosen er laget ut fra de opplysninger vi har om framtidige planer i kommunen, og forutsetter at 
det ikke blir noen større avvik. Som utgangspunkt for prognosen er det i hovedsak benyttet tall fra 
SSB og NVE. I tillegg er det innhentet opplysninger fra kommunen, det lokale nettselskapet samt de 
største energiforbrukerne i kommunen i forbindelse med framtidige planer som kan medføre 
vesentlige endringer i energiforbruket.  
 
Forbruk av fjernvarme vil øke, noe som er ivaretatt innen de enkelte brukergrupper. Disse vil stå for 
økningen av energi, uten at det er spesifisert nærmere hvilke energikilder som antas å øke.  
 
Prognosen viser at forbruket vil øke med ca 4,4 GWh, til ca 125,8 GWh i år 2022. 
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Tabellen under viser mer detaljert forventet energibruk de neste 10 år, fordelt på ulike brukergrupper. Vist som MWh. 
 

 

 

Kategori Prosentil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Husholdning 
 

95 % 43 098 47 933 48 153 48 229 48 393 48 443 48 844 48 628 48 852 49 419 49 252 
50 % 43 098 43 318 43 360 43 451 43 749 43 850 44 027 44 112 44 109 44 155 44 166 
5 % 43 098 38 828 38 838 39 100 38 968 39 333 39 604 39 601 39 413 39 620 39 651 

Tjenesteyting 
95 % 45 000 50 148 50 527 50 515 50 824 51 098 51 282 51 701 51 770 52 414 52 374 
50 % 45 000 45 321 45 350 45 581 45 979 46 036 46 207 46 436 46 595 46 874 46 893 
5 % 45 000 40 568 40 719 40 955 40 969 41 176 41 579 41 550 41 575 41 897 41 874 

Primærnæring 
95 % 3 600 3 989 3 998 4 026 4 024 4 029 4 050 4 053 4 062 4 106 4 099 
50 % 3 600 3 604 3 601 3 600 3 618 3 609 3 613 3 600 3 629 3 628 3 639 
5 % 3 600 3 053 3 085 3 071 3 012 3 050 3 020 3 072 3 014 3 067 3 087 

 
Fritidsboliger 

 

95 % 3 100 3 473 3 511 3 549 3 576 3 603 3 662 3 712 3 767 3 840 3 850 
50 % 3 100 3 132 3 160 3 184 3 225 3 258 3 285 3 314 3 353 3 382 3 408 
5 % 3 100 2 563 2 563 2 641 2 565 2 658 2 696 2 719 2 691 2 809 2 849 

Industri/bergv 
95 % 26 200 28 653 29 067 29 316 29 353 29 991 30 196 30 416 30 796 31 003 31 270 
50 % 26 200 26 298 26 422 26 460 26 660 26 589 26 735 26 678 26 780 26 809 26 892 
5 % 26 200 21 799 21 860 22 208 21 449 22 020 21 968 21 898 21 680 21 838 22 237 

TOTALT 
95 % 121 016 133 863 135 746 135 530 136 153 136 753 137 637 137 750 138 059 139 730 138 881 
50 % 121 016 121 734 122 475 122 725 123 713 123 922 124 355 124 754 125 017 125 628 125 892 
5 % 121 016 107 245 108 397 109 029 107 465 109 115 110 069 109 901 109 850 110 329 111 165 
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Endringen i forbruk frem mot år 2022 vil fordele seg slik som vist i figur 8.3. Som vi ser 
forventes det størst endring innen tjenesteyting og husholdning. Figur 8.4 og 8.5 viser 
sammensetningen av forbruket i 2012 og 2022. 
 

 
Figur 8.3: Stasjonært energibruk, forventet endring 2012 - 2022 

 

 
Figur 8.4: Fordeling av stasjonært forbruk, 2012 

 
Figur 8.5: Fordeling av stasjonært forbruk, 2022 
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8.7.1. Forbruk, produksjon og mulige ressurser frem mot år 2022 
Figur 8.6 viser produksjon og forbruk av energi i kommunen i 2012, og hva som forventes i 
2022. I dag brukes det mindre energi i kommunen enn det som produseres, og kommunen har 
på den måten en positiv energibalanse.  
 
Allikevel finnes det flere muligheter for å ta i bruk andre ressurser, som på sikt kan erstatte 
bruk av elektrisitet. Det er f.eks betydelige muligheter for energi fra småkraftverk og skog. 
Realisering av enøkpotensialet anses som en selvfølge.  
 
For mer detaljer om de enkelte ressurser viser vi til kapittel 6. Den grønne stolpen i øverste 
figur er summen av de grønne stolpene i nederste figur. På den måten kan man se hvor de 
største potensialene er, og hvor mye de utgjør av totalen.  
 

 
 

 

Figur 8.6: Energiforbruk, produksjon og mulige ressurser i Surnadal kommune 
 
8.8. Områder for alternative varmeløsninger 
 
Det er i dag fjernvarme i Skei sentrum. Dette er administrasjonssenteret i kommunen. I 
området er det flere servicefunksjoner og kommunale bygg. Det er usikkert om anlegget 
utvides de nærmeste år. 
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9. Epilog til ”Lokal energiutredning i Surnadal” 
Det er ikke sterke forventninger om vekst av betydning i kommunen de nærmeste år, men 
eventuell vekst vil sannsynligvis skje i Skei sentrum. 
 
9.1. Lokale energiressurser vs. forbruksøkning 
Ressurskartleggingen i kommunen viser at det er et bra potensial for lokale ressursutnyttelse. 
Tabell 9.1 viser ressurspotensialet i Surnadal kommune.  
 
Tabell 9.1 Ressurspotensialet i Surnadal kommune 
Energiressurs og 
energiforbruk 

Mengde 
[GWh/år] 

Kommentar 

Restavfall 4,5  
Halm 7,5  
Hogstavfall  8,1 Utnyttes ikke 
Husdyrgjødsel 2,5 Utnyttes ikke. Lokal utnyttelse mest aktuelt. 
Små kraftverk 210 Gjenværende potensial utenom konsesjonssøkte 
Vindkraft 0  
Varmepumper Betydelig Sjøvann gir mulighet for større anlegg 
ENØK 13,5 Tallet gjelder hele kommunen 
Totalt 246 + Ikke utnyttet 
Forbruk i dag 121 Totalforbruk alle energibærere 
Forbruksvekst 4 Samlet vekst fram til 2022 
Totalt 125 Kommunen kan bli en enda større energieksportør 
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9.2. Kildehenvisninger 
1 Norge.no: www.norge.no/kart 
2 Statistisk Sentralbyrå (SSB): www.ssb.no 
3 Enova: www.enova.no 
4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): www.nve.no 
5 Norges geologiske undersøkelse (NGU): www.ngu.no 
6 Virkestatistikk fra Skog-Data AS.  www.skogdata.no 
7 Energi- og klimaplan Surnadal kommune. AF Energi og – miljøteknikk. 
8 Kommuneplan med delplaner og kart 
9 OED sin rapport om ”Energi- og vannressurser i Norge” 
10 Statens kartverk på web, www.statkart.no 
11 Veileder for lokale energiutredninger, www.nve.no 
12 Konsesjonsøknader, www.nve.no  
13 REN mal for lokale energiutredninger, www.ren.no 
14 Bygningsnettverkets energistatistikk 2002, utgitt av ENOVA SF 
15 Varmestudien 2003 utgitt av ENOVA SF 
16 ”Ensi Normtall” 
17 ”Normtallpermen” 
18 Grundvatten, teori og tillämpning. Knutsson m.fl 1993 
19 Mineraler og bergarter, Lye Keith.  
 
 

http://www.norge.no/kart
http://www.ssb.no/
http://www.enova.no/
http://www.nve.no/
http://www.ngu.no/
http://www.skogdata.no/
http://www.statkart.no/
http://www.nve.no/
http://www.nve.no/
http://www.ren.no/
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