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Hva er en lekfolkskonferanse? 
 
En lekfolkskonferanse gir en gruppe 
mennesker anledning til å sette seg 
inn i og diskutere et samfunnsviktig 
tema og spørsmål knyttet til dette. 
Denne type konferanse gir også 
mulighet til å spørre eksperter på 
området, og vurdere deres 
anbefalinger. Dette for at de selv 
skal gjøre opp sin egen mening og gi 
sin anbefalinger til politikere og 
andre beslutningstakere. 
 
Skattemyndighetene plukket ut i høst 3000 
nordmenn, som fikk tilsendt brev med tilbud om 
å være med i et lekfolkspanel. Deretter ble det 
valgt ut 15 personer av de 100 besvarelsene vi 
mottok. I utvelgelsen ble det lagt vekt på å få et 
balansert panel med hensyn til alder, kjønn og 
geografi. Personer med sterk tilknyting til et 
berørt fagmiljø er ikke med i panelet. 
 
Lekfolkspanelet har gjennom to helgesamlinger, 
selvstudium og dialog med eksperter satt seg 
inn i temaet oppvarming av boliger og jobbet 
med ulike spørsmål knyttet til  dette. Dette for å 
kunne gi et samstemt råd til de politiske 
myndigheter.  
 
Hvorfor lekfolkskonferanse? 
Å bruke lekfolkskonferanse kan være en nyttig 
metode når problemstillingen angår mange, og 
når området er i ferd med å reguleres. 
Oppvarming av boliger er et slikt tema. Selv om 
debatten i den senere tid har roet seg 
betraktelig er det ikke tvil om at vinterens fokus 
på økte strømpriser og  ønske om endring i 
energipolitikken vil være sentralt tema i årene 
framover. 
 
Oppvarming i boliger er definert og beskrevet i 
ulike teknologiske fagmiljøer og blant en del 
interessegrupper - særlig 
miljøvernorganisasjoner. Samtidig har vi 

begrenset kunnskap om hva de fremtidige 
brukerne av teknologien mener. 
Lekfolkskonferansen er derfor interessant for 
beslutningstakerne fordi lekfolksdokumentet gir 
konkrete råd og er også et demokratisk element 
blant eksperter og fagekspertise. Videre gir 
konferansen oppdatert informasjon om temaet, 
og viser bredde gjennom valg eksperter som 
styrker konferansen. Her deltok blant annet 
sivilarkitekter, siviløkonom, ingeniører, filosofer, 
samfunnsvitere, miljøorganisasjoner og 
Forbrukerrådet.  
 
Hva kan lekfolkene bidra med? 
I denne type konferanse er det lekfolkene som er 
hovedpersonene. Det er lekfolkene som skriver 
sluttdokumentet, hvor arrangørene ikke har 
noen redigeringsmyndighet.  
 
En fordel ved å bruke lekfolk er deres  
erfaringsbakgrunn og ikke minst verdisyn for å 
håndtere og vurdere ny informasjon. Videre er 
lekfolk ikke knyttet til fagmiljø, og har heller ikke 
økonomiske interesser med sin deltakelse. Dette 
gir mulighet for en konstruktiv og åpen 
diskusjon mellom lekfolkene.  
 
Lekfolkskonferanse gir anledning til å veie ulike 
fakta, meninger og oppfatninger opp mot 
hverandre. Dette gjør at lekfolkskonferanse blir 
et form for praktisk demokrati, og kan være et 
redskap i politiske beslutningsprosesser.  
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Om arrangørene 
 
Teknologirådet 
Teknologirådet er et uavhengig og rådgivende organ for teknologivurdering som skal vurdere den 
teknologiske utviklingen på alle samfunnsområder. Det ble opprettet kongelig resolusjon 30.april 1999, 
etter initiativ fra Stortinget. Rådet har 15 medlemmer. Leder er professor Eivind Osnes og nestleder er 
Ann-Kristin Olsen. Rådet skal følge den teknologiske utviklingen og stimulere til debatt om de muligheter 
og konsekvenser som ny teknologi skaper for samfunnet og den enkelte. Teknologirådet skal formidle 
resultatet av sitt arbeid til Stortinget, andre myndigheter og samfunnet for øvrig.  
 
 
Arbeidsgruppe:  
Nina Kraft 
    Prosjektleder for lekfolksarrangementet 
 
Pål Næsje 
    Prosjektleder for Teknologirådets prosjekt om oppvarming av boliger 
 
Tore Tennøe 
    Sekretariatsleder i Teknologirådet 
 
 
Prosesskonsulent:  
Knut Røe 
   Knut Røe AS Informasjon Kommunikasjon 
 
Teknologirådet 
Postadresse: Postboks 522 Sentrum, 0105 Oslo 
Besøksadresse: Prinsensgate 18 
Tlf: 23 31 83 00 
www.teknologiradet.no 
E-post: post@teknologiradet.no 
 
 
 
 

http://www.teknologiradet.no/
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Program for lekfolkskonferanse om oppvarming av 
boliger
 
 

 

Sted: Folkets Hus, Oslo 
Møteleder: Knut Røe 
 
 
 
Fredag 14.februar:  
Kl.08.30-09.00. Registrering og kaffe 
 
Åpning: 
 
09.00: Innledning ved Eivind Osnes, leder i Teknologirådet  
 
Ekspertforedrag:   
 
Kan vi balansere billig varme og godt miljø? 
Maktbalanse og veivalg i norsk energiforsyning 
   Petter Støa, forskningssjef,  SINTEF Energiforskning 
 
Godt og varmt hjemme 
Det er en menneskerett 
   Bente Haukeland Næss, styreleder, Forbrukerrådet 
 
Det er en myte at nordmenn sløser med energi 
Vi trenger mye varme - så hvorfor er kun dyr elektrisitet tilgjengelig? 
   Per Anker-Nilssen, stipendiat, Handelshøyskolen BI  
 
 
10.35: Pause 
 
 
10.50: Ekspertforedrag fortsetter 
 
Enova - en ledestjerne i energiomlegningen 
   Frode Olav Gjerstad, seniorrådgiver, ENOVA  
 
Årgangsvin på nachspiel 
   Ane Hansdatter Kismul, leder, Natur og Ungdom 
 
Det norske oppvarmingsmarkedet i et økonomisk og miljømessig perspektiv 
   Rolf Munch-Blaker, markedssjef, Statoil 
 
 
12.10: Lunsj 
 
 
13.10: Ekspertforedrag fortsetter 
 
Oppvarming av boliger -  politikerne har feil fokus 
   Lars Myhre, forsker, Norges byggforskningsinstitutt 
 
Energiforbruket kan reduseres vesentlig 
Vi har kunnskaper og teknologier - trenger vilje og evne til omstilling 
   Hans Otto Haaland, rådgiver, Norges forskningsråd 
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Energifleksible varmesystemer er løsningen 
   Rolf Ulseth, førsteamanuensis, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU 
 
I løpet av få år er strømpris over en kroner per kWh vanlig: 
Dette gjør ENØK og ny fornybar energi til god investering! 
   Harald Røstvik, sivilarkitekt, SunLab 
 
Låge energiprisar er like farlege som feit mat. 
   Andreas Skartveit, pensjonert forlegger, Teknologirådet 
 
 
14.55: Pause 
 
 
15.10: Ekspertforedrag fortsetter  
 
Kan vi fyre PCen med flis? 
   Silje Schei Tveitdal, leder, NoBio 
  
Norges kraftressurser - en oversikt over mulighetene  
   Torodd Jensen, seksjonssjef, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 
Etikk i et deregulert kraftmarked 
   Ellen-Marie Forsberg, magister i filosofi,  
   De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer 
  
Drømmen om den kalvinistiske bruker 
om varme, moral og marked 
   Marianne Ryghaug, forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 
 
 
Lørdag 15. februar: 
Kl.09.00-13.30: Dialog mellom lekfolkene og ekspertene. 
 
 
Mandag 17.februar:  
Kl: 11.30: Lekfolkene presenterer sluttdokumentet.  
                  Overlevering av sluttdokumentet til olje- og energiminister Einar Steensnæs. 
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Kan vi balansere billig varme og et godt miljø? 
- maktbalanse og veivalg i norsk energiforsyning 
 

 
 
 

Petter Støa 
Forskningssjef, SINTEF Energiforskning 
 
Bakteppe 
At norsk energibalanse blir satt på en tøff prøve 
er ikke overraskende. Etter dereguleringen i 
1991 har elforbruket økt (og øker) jevnt, mens 
produksjonskapasiteten har vært konstant.  
 
I 11 år har dette gått bra, med unntak av en 
krusning (varsel?) vinteren 1997. Så bra at el i 
perioden relativt sett er blitt rimeligere for folk 
flest. Det er mange gode argumenter for at 
markedsreformen i 1991 er den direkte årsaken 
til dette - og at det ”gamle regimet” ville ha gitt 
oss et stabilt men høyere prisleie. 
 
Så hvorfor krise akkurat dette året? Vet ikke. Den 
kunne like gjerne kommet i fjor eller til neste år 
eller året etter det. Krisen kommer når 
værgudene vil. En unormalt stabil tørr og kald 
høst og vinter er det som skal til. Årlig 
produksjonskapasiteten til det vidunderlig rene 
norske vannkraftsystemet svinger voldsomt 
med hvor mye det regner - fra 90 TWh til 150 
TWh med 118 TWh som utgangspunkt i et 
”normalt” år. Husk at et gasskraftverk bidrar 
med rundt 5 TWh.  
 
Fram til 1991 styrte det offentlige utbyggingen 
av produksjonskapasiteten og la bevisst inn en 
romslig overkapasitet - for å sikre at vi skulle 
oppleve ”tørrårskriser” sjelden , faktisk så sjelden 
som hvert 30. år. Denne sikkerheten kostet noe, 
og regningen tok storsamfunnet. Med 
markedsreguleringen skal aktørene øke 
produksjonskapasiteten når det er 
bedriftsøkonomisk forsvarlig, noe som på godt 
norsk betyr stabil høy pris på el over tid. Prisen 
har vært relativt stabil, men lav i denne 
perioden. Derfor ingen utbygging av ny 
produksjonskapasitet - stadig mindre 
overkapasitet - og økt hyppighet av 
”tørrårskriser”. 
 
Det positive ved denne utviklingen er at vi 
forbrukere har nytt godt av lave priser på el som 
i all hovedsak er basert på miljøvennlig 
vannkraft. Det negative at prisnivået effektivt 
har sperret for all ny produksjonskapasitet og 
økt sannsynligheten for å oppleve den type 
kriser vi aner ser nå. Hva kan vi gjøre? 
 
 

 
 
Vi kan øke kapasiteten ved å bygge nye 
kraftverk. Det koster, men vil (nesten) fjerne 
faren for kriser. Tre gasskraftverk må til for å få 
oss tilbake til situasjonen i 1991. Eller vi kan øke 
importkapasiteten på forbindelsene til utlandet. 
Eller vi kan senke energiforbruket vårt. 
Det mest aktuelle er kanskje likevel å la 
markedet jobbe fra fram løsningen for oss. Høye 
priser vil tvinge de som kan til å søke 
alternativer. Flere varmepumper og bruk av 
parafin og ved til oppvarming vil bidra til å lette 
energibalansen, sørge for at vi slipper unna de 
ekstreme prisene og  gjennom vinteren uten 
rasjonering. Ikke en rasjonell økonomisk 
investering over tid kanskje, men en investering 
i en sikker varmeleveranse.  
 
Sannsynligvis må vi også tåle dagens priser fram 
til magasinene fylles opp til normalt nivå igjen.  
Men når de ”normale regnårene” er tilbake vil 
det rimeligste for de fleste være igjen å varme 
boligen på el - inntil ubalansen blir så stor at 
krisefrykten gjør alternativene til permanente 
løsninger. 
 
Skal vi betale mer over tid for å øke 
produksjonskapasiteten og unngå krisene? Eller 
ha lavere priser, akseptere en høyere risiko for 
kriser - og heller jobbe med å utvikle en ny evne 
til å håndtere de krisene som kommer ”av og 
til”? Valgene er reelle nok - satt på agendaen av 
en negativ utvikling i energibalansen. 
 
1. Hvilke alternativer for oppvarming er best i dag 
og om 10-20 år med hensyn til økonomi? 
 
Jeg er bedt om å kommentere økonomi, men 
føler behov for å se økonomi i sammenheng 
med miljø/klima og de begrensningene som 
ligger i hva som er utgangspunktet - hva som er 
der i dag. Med boligen som utgangspunkt og 
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fokus på varmebehovet - kan vi dra følgende 
tanke rekke: Utgangspunktet er at el 
distribueres til alle boliger og i de aller fleste 
tilfeller med kapasitet nok til å dekke 
varmebehovet. Da blir det vanskelig å slå el på 
pris når investeringskostnadene skal med i 
beregningen. Uten en kraftig forsterkning av 
eksport/importkapasiteten vil el-prisene i Norge 
være knyttet til svingningene i nedbør. En 
ekstrem tørr vinter gir oss store prisutslag fordi 
vi er i ytergrensen av hva energibalansen takler. 
Men fortsatt vil mer normale år med relativ stor 
sannsynlighet gi oss ganske lave priser på el 
også i de 10 kommende årene (unntaket er om 
et tørt år kommer igjen raskt). Rent økonomisk 
vil derfor el stå sterkt også de kommende årene. 
Gode Enøk tiltak (isolering, varmegjenvinning, 
varmepumper) vil forsterke dette fordi det 
bedrer energibalansen. Utfordringen innen 
denne rammen blir derfor å finne alternativer til 
el de årene det blir tørt - løsninger som kan stå 
der ubrukte uten alt for mye vedlikehold, klare til 
bruk når prisen på el fyker i været i en 
knapphetssituasjon og vi må over på andre 
energikilder. Rentbrennende vedovner er et godt 
alternativ fordi det er CO2 nøytralt og fordi vi 
uansett er villige til å betale noe for ”peiskosen”. 
En parafinovn  eller gassbrenner i underetasjen 
et annet. 
 
Dette resonnementet gjelder primært for 
eksisterende boligmasser. For nye boliger bør 
”superisolering” være veien å gå - hvor 
løsningen er å fjerne varmbehovet allerede i 
designfasen.  
 
I tettsteder er fjernvarmenett et attraktivt 
alternativ som gir en ønsket fleksibilitet når det 
gjelder valg av energikilde. 
 
44. På hvilken måte bør/vil myndighetene sikre at 
det blir tatt helhetshensyn ved valg av 
oppvarmingsløsninger: Helse, miljø, sikkerhet, 
økonomi og sosiale forhold? 
 
Helse og sikkerhet er rammebetingelser, eller 
krav. Vi skal og bør unngå løsninger som setter 
helse og sikkerhet i fare. Miljø er også en 
rammebetingelse, men er vanskeligere å 
definere. Aktuelle miljøkrav er grenser for 
utslipp (svevestøv, NOx, CO2 etc.), restriksjoner 
knyttet til naturinngrep, eller krav knyttet til det 
estetiske miljøet. Her setter myndighetene 
allerede krav, som det er naturlig å endre i takt 
med teknologiutvikling og de generelle 
holdningene i samfunnet. Noen krav er 
absolutte, andre veies opp mot hvor stort 
behovet for inngrep/naturbelastning er. 
 
Eksempelvis er de nyeste kravene til utslipp fra 
vedovner for husbruk satt slik at de gjør det greit 
å benytte vedfyring som en oppvarmingskilde i 
middels tett til spredt bebodde strøk. I byer er 

det uaktuelt med en storstilt bruk av denne 
typen ovner fordi de samlede utslippene vil bli 
så store at de kan gi problemer i form av ”smog” 
og ubehag for astmatikere. Det fins teknologi 
for vedovner som ytterligere kan redusere 
utslippene med en faktor på mer enn 10, noe 
som vil gjøre vedfyring til et miljømessig 
akseptabelt alternativ også i tettere bebygde 
strøk. Men produsentene vil ikke utvikle disse 
modellene før de må - dvs før myndighetene 
skjerper kravene. 
 
Et eksempel på endrede holdninger kan ”ses” i 
klartekst på for eksempel Sunndalsøra. Den 
”skogen” av master som vi i dag vil si skjemmer 
ut hele øra, var i den tid de ble bygget et 
monument som symboliserte framskritt og 
utvikling. 
 
Sosialt er retten til sikker forsyning av varme og 
like muligheter for alle sentrale prinsipp. Ingen 
skal måtte fryse i hjel på grunn av manglende 
varmekilder eller fordi de ikke har råd til den 
energien som trengs - og: tilbud og pris bør ikke 
variere med hvor du bor. Her handler det mye 
om å lage spilleregler for et marked som sørger 
for at disse forholdene ivaretas. Ikke lett - men 
ikke umulig heller. 
 
Med alt dette på plass ønsker en selvfølgelig 
varen eller tjenesten til lavest mulig pris. På 
dette området har markedet vist seg som et 
godt redskap - noe også erfaringen med 
prisdannelsen på el  i Norge de siste åra synes å 
understøtte. 
 
46. Vi har 1 million eldre boliger i Norge. Hva kan 
gjøres for å få ny enøk-teknologi inn i disse 
boligene? 
 
Vi får mest igjen for pengene når vi kan bygge 
inn ENØK fra starten av. Bedre isolering, vinduer, 
tette dører er opplagte gjøremål knyttet til 
renovering/oppussing. Neste skritt er 
varmegjenvinning på ventilasjonslufta eller 
installering av luft-til-luft varmepumper, som 
drøyer varme kWh-ene uten at det er nødvendig 
med store inngrep i bygningen. Stort mer kan vi 
ikke gjøre bygningsmessig, skal vi oppnå mer må 
vi legge om livsstilen - endre vanene våre. Og 
kanskje det mest effektive - bo tettere! 
 
48. Hvilke fordeler og ulemper kan man få ved å 
innføre et differensiert prissystem på kraft? 
 
Ulempene er primært knyttet til behovet for 
mer infrastruktur (målere, avregningssystem, 
oppfølging, kontroll) og faren for ikke å oppnå 
det en vil uten uønskede sideeffekter. Det er 
sjelden vanskelig å finne eksempel på uheldige 
konsekvenser av en i utgangspunktet positiv 
prisdifferensiering.  
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Skal forbruk opp til 20 000 kWh være som i dag 
eller rimeligere, mens forbruk ut over dette 
skattlegges ekstra. Den generelle virkningen vil 
sannsynligvis være å dempe sløsing hos 
storbrukere, men hva med fattige enker i store 
gamle hus fyrt kun med el? Og vil ikke hendige 
storhuseiere raskt dele opp huset i flere (fiktive?) 
boenheter? 
 
En prisdifferensiering er mulig, men den koster i 
form av administrasjon og oppfølging, og vil 
aldri være uten uønskede sideeffekter. 
 
49. Hvilke fordeler og ulemper kan man få ved å 
innføre maksimumpris på kraft? 
 
Maksimalpris er et inngrep i markedet som i 
hvert fall ikke bidrar til økt utbygging eller 
motiverer for sparing hos forbruker. Det fins 
alternativer som er atskillig mer attraktive.  
 
54. Er det politisk vilje til å sikre gunstig strømpris 
for boligoppvarming opp til et visst nivå og 
innføre prisøkning for forbruk over dette? 
 
Jeg tror det er politisk vilje til å finne løsninger 
som sikrer forbrukerne en forutsigbar, stabil 
strømpris på et levelig nivå for folk flest. 
Spørsmålet er mer hvordan dette kan gjøres.  
 
Hvis vi holder den vinteren vi nå er inne i 
utenfor, har vi de siste 10 åra med deregulert 
marked hatt en stabilt lav pris på el. Det som vi 
opplever i venter er det som naturlig skjer i et 
marked når det blir knapphet på en vare (tørt i 
magasinene) - prisene fyker i været. Da vi nesten 
fikk en tørr vinter i 96/97 tok kraftleverandørene 
og meglerne støyten. Prisen til forbruker lå 
nesten fast igjennom nesten-krisen, og de større 
aktørene tok risikokostnadene. I vinter har de 
derimot sendt regningen direkte videre til 
forbrukerne, denne gangen er det vi som tar 
hele regninga for krisa. 
 
Et alternativ til begge disse løsningene er en 
deling av risikoen mellom produsentene og 
forbrukerne, noe som kan gjøres ved å tilby 
husholdningene den samme typen kontrakt 
som den kreftkrevende industrien har i dag: fast 
pris og avtalt mengde. Til en fast pris får du 
forhåndsbestille den strømmengden du tror du 
vil trenge de neste tre til fem årene. Slik vil du 
vite hva en kilowattime strøm vil koste deg i 
lang tid framover. I forslaget ligger det samtidig 
økonomiske belønnings- og straffemekanismer 
som skal gjøre oss gjerrige på strømmen i tørr-
år:  
 
Klarer du å bruke mindre strøm enn du har 
forhåndsbestilt, selger du kraften tilbake til 
leverandøren. Og det til markedspris, slik 
industrien har gjort i vinter. Desto mindre vann 
det er i magasinene, desto høyere blir 

markedsprisen - og desto bedre butikk vil det 
være for meg og deg å spare strøm. 
Bruker du mer enn den avtalte strømmengden i 
året, må du betale ekstra for hver kilowattime 
overforbruk du har hatt. Denne strømmen må 
du betale markedspris for. Med andre ord vil det 
svi på pungen å bruke for mye strøm i et tørr-år. 
 
Et slikt system vil gi folk stabile strømpriser og 
samtidig sikre at strømforbruket synker i tørr-år. 
Forslaget innebærer at du bestiller en gitt 
strømmengde per år for de neste tre til fem 
årene til en fast pris - akkurat slik industrien 
gjør. Blir markedsprisen på strøm høy i løpet av 
perioden, taper strømleverandøren på 
ordningen. Blir markedsprisen lav, taper du og 
jeg. Det fine med dette forslaget er at det 
kombinerer folk flests behov for faste, 
predikterbare priser, med et mot for å spare når 
vi er i knapphetssituasjoner. 
 
Med en slik ordning blir 
tusenkronersspørsmålet: Hvordan finne en 
riktig pris på langtidskontraktene? Eller sagt på 
en annen måte: Hvordan hindre at forbrukerne 
blir overkjørt, når kraftbransjen er klart de mest 
kunnskapsrike med hensyn til hva produksjon 
og sikre leveranser koster? Hva er en fornuftig 
pris på det risikopåslaget leverandøren trenger 
for å bære oss gjennom tørrårskriser uten  å 
tape penger? 
 
En mulighet er å opprette et offentlig organ 
med ansvar for å informere forbrukerne om hva 
som er et fornuftig prisnivå. Alternativet er at 
forbrukerne slår seg sammen og med kyndig 
veiledning selv forhandler fram gode avtaler.    
 
Denne avtaleformen kan gjennomføres med 
dagens strømmålere, men kan videreutvikles 
ved hjelp av moderne elektroniske kWh målere 
og automatisert utstyr for toveis 
kommunikasjon mellom kunde og netteier. 
   
55. Har det liberalistiske systemet for 
strømomsetning ført til lavere priser fra 1991 til 
2001? 
 
Dette strides professorene om. Min 
overbevisning er at vi markedsmekanismene har 
gitt oss lavere priser i perioden 1991 - 2001 enn 
de vi ville hatt med den gamle planøkonomien. 
Et resonnement i Aftenposten som konkluderte 
med en mulig innsparing på 40 000 kroner over 
tiårsperioden for en gjennomsnittshusholdning 
virket troverdig.  
 
Men ”there is no such thing as a free lunch” - de 
primære årsakene til lave priser er at vi ikke har 
bygd ny kapasitet (og heller ikke satt av penger 
til å gjøre det) og at dereguleringen har gitt en 
effektiviseringsgevinst. I tillegg har vi fått en 
mer lik energipris over hele landet. Ulempen er 
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at energibalansen raskt er blitt dårligere - med 
utslag som vi har sett denne vinteren.
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Godt og varmt hjemme  - det er en menneskerett!
 
 
Bente Haukland Næss 
Styreleder i Forbrukerrådet 
 
 
30. I dag er det strømprisen som motiverer oss til 
å gå over på andre oppvarmingsløsninger. Hvilke 
andre faktorer vil kunne påvirke dette? 
 
Miljøargumenter: 
Muligheten til å varme opp med energikilder 
som ikke forurenser så mye, eller i alle fall 
mindre enn importert kullkraft fra Danmark 
eller atomkraft fra Sverige. 
Helseargumenter:  
Bedre komfort, bedre inneklima og bedre helse 
 
 
31. Vi nordmenn bruker mye penger på oppussing 
av hjemmene våre. Hvordan kan modernisering 
av oppvarmingsløsningene bli like attraktivt som 
utskifting av møbler og kjøkkeninnredninger? 
 
Ved å tilby oss enkle greie ”pakkeløsninger” på 
de enkelte oppvarmingssystemer. Vi må slippe å 
lete og forhøre oss rundt om for å finne de 
enkelte system.Systemene må være enkle å 
betjene , minst mulig av all automatikk og dette 
”kjekt å ha” som bare fordyrer produktene. 
At produkter som styringssystemer, 
varmepumper, radiatorer og ovner er pene å se 
på, får bedre design. 
Ved at det fokuseres på oppvarmingssystemer i 
Interiørblader og programmer i media om dette 
tema. 
 
33. På hvilken måte kan myndighetene bidra med 
å gi en sikker, lettlest, objektiv og lett tilgjengelig 
informasjon til forbrukerne? 
 
Det bør opprettes et grønt telefonnummer der 
folk kan ringe for faglig informasjon og råd. 
Dette bør myndighetene stå bak. Denne saklige 
informasjonen til den enkelte må kvalitetssikres. 
I dag får man ofte ulik informasjon avhengig 
hvor man ringer. Det virker forvirrende, gjør 
forbrukerne usikre og man vegrer seg for å ta et 
valg. Vi må kunne få svar på hva det ca vil koste 
med en større forutsigbarhet enn ”mellom 50 
og 100 tusen kr”.  
 
Ved å skolere forbrukerkontorene som igjen kan 
informere lekfolk. 
Ved å lage objektive informasjonsprogrammer i 
radio og TV 
Ved å lage greie brosjyrer som deles ut ved 
boligkjøp, boligbygging, boliglån, 
boligformidling 
 

 
 
 

 
 
 
Ved å bevilge midler som kan brukes i 
forbrukerundervisningsprosjekter 
  
35. Hva kan forbrukerne forvente av informasjon 
fra enøk-sentrene? 
 
Enøksentrene her i dag liten tilknytning til den 
aktivitet myndighetene har på dette området.  
Hele systemet med regionale Enøksentre ble 
endret i fjor og de er nå mer å betrakte som 
konsulentfirmaer. Fagkompetansen er veldig 
varierende i disse sentrene. Den 
praktisk/teoretiske ferdighetskompetansen er 
for det meste borte etter at de ble omorganisert 
til egne bedrifter. 
Det de fleste sentrene har stått for når det 
gjelder informasjon og råd, er stort sett enkle 
enøkråd i hjemmet, lite råd om systemløsninger 
og kostnader. 
 
53. En rekke kraftprodusenter håver for tiden inn 
en betydelig fortjeneste på strømprisen. Er 
strømprisen preget av en ”grådighetskultur” som 
skal sikre eierne størst mulig profitt?  
 
I og med at eierne ofte er stat og kommuner kan 
vel dette betraktes som en form for 
dobbeltbeskatning 
 
Eierne driver sine selskap etter vanlige 
forretningsmessige prinsipper. De tar den 
betaling for sitt produkt som er mulig i 
markedet. Slik sett er ikke de mer ”grådige” enn 
andre store aktører som selger produkt og 
tjenester. Inntrykket denne vinteren er at med 
raske endringer i strømprisen på børsen er 
selskapene raske til å sette prisen opp, men 
trege til å sette den ned igjen til forbrukerne når 
børsprisen faller. Energiselskapene kar også 
vært meget dårlige til å informere om 
alternativene til variabel kraftpris. De fleste 
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forbrukerne i Norge har variabel pris - bare 2 % 
av oss har fastprisavtaler.  
Det at det er statlig eller kommunale eiere av 
energiverk gjør ikke at høy strømpris kan 
betraktes som en dobbeltbeskatning. Det vil ikke 
være noe prinsipiell forskjell mellom privat og 
offentlig eierskap, men det er viktig å se på de 
rammene denne sektoren har. Ikke minst de 
skatter og avgifter som legges på energibruken 
vår. 
 

 
 
 
 
Der er i dag en statlig avgift på strømmen som 
politikerne kan velge å ta bort. Den vil en kunne 
si er en form for dobbelbeskatning siden vi 
likevel betaler skatt, men da vil alle offentlige 
gebyrer, avgifter  og mva kunne sies å være en 
form for dobbeltbeskatning. 
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Det er en myte at nordmenn sløser med energi 
Vi trenger bare mye varme -  hvorfor er det kun dyr elektrisitet 
tilgjengelig? 
 
 
Per Anker-Nilssen 
Stipendiat, Handelshøyskolen BI 
 
10. Hvor stor er samfunnsnytten av å eksportere 
kraft i forhold til ulemper man får ved tomme 
magasiner? 
 
Kraftutveksling er import eller eksport av kraft 
fra et område til et annet enten lokalt, regionalt 
eller internasjonalt. Norge har de siste årene 
vært helt avhengig av importert kraft fra 
utlandet om vinteren, fordi vi ikke lenger er 
selvforsynte. Dette setter oss også i stand til å 
eksportere når vi har et overskudd av kraft. For 
norske kraftprodusenter dreier dette seg også 
om tilgang til et større marked og mulighet for å 
selge strøm til brukbare priser på tider av året 
hvor prisen hjemme er svært lav. Et slikt salg er 
en risikoavveining hvor dessverre klimatiske 
forhold er avgjørende. Produksjon av elektrisitet 
i Norge er væravhengig, og været, ja, det er som 
kjent vanskelig å spå mer enn noen få dager 
fremover. Ved produksjon og magasinfylling må 
man ta sesongvise beslutninger før man vet noe 
om hvordan været faktisk vil bli.  
 
Kraftproduksjonen i Norge kan variere fra 80 
TWh i et tørrår til 150 TWh i et nedbørrikt år. 
Dermed baserer man seg på historiske værdata 
(normalen) når man lager modeller for grad av 
magasinfylling og produksjon. Hovedproblemet 
i Norge er at også forbrukssiden er væravhengig. 
Når det er kaldt bruker vi mye strøm, mens mildt 
vær gir lite forbruk. Uheldigvis forholder det seg 
motsatt for produksjonen av strøm. Ved kaldt 
vær er det verken tilsig fra snøsmelting eller 
nedbør. Magasinene er derfor å betrakte som en 
buffer mot variasjoner i etterspørselen. For 
produsentene er risiko derfor todelt; eksport 
(salg) av kraft når nedbør uteblir eller ingen 
eksport og mer nedbør enn vanlig. Dette må i 
tillegg vurderes opp mot prisen de kan få for 
kraften på forskjellig tider av året, som jo også er 
avhengig av været. Slik kan man risikere å selge 
mye kraft når den er billig og ha lite igjen å selge 
når prisen er høy, eller man forventer høyere pris 
og holder igjen produksjonen. Hvis da været blir 
vått og mildt får vannet null verdi når det renner 
over magasinkanten og man må produsere det 
man kan til veldig lave priser.  
 
 

 
 
Samfunnsnytten for import av kraft er det få 
som vil betvile i dagens situasjon. I år med 
normalt eller mye nedbør er utvilsomt også 
eksportmuligheter et samfunnsøkonomisk 
gode. I tørrår er det derimot en ulempe at ikke 
magasinene er så fulle som mulig før kulda 
setter inn. Dette må imidlertid avveies mot en 
bedre utnyttelse av vannressursene ved 
import/eksport fleksibilitet. I dagens situasjon, 
og når landet selv i normalår har underskudd, er 
det på denne bakgrunn gunstig å ha større 
importkapasitet for å unngå rasjonering eller 
sammenbrudd i kraftforsyningen. En slik buffer 
vil dempe effekten av en tørr høst fulgt av en 
kald vinter, og dermed bidra til mer stabile 
kraftpriser, men vil også være en utfordring ved 
at vi må passe på å ikke eksportere for mye. Hvis 
vi ser det i et perspektiv som strekker seg utover 
landegrensene, så er en slik kraftutveksling en 
effektiv utnyttelse av ressursene. 
 
11. På hvilke måter kan vi oppnå energisparing 
innenfor et liberalt energimarked, når man tar i 
betraktning energitap ved kraftoverføring over 
store avstander? 
 
Som nevnt under spørsmål 10 gir 
kraftutveksling med utlandet økt fleksibilitet i 
energisystemet. Det gir energisparing ved en 
bedre utnyttelse av både overføring og 
produksjon av energi. Dette gjelder spesielt 
kraftverk som ikke lett kan slås av og på. 
Energitapet ved transport av elektrisitet ligger 
først og fremst i de lokale distribusjonsnett. 
Likestrøm via sjøkabler til/fra kontinentet har et 
begrenset tap på rundt 2.5%, samt 0.75% per 
omformer i hver ende. 
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For den enkelte husstand er det mer tvilsomt 
hvorvidt en liberalisering fører til økt 
energisparing. Grunntanken bak enhver 
liberalisering er at monopolister er mindre 
effektive og tar høyere betalt enn i et fritt 
marked. Slik sett vil en liberalisering av 
energimarkedet føre til lavere priser og dermed 
mindre insentiv til energisparing. Staten står 
imidlertid fritt til å regulere disse prisene ved 
skatter og avgifter slik at en eventuell 
effektiviseringsgevinst kommer fellesskapet til 
gode, og samtidig mulighet til å beholde de 
priser og energibruk man mener er 
samfunnsøkonomisk riktig.  
 
24. Hvorfor sløser mange av oss med strømmen? 
 
Til tross for en allmenn forestilling om sløsing av 
energi i norske husholdninger, er ikke 
energibruken (energiintensiteten)1 høyere 
sammenlignet med andre kalde vestlige land. 
Dette skyldes blant annet bedre isolerte boliger 
og en kort og kjølig sommer uten 
luftkjølingsanlegg. I begynnelsen av 1970-årene 
var norske husholdningers energibruk betydelig 
lavere enn i våre naboland. Mens Sverige og 
særlig Danmark siden den tid har hatt en 
betydelig nedgang i energibruken, økte norske 
husholdninger sitt energibruk frem til 1990. 
Dette skyldtes i hovedsak økt 
temperaturkomfort og en økning i boligenes 
størrelse opp til svensk og dansk nivå. Det siste 
tiåret har imidlertid den relative2 nedgangen 
vært større i Norge enn i våre to naboland. Det 
er derfor tilsynelatende ingen klar sammenheng 
mellom lave energipriser og faktisk energibruk i 
norske husholdninger. Den etablerte sannhet 
om at nordmenn sløser med energi er dermed 
ikke riktig i sammenligningen med våre 
naboland.  
 
Grunnen til oppfatningen om energisløseri kan 
være fokus på belysning. Det er lett å se litt 
energi i form av lys om natten, mens mye energi 
som unnslipper en dårlig isolert bolig 
(strålingsvarme) synes ikke. Norge ligger 
dessuten så langt mot nord at belysning også 
brukes som "terapi" i mørketiden. Det ligger 
sviktende kunnskap til grunn for de fleste 
påstander om norske husholdningers såkalte 
energisløseri. 

                                                 
1 Energiforbruket pr. enhet av BNP i 

faste priser (et historisk mål på 
utnyttelsesgraden av energien). 

2 Relativt innebærer at nedgang 
ikke nødvendigvis skyldes mindre 
energibruk, men økt effektivitet, 
høyere teknisk utnyttingsgrad, 
vekselsvis bruk av flere 
energibærere, bedre isolasjon og 
klima variasjoner er variabler med 
innvirkning. 

 
Økningen i husholdningenes energibruk skyldes 
ikke en lettsindig omgang med energi, men i 
større grad forandringer i bosetningen. Nye 
levekår  har ført til at antallet husholdninger har 
økt med 50% de siste 30 år, mens 
befolkningsveksten bare har vært på 5%. 
Samtidig har boligene blitt større, slik at vi 
nesten har fordoblet det oppvarmede 
boligarealet. Dette har vært mulig takket være 
en økning i disponibel inntekt. Velstanden, 
sammen med (og faktisk delvis på grunn av) 
fallende energipriser, har muliggjort nye 
livstidsmønstre som igjen etterspør mer 
energikrevende tjenester for økt komfort og 
tidsgevinst.  
 
Derimot kan det innvendes at det sløses med 
elektrisitet ved at slik "høyverdig" energi brukes 
til oppvarmingsformål (blant energibærere i 
andre land har elektrisitet høyest pris). Dette 
skyldes Norges store vannkraftressurser. 
Utbygging av de største vassdragene sikret lav 
pris på vannkraftgenerert elektrisitet, mens siste 
generasjons utbygginger har hatt en synkende 
avkastning. Andre energibærere har derfor 
historisk sett vært lite konkurransedyktige, noe 
som forklarer panelovnens utbredelse. Slik kan 
det være betydelige elektrisitetsbesparelser å 
hente ut av norske hjem, men det synes å 
forveksles med energibesparelser. 
 
25. Kan vi bare tenke norsk når de gjelder bruk av 
energikilder? Kan det tenkes at Norge i global 
sammenheng bør fortsette å bruke el? 
 
Liberalisering av kraftmarkedet gjør at vi ikke 
lenger kan betrakte vårt energisystem kun i et 
Norsk perspektiv, men må også se det i et 
Nordisk- og etter hvert et Nord-europeisk 
perspektiv. Tanken bak liberaliseringen og 
sammenkoblingen av kraftnettene i et felles 
nett, er en bedre utnyttelse av ressursene både 
ved konkurranse og en mer effektiv bruk av 
energiproduksjon og kraftnettet. Forskjeller i 
geografi og energiproduksjon gjør at et 
produksjonsoverskudd og dermed billig kraft i et 
område kan dirigeres mot et område med 
underskudd og dyr kraft. Samhandlinger gjør det 
også mulig å foreta investeringer som ellers ikke 
hadde vært samfunnsøkonomisk lønnsomme.  
 
I Norge er energi praktisk talt ensbetydende 
med vannkraftgenerert elektrisk kraft. Takket 
være vår geografi og topografi gir tilgangen på 
billig, miljøvennlig og fornybar energi oss en 
unik posisjon i verden. Dette er samtidig også 
vårt problem. Historisk har en storskala 
utbygging av våre vannkraftressurser sikret 
ubegrenset tilgang til billig strøm til både 
husholdninger og industri. Det har derfor vært 
umulig for andre energibærere å konkurrere. 
Overskuddet har medført en infrastruktur, både 



                                                                                                                                                                                                                                           Sluttrapport 

 16

i de tusen hjem og i industrien, tilpasset en 
ubekymret tilgang på billig strøm. Imidlertid er 
det lenge siden vi utviklet store 
vannkraftprosjekter i Norge. Av 187 TWh 
nyttbare vannkraftressurser i et normalår, har vi 
bygd ut 120 TWh og vernet 37 TWh. Av de 
resterende 30 TWh er noe foreslått vernet, noe 
er opprustning og utvidelse, mens mesteparten 
gjelder mindre utbyggingsprosjekt med økende 
kostnader. Selv om Norge nå ser sine 
produksjonsbegrensninger i vannkraft, vil vi i 
uoverskuelig fremtid være en storprodusent av 
elektrisk kraft.  
 
Hvorvidt vi i Norge fremdeles bør bruke 
vannkraftgenerert elektrisitet til å oppvarme 
våre boliger er derimot et annet spørsmål. Både 
med tanke på at vi praktisk talt ikke har tilgang 
på mer vannkraft, og at vannkraften i et felles 
europeisk marked har høyere verdi enn annen 
energiproduksjon, bør vi velge alternativ 
oppvarming. Dette er imidlertid en tidkrevende 
prosess. Generasjonstiden for eksisterende 
boligmasse er omlag 60 år. På kort sikt bør vi 
satse på økt fleksibilitet for å lettere møte 
perioder med vannkraftunderskudd. Dette kan 
gjøres ved desentraliserte fleksible løsninger i 
den enkelte bolig eller i boligområder som 
erstatter strøm i krisesituasjoner, eller 
sentraliserte løsninger som gasskraftverk. For en 
omlegging av energisystemet på lengre sikt bør 
oppvarming av nye bygg baseres både på 
alternativer til strøm og teknologiske løsninger 
for bedre utnyttelse av elektrisiteten. 
 
28. Ifølge MMI har folks miljøengasjement i 
mange år vært synkende. I hvilken grad har dette 
vært til hinder i arbeidet med å innføre ny 
oppvarmingsteknologi? 
 
Det er vanskelig å vurdere disse tingene opp 
mot hverandre. Det er langt mellom faktisk 
energiatferd og holdninger til energi. Mange ser 
ut til å oppfatte miljø og energiproblematikk 
som et kollektivt ansvar og ikke som et personlig 
ansvar. Energi blir brukt til å maksimere 
komfort, mobilitet og tidsutnyttelse. Disse 
drivkreftene er for den enkelte husholdning 
viktigere enn koblingen økt energibruk med økte 
naturinngrep. Når miljøengasjement settes opp 
mot energipris blir sistnevnte viktigere for en 
stor majoritet av befolkningen. Lave energipriser 
i mange år takket være billig vannkraft har gjort 
det umulig for alternative energibærere å 
konkurrere, og investeringer i mer effektiv 
teknologi har heller ikke vært lønnsomt. Dette 
forklarer panelovnens utbredelse i Norge. 
Miljøengasjementet, spesielt hos enkelte 
pressgrupper med legitimitet i befolkningen, har 
likevel hatt en betydelig innvirkning på at vi nå 
har fått høyere energipriser og dermed 
muliggjort nettopp investeringer i alternativ 
energi eller i mer effektiv teknologi.  

 
Kraftingeniører har i minst ti år advart mot 
dagens situasjon. Det har blitt anbefalt å 
benytte naturgass fra Nordsjøen for å dekke opp 
den økende etterspørselen etter energi. Dette 
har politikerne ikke gjort. Miljøargumentene har 
vært at vi bruker for mye energi og "sterkt 
forurensende gasskraftverk". Denne 
argumentasjonen mot sistnevnte har allerede 
ført til en regjerings fall. Samtidig har det ikke 
dukket opp noe helhetlig plan som et reelt 
alternativ til å møte den stadige økende 
etterspørselen. Slik har miljøargumentene ført 
til høyere energipriser og dermed ikke noe 
hinder men heller en pådriver for innføring av ny 
oppvarmingsteknologi.
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Enova - en ledestjerne i energiomleggingen 
 
 
 
Frode Olav Gjerstad 
Seniorrådgiver, Enova SF
 
27. Hvordan ser myndighetene på at vi kjøper 
kraft fra russiske kjernekraftverk? 
 
Enova har ingen rolle når det gjelder 
kraftutveksling med utlandet, og svaret på dette 
spørsmålet bygger på informasjon som er 
innhentet fra Statnett, Norpool, UD og OED. 
 
Konklusjon 
Overføringen fra sør er sårbar, og  Finnmark 
forsynes av elektrisk kraft fra en variert miks av 
kraftkilder. Importen direkte fra Russland er 
basert på vannkraft. Enova har gitt tilskudd til 
etablering av en stor vindmøllepark i Finnmark. 
Myndighetene reduserer helsetrusselen fra 
russiske kjernekraftverk gjennom en 
atomhandlingsplan. 
 
Utfyllende svar 
Finnmark forsynes fra sør gjennom et 
overføringsnett fra Nordland, via Troms til 
Finnmark. Overføringen er forsterket med blant 
annet nye transformatorer (400 kV). Finnmark er 
et sårbart fylke når det gjelder krafttilgang. 
Import fra ”sør”, Finland, Russland pluss 
egenprodusert kraft dekker opp fylket i dag. 
Supplement fra et kommende vindkraftsystem 
er viktig. En ny vindmøllepark blir plassert på et 
om lag tre kvadratkilometer stort område på 
Havøygavlen, nord for Hammerfest. Til sammen 
40 MW installeres i 16 vindmøller. 
 
Det er gitt konsesjon opp til 50 MW på linjen 
mellom Finnmark og Russland og kraften 
kommer fra vannkraftverket Boris Gleb, nært 
opp til den norske grensen. Vannkraftverket på 
russisk side er separert fra det russiske systemet 
i følge Statnett. 
 
Finnmark har en likestrømsforbindelse med 
Finland, som forsyner fylket fra sør, og kraften er 
en  miks av finsk varmekraft, vannkraft, 
atomkraft og importert kraft fra blant annet 
Russland. Importen knytter seg kjøpsavtale med 
blant annet Norsk Hydro. 
 
Supplerende opplysninger: 
Norge har i en årrekke handlet kraft med 
Sverige, Danmark og Finland. I tillegg har det 
vært en svært begrenset handel med Russland. 
Overføringslinjene mellom Norge og Finland og 
Russland er små, og linjen til Russland benyttes  

 
 
kun til import. I den siste uken har importen fra 
Russland utgjort ca 1 % av kraftimporten. 4,5 
GWh ble importert mellom 2.-8. februar fra 
Russland og dette tilsvarer ca 60 % av 
overføringskapasiteten på 50 MW. 7 GWh ble 
importert fra Finland samme uken. Finnmark 
har underskudd på kraft og er avhengig av 
import fra Russland i perioder. 
 
Utenriksdepartementets atomhandlingsplan 
Hovedmålsettingen for atomhandlingsplanen er 
å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet 
mot radioaktiv forurensning og forurensning fra 
kjemiske stridsmidler, og det gis prioritet til 
prosjekter i de nordvestlige deler av Russland, 
med hovedvekt på Kolahalvøya. Støtten gis til 
konkrete prosjekter, som: 
redusere helsetrusselen fra atomvirksomhet  
redusere faren for forurensning av det ytre miljø  
bidra til et nært og forpliktende multilateralt 
samarbeid  
redusere eventuelle negative virkninger for 
norske næringsveier gjennom opplysning og 
informasjon 
 
Bare 4 av kraftverkene i Finnmark produserer 
mer enn 50 GWh:  
Porsa i Kvalsund ca 57 GWh 
Adamsfjord i Lebesby ca 175 GWh 
Skogfoss i Sør-Varanger ca 220 GWh 
Alta Kraftverk ca. 550 GWh.  
Vest-Finnmark får en stor del av sin kraft fra 
kraftverk i Nord-Troms. 
 
Norge er en del av et nordisk kraftmarked. 
Strukturen i det nordiske kraftmarkedet er viktig 
for en effektiv bruk av de samlede ressursene 
våre. Et varig samarbeid om kraftmarkedet gir 
oss en sikrere kraftforsyning enn vi ellers ville 
hatt. I lys av at kraftutvekslingen er av stor 
betydning for Norge, er det viktig at det i Norge 
ikke gjennomføres tiltak som kunne sette det 
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nordiske kraftmarkedet i fare. Vannkraften er 
svært sentral i kraftmarkedet. Tilsiget til 
vannkraftverkene uteble i høst. Derfor er det nå 
en svært begrenset tilgang på kraft i Norden. 
Dette er hovedårsaken til økningen i 
strømprisen og utgangspunktet for at det 
importeres kraft fra land med overskudd på 
kapasitet. Det arbeides for løsninger og tiltak 
som kan bedre situasjonen i kraftforsyningen 
både på kort og lang sikt.  
 
Felles regler for det indre elektrisitetsmarked ble 
endelig vedtatt i Rådet den 19. desember 1996. 
Etter dette vedtaket trådte dermed direktivet i 
kraft for EU-landene som planlagt den 19. 
februar 1997. Direktivet innebærer en begrenset 
og gradvis markedsåpning. Innad i EU har denne 
beslutningen blitt oppfattet som et vesentlig 
skritt mot et mer åpent elektrisitetsmarked i EU, 
selv om bestemmelsene går vesentlig kortere 
enn de som er implementert i både Norge og 
Sverige. 
 
34. Hva vil myndighetene og/eller leverandørene 
gjøre for informasjon om installasjon og bruk av 
ulike tekniske løsninger slik at tall og 
spesifikasjoner blir sammenlignbare? 
 
Konklusjon 
Det mangler mye på at det informeres 
tilstrekkelig om konsekvenser ved kjøp av boliger 
og tekniske installasjoner, og det er opp til 
tilbyder og kunde å få fram relevante 
opplysninger og energidata. Flere statlige og 
kommunale organer regulerer og kontrollerer 
bygg, tekniske installasjoner og varer, men 
informasjon til sluttbruker kan gjøres bedre. 
Informasjon om hvitevarer og lys er veletablert 
gjennom en energimerkeordning. Norge vil 
sannsynligvis slutte seg til flere interessante 
initiativ fra EU. Enova driver en omfattende og 
variert informasjons- og rådgivingstjeneste til 
publikum, og tilbudet er landsdekkende. 
 
Utfyllende svar 
Spørsmålet er høyst aktuelt og er blant annet 
reist som et Dokument 8 forslag i Stortinget. 
 
EU-kommisjonen har startet arbeidet med et 
framtidig rammedirektiv om 
energieffektiviseringskrav for ulike 
sluttbrukerteknologier. Så langt jeg vet, er dette 
arbeidet fortsatt på et forberedende stadium, og 
så langt foreligger det ikke noe konkret utkast til 
direktiv fra EU-kommisjonen. 
 
Norge har sluttet seg til EUs direktiv 92/75/EØF 
som pålegger produsenter å merke deres 
produkter, og målet er å informere og 
bevisstgjøre forbrukere slik at de mest 
energieffektive og miljøvennlige alternativene 
velges. Energimerkeordningen omfatter i dag 
lyskiler, oppvaskmaskiner, 

kombinasjonsmodeller vask/tørk, 
vaskemaskiner, tørketromler, kjøleskap, frysere 
og kombinasjoner av de to siste. Ordningen har 
vart noen år og først pr 31.12.2000 trådte kravet 
om merking av lys i kraft. I praksis betyr det at 
produktene skal merkes på en standardisert 
måte, utstillingene av hvitevarer skal være 
merket med standard kjennetegn og det skal 
foreligge tilleggsopplysninger om tekniske data. 
OED har ansvaret for ordningen og Nemko 
følger i dag opp gjennom blant annet 
produktkontroller.  
 
Når det gjelder faste installasjoner, bygninger 
finnes det altså ikke tilsvarende krav, men 
gjennom standarder, byggdetaljeblad, 
internasjonale standardiseringsorganer, 
bransjekrav osv stilles leverandørene overfor 
krav og sluttbruker kan få god informasjon. 
 
Eksempler på offentlige og private organers 
ansvar for: 
lover, forskrifter F 
standarder, veiledere, kontroll S 
informasjon, rådgiving I 
 
ORGANER BYGG INSTALLASJONER VARER
Statens 
Bygningstekniske Etat 
(BE)       

F F  

Produkt- og eltilsynet 
(PE) 

F  F 

Direktoratet for brann 
og eksplosjonsvern 

F F  

OED (EU-direktiv) 2005? ? F 
    
Byggforsk 
(byggdetaljblad) 

S, I S, I  

Norges 
Byggstandardiseringsråd 

S S  

SINTEF (frivillig test av 
vedovner) 

 S, I  

Eurovent  S  
Svensk Provningsanstalt  S  
Nemko  S S, I 
Enova I I I 
 
Rammekrav sluttbrukerteknologier 
EU-kommisjonen har startet arbeidet med et 
framtidig rammedirektiv om 
energieffektiviseringskrav for ulike 
sluttbrukerteknologier. Etter hva departementet 
er kjent med, er dette arbeidet fortsatt på et 
forberedende stadium, og så langt foreligger det 
ikke noe konkret utkast til direktiv fra EU-
kommisjonen. 
 
Energiattest av bygg er et initiativ fra EU som 
Danmark fremmet og som kan bli vedtatt med 
virkning fra 2005 
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Lage en felles prosedyre for energimerking og 
dokumentasjon av energieffektivitet og 
energibruk i bygninger 
Sette minimumsstandard for energieffektivitet i 
nye bygninger og ved større rehabilitering av 
eksisterende bygninger 
Sette krav til energiattest for bygninger, både 
nye og eksisterende, som kan brukes ved salg og 
utleie av bygningen 
Sette krav til inspeksjonsrutiner for 
forbrenningskjeler og luft og 
luftkondisjoneringsanlegg 
Energibruken i bygget bør dokumenteres med et 
energibudsjett 
Energibudsjettet dokumenteres med valgfrie 
med validerte metoder 
Krav til maksimal og total energiramme 
Energibudsjett skal danne ramme for 
energiattest/-sertifikat 
Energibudsjett, energiramme og energiattest 
må være basert på normalisert driftsbetingelse. 
 
Eksempel - energimerking (EPC - Energy 
Performance Coefficient): 
 
 
 
 Total energibruk EPC 
A 70 kWh/m2 0,4 
B 105 ” 0,6 
C 140 ” 0,8 
D 175 ” 1,0 
E 210 ” 1,2 
F 245 ” 1,4 

 
Enova samarbeider med bransjeforeninger som 
NELFO, NOVAP og NOBIO og vi arbeider for å 
sette kriterier til gode energieffektive produkter. 
Generelt gjelder at produkter skal tilfredsstille 
europeiske standarder CEN (CE-merking og 
Eurovent). Videre arbeides det med et 
samarbeid med Eiendomsmeglerforeningen for 
å sikre at inntil 70% av boliger som omsettes får 
med informasjon om energibruk i 
salgsmappene til kunder. Enova har tatt en 
rekke initiativ for å styrke og effektivisere 
informasjonsarbeidet. 
 
44.På hvilken måte bør/vil myndighetene sikre at 
det blir tatt helhetshensyn ved valg av 
oppvarmingsløsninger; Helse, miljø, sikkerhet, 
økonomi, sosiale forhold? 
 
Kort sikt 
Olje- og energidepartementet 
Etablering av tilskuddsordningen for boliger. 
Dette er en strakstiltaksordning som er rettet 
mot husholdninger og som skal redusere 
elbehovet. Regjeringen foreslår 50 mill kroner og 
Stortinget behandler forslaget 25. februar. Pr 

11.2 er 17.400 søknader sendt til Enova og disse 
fordeler seg slik: 
Varmepumper -  88 % 
Pelletskaminer - 8 % 
Styringssystemer - 4 % 
 
Enova anbefaler at elforbruket ligger over 
bestemte grenser i husstanden for å sikre god 
lønnsomhet ved installasjonen. Det stilles krav 
om R-410A kuldemedium som er en 
miljøvennlig HFK-gass. Videre samarbeides det 
med Nelfo, Novap og Nobio slik at 
kjøpsveilederne ivartar hensyn til miljø, 
sikkerhet og økonomi. Tilskuddsordningen skal 
virke sosialt og geografisk rettferdig og 
ordningen skal gjøres enkel, lettfattelig og 
rimelig å administrere. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet foreslår 
for Stortinget at det bevilges og utbetales et 
engangsbeløp på 700 kroner til kompensasjon 
for de økte strømprisene. Utbetalingen vil skje i 
februar. Dette vil gjelde om lag 100 000 
husholdninger, og omfatter alle gruppene i 
bostøttesystemet. I tillegg får 
pensjonistgruppene med inntekt under 
minstepensjon pluss 30 pst, i bostøttesystemet 
økt satsen til lys og oppvarming med om lag 450 
kroner.  
 
Barne- og familiedepartementet har presisert 
overfor namsmennene at personer under 
gjeldsordning som får store ekstrakostnader pga 
de økte strømkostnadene, kan få fastsatt økte 
livsoppholdssatser.  
 
Ut over dette har kommunal- og 
regionalministeren og sosialministeren forsikret 
om at de vil følge situasjonen nøye for de 
strømkundene som har dårligst råd.  
 
Lengre sikt 
Enova leder myndighetenes arbeid med 
energiomlegging og Stortingets målsetning er: 
 
Å begrense energibruket vesentlig mer enn om 
utviklingen overlates til seg selv 
Å bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig 
basert på nye fornybare energikilder, 
varmepumper og spillvarme innen 2010 
Å bygge vindkraftanlegg som årlig produserer 3 
TWh innen 2010 
 
Enova skal nå et samlet mål på 10 TWh innen 
2010, 4,5 TWh innen 2005. Ca 0,5 milliard 
kroner settes av årlig til arbeidet over OEDs 
budsjett. 
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45. Hva vil det offentlige bidra med i form av 
støtteordninger til de som ønsker å bruke en 
annen fornybar energi enn elektrisitet til 
oppvarming? 
 
Strakstiltak boliger 
Husholdningene vil kunne få støtte til for 
eksempel varmepumper, pelletskaminer eller 
styringssystemer som bidrar til å begrense 
strømbruken. Det foreslås bevilget 50 millioner 
kroner til en slik ordning i 2003. Den enkelte 
husholdning vil kunne få opp til 20 % 
investeringsstøtte etter nærmere gitte kriterier, 
begrenset oppad til kr 5.000 for pelletskaminer 
og varmepumper og kr 2.000 for styringssystem. 
Ordningen skal forvaltes av Enova. Med 
forbehold om Stortingets godkjennelse, 
planlegges ordningen å tre i kraft 1. februar. 
 
Husbanken kan gi lån til utbedringer som 
reduserer energibruken til oppvarming av 
boliger, som: 
- tilleggsisolering av yttervegger utvendig, 
innvendig eller med innblåsing av isolasjon 
- utskifting av vinduer til trelags glass eller 
tolags energiglass 
- endring av energikilde 
- utstyr for termostatstyring 
- installasjon av varmegjenvinner i 
ventilasjonsanlegg 
 
Husbanken ga i 2002 kr 140.000 ekstra i lån og 
kr 10.000 i tilskudd til husbyggere som vil 
investere i alternativer. Tilskuddet faller bort fra 
og med 2003. Det viser seg at kun 10 % av 
boligene som Husbanken finansierer i 2002 blir 
bygd med vann- eller luftbåren varme. Grunnen 
til dette er at et typisk husbankhus er for lite til å 
bære etableringskostnadene uten støtte. Når 
støtten bortfaller vil det gjøre det enda 
vanskeligere å øke andelen husbankhus med 
fleksibel oppvarming. Samtidig var andelen av 
alle fullførte eneboliger med vannbåren varme i 
2001 30 %. Uten en økt støtteandel til fleksibel 
oppvarming gjennom Husbanken vil det fortsatt 
bli bygd mange nye eneboliger i Norge som gjør 
folk avhengige av strøm til oppvarming i mange 
tiår framover. 
 
54. Er det politisk vilje til å sikre strømpris for 
boligoppvarming opp til et visst nivå og innføre 
prisøkning for forbruk over dette? 
 
Konklusjon 
Administrativt fastsatte priser, som er lavere 
enn dagens markedspriser, kan føre til at 
forbruket i Norden ikke avdempes tilstrekkelig til 
at det blir balanse mellom samlet forbruk og 
tilgang på kraft. Den politiske interessen er stor 
og Regjeringen tar en rekke initiativ for å bedre 
situasjonen for den enkelte husholdning. 
 
 

Utfyllende svar 
Spørsmålet har vært vurdert i mange fora, 
herunder Stortinget (Dokument 8), og det er 
frarådet av kraftbransjen pga store 
administrative kostnader forbundet med 
gjennomføringen. Politisk er det også en 
vanskelig sak, fordi forslaget om to-pris system 
kommer i konflikt med energiloven som 
overlater prisfastsettelse til markedet. En 
rimelig kvote strøm og ut over kvoten en høyere 
elpris, kan virke uheldig fordi incitamenter til å 
redusere forbruket og konvertere over til andre 
energibærere blir borte. NVE regulerer 
nettariffene gjennom retningslinjer, 
konsesjoner osv. Sett over et 10-års 
tidsperspektiv, har prisene på elektrisk kraft i 
Norge vært stabil etter at Energiloven tok til å 
virke i 1992. Prissituasjon høsten 1996 og 
vinteren 2002/03 er helt spesiell sammenlignet 
med kraftprisene i 10-års perioden sett under 
ett. Ubalansen mellom produksjonskapasitet og 
etterspørselen bidrar til at prisene kan variere 
meget i årene framover. 
 
Finansdepartementet og Olje- og 
energidepartementet utarbeidet en rapport i 
2001 som vurderte en progressiv el-avgift. I 
rapporten ble det konkludert med at det ikke bør 
innføres en differensiert el-avgift. Det ble 
vektlagt at fordelingspolitikken kan ivaretas mer 
effektivt på andre måter. Det er mer 
hensiktsmessig å drive fordelingspolitikk 
gjennom mer generelle og målrettede 
virkemidler som inntektsbeskatningen og 
overføringssystemet. Beregningene som ble 
gjort viser at husholdninger med høye inntekter 
vil få økt utgift til el-avgift ved et 
todelt/progressivt avgiftssystem, mens 
husholdninger med lavere inntekter vil få 
reduserte utgifter. Et slikt avgiftssystem vil 
ramme husholdninger med mange personer og 
som bor i større boliger sterkere enn 
husholdninger med få personer som er bosatt i 
mindre boliger. Barnefamilier og husholdninger 
i distriktene vil få økte gjennomsnittlige utgifter 
til el-avgift ved et todelt/progressivt 
avgiftssystem i forhold til ved en proporsjonal 
økning i el-avgiften. 
 

 
 

(1998) I alt  Hushold- 
ninger 

Industri  Hushold- 
ninger  

 TWh/
år 

El  
TWh/år 

Energi  
TWh/år 

øre/kWh øre/kWh 

Danmark  31  11  53  47  139  
Finland  65  16  61  41  72  
Neder-
land  

83  18  129  41  79  

Norge  104  36  47  23  53  
Sverige  125  42  93  29  70  
Tyskland  451  127  729  60  115  
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Forbruk av el og energi og priser på el i noen   
land. 
 
Dokument 8 - Stortinget 
Mange har pekt på at et nødvendig 
strømforbruk ikke bør være dyrt, og at et 
unødvendig høyt forbruk bør belegges med en 
høyere pris. Dette tar blant annet Norges 
Naturvernforbund opp i brev til Regjeringen 
datert 5. desember 2002. De skriver at et 
toprissystem på elektrisk strøm vil gi 
strømbrukerne bedre mulighet til å redusere 
strømregningen, og det vil redusere det totale 
strømforbruket. Elementer som kan inngå i en 
vurdering av toprissystemet:  
Ordningen gjennomføres per husholdning  
Forbruksavgiften må innrettes slik at det lønner 
seg for alle å spare elektrisitet, og slik at den 
siste KWh en forbruker kjøper er dyrere enn den 
første  
Det forutsettes at endringen skal være 
provenynøytral  
Avgiften må fastsettes slik at det ikke blir 
interessant for husholdninger å installere flere 
strømmålere i samme bolig  
Næringslivet skal ikke være omfattet av 
ordningen  
 
Nettselskapene bør trolig overta innkreving av 
el-avgiften for å unngå problemer i forbindelse 
med at folk skifter kraftleverandør  
Todelt avgift bør beregnes på stipulert 
strømforbruk, slik at den blir synlig hele året  
En slik modell må inneholde incitament for 
strømsparing ved premiering av lavt forbruk, og 
økt byrde ved høyere forbruk. Saken er reist i 
Stortinget som Dokument 8 forslag. 
 
Det er forståelig at mange reagerer sterkt på de 
høye strømprisene, og at det er stor 
oppmerksomhet rundt dette. Det er ikke til å 
komme forbi at de høye strømregningene som 
kan komme i vinter vil innebære en vanskelig 
situasjon for enkelte grupper. Regjeringen 
legger derfor i denne situasjonen opp til en 
betydelig satsing på tiltak rettet mot den 
enkelte forbruker.   
 
Avgiftene på bruk av elektrisitet, dvs el-avgiften 
og merverdiavgiften, er myndighetenes 
virkemidler i forhold til å påvirke strømprisene 
for sluttbrukere. I et toprissystem for strøm kan 
en tenke seg at el-avgiften først slår inn på et 
visst forbruksnivå, eller at den øker på et visst 
nivå. Andre måter å differensiere strømprisen 
på, kan være å innføre en progressiv (flerleddet) 
avgift som øker med økt forbruk. 
 
Spørsmålet om en bør differensiere el-avgiften 
er blitt tatt opp og vurdert ved flere anledninger 
de senere årene. I energimeldingen ble det vist 
til at de administrative kostnadene ved en  
 

progressiv el-avgift vil være uforholdsmessig 
store i forhold til den fordelingsgevinsten som 
kan oppnås. Det ble også pekt på at el-avgiften 
er et lite egnet virkemiddel i 
fordelingspolitikken.  
 
56. De siste måneder har vist at systemet er 
prisdrivende som følge av lite nedbør og kulde. 
Planlegges tiltak for å begrense prisstigningen, 
ved for eksempel innføring av maks-pris på 
strøm? 
 
Det bør forskes på miljøvennlige alternative 
miljøkilder, ikke bare for vår egen del, men ut fra 
mer globale hensyn. I Norge har vi gode 
forutsetninger, ikke minst økonomiske, for å 
gjennomføre forskning som kanskje kan ha 
minst like stor gevinst for u-land som for Norge. 
Når u-landenes energibruk for alvor setter fart 
og de vil ha den vestlige verdens komfortable 
livsstil, må de ha effektive og miljøvennlige 
energikilder. Her bør Norge som energinasjon ta 
et ansvar. 
 
Når det gjelder alle spørsmålene som er 
diskutert over, så må ansvaret tas på mange 
nivåer: 
Norge har ansvar som del av overnasjonale 
organer til å medvirke til avtaler som legger til 
rette for en bærekraftig forsyning av strøm og til 
utvikling av alternative varme- og energikilder 
globalt sett. 
Myndighetene har ansvar for å legge til rette for 
bærekraftig oppvarming og strømforsyning for 
norske forbrukere, der ansvaret for 
konsekvensene av denne til en viss grad går ut 
over nasjonens grenser 
Norske forbrukere og bedrifter har ansvar for å 
være energibevisste og iverksette de tiltak som 
er mulig i deres situasjon 
 
Konklusjon 
Noen viktige tiltak er: NVEs 
informasjonskampanje om kraftsituasjonen og 
sparer på strøm, Enovas tilskuddsordning til 
boliger, økt bidrag gjennom bostøttesystemet, 
medias fokus på kraftsituasjonen og høye 
strømregninger, økt bevissthet i næringslivet på 
alle ledd, økt bruk av alternativ energi til 
oppvarming, nettselskapenes og 
kraftleverandørenes prisinformasjon til 
sluttbruker, endrede faktureringsrutiner for 
strøm. 
 
Utfyllende svar 
Produksjonskapasiteten økte med bare ca 3,9 
TWh i perioden 1990-2000 mens den årlige 
bruken av elektrisitet økte med rundt 18,0 TWh. 
Resultatet etter mange år med liten og 
avtagende kapasitetsøkning i el-forsyningen er 
et kraftunderskudd på rundt 7 TWh i et 
normalår. I tørrår som nå er situasjonen 
betydelig verre. 
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Myndighetene uttrykker stor forståelse for at 
mange reagerer sterkt på de økte strømprisene, 
og det er nok ikke til å komme fra at det vil bli 
høye strømregninger for mange en tid framover. 
For enkelte vil strømregningen bli en særlig 
tyngende utgiftsbyrde. Noen av disse har også 
små muligheter for å redusere forbruket av 
strøm for på den måten å redusere utgiftene. 
OED er opptatt av at kraftselskapene nå må 
sørge for å ha fornuftige faktureringsrutiner. 
Kraftselskapene bør kunne tilby sine 
strømkunder en fornuftig oppdeling av 
strømregningen og fleksible løsninger for 
kunder som får betalingsproblemer. 
Myndighetene ønsker å følge utviklingen i 
strømprisene nøye fremover. Det er foreslått 
økning i bostøtten og justert ordningen for 
gjeldsofre.  
 
Satsingen på energiomlegging, valg av 
alternative energibærere og en god del typer 
enøk-tiltak bidrar til å dempe etterspørselen i 
fyringssesongen. Dette virker positivt inn på 
kraftbalansen ved at etterspørselen etter 
elektrisk kraft i høylastperioder reduseres. 
Tiltakene som de enkelte husholdningene 
gjennomfører innebærer en garanti for store 
prisvariasjoner i framtida. Valg av alternativer til 
elektrisk oppvarming er en smart løsning for 
den enkelte huseier. Enova leder myndighetenes 
arbeid med omlegging av energibruken i Norge. 
 
Norske kraftprodusenter har ansvar for å 
maksimere mer enn kun profitt. De må vise 
samfunnsansvar bl.a. relatert til prissetting og 
til opprettholdelse av kraftforsyning. 
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Årgangsvin på nachspiel
 
 
Ane Hansdatter Kismul 
Leder i Natur & Ungdom 
 
 
10. Hvor stor er samfunnsnytten av å eksportere 
kraft i forhold til ulemper man får ved tomme 
magasiner? 
 
Kort om kraftmarkedet 
I Norden har vi et felles kraftmarked, det heter 
Norpol. Norge sluttet seg til dette markedet for 
ti år siden, da ble kraftmarkedet i Norge 
liberalisert. Det felles markedet fungerer slik at 
alle strømprodusentene slipper den strømmen 
de produserer inn på markedet og forbrukerne 
tar ut det de vil ha. I teorien er det nesten det 
samme hvor man bruker strømmen, men i 
praksis er det noen steder mindre kapasitet til å 
sende strøm forbi, det er noen ”korker” i 
trafikken.  
 
Før kraftmarkedet ble felles for disse landene 
var det stor overproduksjon av strøm i hvert av 
landene. Alle måtte sikre sitt land nok strøm, det 
betydde at alle måtte produsere en god del mer 
en de regnet med å bruke, i tilfelle det skulle 
oppstå en vanskelig situasjon med 
strømmangel. Dette førte til at hvert land 
produserte mye strøm som ikke ble utnyttet på 
en fornuftig måte. Da markedet ble felles fikk en 
bort noe av denne overkapasiteten. Når landene 
delte på ansvaret med å ha en reserve i sikkerhet 
var det ikke lengre nødvendig å ha så mye strøm 
som gikk til spille.  
Strømpris 
 
Når markedet er liberalisert fører dette til at den 
strømmen som er billig blir kjøpt først. Og når 
det er tilgang på mye, billig strøm blir det brukt 
mer. I sommer solgte norske 
vannkraftprodusenter mye, billig vannkraft til 
dette felles nordiske markedet. Dette salget, 
sammen med det norske forbruket og en 
nedbørsfattig høst, førte til at det ble mindre 
vann i magasinene enn  det pleier å være på 
denne tiden av året, noe som igjen ført til at 
strømprisen gikk opp.  
 
Natur og Ungdom mener at strømprisen skal 
være høyere enn det gjennomsnittet den har 
hatt de siste årene. Den skal være så høy at det 
lønner seg å bruke alternative og mer 
miljøvennlige metoder til oppvarming. Da 
strømprisene ble høye i vinter, gikk forbruket 
ned. Det som var dumt med situasjonen, slik 
den var ved årsskiftet, var at de færreste hadde 
fått mulighet til å forberede seg på den 
situasjonen som oppsto. Mange hadde ikke  

 
 
 

 
 
noen alternative måter å varme opp huset sitt 
på. 
 
Støtteordning 
Regjeringen har nå foreslått en støtteordning 
for husholdninger som ønsker å gå over fra 
oppvarming med elektrisitet til å bruke 
varmepumper eller biopellets. En slik løsning må 
gjøres permanent, sånn at flest mulig får 
muligheten til å redusere forbruket av strøm til 
oppvarming.  
 
19. Hvordan kan norske husholdninger ved valg 
av oppvarmingsløsninger mest effektiv bidra til å 
redusere utslippene av klimagasser? 
 
All energiproduksjon har miljøkonsekvenser 
Når en skal diskutere hvordan energipolitikken 
kan virke til det beste for miljø er det viktig å 
huske på at all energiproduksjon har 
konsekvenser for miljøet.  
 
Utbygging av vannkraft fører til at de artene 
som lever i vassdragene forsvinner. I Norge har 
vi hatt en storstilt utbygging av vannkraft, dette 
har ført til et stort press på disse artene, det 
biologiske mangfoldet er truet.  
 
Klimaendringene er den største 
miljøutfordringen vi står overfor. Bruk av fossil 
energi, som olje, kull og gass, gir farlige 
klimagassutslipp som fører til global 
oppvarming. Den menneskeskapte 
drivhuseffekten gir dramatiske konsekvenser. 
Klimaendringer fører til at havet stiger. 200 
millioner mennesker i fattige deler av verden vil 
da trues på livet. Klimaendringene vil også gjøre 
det vanskeligere å produsere mat i verden. Vi 
har allerede i dag lite mat, selv om den deles 
rettferdig. Om hundre år vil det være dobbelt så 
mange mennesker på jorda, da vil det ikke være 
nok til alle.  
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Atomkraft fører også til dramatiske 
konsekvenser for naturmiljøet i uoverskuelig 
framtid. I Norge er vi heldigvis enige om at vi 
ikke skal benytte oss av atomkraft til 
enerigproduksjon, det er derfor ikke et tema 
som trengs å debatteres her.  
 
Hvilke muligheter finnes? 
Når naturen setter disse grensene for hvor mye 
energi vi kan produsere er det viktig at vi bruker 
den energien vi har på riktig måte. Husstander i 
Norge bruker i dag stort sett elektrisitet som 
oppvarmingskilde. Noe som er en dårlig bruk av 
en høyverdig energiform som elektrisitet. I 
stedet burde man bruke varme fra foreksempel 
bioenergi til oppvarming slik at man kunne 
frigjøre elektrisitet til andre krevende oppgaver. 
Oppvarmingen kan skje ved at den enkelte 
forbruker fyrer med ved eller pellets i sin 
husholdning eller at det bygges ut en 
infrastruktur med miljøvennlig vannbåren 
varme og større bioenergianlegg som kan 
forsyne mange husstander med varme. 
  
Bioenergi: 
Bioenergi er en fornybar energikilde som ikke 
bidrar til klimaendringer. Bioenergi har gjennom 
historien vært menneskehetens viktigste 
energiressurs. I dag har forurensende ikke-
fornybare energikilder tatt over denne rollen 
dersom en ser verdens forbruk under ett. Norge 
med sin spredte bosetning og store skogindustri 
har gode forutsetninger for å satse på bioenergi. 
 
Bioenergi er en samlebetegnelse på energi som 
stammer fra biologisk materiale eller biomasse. 
Det vil si alt fra trevirke, metangass fra 
søppelfyllinger, husholdningsavfall til mer 
bearbeidede produkter som biopellets og 
biodiesel. 
 
Vedfyring i husstander og skogindustrien er de 
viktigste brukerne med henholdsvis 5 og 6 TWh. 
Sverige og Finland som har hatt en langt 
sterkere satsing på bioenergi enn Norge og 
dekker i dag henholdsvis 17 og 19 prosent av sitt 
energibehov fra bioenergi. Institutt for skogfag 
ved Norges Landbrukshøgskole har lagd en 
beregning som viser at det er mulig å øke 
bruken av bioenergi i Norge til 30 TWh i løpet av 
få år. 
 
Biomasse fra skogbruket er den 
bioenergiformen som i størst grad brukes i 
Norge i dag. Det vil si ved og avfallsprodukter fra 
skogindustrien. En kan også bruke biomasse fra 
jordbruk enten i form av halm og  husdyrgjødsel 
eller ved at man planter egne energivekster som 
kan høstes inn og brukes i energiproduksjon. 
 
Forbrenning av avfall er også regnet som 
bioenergi og i Norge i dag forbrennes det årlig 
ca. 400 000 tonn avfall. Av dette utnyttes ca. 60 

prosent av produsert varme. På søppelfyllinger 
produseres det metangass fra søppel som 
brytes ned. Gassen kan utnyttes til 
varmeproduksjon. Ved å forbrenne metangass 
oppnås en ekstra miljøgevinst fordi metangass 
er 24 ganger kraftigere klimagass enn 
karbondioksid. 
 
Det finnes og ulike grader av foredling av 
biomasse. I tillegg til å bruke biomassen slik den 
er kan man foredle den til nye og mer 
håndterbare kvaliteter. Et eksempel på dette er 
bruk av pellets som vil si små briketter med 
biobrensel som er presset sammen. Fordelen 
med pellets er at du kan håndtere det nærmest 
som fyringsolje ved å frakte det med tankbiler 
og at man lett kan regulere mengden brensel 
som tilføres en forbrenning. 
 
Fordelen med bioenergi framfor lagerressurser 
som olje, gass og uran er at det er en fornybar 
energikilde. Så lenge uttaket av biomasse ikke 
overstiger den naturlige tilveksten vil tilgangen 
på brensel aldri ta slutt. Dessuten fører ikke bruk 
av bioenergi til forsterket drivhuseffekt. Selv om 
selve forbrenningen av biobrenselet frigjør CO2 
bidrar ikke dette til oppvarming av kloden. 
Biomasse (f.eks. et tre) binder CO2 når det 
vokser. Forbrenning av treet vil bare føre til at 
den samme mengden karbondioksid slippes ut 
som var bundet i treet. Hvis treet hadde ligget 
og råtnet ville det medført de samme 
utslippene. Dette forutsetter selvfølgelig at 
mengden trevirke som taes ut ikke overstiger 
mengden som vokser til.  
 
Utstrakt bruk av bioenergi vil gi mange 
desentraliserte arbeidsplasser i distriktene i 
tilknytting til innsamling av biomasse fra 
treindustrien. Man regner med at 3-5 ganger så 
mange arbeidsplasser vil genereres av bioenergi, 
i forhold til bruk av gass.  
 
De som ikke har pipe: 
Dersom en skal benytte seg av bioenergi 
forutsetter det at en har en pipe, eller er 
tilknyttet et vannbårent varmesystem som kan 
frakte varmen hjem til husstanden. Det er derfor 
ikke alle hus og leiligheter som har muligheter 
til å bruke bioenergi. I mange av disse 
leilighetene kan en installere varmepumper.  
 
Varmepumper fungerer som ”et omvendt 
kjøleskap”. Den suger til seg varmen som finnes 
i luften utenfor huset og bruker denne til å 
varme opp luften inne i huset. Varmepumpen 
gir tre ganger mer varme for den strømmen den 
bruker enn om strømmen hadde blitt brukt i en 
elektrisk ovn. Dette er en svært gunstig løsning 
for oppvarming av hus som bare har elektrisitet 
som oppvarmingsmulighet.  
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Flere tiltak: 
I tillegg til disse to løsningene er det mange 
enkle, tekniske grep som kan gjøres for å 
redusere bruken av energi til oppvarming: 
Nye bygg må bygges for vannbåren varme. Da 
har en flere muligheter for valg av energitype til 
oppvarming. Etterisolering av hus om allerede er 
bygget 
 
Og hva hjelper dette for klimagassutslippene? 
Den elektrisiteten som blir spart inn ved at en 
velger mer fleksible og mer miljøvennlige 
løsninger til oppvarming er en verdigfull ressurs 
som vi kan selge. I Europa er mange land 
avhengige av kullkraft og atomkraft til 
elektrisitetsproduksjon, de har ikke muligheten 
til å bygge ut utslippsfri vannkraft. Dersom 
Norge selger kraft til disse landene og dermed 
erstatter forurensende energiproduksjon vil 
dette gi reduserte utslipp av klimagasser.  
 
20. I hvilken grad fører høye el-priser til økt bruk 
av oljefyring og import av ”skitten energi” fra 
utlandet, og dermed økt utslipp av CO2? 
 
Denne vinteren har strømprisen vært høyere 
enn normalt i Norge. Det har ført med seg en 
stor debatt om hva strømmen burde koste. Det 
har også ført til at vi som bor har hatt et mer 
bevisst forhold til hvor mye strøm vi bruker og 
dermed redusert forbruket.  
 
Natur og Ungdom mener at strømprisen skal 
være høyere enn den har vært i gjennomsnitt de 
siste årene. Prisen må være så høy at det lønner 
seg å gå over til mer miljøvennlige og fleksible 
løsninger. I vinter har det for noen lønnet seg å 
trappe opp oljefyringen, men det har også før til 
at bruk av biobrensel og enerigsparing har 
lønnet seg.  
 
Vi i Norge legger en bevisst strategi for hvordan 
vi skal bli mindre avhengige av strøm til 
oppvarming og satse på å få ned forbruket på 
den måten. For å få til dette kan ikke prisen på 
elektrisitet ikke være for lav. Det er bedre for 
miljøet at vi i ekstremår importerer noe 
elektrisitet eller bruker noe energi fra oljefyr, 
enn at vi bygger ut mer miljøfiendtlig 
kraftproduksjon som vil føre med seg negative 
miljøkonsekvenser. 
 
Dessuten er Norge eksportør av elektrisitet mer 
en halvparten av tiden.  
 
26. Hvordan kan vi både skaffe oss energi fra 
gasskraft og samtidig bidra til reduksjon av de 
globale Co2-utslppene? 
 
I den norske gasskraftdebatten har et av 
argumentene til de som har ønsket å bygge 
gasskraftverk i Norge vært at norsk gasskraft 
kan erstatte forurensende kullkraftverk i Europa. 

Det har vært stor uenighet om dette 
argumentet er riktig. Det har blitt laget flere 
forskningsrapporter for å finne ut om dette 
stemmer. Ingen av disse rapportene har kunnet 
fastslå at gasskraft i Norge vil føre til mindre 
forurensing i Europa, flere av scenarioene har 
derimot vist at utslippene vil øke dersom det 
bygges gasskraftverk i Norge. Alle disse 
utredningene har hatt et kortsiktig  perspektiv 
(10 år) på energiproduksjonen.  
 
Dersom en bygger gasskraftverk i Norge vil dette 
gasskraftverket forurense i ca 30 år. Dersom en 
lager en sammenlikning for 30 år vil 
gasskraftverk trolig komme dårlig ut av 
klimaregnestykket. I dag ligger Norge langt over 
være internasjonale forpliktelser for å redusere 
klimagassutslippene. EU har også forpliktelser 
de skal gjennomføre fram til 2012. Etter denne 
forpliktelsesperioden vil det trolig komme nye, 
og strengere, krav til reduksjon av 
klimagassutslipp i Europa. Det er lite trolig at 
det vil være noen land som ønsker eller har 
mulighet til å basere sin elektrisitetsproduksjon 
på svært forurensende gasskraft. Dersom det 
skal være en teoretisk sjanse for at gasskraftverk 
skal bidra til å redusere utslippene av 
klimagasser forutsetter dette at det i 30 år 
framover vil bli produsert sterkt forurensende 
kullkraft i Europa og at ingen av landene 
forsøker å følge opp sine internasjonale 
forpliktelser. 
 
27. Hvordan ser myndighetene på at vi kjøper 
kraft fra rusiske kjernekraftverk? 
 
I dag kjøper vi indirekte atomkraft fra Russland 
på to måter:  
Vi er i et felles enerigmarked med Finland. 
Finland importerer atomkraft fra Russland. Når 
vi da kjøper energi fra Finnland vil atomkraft 
være en del av den strømmen vi importerer.  
I Finnmark importerer vi vannkraft fra Russland. 
Dette betyr i praksis at vi utvider markedet på 
Kolahalvøya og gjør at det er flere kjøpere til den 
russiske atomkraften der.  
Norske myndigheter forholder seg ikke til denne 
debatten. Myndighetene svarer ofte at det er en 
debatt om vi i det hele tatt importerer, siden det 
er indirekte import. De har ikke vært villige til å 
diskutere løsninger for å få den russiske 
atomkraften bort fra det norske markedet.  
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43. Hva er de aktuelle planene for utbygging av 
gasskraftverk i Norge? 
 
Det er to selskaper som har søkt om konsesjon 
til å bygge gammeldags’, forurensende 
gasskraftverk i Norge. Naturkraft har søkt om  

lov til å bygge to gasskraftverk på Vestlandet, på 
Kollsnes og på Kårstø. Disse gasskraftverkene vil, 
dersom de blir bygd forurense like mye som 600 
000 biler. Industrikraft Midt-Norge har fått 
konsesjon til å bygge et gasskraftverk på Skogn i 
Trøndelag. Dette gasskraftverket vil, dersom det 
bygges, forurense like mye som 600 000 biler 
alene.  
 
Bygging av disse gasskraftverkene har ikke blitt 
satt i gang fordi det ikke har vært lønnsomt, og 
kanskje fordi flere tusen mennesker sa seg 
villige til å bryte lovet for å hindre at 
gasskraftverkene skulle bli bygget i1997.  
I regjeringens grunnlagsdokument, Sem-
erklæringen, står det at det ikke skal gis flere 
konsesjoner til gasskraftverk i Norge.
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Det norske oppvarmingsmarkedet i et  
økonomisk og miljømessig perspektiv
 
Rolf Munch Blaker 
Markedssjef, Statoil 
 
 
15. Hva skjer av forskning på 
oppvarmingsmedier? Hva kan ventes av 
forbedringer de nærmeste årene? 
 
Statoil har forskningsaktivitet gående for bruk 
av trepellets (biopellets) basert på temaer rundt 
brenselsegenskaper og brennerutstyr. Vi kan 
forvente høyere varmeutbytte, mer optimal 
forbrenning, bedre brukerkomfort og mindre 
utslipp i de nærmeste årene. Det er bl.a. i Norge 
forsket frem interessante teknologier også for 
annen biobrenselsoppvarming (flis, briketter og 
organisk avfall). Flere forskningsmiljøer forsøker 
å omdanne biologisk materiale til brensel som 
olje og gass på en økonomisk og miljømessig 
måte, men det må nok innrømmes at mye 
arbeid gjenstår før dette kan introduseres i stor 
skala i markedet. Der man har kommet lengst er 
anvendelse av gass fra avfallsdeponier til 
energiformål og produksjon av bio-etanol samt 
esteriserte bio-oljer til drivstoff for både bensin- 
og dieselmotorer.  
 
Videre satses det på anvendelse av 
videreutviklede varmepumper. Her har CO2 som 
varmemedium (som faktisk er mer miljøvennlig 
enn vanlige varmemedier) interessante 
termodynamiske egenskaper og er i ferd med å 
bli introdusert internasjonalt i varme- og 
kjøleanlegg. Propan (LPG)  som varmemedium i 
varmepumper har også meget interessante 
egenskaper når det gjelder varmepumpers 
effektfaktor. Effektfaktoren er den faktor, som 
tilført elektrisk energi blir forstørret med i 
varmepumpen og kommer ut som varmeenergi. 
Typiske effektfaktorer ligger på ca. 3-4.  
 
Statoil har også en tid hatt en viss aktivitet på å 
undersøke hydrogen som energibærer til boliger 
og yrkesbygg. Selve oppvarmingen  skjer ved å 
benytte tradisjonelle energibærere som 
solfangere og trepellets, mens 
strømforsyningen ser mange for seg kan skje på 
følgende måte: Strøm fra solcellepanel ledes til 
en elektrolysrør, hvor strøm spalter vann til 
hydrogen og oksygen. Hydrogenet ledes inn i et 
lager (for eksempel hydridlager, trykksatt lager 
eller lager av flytende hydrogen). Fra lageret 
føres hydrogen til en brenselscelle som gir 
strøm. En rimeligere måte å lage hydrogen på er 
å trekke hydrogen ut fra naturgass, men da må  
 

 
 
 
 

 
 
karbonet (CO2) tas vare på, dersom det ikke skal 
slippes ut i atmosfæren. Det må dog bemerkes 
at selve fremstillingsprosessen for produksjon 
av hydrogen er energikrevende og det i enkelte 
miljøer stilles spørsmål ved om det kan 
forsvares å benytte fornybar energi til dette 
formål. 
 
Forøvrig foregår det en kontinuerlig 
videreutvikling av egenskaper for fyringsolje og 
gass. Disse energibærere kan gi mindre lokale 
forurensninger enn hva fastbrensler klarer, men 
er dessverre ikke CO2-nøytrale. Ellers kan det 
nevnes at Statoil i oktober 2002 lanserte en ny 
fyringsolje i Norge, som har et svovelinnhold på 
0,005%, som innebærer en reduksjon på 90% av 
svovelutslippene sammenlignet med de vanlige 
fyringsoljene. 
 
19. Hvordan kan norske husholdninger ved valg 
av oppvarmingsløsninger mest effektivt bidra til å 
redusere utslippene av klimagasser? 
 
I Norge står elektrisitet for ca. 70% av 
boligoppvarmingen. Dette er et særegent norsk 
nivå og på grunn av dette vil vi i et normalt 
vannkraftår ha et netto importbehov av 
elektrisitet på 5-8 TWh, som tilsvarer ca. 6% av 
forbruket. De land vi importerer elektrisitet fra 
har en relativ høy andel av 
elektrisitetsproduksjonen basert på kullkraft. 
Dette gjelder i første rekke Danmark, Tyskland 
og Polen. 
 
Andelen elektrisitet fra kullkraft i land hvor 
Norge importerer elektrisitet fra: 
Danmark 52% 
Tyskland 50% 
Storbritannia 29% 
Nederland 22% 
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Marginalforbruket av elektrisitet i Norge vil 
derfor ofte komme fra importert kullkraft. 
 
Det viktigste bidrag for norske husholdninger til 
å redusere utslipp av klimagasser er derfor i 
dagens situasjon å redusere forbruket av strøm, 
og dernest fyringsolje og parafin. Dette kan best 
gjøres på følgende måter: 
 
-Vannbåren oppvarming 
Ved bygging av nye boliger og renovering av 
eksisterende må det velges vannbåren 
oppvarming og ikke elektriske panelovner og 
varmekabler som hovedoppvarming. Som 
energibærer bør man fortrinnsvis velge kilder, 
som er CO2-nøytrale eller har et lavt CO2-utslipp. 
Dette gjelder eksempelvis trepellets (biovarme), 
varmepumper, sol og geometrisk varme, og 
eventuelt gass. 
 
Det er også verdt og merke seg at CO2-
utslippene fra vannbåren oppvarming basert på 
fyringsolje og gass utgjør ca 1/3 av tilsvarende 
varmemengde fra strøm produsert i et 
kullkraftverk. På denne måten vil økt forbruk av 
fyringsolje også medføre reduserte utslipp av 
klimagasser. 
 
Regjeringen har i vinter innført begrensede 
støtteordninger til privatpersoner på inntil kr 
5.000 for kjøp av varmepumpe og for 
pelletskamin.  
 
Andelen nye eneboliger med vannbåren 
oppvarming er sterkt økende i Norge, fra 11,2% i 
1997 til 36,6% i 2002. 
 
-Punktoppvarming 
Benytte punktoppvarming med pelletskamin 
og/eller vedovn for på den måten å få redusert 
strømforbruket. Vedfyring medfører 
partikkelutslipp men er CO2-nøytral. De nevnte 
støtteordninger gjelder også for kjøp av 
pelletskamin. 
 
For øvrig vil parafinfyring i kamin også redusere 
CO2-utslippene sammenlignet med importert 
kullkraft. Likeså LPG-fyring i gasspeis. 
 
-Redusere strømforbruket 
Bevisst gå inn for å redusere forbruket ved 
ENØK-tiltak og/eller sparing. 
 
20. I hvilken grad fører høye el.priser til økt bruk 
av oljefyring og import av ”skitten” energi fra 
utlandet og dermed økt utslipp av CO2? 
 
Høye el-priser i Norge vil være en konsekvens av 
knapphet på vannkraft, som medfører økt 
import av strøm. En stor del av denne importen 
vil være kullkraft, som har store CO2-utslipp pr. 
kWh. En slik situasjon vil derfor bidra til å øke 
det totale CO2-utslippet. 

Norge er ikke lenger selvforsynt med elektrisitet. 
I et normalår er vi avhengig av import, i tørrår 
må vi importere enda mer strøm og i tørrår med 
kalde perioder vil knappheten på strøm øke 
ennå mer. For at vi skal få likevekt mellom tilbud 
og etterspørsel vil prisen på elektrisitet øke. 
Dette fører til økt import av kullkraft til Norge.  
 
Høye el-priser vil også medføre en vridning av 
energiforbruket til andre og billigere 
energibærere, som i første rekke vil være ved, 
fyringsolje og parafin. CO2-utslippene fra bruk 
av fyringsolje i private sentralvarmeanlegg og 
bruk av parafinkamin, utgjør ca. 1/3 av 
utslippene fra kullkraftverk. Men sammenlignet 
med elektrisitet fra vannkraft vil jo oljefyring 
medføre en økning av CO2-utslippene.  
 
Ca. 200.000 norske boliger har 
sentralvarmeanlegg (vannbåren oppvarming) 
med mulighet til å benytte både elektrisitet og 
fyringsolje. De aller fleste av disse boligene har i 
høst gått over til fyringsolje på grunn av de høye 
strømprisene. Dette har medført at det totale 
salget av fyringsolje i perioden oktober-
desember 2002 var 59% høyere enn tilsvarende 
periode i 2001. Dette har i sin tur medført lavere 
CO2-utslipp enn om oppvarmingen skulle vært 
basert på strøm fra importert kullkraft. Kullkraft 
gir ca. 3 ganger så høye utslipp av CO2 som 
fyringsolje brukt direkte til oppvarming i 
sentralvarmeanlegg. I tillegg er de aller fleste av 
landets 350-400.000 parafinkaminer satt i 
virksomhet, som har medført at 
parafinforbruket i 4. kvartal 2002 økte med 35%. 
 
Forbruket av ved har også økt betydelig. Dette 
har en positiv innvirkning på utslipp av CO2 i 
Norge. 
 
Som tidligere nevnt har regjeringen, for å 
kompensere noe på de negative konsekvensene 
ved de økede strømprisene, i vinter innført 
støtteordninger på inntil kr. 5.000 til 
privatpersoner for kjøp av varmepumpe eller 
pelletskamin. 
 
26. Hvordan kan vi skaffe oss energi fra gasskraft 
og samtidig bidra til reduksjon av de globale CO2-
utslippene? 
 
Til nå er all naturgass fra norsk sokkel blitt 
eksportert til utlandet hvor en stor andel går til 
strømproduksjon og oppvarming. Ved å bygge 
gasskraftverk i Norge vil vi i første omgang 
redusere behovet for import av elektrisitet, som 
i stor grad er basert på kullkraft. Dette vil kunne 
bidra til å redusere de globale CO2-utslippene. 
Elektrisitet produsert i et konvensjonelt 
gasskraftverk slipper ut minst halvparten CO2 pr. 
kWh sammenlignet med strøm fra et 
kullkraftverk. 
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Denne effekten vil bli ytterligere forsterket ved 
økt vannbåren oppvarming i Norge (i stedet for 
elektriske panelovner) med i første rekke 
fornybare energibærere som trepellets og 
varmepumper, men også fyringsolje og gass 
(LPG).  
 
Gjennom en fornuftig utvikling av gasskraftverk 
og satsing på vannbåren oppvarming med 
trepellets og varmepumper som energibærere 
vil vi i Norge kunne skape et eksportprodukt for 
foredlet energi, som kan erstatte kullkraft i 
utlandet. 
 
Teknologiutvalget har konkludert med at 
økonomisk og teknologisk forsvarlige løsninger 
for CO2-håndtering fra gasskraftverk først er 
tilgjengelig om 10-15 år. 
 
43. Hva er de aktuelle planene for utbygging av 
gasskraftverk i Norge? 
 
Pr februar 2003 foreligger det 3 konsesjoner for 
bygging av konvensjonelle gasskraftverk i Norge 
uten CO2-håndtering: 
 
-Kårstø (400 MW, ca. 3 TWh pr. år).  
-Kolsnes (400 MW, ca. 3 TWh pr. år).  
-Skogn (800MW, ca. 6 TWh pr. år).  
 
Naturkraft er konsesjonsinnehaver for Kårstø og 
Kolsnes, mens Industrikraft Midt-Norge har 
Skogn.  
Samlet representerer disse 3 gasskraftverkene 
en elektrisitetsproduksjon (ca. 12 TWh pr. år), 
som tilsvarer ca. 10% av den norske 
produksjonen. 
Tiden fra beslutning om byggestart til et 
gasskraftverk er ferdig tar ca. 3 år. Det forventes 
nå ikke at et eller flere av disse gasskraftverkene 
kan stå ferdige før i 2007.  
 

Årsaken til at disse gasskraftverkene ikke er 
realisert og er i drift, skyldes at strømprisene i et 
normalår er for lave til å gi tilfredsstillende 
avkastning på investert kapital. Det er 
nødvendig med en el.pris på ca. 20-25 øre/kWh  
for at disse investeringene vil gi tilstrekkelig 
lønnsomhet. De siste 5 årene har 
årsgjennomsnittet vært i området 10-20 
øre/kWh. Ved årsskiftet 2002/03 utgjorde det 
høyest registrerte ukegjennomsnittet 75 
øre/kWh (uke 2-2003). 
Naturkraft har fått innvilget forlengelse av sine 
konsesjoner for Kårstø og Kolsnes til 2007. 
 
Statoil har vurdert muligheten av å bygge 
gasskraftverk på Tjeldbergodden og har 
dessuten analysert mulighetene for et 
gasskraftverk på Mongstad. Dette fordi 
gasskraftverk på disse lokasjonene kan gi 
integrasjonsgevinster bl.a. på miljøsiden 
gjennom høyere energieffektivitet, ved at 
varmen fra el-prosessen, som er et biprodukt, 
blir utnyttet til oppvarmingsformål. 
Høstens og vinterens ekstremt høye strømpriser 
har satt ekstra fokus på bygging av 
gasskraftverk, og det er også betydelig større 
politisk interesse og vilje for å øke vår 
elektrisitetsproduksjon på denne måten. 
Gjennomførte meningsmålinger blant 
befolkningen i januar 2003 viser at 55% er 
direkte for bygging av gasskraftverk, mens 20% 
er mot. 
 
Det er imidlertid ikke tatt noen beslutning om 
bygging av noen av de nevnte gasskraftverkene 
på Kårstø, Kolsnes og Skogn. 
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Oppvarming av boliger - Politikerne har feil fokus!
 
 
Lars Myhre  
Forsker, Norges byggforskningsinstitutt 
 
Før jeg besvarer spørsmålene, vil jeg komme 
med noen kommentarer til den pågående 
energidebatten i Norge. Jeg mener at det 
fokuseres for mye på energiproduserende tiltak 
og hva slags energikilde vi skal bruke til 
oppvarmingsformål. Det legges altfor liten vekt 
på energieffektive løsninger som bidrar til å 
redusere det samlede behovet for energi og 
elektrisitet i bygninger. Det er den totale 
energibruken som er viktig, ikke bare 
oppvarmingsdelen.  
 
All energibruk medfører i praksis en eller annen 
form for miljøbelastning. Det finnes ingen 
miljøvennlig energikilde. Den mest 
miljøvennlige energien er den som ikke brukes! 
Mange av de fornybare energikildene medfører 
en betydelig miljøbelastning. Det er derfor 
uheldig når myndighetene og statsforetaket 
Enova, som skal lede energiomleggingen her i 
landet, påstår at en kWh spart energi er like mye 
verdt som en kWh fornybar energi. Den sparte 
kWh burde vært mye mer verdt!  
 
Bygningskroppen har en levetid på opp mot 100 
år. Levetiden er til sammenligning betydelig 
kortere for de fleste tekniske installasjoner. Den 
lange levetiden til bygninger gjør at valgene vi 
tar i dag, får konsekvenser i mangfoldige tiår 
framover. Om vi i dag, i forbindelse med 
nybygging eller rehabilitering, velger en 
bygningsteknisk løsning med dårlige 
energiegenskaper, så drar vi denne dårlige 
løsningen med oss i 50 til 100 år framover. Det 
er derfor særdeles viktig å velge de mest 
energieffektive løsningene når vi først skal gjøre 
noe med bygningskroppen. 
 
Energiforbruket i boliger fordeler seg grovt på de 
tre postene: ”Varmt tappevann”, ”Belysning, 
elektrisk utstyr og apparater” og 
”Romoppvarming”. 
 
Energiforbruket til varmt tappevann utgjør 
rundt 4.000 kWh/år som et gjennomsnitt for 
alle husholdninger, men kan variere mye fra en 
husholdning til en annen avhengig av antall 
personen i husholdningen og deres bruksvaner. 
Særlig avgjørende er det hvor mye de dusjer og 
bader. Varmtvannsforbruket kan reduseres ved 
å bruke vannbesparende sanitærløsninger og 
tappearmaturer. Sparedusj er en velkjent 
løsning.  

 
 
 

 
 
Belysning og elektriske apparater avgir mye 
varme. Dette interne varmetilskuddet bidrar til å 
dekke oppvarmingsbehovet i boligen. Men i 
deler av året, når boligen ikke har noe 
oppvarmingsbehov, vil varmebelastningen være 
overskuddsvarme som kan føre til 
overtemperatur og redusert komfort i boligen. 
For en middels stor enebolig kan det som et 
snitt antas at energiforbruket til belysning, 
elektriske apparater og utstyr ligger rundt 7000-
8000 kWh. Bruk av energieffektive hvite- og 
brunevarer (A-klasse) og installasjon av 
automatiske styringssystemer for 
belysningsanlegget vil redusere 
elektrisitetsbehovet til belysning og elektrisk 
utstyr. 
 
Romoppvarming er netto varmebehov for å 
opprettholde ønsket innetemperatur når 
solinnstråling og interne varmetilskudd 
(belysning, ustyr, apparater og personvarme) er 
trukket fra. Boligen taper varme gjennom 
transmisjon, ventilasjon og infiltrasjon (i tillegg 
til det varme vannet som sendes i avløpet).  
 
Transmisjonsvarmetapet er varmetapet 
gjennom vegger, golv, tak, vinduer og dører. 
Dette varmetapet kan reduseres betraktelig ved 
å øke isolasjonstykkelsen og ved å velge bedre 
vinduer og dører. 
Ventilasjonsvarmetapet er varmen som skal til 
for å varme opp friskluften som tilføres 
bygningen gjennom ventilasjonsanlegget. Ved å 
gjenvinne varmen i avtrekksluften kan vi 
redusere ventilasjonsvarmetapet med opptil 70-
80 %. 
 
Infiltrasjonsvarmetapet er varmetapet på grunn 
av luftlekkasjer, samt utilsiktet lufting gjennom 
åpne vinduer og dører. En tett bygningskropp 
kan redusere infiltrasjonsvarmetapet med 2000 
- 3000 kWh i året. Det er viktig å påpeke at en 
tett bygningskropp ikke fører til dårligere 
inneklima i boligen. Moderne boliger skal nemlig 
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ha et eget ventilasjonsanlegg som sikrer en 
tilstrekkelig frisklufttilførsel til boligen. 
 
Behovet for romoppvarming reduseres 
betraktelig ved å isolere konstruksjonene bedre 
enn det som er vanlig i dag. Figuren under viser 
beregnet årlig oppvarmingsbehov i en middels 
stor enebolig (163 BTA) for tre ulike 
energistandarder: 
 
Typisk energistandard for boliger oppført på 
1970-tallet,  
Dagens kravnivå i byggeforskriften (Tekniske 
forskrifter 1997) 
Lavenergibolig med bedre varmeisolering og 
effektiv varmegjenvinning av ventilasjonsluften. 
 
Beregningene er gjort for Oslo-klima som er 
representativt som et gjennomsnitt for hele 
boligmassen. Det antas samme 
varmtvannsbehov (4.000 kWh) og energiforbruk 
til belysning og elektrisk utstyr (8.100 kWh) for 
de tre løsningene. Det årlige 
romoppvarmingsbehovet for å holde 22 oC 
innetemperatur er 25.000 kWh for 70-
tallsløsningen, 14.800 kWh for løsningen i 
henhold til kravene i dagens byggeforskrifter, og 
bare 6.500 kWh for lavenergiløsningen.  
 
Det må bemerkes at lavenergiløsningen som er 
brukt i eksempelet ikke er noen 
”ekstremløsning”. Det er fullt mulig å redusere 
oppvarmingsbehovet ytterligere ved å velge 
enda bedre løsninger. Men samtidig er det en 
grense for hvor langt ned det er fornuftig å gå 
uten å se på den øvrige energibruken i 
bygninger. Det framgår jo av figuren at varmt 
forbruksvann antas å utgjøre rundt 4.000 kWh, 
og belysning og elektriske apparater mer enn 
8.000 kWh. Det bør gjøres noe med disse to 
forbrukspostene før det vil være naturlig å gå 
videre med tiltak for å redusere 
oppvarmingsbehovet ytterligere.  
 
Figur: Beregnet årlig energibehov i en middels 

stor enebolig i Osloklima for tre 
energistandarder: typisk for boliger oppført på 

midten av 1970-tallet, bolig oppført etter 
minimumskravene i dagens byggeforskrifter, og 
lavenergibolig med forbedret varmeisolasjon og 
høyeffektiv varmegjenvinning av 
ventilasjonsluften. 
 
1.Hvilke alternativer for oppvarming er best i dag 
og om 10-20 år mht type bolig og geografisk 
beliggenhet, eksisterende bygg og for nybygg 
 
De samme kravene bør stilles til en 
oppvarmingsløsning i dag som om 10-20 år. 
Foruten krav til økonomisk lønnsomhet og 
miljøegenskaper, bør kravene også omfatte: 
 
god driftssikkerhet og minimalt behov for 
ettersyn og vedlikehold 
lavt energibehov 
lave energi- og driftskostnader, 
god temperaturregulering og mulighet for 
individuell styring av temperaturen i hvert 
enkelt rom, 
god varmekomfort for brukerne 
 
Type bolig  
Et miljøriktig oppvarmingsanlegg basert på 
fornybare energikilder medfører normalt store 
investeringskostnader. Mye av dette vil være 
grunnkostnader knyttet til energisentralen, og 
lønnsomheten til investeringen bedres jo større 
energibehovet er. På grunn av dette kan det 
være lettere å oppnå lønnsomhet for 
miljøriktige energikilder i store bygg enn i 
småhus. 
 
Geografisk beliggenhet 
Klimaet og oppvarmingsbehovet varierer veldig i 
Norge, fra de milde kyststrøkene på Sør- og 
Vestlandet, til de kalde innlandsstrøkene på 
Østlandet og i Nord-Norge. I de kaldeste delene 
av landet med stort oppvarmingsbehov vil det 
være mer lønnsomt å installere varmeanlegg 
som kan utnytte fornybare energikilder. Klimaet 
kan også påvirke valg av energikilde og 
energiløsning. Varmepumper som henter varme 
fra uteluften kan være gunstige i milde strøk 
hvor det ikke er så kaldt i fyringssesongen, mens 
slike varmepumper er lite egnet i kalde strøk av 
landet. 
 
Nye boliger 
I vurderingen av oppvarmingsløsninger bør det 
skilles klart mellom nye og eksisterende boliger. 
I nye boliger har man alle muligheter til å velge 
de mest energieffektive løsningene og senke 
oppvarmingsbehovet til et minimum. 
Mesteparten av året vil varmetilskuddet fra 
solstråling, personer, belysning og elektrisk 
utstyr være tilstrekkelig til å holde en god 
innetemperatur i boligen. Kun i de kaldeste 
periodene vil det være behov for noe 
tilskuddsvarme fra for eksempel små, elektriske 

Beregnet energibehov i en middels stor enebolig for 
ulike energistandarder
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varmeovner eller en liten, rentbrennende 
pelletskamin eller vedovn.  
 
Det må presiseres at de energieffektive 
løsningene i et lavenergiboliger ikke skal gå på 
bekostning av inneklimaet eller 
varmekomforten for brukerne. Snarere tvert om; 
inneklimaet og varmekomforten vil heller være 
bedre i slike energieffektive lavenergiboliger enn 
det som er vanlig for nye boliger i dag.  
 
Eksisterende boliger 
I eksisterende boliger vil det være vanskeligere å 
oppnå et så lavt varmetap som for nye boliger. 
Man må derfor akseptere et høyere 
oppvarmingsbehov og heller satse på å dekke 
dette behovet på en så gunstig måte som mulig. 
Vannbåren lavtemperaturvarme (golv-, tak- eller 
veggvarme) er her fordelaktig ved at vannet kan 
varmes opp ved hjelp av fornybare og 
miljøriktige energikilder. Slik 
lavtemperaturvarme vil også høyne 
varmekomforten for brukerne. Installasjon av 
vannbåren varme vil medføre betydelige 
investeringskostnader, men om installasjonen 
utføres i forbindelse med større 
oppgraderingsarbeider som likevel skal 
gjennomføres, kan den totaløkonomiske 
lønnsomheten bedres. Luftoppvarming 
(luft/luft-varmepumper) og punktvarmekilder 
(rentbrennende pelletskaminer) er også 
interessante alternativer i eksisterende boliger, 
selv om disse løsningene normalt bare vil kunne 
dekke en begrenset andel av det samlede 
varmebehovet i boligen og ikke gi den samme 
varmekomforten som vannbåren 
lavtemperaturvarme. 
 
2. Hvorfor bygges det ikke flere ”superisolerte 
hus”? 
 
I Tyskland, Østerrike og Sveits er det oppført 
mange boliger med såkalt Passivhus-standard. 
Med dette menes at husene er særdeles godt 
isolert og har et årlig oppvarmingsbehov på 
under 15 kWh per kvadratmeter, eller en tidel av 
hva som er vanlig i norske boliger. Husene er 
faktisk så godt isolert at varmetilskuddet fra 
solstråling, personer, belysning og elektrisk 
utstyr er tilstrekkelig til å dekke 
oppvarmingsbehovet. Husene behøver derfor 
ikke et eget aktivt oppvarmingsanlegg og sparer 
kostnadene til dette. Utenfor Göteborg i Sverige 
er det nylig oppført flere rekkehus med 
Passivhus-standard. Det samlede 
energiforbruket det første året er målt til omlag 
6000 kWh for hvert rekkehus, eller omtrent 50 
kWh per kvadratmeter. Dette inkluderer 
energiforbruket til varmt tappevann, belysning 
og elektrisk utstyr. 
 
I Norge er det nå flere demonstrasjonsprosjekter 
på gang med mål om å bygge energieffektive 

boliger med halvert energibehov. Målsetningen 
er at boligprodusentene i framtiden skal kunne 
tilby slike lavenergiboliger i sitt standardutvalg, 
slik at kjøperne får en mulighet til å velge bedre 
energikvalitet dersom de ønsker dette.  
 
Grunnen til at det hittil ikke har vært noen 
interesse for superisolerte ”passiv-hus” i Norge, 
tror jeg skyldes liten oppmerksomhet omkring 
temaet energibruk i bygninger. Vi har hatt 
rikelig tilgang på billig vannkraft og vi har store 
olje- og gassressurser i Nordsjøen. Vi er en 
energiproduserende nasjon, og dette mener jeg 
har påvirket vår holdning til bruken av energi.  
 
Jeg vil påstå at den generelle energi- og 
miljøbevissthet er relativt lav i befolkningen. 
Energiegenskaper har ikke vært etterspurt i 
forbindelse med kjøp og salg av boliger. Den 
manglede etterspørselen etter miljøriktige 
lavenergihus har medført at bygningsbransjen 
ikke har kunnet bygge opp kompetanse på dette 
området. Myndighetene har også vært passive 
og ikke gjort noe betydningsfullt for å påvirke 
energibruken i boligmassen. Det er bare å håpe 
at de høye strømprisene vi har opplevd den siste 
tiden fører til større oppmerksomhet omkring 
temaet energibruk i boliger og bidrar til en mer 
miljøriktig energibruk i nye og eksisterende 
boliger. 
 
5. I hvilken grad vil ENØK-tiltak påvirke 
fremtidens boligbygging? 
 
Jeg kan ikke gi noe eksakt svar på dette 
spørsmålet, all den tid dette dreier seg om 
spådommer om framtiden. Men jeg tror at 
politikerne og myndighetene vil spille en meget 
sentral rolle, og at det i stor grad vil være dem 
som avgjør hvor viktig enøk-tiltak blir i 
framtiden.  
 
Gjennom avgiftspolitikken styrer politikerne den 
prisen forbrukerne må betale for energi og 
elektrisitet. Høyere avgifter fører til høyere 
energipriser og bedre lønnsomhet for enøk-
tiltak. Samtidig er det stor politisk motstand 
mot høyere energiavgifter. Tidligere forsøk på å 
introdusere et mer miljøriktig skatte- og 
avgiftssystem har vært mislykket (bl.a. forslaget 
om ”Grønn skatt”). 
 
Politikerne styrer hvor mye penger som 
kanaliseres tilbake til boligsektoren i form av 
tilskudd og låneordninger for enøk-tiltak. Jeg 
tror ikke at vi får en omfattende enøk-aktivitet i 
boligmassen uten at myndighetene bidrar med 
betydelige midler i form av ulike 
støtteordninger. Det er bare å se på den store 
pågangen det har vært til Enova etter at det 
nylig ble åpnet for 20% offentlig støtte til 
installasjon av varmepumper, pelletskaminer og 
styringssystemer. Myndighetene krever årlig inn 
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mangfoldige milliarder kroner fra boligeierne i 
form av energiavgifter og moms på energi. Jeg 
mener det burde være mulig å kanalisere en 
betydelig del av disse midlene tilbake til 
boligeierne i form av støtte- og låneordninger til 
enøk-tiltak. 
 
Det er videre viktig at myndighetene gir mer 
midler til energiforskning, utvikling og utprøving 
av ny energiteknologi. Myndighetene bør også 
bidra med finansiering til informasjons og 
opplæringsvirksomhet, samt 
kunnskapsspredning og 
kompetanseoppbygging i bransjen. Og sist, men 
ikke minst, gjennom forskriftskravene styrer 
myndighetene energistandarden i nye boliger. 
Jeg mener det er behov for strengere energikrav 
i forskriften, og jeg tror at dette også vil ”smitte” 
over på det som gjøres i eksisterende boliger i 
forbindelse med utbedringer og 
ombyggingsarbeider. 
 
40. I dag står det ikke et eneste ord i 
byggeforskriftene om krav til oppvarmingskilder. 
Hva blir gjort for å få krav til mer enn en 
oppvarmingskilde inn i byggeforskriftene? 
 
Tekniske forskrifter under Plan og bygningsloven 
stiller krav til energibruk i nye boliger. Kravene 
regulerer bare oppvarmingsbehovet i 
bygningene. Forskriften stiller ikke krav til f.eks. 
belysning, elektrisk utstyr og apparater, varmt 
tappevann og kjøling. Forskriften stiller heller 
ikke krav til type oppvarmingsanlegg eller hva 
slags eller hvor mange energikilder som skal 
kunne benyttes til oppvarmingsformål.  
 
Det er nå satt i gang et arbeid med å revidere 
energikravene i forskriften. Det foreligger ennå 
ikke noe forslag til nye krav, men det ligger an til 
en viss skjerping av kravene til isolasjonsverdien 
for vinduer. Det vurderes også å åpne for noe 
”teknisk bytte” for å premiere bruk av fornybare 
og miljøriktige energikilder. Med teknisk bytte 
menes at det kan stilles svakere krav til f.eks. 
varmeisolering dersom boligen kan varmes opp 
ved hjelp av fornybare energikilder eller det er 
mer enn en oppvarmingskilde.  
 
Dersom man går inn for en slik mulighet bør det 
kreves en minstestandard på 
bygningskonstruksjonen. Jeg mener at slik 
teknisk bytte kan være uheldig ved at det gir et 
feil signal til markedet. Tankegangen bak er jo at 
dersom det velges en bedre energistandard på 
et område, så skal man kunne redusere 
standarden på et annet område. Forskriften 
signaliserer dermed at det ikke er behov for å 
velge bedre løsninger og oppnå et bedre 
sluttresultatet enn det forskriften krever. 
Enkelte andre land i Europa har erfaringer med 
slik teknisk bytte med premiering av bruk av 
fornybare energikilder. Erfaringene tyder på 

ordningene fører til en svekket utvikling i den 
bygningstekniske standarden. Hvis 
myndighetene ønsker å stimulere til økt bruk av 
fornybare energikilder og energifleksible 
løsninger, så bør de gjøre dette på andre måter 
enn ved å svekke kravene til den 
bygningstekniske standarden.  
 
41. Hva vil skje med myndighetenes krav til 
oppvarmingsløsninger hvis/når byggeforskriftene 
blir tilpasset EU-reglene? 
 
EU vedtok i desember 2002 et nytt direktiv på 
energibruk i bygninger. Direktivet vil også bli 
gjeldende i EØS-landet Norge. Jeg tror ikke at 
dette direktivet vil påvirke oss så mye når det 
gjelder valg av oppvarmingsløsning. Jeg tror det 
får større betydning på andre områder. 
 
Direktivet fokuserer på samlet energibehov og 
løsninger som bidrar til å redusere det samlede 
energi- og elektrisitetsbehovet bygninger. 
Miljøgevinsten ved valg av oppvarmingsanlegg 
som kan utnytte fornybare energikilder må ses 
opp mot miljøgevinsten knyttet til andre 
energitiltak (f.eks. redusert varmetap, utnyttelse 
av solenergi, redusert kjølebehov, redusert 
elektrisitetsbehov til belysning og elektrisk 
utstyr etc.) 
 
Direktivet angir ikke selve kravnivået, men bare 
hva som skal tas med i vurderingen av 
energibruken i nye bygninger. Det er opp til 
hvert enkelt land å fastsette kravnivået (hvor 
godt isolert skal husene være, hvor høyt samlet 
energibehov skal tillates osv.). Ved at direktivet 
”tvinger” oss til å vurdere samlet energibehov, 
vil det forhåpentligvis også bidra til at vi i større 
grad retter oppmerksomhetene mot 
energikrevende utstyr og installasjoner som vi 
ikke bryr oss så mye om i dag. Spesielt for 
næringsbygg er disse andre energipostene 
særdeles viktige, men også i boliger utgjør varmt 
tappevann, belysning og elektriske apparater en 
stadig økende andel av det samlede 
energiforbruket.
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Energiforbruket kan reduseres vesentlig 
Vi har kunnskaper og teknologier - trenger vilje og evne til omstilling
 
 
Hans Otto Haaland 
Rådgiver, Norges forskningsråd 
 
 
14. Forskes det på nye energiformer og -bærere 
som ennå ikke er tatt i bruk - for eksempel 
hydrogen? Er det noe som ser lovende ut 
fremover? 
 
Det finnes en rekke lovende teknologier for 
oppvarming som ennå ikke er tatt i alminnelig 
bruk, men som alle er kommersielt tilgjengelig i 
dag:  
-Varmepumper som populært sies å virke som 
omvendte kjøleskap. De trekker varme fra luft, 
vann og jord ved å senke temperaturen med 
noen grader. Denne energien brukes så til 
romoppvarming ved at luften eller 
bygningskonstruksjonene, vanligvis gulv eller 
radiatorer, tilføres denne energien.  
-Solvarme som kan være passiv ved at energien 
for eksempel slippes gjennom ”smarte vinduer”, 
lagres i bygningskonstruksjonen og varmer opp 
innelufta. Den kan også være aktiv ved at en 
samler energien i solfangere og fører den inn i 
bygningene.  
-Biopellets er biomasse som er sammenpresset i 
så små biter (kan ligne på kraftfor) at de kan 
håndteres som fyringsolje og derfor brukes på 
samme måte. Kombinert med rentbrennende 
spesialovner, er dette et miljøvennlig alternativ. 
-Propangass som vi alle kjenner, transporteres til 
forbrukerne hvor den lagres i tanker som gjerne 
er nedgravd. 
-Naturgass distribueres noen steder i Norge i 
enkle rørsystem inn i boligene. Både propan og 
naturgass brukes til oppvarming, tappevann og 
matlaging. 
 
Det er mange grunner til at disse teknologien 
ikke har vært tatt i bruk, men det arbeides nå i 
mange forsknings- og utviklingsprosjekter for å 
gjøre disse billigere, enklere, mer driftssikre og 
mer tilgjengelige som oppvarmingskilder.  
 
Hydrogen er veldig i vinden nå og 
”hydrogensamfunnet” omtales av mange som 
det som vil fjerne alle energi- og miljøproblemer 
i fremtiden. Tanken ble lansert av Jules Verne 
allerede i  1874 og var i bruk i tidligere 
generasjoners motordrevne kjøretøy. 
Petroleumsbaserte drivstoff konkurrerte ut 
Hydrogen. Det forskes enormt mye på hydrogen 
i mange land og dette er en langsiktig satsing 
hvor det er mange og store utfordringer på flere 
felter som produksjon, lagring, transport eller 
distribusjon av hydrogen. Dette er ikke spesielt  

 
 
betydningsfullt for oppvarming, men vil først 
komme i transport, som lagring i alenestående 
energiforsyning på øyer og som 
utjevningsmedium i større energisystemer. 
 
Det er blitt lagt merke til at President Bush i sin 
tale om ”rikets tilstand” nylig, annonserte en 
storstilt satsing på feltet. Dette kan vises seg 
avgjørende for hvor fort utviklingen vil gå på 
grunn av USA’s evne og mulighet til storstilt 
forskningsinnsats. 
 
Vindkraft er forskningstema, men ikke spesielt 
aktuelt for oppvarming om omtales derfor ikke 
her. 
”Saltkraft”  er en interessant og ny måte hvor en 
lager kraft ved å utnytte de kjemiske forskjellene 
i ferskvann og saltvann. Heller ikke det er 
spesielt relevant her.  
 
15. Hva skjer av forskning på 
oppvarmingsmedier? Hva kan forventes av 
forbedringer de nærmeste årene? (Varmelagring, 
pellets, varmepumper, vindkraft etc) 
 
Som sagt ovenfor har alternative 
oppvarmingsmåter vært tilgjengelig lenge, men 
ikke blitt tatt i alminnelig bruk. Dette skyldes at 
elektrisk oppvarming har vært et særdeles godt 
alternativ i Norge de siste 40 årene. Den har 
vært billig, lettvint og gitt god komfort. Den har 
også vært oppfattet som naturvennlig på grunn 
av vannkraften. Knappheten på elektrisitet i 
Skandinavia, som denne vinteren har vist, gjør at 
alternativene kan bli mer konkurransedyktige.  
 
Flere av alternativene trenger fortsatt 
forbedringer og de viktigste det arbeides med 
er: 
For Pellets er det behov for driftsforbedringer. Å 
konkurrere med elektrisitet i enkelhet er en 



Teknologirådets lekfolkskonferanse om oppvarming av boliger, 14-17. februar 2003                                                                                                                                   

 35

utfordring. Hele systemet må fungere 
tilfredstillende og uten avbrudd. Pellets må være 
lett og stabilt tilgjengelig, transporten til 
forbrukstedet og matingen av ovnene må virke 
når det trengs. Selve ovnen må ha 
tilfredstillende regulering og driftsstabilitet og 
service og reservedeler må finnes. Håndtering av 
aske er siste ledd i en kjede som må fungere 
uten store problemer. 
 
Varmepumper er velprøvd teknologi som 
fungerer tilfredstillende forutsatt at de 
dimensjoneres og installeres riktig. For mange 
formål er økonomien fortsatt ikke god nok. Med 
utsikt til høyere elektrisitetspriser vil bruken bli 
mer aktuell og da kan en forvente utvikling av 
teknologien som gir kostnadsreduksjoner og nye 
varianter som passer bedre for større 
anvendelser i Norge. Miljømessig er 
kjølemediene et stort problem og utvikling av 
nye systemer med miljøvennlige kjølevesker vil 
komme. I Norge er utviklingen av pumper med 
CO2 veldig lovende og allerede på markedet i 
Japan. Det forskes i Norge også på helt nye 
prinsipper som kan øke effekten om vinteren 
når behovet er størst. De fleste 
varmepumpesystemene kan virke som 
kjølesystemer om sommeren. Dette kan være en 
fordel for komforten for mange, men er en 
energimessig ”hake” ved større utbredelse av 
varmepumper. Tilgjengelig teknologi vil gi nye 
behov og en større eller mindre del av det en 
sparer om vinteren vil forsvinne i økt forbruk om 
sommeren. 
 
Solvarme. Også på dette teknologifeltet er 
driftforbedringer en stor utfordring som vil 
komme med økt utbredelse og erfaring. 
Klimapåkjenningene er spesielt store her i 
landet. Det er også her behov for 
kostnadsreduksjoner. Standardiserte løsninger 
vil hjelpe på både kostnadene og 
driftsforbedringer, men krever på den annen 
side større salg enn de hittil har hatt.  
 
Varmesystemer som kan utnytte flere typer 
energi som solvarme, bioenergi, fjernvarme og 
andre, er et viktig forskningstema og en 
forutsetning for stor utbredelse. 
Varmelagring blir viktigere spesielt ved bruk av 
soldvarme. Dette forskes det ikke spesielt mye 
på. 
 
16. Hvordan jobbes det mot hensiktsmessige, 
standardiserte løsninger, og tenkes det 
kompetanseutvikling hos fagfolk samtidig? Med 
fagfolk menes også håndverkere. 
 
En del av  de statlige forskningsmidlene som 
Forskningsfrådet bevilger til prosjekter, avsettes 
til  kompetansespredning ved prosjektenes slutt. 
Dette gjør at den kunnskapen som forskes frem 
blir spredt ut til de som skal bruke den.  

 
Kompetanseutvikling av fagfolk er imidlertid 
først og fremst et ansvar for bransjeforeningene 
og faglige foreninger. Disse arrangerer 
kontinuerlig faglige kurs og konferanser for de 
som prosjekterer bygg, og som derfor 
oppdateres kontinuerlig  basert på ny kunnskap 
fra forskning og utviklingsprosjekter.  
Håndverkere oppdateres også på kurs, 
konferanser og gjennom opplæring på egne 
fagskoler, som enkelte håndverksorganisasjoner 
selv driver. I tillegg gjør leverandører av 
energiløsninger og byggevarer mye for å holde 
de utførende oppdatert på nye løsninger. 
 
Et eksempel på slik kunnskapsoverføring er 
”Varmenormen” innenfor vannbåren varme og 
som utgis av Varmeinfo. Varmeinfo er et 
opplysningskontor for fleksibel romoppvarming. 
Denne bransjenormen er utviklet i samarbeid 
med 13 ulike fagmiljøer i VVS-bransjen. Plan- og 
bygningsloven stiller funksjons- og ytelseskrav 
til alle bygg og installasjoner. Varmenormen 
uttrykker og presiserer VVS-bransjens 
fortolkning av disse funksjons- og 
ytelseskravene. Normen skal forenkle det 
individuelle arbeidet samt bedre samarbeid og 
forståelse mellom rådgivere, leverandører og 
installatører. Dette skal igjen føre til økt 
trygghet for de som nå vurderer å satse på 
vannbåren varme som oppvarmingsløsning i sin 
bolig. 
 
Et annet eksempel er ”Byggforskserien” fra 
Norges byggforskningsinstitutt. Dette er et 
oppslagsverk som gir anvisninger, løsninger og 
anbefalinger for prosjektering, bygging og 
forvaltning av bygninger. Hensikten med 
Byggforskserien er å tilrettelegge erfaring og 
resultater fra praksis og forskning på en slik 
måte at den hurtig kan komme til praktisk nytte, 
inkludert energiløsninger. 
 
Kompetanse på ulike teknologier vil nok komme 
og gå avhengig av behovene. Så lenge motivene 
for energieffektive bygninger ikke har vært 
tilstrekkelig til stede, har vi heller ikke hatt 
tilstrekkelig kompetanse på gode løsninger hos 
noen ledd i kjeden. Når behovene og 
etterspørselen kommer, vil teknologiutvikling og 
standardisering av løsningene også gi enklere 
systemer som er lettere å installere og som har 
bedre driftsstabilitet. Dette kan kompensere for 
manglende kompetanse. 
 
17. I hvilket omfang er fremtidig FoU planlagt? 
 
Forskning på energikilder, energisystemer og 
energibruk foregår internasjonalt. Det betyr at 
den teknologien og de løsningene som vi tar i 
bruk i Norge, likegodt kan være forsket frem 
andre steder. Omvendt vil de 
forskningsresultatene vi oppnår i Norge, måtte 
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konkurrere på internasjonale markeder og blir 
kanskje ikke engang til noen hjelp for å redusere 
oppvarmingsbehovet i Norge.  
Når det er sagt må løsningene passe inn hos oss. 
De må passe til vår kultur, vårt klima, våre 
energisystemer og til vår måte å organisere 
bygging og bruk av bygninger på. På denne 
måten har norsk forskningsinnsats betydning 
for oppvarming i Norge. 
 
Det lages ikke så detaljert forskningsstatistikk at 
vi kan si noe om omfanget for FoU til 
oppvarmingsfomål. Vi vet heller ikke noe 
detaljert om hva næringslivet innenfor denne 
sektoren gjør.  
Holder vi oss imidlertid til de offentlige 
budsjettene, var tallene for det som ble 
organiseres gjennom Forskningsrådet slik for 
2002: 
 
 Tall i mill.kr. 

Olje og gass 190 
(Kjeller / Haldenreaktoren) 60 
Energibruk 12 
Fornybar energi 35 
Elektriske nett 22 
Systemer, CO2, Hydrogen og 
annet 

67 

Totalt 386 
 
Kilde: Forskningsrådet 
 
 
Ser vi på den historiske utviklingen av den delen 
av dette som omhandler Nye Fornybare 
Energikilder og Hydrogen ser vi at disse har fått 
et løft de siste årene og at økningen er kommet 
på hydrogenforskning. 
En sammenligning av Norsk FoU-satsing med 
hva en gjør i andre land, gjøres best med tall for 
all forskning. Her kommer Norge relativt godt ut 
for den offentlige innsatsen (tallene er i % av 
brutto nasjonalprodukt), men når Norge sies å 
sakke etter er det først og fremst fordi 
bedriftene forsker vesentlig mindre i Norge enn i 
andre land. 
 
Tallene for total forskningsinnsats viser 
følgende FoU-utgifter som andel av BNP (%):  
Norge 1,70; Sverige 3,80; Danmark 2,00; 
Finnland 3,19; EU 1,85; OECD 2,21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Planlagt omfang for fremtidig FoU på dette 
området, er for tiden en jevn vekst på 5 - 10 % 
per år ut fra regjeringens intensjon om å nå 
gjennomsnittet i OECD. 
 
 
Forskningsbudsjetter har imidlertid en lei 
tendens til å bli en salderingspost i 
budsjettforhandlingene hvert år og det er derfor 
vanskelig å forutse utviklingen. 
 
45. Hva vil det offentlige bidra med i form av 
støtteordninger til de som ønsker å bruke annen 
fornybar energi enn elektrisitet til oppvarming? 
 
Den grunnleggende regelen ved oppvarming må 
være å redusere behovet for energi gjennom:  
bedre isolasjon,  
effektiv ventilasjon og  
styring etter behovene.  
 
Det er stor avstand i energiforbruket mellom i 
de bygg vi faktisk bygger i dag og hva som er 
teknologisk. Det ble bygget 23800 boliger i året 
de siste tre årene med et gjennomsnittlig areal 
på 135 m2. Hvert av disse byggene bruker 11 
475 kWh eller 2 ganger mer per år enn planlagte 
pilothus på Grong viser er mulig.  
 
Tilsvarende tall for næringsbyggene viser at 
energiforbruket i nye yrkesbygg er 2 - 3 ganger 
høyere enn det er mulig å bygge. Dersom alle 
næringsbygg var laget like effektivt som 
Telenors nybygg på Kokstad, ville vi spart 0,5 
TWh/år bare på de nybyggene som bygges på 
ett år.  
 
Dersom vi utnyttet disse mulighetene fullt ut 
både i boliger og yrkesbygg, kunne vi redusere 
den årlige veksten i energiforbruket med 0,7 
TWh/år. Dette tilsvarer omtrent det som 
forbruket har økt med i gjennomsnitt per år de 
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siste 5 årene! Nå er det ikke sikkert at det verken 
samfunnsøkonomisk eller privatøkonomisk er 
riktig å gjøre dette, men teknologiene og 
kunnskapene finnes. 
 
Det er mange ting som må spille sammen for å 
få dette bedre. Byggeprosessene inkluderer et 
stort antall offentlige og private aktører som må 
trekke i samme retning. I denne sammenheng er 
byggeforskrifter og annet regelverk rundt 
byggeprosjektene spesielt viktige for de krav 
som stilles til energiforbruk og energiløsninger.  
 
Støtteordninger kan også være viktige for å få 
frem andre oppvarmingsformer. Det er 
imidlertid flere problemer med offentlige 
støtteordninger som det må tenkes på. De kan 
fort bli for statiske ved at de for det ene 
fremmer noen løsninger fremfor andre som 
kanskje er like gode eller bedre, de kan også lett 
bli rene subsidier av investeringer. Dette er i og 
for seg ikke noe galt, men erfaringer viser at en 
kan oppnå mye, mye mer ved å lage 
teknologikonkurranser og støtteordninger som 
bidrar til varige endringer av markedene. Får en 
til det vil de alternative teknologiene 
introdusere seg selv og støtteordningene kan 
ofte fjernes etter en stund.  
En forutsetning for dette er at en får flere 
offentlige og private aktører til å samhandle 
samtidig som FoU-støtte, støtteordninger i 
Enova, Husbanken, SND og andre er samkjørte 
og spiller sammen med skatte-, avgifts- og  
andre regler. 
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Energifleksible varmesystemer er løsningen!
 
 
Rolf Ulseth 
Førsteamunensis, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU 
 
Uteklimaet er "tilfeldigvis" slik at det ved 
boligoppvarming "alltid" vil være samfunns-
økonomisk lønnsomt å ha et energifleksibelt 
varmesystem med minst to effektkilder. 
Et energifleksibelt varmesystem kjennetegnes av 
at boligen, eller bygningen, kan forsynes med 
varme fra minst to effektkilder som benytter 
ulike energislag. I en bolig kan slike systemer 
etableres ved f.eks. bruk av vannbåren varme, 
hvor de valgte effektkildene plasseres samlet på 
et egnet sted i bygningen. Man kan også velge en 
såkalt "punktvarmekilde", som f.eks. en 
pelletskamin i "storstua" og med flere  
varmeapparater med elforsyning i de perifere 
rom.  Denne løsningen gir ikke "full" 
energifleksibilitet slik vi kan få ved vannbåren 
varme.  
 
Ved fjernvarme-/nærvarmesystemer er det også 
snakk om vannbåren varme. Her plasseres 
effektkildene normalt i egne frittliggende 
varmesentraler. Varmen blir da "båret" til de 
aktuelle bygningene ved at oppvarmet vann 
pumpes gjennom varmeisolerte rør som graves 
ned i bakken. Når vannet har avgitt varme i det 
vannbaserte varmesystemet i bygningen, pumpes 
det tilbake til varmesentralen for å bli varmet opp 
før det igjen pumpes tilbake til bygningen i en 
"evig rundans". Ved større fjernvarmeanlegg vil det 
normalt være fordelaktig å ha flere effektkilder 
basert på ulike energislag ut fra de lokale forhold.  
 
Ved energifleksible varmesystemer kan valget av 
effektkilde under drift enten skje ut fra "eget 
ønske", eller styres mer eller mindre automatisk 
ut fra prisene på det ulike energislag. En 
markedsbasert elforsyning "forutsetter" i praksis 
et energifleksibelt marked for at det skal 
fungere tilfredsstillende for alle parter.  
 
3. Hvordan ser man for seg fremtidens bruk av 
fjernvarme til oppvarming av bolighus? 
(industri/søppelforbrenningsanlegg) 
 
Søppelforbrenningsanlegg må ha en betydelig 
størrelse for å bli driftsmessig og økonomisk 
rasjonelle. Vi snakker da om en effektkapasitet 
på i størrelsesorden minst 10 MW. Skal varmen 
fra et slikt anlegg utnyttes rasjonelt ved 
fjernvarme tilsvarer det varmeforsyning for i 
størrelsesorden minst 3000 eneboliger. Ved 
samproduksjon av el i en dampturbin og  
 

 
 
 
utnytting av restvarmen til boligoppvarming 
tilsvarer det i størrelsesorden minst 2000 
eneboliger. Denne kombinasjonen av el- og 
varmeproduksjon kan gjerne bli nødvendig pga. 
dagens krav i Norge om utnytting av minst 50%  
av varmeinnholdet i søpla/avfallet. På de 
kaldeste dagene må man ha en annen 
effektkilde i tillegg til varmeeffekten fra 
søppelforbrenningsanlegget. 
 
Av dette ser vi at søppelforbrenningsanlegg bør 
legges i nærheten av tettsteder hvor også 
yrkesbygg med vannbåren varme kan forsynes 
fra samme fjernvarmesystem. I likhet med nye 
krav f.eks. i Sverige, må vi forvente at også Norge 
vil innføre krav om forbrenning av "alt" 
brennbart søppel og utnytting av 
varmeenergien så langt det er praktisk og 
økonomisk mulig. 
Ved spillvarme fra industri står vi mer fritt i å 
utnytte den mengde spillvarme som tilsvarer 
det aktuelle varmebehovet for de bygningene i 
"nærområdet" som har et system for vannbåren 
varme. Vi må da bygge et fjernvarme-
/nærvarmesystem til de bygningene som 
praktisk og økonomisk kan tilknyttes et slikt 
nettsystem.  
    
9. Hvilke fordeler, ulemper og kostnader er 
forbundet med vindkraft? 
 
Den enkelte strømkunde i Norge vil i dag stort 
sett ikke merke hverken eventuelle fordeler, 
ulemper eller spesielle kostnader forbundet 
med vindkraft. At en alminnelig strømkunden 
ikke vil merke store utslag i kostnadene skyldes 
at andelen av vindkraft i overskuelig fremtid 
bare vil utgjøre en mindre del av den mengde 
elkraft som blir produsert. Det kan bli mulig at 
strømkundene frivillig kan få anledning til å 
kjøpe vindkraft gjennom en ordning med  
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såkalte "grønne sertifikater" mot at de betaler 
en høyere pris enn markedsprisen. Det er heller 
ikke helt usannsynlig at det kan bli innført krav 
om at den enkelte strømkunde må kjøpe en viss 
andel av sitt kraftbehov ut fra kostnadene på 
vindkraft til en høyere pris enn markedsprisen. 
Fordelene og ulempene ved vindkraft er stort 
sett knyttet til samfunnsmessige forhold. Den 
samfunnsmessige fordelen vil stort sett være 
reduserte utslipp fra brenselfyrte kraftanlegg og 
mindre avfall fra atomkraftanlegg. Ulempene vil 
stort sett være knyttet til lydgenerering fra 
vindmøllene og visuelle ulemper i det lokale 
nærområdet, samt mulig skade på fugl i flukt. 
 
Kostnadene ved utbygging vil være en 
utfordring for utbyggerne. Slik prisforholdene er 
i dagens strømmarked, er utbyggerne avhengig 
av høyere strømpris ved "grønne sertifikater" og 
offentlige investeringstilskudd for å oppnå 
"akseptabel" økonomi.     
 
36. Kan forbrukerne stole på at produktene holder 
det produktinformasjonen lover? 
 
I de fleste tilfeller der produktinformasjonen er 
satt på trykk kan vi nok stole på at den gitte 
informasjonen er "ganske korrekt" eller "korrekt 
nok". Men denne produktinformasjonen 
behøver ikke å gi fyllestgjørende informasjon 
om alle forhold som er av betydning for å 
vurdere produktets godhet for det aktuelle 
formål. Det anbefales derfor at kundene "spør 
og graver", snakker med venner og bekjente, 
kontakter flere leverandører, ber om referanser, 
eller kontakter informasjonskilder som f.eks. 
Enova's svartjenester. 
 
37. Kan forbrukerne være trygge på at nye, 
tekniske løsninger virker slik leverandørene 
hevder, i hverdagen, i alle slags hus? 
 
"Nye, tekniske løsninger" er et noe "tøyelig 
begrep". Genuint nye løsninger vil ofte kunne ha 
"barnesykdommer". I dagen Norge vil det aller 
meste som tilbys ikke kunne kalles "nye, tekniske 
løsninger". Det meste av de komponenter og 
systemer som tilbys på varmesektoren i Norge 
kommer fra utlandet, og har normalt vært i 
praktisk bruk der i lengre tid. Det kan være et 
problem at flere operatører i det norske 
varmemarkedet ikke kjenner produktene de 
selger godt nok, eller at de ikke har god nok 
kompetanse om alle sidene ved de systemer 
som komponentene skal operere i. Det er min 
vurdering at det finnes god kompetanse i Norge, 
men at spredningen av denne burde vært 
vesentlig bedre.  
Det anbefales derfor at kundene også i denne 
sammenheng "spør og graver", snakker med 
venner og bekjente, ber om referanser, eller 
kontakter informasjonskilder som f.eks. Enova's  

svartjenester. Det er også mye god informasjon 
på "nettsidene" fra seriøse aktører. 
 
38. Hvor mye må en forbruker sette av i form av 
areal, penger og tid for å kunne ta i bruk de ulike 
oppvarmingsalternativene? 
 
Spørsmålet er så omfattende at svarene her må 
bli litt "grovkornet". (Alle kostnadstall angis 
inklusive Mva. da dette normalt vil være den 
aktuelle kostnaden for en boligeier)  
 
Det er hensiktsmessig å skille mellom bygninger 
som allerede er bygget og bygninger som skal 
bygges. Ved tilkobling av f.eks. en enebolig eller 
et rekkehus som har vannbåren varme til et 
fjernvarme-/nærvarmeanlegg vil plassbehovet 
for den såkalte abonnentsentralen tilsvare 
rombehovet for et middels stort kjøleskap. Dette 
dekker også produksjon av varmt tappevann. 
Investeringskostnadene for abonnentsentralen 
for huseieren vil normalt være i området NOK 
10-15.000. Ved installasjon av komplett system 
for vannbåren gulvvarme ved nybygging av et 
rekkehus eller en enebolig med "lett 
konstruksjon" vil kostnaden normalt ligge i 
området NOK 500-700/m2

�gulvflate for selve 
gulvvarmesystemet. Et system basert på 
radiatorer under vinduer og vanlige 
fremløpstemperaturer vil typisk koste ca 20% 
mindre enn et gulvvarmesystem for vannbåren 
varme.  
Med en egen energisentral for eneboliger vil 
typiske kostnader være som følger: 
 
Oljekjel m/elkolbe og oljetank  
  NOK  55.000 -   80.000 
Pelletskamin m/vannvarming + utstyr 
      "       55.000 -   80.000 
Varmepumpe m/borehull og  elektrisk 
topplasteffekt     "     110.000   - 170.000 
Gassfyrt kjel m/separat vv.-tank. (Uten 
gasstank)      "  40.000 -   
60.000    
 
Plassbehovet i boligen for disse systemene vil 
typisk være en enhet som et stort kjøleskap og 
en enhet som et lite kjøleskap. Det er ikke behov 
for et eget "fyrrom". Den mest naturlige 
plassering  vil f.eks. være i et vaskerom. 
Pelletskaminer med vannvarming er kommet på 
markedet. Kostnaden for et slikt system vil være 
omtrent som for løsningen med oljekjel. Bruk av 
tid under drift for de nevnte systemene vil 
normalt være omtrent som for helelektrisk 
oppvarming; dvs. praktisk talt null. 
 
For bygninger som allerede er bygget, og som ikke 
har et system med vannbåren varme, vil det på kort 
sikt stort sett være aktuelt å installere 
"punktvarmekilder". De mest aktuelle 
"punktvarmekilder" vil være pelletskaminer, 
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parafinkaminer og luft til luft varmepumper. 
"Ovner" for propangass kan tenkes brukt men 
dette er et system som i praksis ikke er særlig 
utviklet i Norge pr. dato mht etablering av 
gasslagring. Bruk av naturgass i kaminer og kjeler 
krever utbygging av en infrastruktur som neppe vil 
bli realisert i nærmeste fremtid i Norge bortsett fra i 
noen lokale områder.  
 
Kostnader for de mest aktuelle 
punktvarmekilder i dagens situasjon: 
 
Pelletskamin for luftoppvarming, eksisterende 
pipe, montert  
NOK   25.000 - 35.000  
Parafinkamin m/dagtank, eksisterende pipe, 
montert  
NOK    10.000 - 15.000 
Etablering av ny pipeløsning for kaminer i 
enebolig og rekkehus     
NOK    10.000 - 15.000 
Luft til luft varmepumpe, montert   
NOK    30.000 - 40.000 
 
Arealbehovet for disse "punktvarmekildene" kan 
stort sett sammenlignes med vanlige 
punktvarmekilder som en vedovn, en peis e.l.   
 
Ved den nevnte løsningen for pelletskaminen 
må en til sammen påregne å bruke en times tid 
pr. uke for påfylling av pellets og uttak av aske. 
Kaminen må slukkes ca. en time før askeuttak. 
Ved den nevnte løsningen for parafinkaminen 
må en til sammen påregne å bruke en halv 
times tid pr. uke for etterfylling av parafin.   
Varmepumpa vil normalt bli styrt av automatikk 
og vil "ordner seg selv". 
 
Ved valg mellom en punktvarmekilde basert på 
forbrenning og en luft til luft varmepumpe bør 
man være klar over at disse punktvarmekildene 
har ganske forskjellige egenskaper. En 
punktvarmekilde basert på forbrenning vil 
normalt gi størst varmebidrag(effekt) ved de 
laveste utetemperaturer. En luft til luft 
varmepumpe derimot vil, ved de laveste 
utetemperaturer,  praktisk talt ikke gi et 
varmebidrag(effekt) i det hele tatt ut over den el 
som tilføres selve varmepumpa. Dette betyr at 
belastningen på elforsyningsnettet ved 
maksimal last vil bli temmelig forskjellig for de 
to alternativene. Det betyr også at 
forbrenningskaminer normalt erstatter el når 
elprisen vil være på det "høyeste nivå", mens en 
luft til luft varmepumpe normalt vil erstatte el 
når elprisen er på "midlere nivå". Dette vil ha en 
viss betydning med tanke på inntjeningstiden 
for disse punktvarmekildene. 
 
Nettoprisen for selve varmeenergien (øre/kWh) 
som vi får ut av de ulike systemene vil med 
dagens priser på de ulike energislagene være 
typisk som følger: 

 
Oljekjel 50-60 øre/kWh   
Parafinkamin 55-75    " 
Propangasskjel 55-75  " 
Biopellets 40-50   " 
Varmepumpe (elpris 80 øre/kWh) 30-35 "
   
Prisene vil variere ut fra markedssituasjonen, 
kjøpt mengde, avgiftssatser og virkningsgrad. 
Virkningsgradene vil påvirkes bla. av 
driftsforhold, vedlikehold og størrelsen av den 
installerte effektkapasitet i forhold til det 
virkelige behovet. For å få en god drift og høye 
virkningsgrader er det av stor betydning at 
effektinstallasjonen ikke er overdimensjonert. 
 
47. Det finnes 400 000 boliger i Norge som bare 
har elektrisk oppvarming. I hvor mange av disse 
boligene er det aktuelt å installere alternative 
oppvarmingskilder? 
 
Dette er et meget omfattende spørsmål. Svaret 
må derfor, i denne sammenheng, bli basert på 
et kvalitativt skjønn. 
 
På kort sikt vil det her stort sett være aktuelt å 
installere "punktvarmekilder". Det antas at bare 
relativt rimelige og brukervennlige systemer, 
som krever lite arbeid og pass ved daglig drift, vil 
kunne være aktuelle i stor skala. De mest 
aktuelle "punktvarmekilder" vil, slik den 
"politiske" situasjonen er i Norge, være 
pelletskaminer og luft til luft varmepumper. 
Parafinkaminer er et godt alternativ til 
pelletskaminer, men disse har, ganske ufortjent, 
fått en negativ "image" både blant 
energipolitikere og potensielle brukere. Utslipp 
av CO2 brukes som argument mot disse, på tross 
av at CO2-utslippet ved full oppvarming med 
oljeprodukter vil være i samme størrelsesorden, 
eller bedre enn de alternativer som stadig 
anvendes. Det antas likevel her at dette vil være 
et hinder for en storstilet, ny utbredelse av 
parafinkaminer. 
 
I "alle" eneboliger og rekkehus som i dag bare 
har elektrisk oppvarming vil en kunne installere 
en av de nevnte punktvarmekildene innenfor 
både praktiske og akseptable økonomiske 
rammer. I visse tettbygde strøk vil det 
sannsynligvis kunne bli gitt begrensninger for 
utslipp av røykgass i stor skala fra 
punktvarmekilder med forbrenning. 
 
I "alle" boligblokker som har skorstein vil 
punktvarmekilder basert på forbrenning kunne 
etableres på samme vilkår som for eneboliger og 
rekkehus. Nybygging av isolerte, utvendige 
skorsteiner er økonomisk tenkelig, men 
arkitektoniske og andre hensyn vil sannsynligvis 
hindre en slik utvikling i stor skala.  
Med eventuell forsyning av gass fra felles 
gasslager vil det ikke være behov for skorsteiner. 
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Installasjon av luft til luft varmepumper er en 
mulighet i alle rekkehus og eneboliger. Teknisk 
sett skulle luft til luft varmepumper også være 
en mulig løsning for boligblokker, men 
arkitektoniske og andre hensyn vil sannsynligvis 
også her hindre en slik utvikling i stor skala. 
Lyden fra kompressorene kan også bli et 
omstridt  tema i boligblokker. 

 
Ved punktvarmekilder i en bolig kan man 
anslagsvis regne med å få dekket fra 20 - 60% av 
det totale energibehovet til oppvarming. 
Dekningsgraden vil avhenge av boligens 
planløsning og bruken og behovet for 
oppvarming av de perifere rom i boligen.   
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I løpet  av få  år er strømpris  over 1 krone  per  kWh  
vanlig!  
Dette gjør ENØK og Ny Fornybar Energi  til  god investering!  
 
Harald N. Røstvik 
Sivilarkitekt, SunLab                
 
1. Oppvarmingsalternativer    
* miljø og klima 
 
Forby  vedfyring i byene. 
Dagens strømkrise i Norge har tidvis gjort 
luftkvaliteten i enkelte norske storbyer like ille 
som luften i megabyer som Mexico City og 
Kairo. Dette skyldes en blanding av olje-, 
vedfyring og eksos fra trafikken. Vedfyring i 
boliger er verst fordi vi ikke vet hva folk brenner. 
Dersom det også brennes impregnert trevirke 
slippes det ut arsenikk ! 
Hundretusenvis av nordmenn lider av den 
norske lufta. Vedfyring i byene burde forbys 
inntil der kommer ovner med bedre forbrenning 
og renseteknologi. 
Denne formen for bioenergi er derfor ikke et 
alternativ nå. Den er altfor primitiv. 
Bioenergi fra store anlegg med kontrollerte 
utslipp og renseteknologi kan imidlertid være 
akseptable. 
 
Kun solvarme og energiøkonomisering uten 
negative miljøkonsekvenser. 
Der er gjort mange undersøkelser om 
miljøkonsekvenser ved energibruk. 
En av de mest omfattende er utført av Nordisk 
Råd og konkluderte med at bare soldvarme og 
energiøkonomisering var helt uten negative 
miljøkonsekvenser. 
(Boken ”Solenergi” av Røsvik, side 19). 
 
Vannkraft  - verre drivhusgass-produsent enn 
kullkraft.  
Naturgass er verre enn diesel. 
 
Alle de nye fornybar energikildene (sol,vind, bio 
osv.) er relativt klimavennlige. 
Men mytene er mange mht vannkraft : 
Nyere forskning (samlet av World Commission 
on Dams) har avdekket at store neddemninger 
hvor vannstanden  varierer 
(magasinfyllingsnivåvariasjon) og hvor det pga 
forråtnelse av vegetasjon, utvikles Metan. Dette  
 
 

 
 
 

 
 
er en drivhusgass som er mange ganger verre 
enn CO2.  
I klimasammenheng er derved faktisk kullkraft 
bedre enn videre vannkraftutbygging. 
 
Mytene er også mange i forhold til naturgass : 
Ser man hele prosessen (well to wheel) - fra  
gassbrønnen (boring) via rør til brukeren slipper 
naturgass ut nesten like mye CO2 som  
dieselkjøretøy gjør per mil. Det samme forholdet 
gjelder også for boliger. Naturgass har mindre 
partikkelutslipp (Nox) men er ille mht 
klimagassen CO2. Naturgass er derfor ingen god 
klimaløsning i bygg. 
 
Forby oljefyring i boliger. 
Olje er en fossil ikke-fornybar energikilde. Den 
slipper ut CO2, Nox og partikler. 
Etter hvert som oljeressursene tømmes de neste 
tiårene vil prisene sannsynligvis stige og gjøre 
olje lite konkurransedyktig. Husk at et 
oljefyringsanlegg man installerer i dag skal vare 
lenge for å rettferdiggjøre investeringen i tillegg 
til oljeprisen per kjøpt liter. Verden vil se 
annerledes ut om få tiår mht oljepris og boliger 
varer 50 til 100 år. 
Hvor mange ganger vil man skifte ut sine 
energisystem i fremtiden hvis man velger 
kortsiktige løsninger og hva vil det koste ? Tenk 
langsiktig. 
I boliger ligger det dessuten hundretusenvis av 
nedgravde oljetanker allerede i havene til folk. 
Nok bør være nok. Disse er nå i ferd med å nå 
sitt livs lengde og kan ruste bort med 
påfølgende oljelekkasjer til grunnen som 
resultat. Utskifting og graving er rådyrt og kan 
neppe forsvare de små behovene for kjøpt 
energi som fremtidens hus vil ha. 
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1. Oppvarmingsalternativer    
* økonomi 
 
Sats på energisparing  og ny fornybar energi. 
De elpriser vi har vært vant med har vært for 
lave til å forsvare investeringer utover 
energiøkonomisering.  Ett tiltak som nå kjøres 
frem er varmepumper. Greit og brukbart i noen 
sammenhenger, men ikke alle. Vær obs på alle 
”cowboyene” i markedet nå. Kjøp bare godkjente 
merker. Med uavhengig varedeklarasjon. 
 
Etterisolering av vegger, gulv, tak og nye vinduer 
har i eksisterende hus vært økonomisk forsvarlig 
dersom det likevel bygges om.  
I nybygg er dette en selvfølge men det mangler 
et neste skritt i nybygg nemlig 
bygninger som er superenergigjerrige. Med det 
menes bygg som bare har behov for  1/2 eller 
1/4 av dagens kjøpte energi - resten sikres ved 
god isolering og solvarme. 
Så energigjerrige hus vil det bli mange av i 
fremtiden. I utlandet er mange slike bygget.  
I Norge har folk som har arbeidet med slike hus 
blitt latterliggjort. Dette endrer seg nå av tre 
hovedgrunner : 
 
Nye europeiske regler for energisertifisering av 
bygg vil måtte komme i Norge 
pga EUs arbeide med dette. I Norge vil det tre i 
kraft mellom 2005 og 2008. 
Der finnes allerede endel støtteordninger for 
ekstrainvesteringer (Husbanken). 
Økte strømpriser er uunngåelige på lengre sikt. 
Dette kan forsvare høyere investeringer i slike 
tiltak da man sparer flere kroner på 
strømregningen. 
 
1. Oppvarmingsalternativer  
* type bolig, beliggenhet, eksisterende og nybygg 
 
Energiøkonomisering er alltid billigst. Forsiktig 
med vannbasert varme. 
 
For alle typer boliger er tankearbeidet  
(planlegging) rimeligst. 
Dernest enøk-tiltak  (teknologi). 
Når energibehovet er redusert kan ny fornybar 
energi vurderes. 
Men som oftest i denne rekkefølge. 
 
Ved både rehabilitering og nybygging er det 
planleggernes ansvar å redusere energibehovet.  
Dersom disse har kompetanse da ?  
I Norge får man ikke planleggingsoppdrag fordi 
man har energi- og miljøkompetanse. Det er 
helt andre utvelgelsesmekanismer som rår. 
Dessverre. Dette bør det offentlige, som jo er 
landets største byggherre, gjøre noe med. (Se 
også mitt svar på spørsmål 28). 
Still krav til politikerne ved valg av planleggere 
og utbyggere. 

Generelt vil jeg anbefale følgende i alle typer 
bygg og beliggenheter : 
 
Orienter store vindusflater slik at de mottar  
varme i fyringssesongen. 
Forskjellen på en enebolig med nordvendte 
vinduer og en med solvendte utgjør i dag 25% 
økning i oppvarmingsbehovet (ved nordvendte 
bygg). 
Etabler utvendig avskygning i den varme 
årstiden (ved vegetasjon mm). 
Tenk dagslys. Bruk dagslys til belysning - unngå 
mest mulig elektrisk lys. 
Bruk god isolasjon i vegger, tak og gulv.  
Bruk styring (elektronikk) til nattsenking o.l. 
(tidsur.) og gjerne automatisk av/på i rom som 
kjellere, ganger, boder o.l.  Ikke lær av offentlige 
bygg. Der er ofte lyset på i hele etasjer dersom 
det bare er en mann på jobb en kveld. 
Husk at gammeldagse koblete vinduer med ca. 4 
cm avstand mellom glassene gir bedre isolasjon 
(stillestående luft) enn moderne tolags 
isolerglass med avstand 2 cm, som bygårdene i 
alle storbyene nå er fulle av. 
I store deler av Norge har vinden en sterkere 
kjølevirkning enn kulda. 
Tenk derfor vindtetting. Rundt dører og vinduer 
og i alle detaljer 
- Vurder solvarme til delvis dekning av 
bruksvannoppvarming og romoppvarming. 
- Vurder varmepumpe, men ikke bruk den 
til å kjøle om sommeren….. 
Vær kritisk til vannbasert gulvvarme og 
vannbasert fjernvarme. Energigjerrige bygg har 
så lite varmebehov at de ikke kan forsvare 
installasjon av kostbar gulvvarme. Løsningene 
nevnt tidligere er bedre. Vannbasert 
oppvarming er ofte seig i reaksjonen og det blir 
for varmt (sløsing) når været skifter raskt. Vann 
lekker og fryser og  i sentralisert vannfjernvarme 
forventer store salg av varme for at 
infrastrukturen skal lønne seg. Selgerne av slik 
energi  liker derfor ikke energigjerrige boliger. 
Dere har ikke alltid felles interesser med dem. 
 
Knus myten om at vi ikke har sol i Norge 
Vi har mye sol i Norge. Uten sol ville 
utetemperaturen vært minus 273 grader C. 
Bare i bygninger bruker vi i dag hvert år 10 TWh 
(hele vannkraftproduksjonen i Norge er ca 120 - 
130 TWh i året). Disse 10 TWh er såkalt passiv 
solvarme gjennom vinduer. Solstrøm bruker vi 
også mye av 4MWp installert effekt på hytter og 
fyrlykter langs kysten.  Men aktiv solvarme er 
også aktuelt. Eksempel : 
Bruk av solvarme  til romoppvarming er mer 
interessant i Tromsø enn i Oslo. 
Hvorfor? De har jo nesten dobbel så mange 
soltimer i Oslo som i Tromsø ! 
Korrekt, men det interessante er ikke soltimene 
men forholdet mellom sol og varmebehov. I 
Nord Norge har man en lengre fyringssesong og 
varmebehov samtidig som sola skinner. I Oslo 
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har man kortere fyringssesong, men mer sol. 
Men mye av solvarmen i Oslo kommer utenfor 
varmesesongen. Mytene er mange. Fakta viser 
at bruk av solvarme er svært interessant i Norge.  
 
Jo høyere til fjells desto mer interessant er 
solvarme i fyringssesongen bl.a. pga refleksjon 
fra snø. 
 
Ingenting av dette har politikerne skjønt. De 
tenker mest på gass og olje og det er hos gass- 
og oljeselskapene de blir lobbet mest med. Det 
er der de beste lunsjene er og det er der ”makta” 
sitter. Til tross for at solvarmepotensialet 
(aktivt) i rapporter fra NVE og NFR er anslått til 
10 TWh for en pris under 70 øre per kWh og 20 
TWh dersom man går over en krone. Politikerne 
må ha dette inn med teskjeer.   Hjelp dem litt. 
Minn dem på disse rapportene og på at 
vinterens strømkrise skyldtes en bitteliten 
underdekning i systemet på 5-10 TWh. Hadde 
de handlet i tråd med anbefalinger fra NFR og 
NVE (deres egne statlige organer !) siden 1990 
hadde dette ikke skjedd. Solvarme og mye annet 
ville hindret det. Faktum er at de har neglisjert 
fakta og kjørt fornybar energi på sparebluss. 
Dette er stikk i strid med hva som har skjedd i de 
fleste andre land i verden - i oljeimporterende 
land. 
 
23. Helsemessige konsekvenser mht inneklima 
Vedfyring og tette bygg skader helsen mest. 
 
Vedfyring skaper problemer med luftkvaliteten i 
byene. Spesielt ille er det for astmatikere, 
allergikere og mennesker med hjerteproblemer.  
Den dårlige ute-luftkvaliteten trekkes også inn i 
boligene gjennom ventilasjonssystemer og åpne 
vinduer og ventiler. 
 
Man må være oppmerksom på at altfor tette 
bygg kan skape helseproblemer dersom 
luftutskiftingen ikke er tilstrekkelig. 
Godt isolerte hus må ha god utskifting av luft 
ellers blir inneluften farlig ved at det skapes 
fuktighet som fører til mikrobevekst, forråtnelse 
og helseskader. 
Møbler  og alt annet vi bringer inn i et hus er 
laget av mange stoffer som utskiller gasser. 
Noen av disse er også helsefarlige. Vær derfor 
nøye med hva man tar inn i et tett hus. Lukt på 
materialene før kjøp. Lukter det ”galt”.? 
Se også mine svar på spørsmål 1. 
 
28. Folks miljøengasjement synker. 
 
Norge er verdens nest største oljeeksportør.  Vi 
er best på olje, ikke miljø. 
 
Folks manglende miljøengasjement har vært et 
resultat av mange forhold : 
Norge har rent over av energi (olje, gass, 
vannkraft). Vi er blitt sløsere. 

Politikerne har ikke vært forutseende nok.  De 
har latt oss sløse.  
 
Hele energidebatten har vært styrt av 
”trøstende” oljefolk som har bedyret at 
fossilalderen vil vare i hundre år til. De tar feil 
men folk har trodd dem.  
I departementene har den olje- og gassvennlige 
minister (ikke energiminister !) Stensnæs styrt 
debatten. Legg merke til at miljøvernministeren 
er totalt fraværende i energidebatten.  
 
Vi er altfor sårbare fordi vi er altfor 
strømavhengige. Merkelig nok er mange av de 
prioriteringer som gjøres av det offentlige nå 
egnet til å gjøre oss ennå mer strømavhengige. 
Det satses på varmepumper (strøm), vindkraft ( 
strøm), solceller (strøm).  Slik er det også i NFR 
og NVE. Vi får vente å se hva Enova gjør men det 
er f. eks nesten umulig å få støtte til utvikling og 
bygging av solvarmeanlegg i Norge. NFR bruker 
nesten alle tilgjengelige midler på strøm. 
Intet har de lært av strømkrisen. Vi er blitt 
”farlig” sårbare og det blir verre. 
 
Det strømprissjokket vi nå  opplever  var 100% 
forutsigbart. Men ingen har reagert før nå.  Lave 
norske strømpriser har hindret satsing på ny 
fornybar energi og politikerne har gitt inntrykk 
av at vi i Norge har styring på egne energipriser. 
Det er feil. 
 
Norge er del av verden: En streik i Venezuela 
eller en krig i Irak øker oljeprisen dramatisk. Det 
får konsekvenser for bensinpriser og 
boligoppvarming med olje - på sikt. 
 
Norske elpriser har vært lave. 50 øre/kWh kontra 
snittet i Europa som har vært 100 til 150 øre. 
Men i vinter har Norge sett totalpriser rundt 100 
øre.  
De nærmeste år vil norske elpriser bli mer som 
de europeiske - fordi de nye elkablene mellom 
Norge og kontinentet vil resultere i at norske 
energiverk vil selge mer strøm til Europa der 
prisen er høyere enn i Norge. Da tømmer 
vannmagasinene i Norge lettere og vi må 
importere strøm til priser som i Europa. Det 
betyr permanent høyere prisnivå. Derfor bør 
investering innen fornybar energi i Norge 
allerede nå regnes ut i fra fremtidens elpriser på 
spart strømutgift og ikke gårsdagens. Regn at 1 
kWh spart er lik 1 krone spart. 
 
Ordet energikrise eller strømkrise er feil. Norge 
har en idekrise. Der finnes løsninger og det 
snakkes om dem men retorikken avspeiles ikke i 
relevant handling. Politikerne handler stikk i 
strid med sine egne erkjennelser og alltid 
handler de litt for sent -  og de drar ofte i feil 
retning. Kompetansen de har er ikke tilstrekkelig 
og man må spørre : Hvem i huleste er det som 
gir dem råd ? 
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En ny dr. grad fra NTNU viser at arkitekter flest 
gir blaffen i ENØK og miljø. 
Det stemmer med erfaringen min etter 25 år 
som arkitekt med energi og miljø som hovedfelt. 
I dag er 95% av mine prosjekter internasjonale 
eller i utlandet pga manglende norsk interesse 
for feltet i byggsammenheng.  
Vær klar over at det offentlige er landets største 
byggherre. Det offentlige tildeler 
arkitektoppdrag til gjengangerne (som altså gir 
blaffen i energi og miljø). De som har 
kompetanse på energi og miljø skyves ut og får 
få oppdrag. Slik har det vært og slik er det ennå. 
Ikke la dere lure til å tro at det offentlige er 
opptatt av energi og miljø. Det er ikke korrekt. 
Husk Norge lever av å selge olje og gass. Miljø og 
alternativ energi vil slå beina under dette og det 
offentlige Norge vil jo ikke stanse 
inntektstrømmen de i dag har fra fossilenergien. 
Miljøretorikken er det ingenting i veien med - 
men praktisk og faktisk handling har uteblitt de 
siste ti årene sammenlignet med andre land. 
Se de 220 milliarder kronene som skal investeres 
i Nordsjøen de neste fem år (hoveddelen er 
statlige kroner) i sammenheng med de puslete 
50 millionene til enøk-tiltak som Steensnæs 
kastet ut for altfor sent å bøte på strømkrisen.  
Selv Enova kanskje 500 millioner i året er puslete 
i sammenligning. 
 
Disse tallene sier alt om Norges situasjon. Vi er 
et fossilland. 
Strømkrisen i vinter har vist at folk flest 
(boligene) har spart strøm men næringslivet 
(inklusiv det offentliges egne bygg) har gjort lite. 
Politikerne må utfordres på dette. De må handle 
nå og de må slutte å gå på ”shopping” med 
småpenger og så fremstille seg som 
forkjempere for fremtidens løsninger. 
 
46. Enøktiltak i eldre boliger 
 
Regn ENØK -besparelser i ut ifra fremtidig 
strømpris på en krone per kWh. 
 
Se mine tidligere svar. Jeg sakser noen av disse 
og legger deretter til noe. 
 
Norske elpriser har vært lave. 50 øre/kWh kontra 
snittet i Europa som har vært 100 til 150 øre. 
Men i vinter har Norge sett priser rundt 100 øre.  
De nærmeste år vil norske elpriser bli mer som 
de europeiske - fordi de nye elkablene mellom 
Norge og kontinentet vil resultere i at norske 
energiverk vil selge mer strøm til Europa der 
prisen er høyere enn i Norge. Da tømmer 
vannmagasinene i Norge lettere og vi må 
importere strøm til priser som i Europa. Det 
betyr permanent høyere prisnivå. Derfor bør 
investering innen fornybar energi i Norge 
allerede nå regnes ut ifra fremtidens elpriser på 
spart strømutgift og ikke gårsdagens. 

 
Den eksisterende boligmassen vil, basert på 
fremtidens sikkert høyere elpriser på rundt 100 
øre per kWh, kunne investere I  etterisolering, 
vindusskifting samt solvarme. 
Varmepumpe vil ha en rolle noen steder men 
husk at varmepumper lager lyd inne og ute. 
Tenk litt på naboens livskvalitet og miljø også. 
Alt har sin begrensning. 
 
Orienter store vindusflater slik at de mottar  
varme i fyringssesongen. 
Forskjellen på en enebolig med nordvendte 
vinduer og en med solvendte utgjør i dag 25% 
økning i oppvarmingsbehovet (ved nordvendte 
bygg). 
Etabler utvendig avskygning i den varme 
årstiden (ved vegetasjon mm). 
Tenk dagslys. Bruk dagslys til belysning - unngå 
mest mulig elektrisk lys. 
Bruk god isolasjon i vegger, tak og gulv.  
Bruk styring (elektronikk) til nattsenking, 
automatisk av/på i korridorer, kjellere o.l. 
(tidsur.) 
Husk at gammeldagse koblete vinduer med ca. 4 
cm avstand mellom glassene ofte gir bedre 
isolasjon (stillestående luft) enn moderne tolags 
isolerglass med avstand 2 cm, som bygårdene i 
alle storbyene nå er fulle av.  
I store deler av Norge har vinden en sterkere 
kjølevirkning enn kulda. 
Tenk derfor vindtetting. Rundt dører og vinduer 
og i alle detaljer 
- Vurder solvarme til delvis dekning av 
bruksvannoppvarming og romoppvarming. 
- Vurder varmepumpe men ikke bruk 
den til å kjøle om sommeren….. 
 
99 Pfennig law innført i Tyskland. Støtter 
solstrøm. 
 
Noen boliganlegg vil  kunne bli eksportører av 
energi. De som tar i bruk solstrøm i stor 
målestokk eller vindkraft vil kunne selge 
overskuddstrømmen. 
Dette er allerede en realitet i Tyskland hvor 
Parlamentet har vedtatt en lov som sier at slike 
anlegg skal få selge sin solstrøm til e-verket for 4 
kroner per kWh (99 Pfennig). Når selgeren har 
behov for strøm til boligen kan man kjøpe den 
tilbake for bare  
1 krone. Det monteres derfor nå tusenvis av slike 
anlegg i Tyskland nå ! 
Det skaper nye produkter, arbeidsplasser og 
miljøvennlig strøm. 
For hver produserte energienhet skapes det 
opptil fem ganger flere arbeidsplasser innen 
vind- og solvarmeindustrien som innen 
fossilenergiindustrien ! 
Tyskerne har fått til dette ved et lovvedtak slik at 
politikerne ikke så lett kan tukle med vedtaket 
og fjerne det. Det gir derved langsiktige 
styresignaler til boligbyggere, eiere og solstrøm-
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anleggprodusenter. Dette er visjonært.  Tyske 
byer kan ved dette og mange andre tiltak på sikt 
bli store desentraliserte ENØK og fornybar 
energibaserte miljøvennlige kraftstasjoner. Men  
i Norge mangler visjonene fullstendig. . 
 
Hydrogen  -  Fremtidens energibærer? 
Om et tiår eller to kan vi kanskje se konturene av 
et nytt hydrogenbasert transportsystem hvor 
kjøretøy bruker hydrogen som via en 
brenselcelle I kjøretøyet lager strøm som driver 
kjøretøy. USA signaliserte nettopp en satsing på 
10 milliarder kroner til dette. Utviklingen her 
kan også ha betydning for boligsektoren.  
På lengre sikt (et par tiår) kan energigjerrige 
boliger som har så lite behov for kjøpt energi at 
det ikke kan forsvare installering av verken, 
gassrørledning, strøm eller fjernvarme få sin 
energi fra bilen som plugges til boligen om 
kvelden og lader denne. 
Det blir  enklere og billigere å fylle 
hydrogentanken i bilen enn oljetanken i haven. 
 
Hvordan hydrogenet skal produseres på en 
miljøvennlig måte er uklart. 
Hydrogen er (i likhet med vannvarme og 
elektrisitet) bare en energibærer. 
Det trenges en energikilde (vannkraft, vind, sol, 
olje, gass) for å lage hydrogen. 
 
Dette er fremtidsmusikk. Når og hvordan 
avhenger blant annet av det som nå foregår  
Irak. Hvis internasjonale konflikter delvis basert 
på kampen om de gjenværende oljeressursene 
blir for kostbare, hvis miljøkostnader i tillegg 

innregnes i fossilenergiprisen er allerede ny 
fornybar energi rimeligere enn fossilenergi. 
Men hvem tenker slik ? Hvem skal tenke helhet - 
samfunnets helhetlige interesse ? 
Politikerne ? Eller kan internasjonale avtaler som  
Kyoto regulere dette ? 
Ja , men også Norge gir blaffen i Kyoto avtalen vi 
har signert. 
Ifølge den kan Norge øke sine CO2 utslipp med 1 
% i forhold til nivået i 1990. 
Per i dag  har vi allerede øket med 8 % og med de 
vedtak som allerede er gjort i Nordsjøen 
(Snøhvit mm) er vi på vei mot 20%. 
Hva satser Norge i grunnen på nå ?  
Mirakler? 
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Kan vi fyre PC-en med flis? 
 
 
Silje Schei Tveitdal 
Leder i NoBio 
 
 
Noen innledende bemerkninger som er aktuelle 
for de fleste av spørsmålene jeg har fått av 
lekfolkspanelet: 
 
Valg av alternativer for framtidig 
boligoppvarming er et politisk - ikke teknologisk 
spørsmål. 
 
Bioenergi kan brukes som et eksempel på at valg 
av teknologi til boligoppvarming ikke først og 
fremst er et teknologisk, men et politisk 
spørsmål. Norge har sammenliknet med våre 
naboland minst like gode forutsetninger for å 
utnytte bioenergi til oppvarming. Likevel er 
bioenergiproduksjonen i Norge minimal 
sammenliknet med Sverige og Finland.  
 
I praksis betyr det at når strømprisen nådde 
rekordhøyde i vinter hadde de fleste svensker 
alternativer til elektrisk oppvarming, mens 
mange nordmenn var tvunget til å fyre med dyr 
strøm. Den norske ”strømkrisa” er ikke et 
resultat av mangel på energiteknologi men 
mangel på langsiktig energipolitisk planlegging. 
 
Mens man i Sverige i over ti år har ført en 
energipolitikk med sikte på å effektivisere el-
forbruket, har man i Norge ført en ensidig 
politikk som har gjort nordmenn mer og mer 
avhengig av strøm som eneste energikilde. I 
Sverige fikk privathusholdninger tilbud om inntil 
30.000 kroner i tilskudd for å skifte fra elektrisk 
til alternativ oppvarming for fem år siden. I 
Norge fikk vi tilbud om inntil 5000 kroner i 
februar i år.  
 
 
Figur 1 Bioenergiproduksjon i Norden (kilde: 
NoBio) 

 

 
 
Framtidas boligoppvarming  - fossil eller 
fleksibel? 
 
Hovedutfordringen framover for norsk 
energipolitikk ligger i å bygge opp et mer 
fleksibelt energisystem. Dersom nordmenn i 
framtida har flere oppvarmingskilder å velge 
mellom vil vi være mindre sårbare for høye 
strømpriser. Nøkkelen til energifleksibilitet 
ligger i vannbåren oppvarming og desentralisert 
energiproduksjon.  
 
Utbygging av infrastruktur for direkte bruk av 
gass til oppvarming vil videreføre nordmenns 
avhengighet av en energikilde. Mindre 
energifleksibilitet har vært et av 
hovedargumentene mot videre utbygging av 
gassnettet i Sverige.  
 
I en norsk bolig går i gjennomsnitt 45 prosent av 
strømforbruket til rom-oppvarming og 21 
prosent til vannvarming(SSB). Faktisk tilsvarer 
nordmenns strømforbruk til oppvarming hele 
Danmarks el-forbruk.  
 
Figur 2 Oppvarmingsmåter i norske boliger 

 
 
Kilde: SSB 
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1a.Hvilke alternativer for oppvarming er best i 
dag og om 10-20 år med hensyn til miljø og 
klima? 
 
Trusselen om framtidige klimaendringer legger 
begrensninger på våre valg av energikilder - 
også til boligoppvarming. I følge FNs klimapanel 
må vi begrense de globale utslippene av 
drivhusgasser med 60-80 prosent i forhold til 
dagens nivå for å stabilisere innholdet av 
drivhusgasser i atmosfæren. Kyoto-protokollen 
forplikter de rike landene til å redusere sine 
klimagassutslipp. Norge får ikke øke utslippene 
med mer enn 1 prosent i perioden fra 1990 til 
2010. For å nå dette målet må vi kutte 
utslippene med 7 prosent i forhold til dagens 
utslipp. Nye energiproduksjon basert på fossil 
energi som naturgass vil medfore at vi må 
redusere utslippene ytterligere. 
 
 
Figur 3 - Norske utslipp av klimagasser 
 

 
 
Forhandlinger om ytterligere 
utslippsforpliktelser har allerede startet. De 
landene som allerede i dag starter introduksjon 
av klimanøytral energiteknologi vil være langt 
mer konkurransedyktig i møte med et strengere 
internasjonalt klimaregime. Satser Norge på 
fortsatt videre boligoppvarming basert på fossil 
elektrisitetsproduksjon eller direkte fyring med 
olje eller gass vil vi tape konkurransen med land 
som kan eksportere miljøvennlig energi.  
 
Miljøvennlig alternativer til boligoppvarming 
 
Framtidas boligoppvarming vil mest sannsynlig 
være basert på fornybare energikilder som ikke 
medfører utslipp av klimagasser. Moderne 
energiteknologi vil bli videreutviklet for å 
håndtere eventuell annen luftforurensning. De 
aktuelle energiteknologiene til boligoppvarming 
inkluderer: 
- bioenergi 
- solenergi 
- varmepumper 
- fjernvarme 
 

Framtidas energisystemer vil også med all 
sannsynlighet i langt større grad være basert på 
desentral energiproduksjon. Enten i form av 
lokale ”energistasjoner” eller energiproduksjon i 
hver enkelt bolig. I denne sammenhengen vil 
hydrogen være en aktuell energibærer.  
 
Bioenergi (kilde: Norsk Bioenergiforening) 
 
- vedfyring 
Vedfyring er den viktigste bioenergikilden til 
boligoppvarming i Norge. Anslagsvis 25% av 
norske boliger bruker ved til oppvarming. Det 
meste av vedfyringen foregår som 
punktoppvarming i tradisjonelle vedovner. I 
noen sammenhenger har vedfyring blitt trukket 
fram som eksempel på en lokal 
forurensningskilde. Riktig vedfyring med god 
forbrenning gir minimale utslipp. I de siste 
årene har vedovnsprodusentene utviklet nye 
vedovner med forbrenningsteknologi som 
reduserer utslippene ytterligere. Moderne ovner 
og riktig fyringsteknikk  gir økt varmeøkonomi 
samtidig som vedfyring er en miljøvennlig 
oppvarmingsmetode. Noen støpjernsovner og 
magasinovner leveres med mulighet for 
tilknytning til vannbåren varmedistribusjon 
(sentralfyring). Slike løsninger er aktuelle i 
kombinasjon med for eksempel varmepumper 
eller solfangeranlegg 
- pelletskamin 
 
Pelletskaminen fyres med miljøvennlig og 
fornybar trepellets og har de samme 
betjeningsfordelene som parafinbrenneren. 
Pelletskaminen gir deg muligheten til mer 
effektiv og automatisk fyring. Kaminen er 
konstruert som et komplett forbrenningsanlegg, 
med egen brenseltank og automatisk innmating 
av pellets. Brenseltanken rommer som regel 30-
50 liter pellets. Dette er nok til mellom 10 til 50 
timers kontinuerlig drift før tanken må fylles 
igjen. Forbrenningen reguleres ved hjelp av en 
termostat som kontrollerer innmatningen av 
pellets og lufttilgangen i brennkammeret. 
Utvendig dimensjoner og design på 
pelletskaminen kan sammenlignes med vanlige 
vedovner. Den avgir også omtrent samme 
varmemengde. Vanligvis regner en at 
pelletskaminen avgir maksimalt 10-12 kW. 
 
- sentralvarme 
Et sentralvarmeanlegg er et system basert på 
distribusjon av varmt vann. Anlegget består av 
en varmekilde og et anlegg for distribusjon av 
varme til de forskjellige rommene i en bygning.  
Varmekilden, eller kjelanlegget som det kalles, 
varmer opp vannet i sentralvarmeanlegget. 
Bioenergi som benyttes til oppvarming kan for 
eksempel være ved, flis, pellets eller briketter. Et 
sentralvarmanlegg kan også baseres på elkraft,  
solenergi, varmepumper eller olje. Dersom en 
ønsker å bytte energikilde, er dette forholdsvis 
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enkelt og rimelig. I mange tilfeller er det også 
mulig å bruke flere energikilder i kombinasjon. 
Varmedistribusjonen foregår ved at vannet fra 
kjelanlegget fordeles til et gulvvarmeanlegg 
eller radiatorer som avgir varme til de 
forskjellige rommene.  
 
Bioenergi og også en viktig framtidig energikilde 
i fjernvarmeanlegg. (Se beskrivelse nedenfor.) 
 
Varmepumper (kilde: Norsk 
Varmepumpeforening) 
Ulike typer: 
- uteluftvarmepumpe luft/luft og luft/vann 
- avtrekksluftvarmepumpe 
- berg/grunnvarmevarmepumpe 
- jordvarmepumpe 
- sjøvannsvarmepumpe 
Prinsippet er det samme uansett type 
varmepumpe: man henter energi fra 
omgivelsene, energien opptas og utnyttes i et 
varmesystem ved hjelp av trykkforskjeller. En 
varmepumpe henter energi fra omgivelsene. 
Fordi vesken som sirkulerer i varmepumpen har 
en lavere temperatur enn omgivelsene, vil den 
kunne overføre varmeenergi fra omgivelsene til 
varmepumpen. Den avgir varme ved at 
temperaturen i vesken er høyere enn 
varmesystemet i boligen. 
En kompressor sørger for at det er lavt trykk og 
lav temperatur når den henter energien, og høyt 
trykk og høy temperatur når den avgir energi. 
Ved varmeopptaket koker arbeidsmediet og blir 
til damp/gass. Ved varmeavgivelse går gassen 
igjen over til veske. 
Jo, mindre forskjell det er mellom temperaturen 
på varmekilden (der energien hentes fra) og 
varmesystemet (der energien avgis), jo mer 
effektiv er varmepumpen.  
 
Solenergi (kilde: Norsk Solenergiforening.) 
- Passiv solvarme 
I praksis er det mange måter å utnytte 
solenergien på. Den som foreløpig er viktigst i 
Norge er passiv solvarme. Under norske 
klimatiske forhold kan rett arkitektonisk 
utforming, val av bygningsmaterial og 
bygningen si orientering i terrenget redusere 
oppvarmingsbehovet mye. For dagens norske 
bygningsmasse har en estimert at 
energitilskuddet fra sola til romoppvarming er 
mellom 10 og 15 % av oppvarmingsbehovet. 
Dette tilsvarer omkring 3 - 4 TWh/år, eller 2 - 3 
% av den stasjonære energibruken i landet. 
Likevel er det et stort potensial for å utnytte en 
større del av solvarmen med bruk av heilt 
vanlige byggeteknikker og materialer. 
 
- Aktiv solvarme 
Aktiv utnytting av solvarme krev et anlegg 
bestående av solfanger, varmelager og 
distribusjonssystem. Solfangeren er typisk ei 
svart, isolert plate som absorberer energien fra 

sola. Varmen blir transportert ut av solfangeren 
ved hjelp av væske eller luft og kan brukes til 
romoppvarming, oppvarming av tappevatn, eller 
prosessvarme. Alternativt kan varmen lagrast til 
senere bruk. En regner med at ca. 6 000 m2 
solfangere er installert i Norge til 
romoppvarming og/eller til tappevatn. Disse 
anleggene leverer om lag 1.5 GWh varme per år. 
Potensialet er teoretisk sett stort, men 
metningsnivået for det som er praktisk mulig å 
installere i dagens bygningsmasse er omkring 
3.6 TWh/år. Typisk størrelse på solfangeren i et 
villa-anlegg er 15 - 25 m2, som kan levere et 
netto energitilskudd på 5 000 - 7 000 kWh/år. 
 
Fjernvarme (kilde: Norsk Bioenergiforening) 
Fjernvarme er et distribusjonssystem for av 
varme i form av varmt vann. Man kan bruke 
forskjellige energikilder til oppvarming av 
vannet. Fjernvarmeanlegg leverer som regel 
varme til flere forskjellige kunder innenfor 
anleggets dekningsområde. Fjernvarmeanlegget  
blir delt opp i følgende hovedkomponenter: 
- Varmesentral 
Et fjernvarmeanlegg kan ha en eller flere 
varmesentraler. Oppvarming av vannet foregår i 
varmesentralen. Avhengig av hvilket utstyr som 
er installert i sentralen kan varmen produseres 
fra forskjellige energikilder som for eks. avfall, 
biobrensel, spillvarme eller varmepumper, med 
naturgass, olje eller elkraft som ekstrafyring når 
det er nødvendig. Det er denne muligheten til å 
bruke ulike energikilder i varmesentralen som 
gir  stor fleksibilitet i fjernvarmeanlegget.  
I tillegg til varmeproduksjonsutstyret (kjeler, 
varmepumper o.l.) inneholder en varmesentral 
utstyr som er nødvendig for å  pumpe vannet 
rundt i systemet, holde trykket på riktig nivå 
m.m. 
- Fjernvarmenett 
Fjernvarme distribueres til kundene gjennom 
isolerte rør som er gravd ned i bakken. Varmt 
vann føres fra sentralen til kunden. Det brukte 
vannet føres tilbake igjen for ny oppvarming i 
sentralen. 
 
Kundesentraler  
Det vanlig å ha et skille mellom 
fjernvarmenettet og det interne vannbårne 
systemet hos kunden. Varmen fra 
fjernvarmesentralen blir overført til 
kundesentralen via en varmeveksler. Denne 
varmeveksleren regulerer varmen hos kunden. 
 
Hydrogen (kilde: Bellona) 
Hydrogen kan spille en viktig rolle ved lagring og 
transport av energi fra fornybare energikilder 
som sol og vind. Dette vil først skje i små 
enkeltstående energisystemer og senere i større 
systemer.  En står nå i startgropa for lansering 
av hydrogen og brenselcelleteknologi på 
markedet. Hydrogen kan framstilles fra en rekke 
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forskjellige hydrokarbonforbindelser med 
forskjellige teknikker.  
Benselceller er lydsvake og egner seg derfor 
svært godt til lokal kraftgenerering. Fordelen ved 
dette er at en kan bruke overskuddsvarme til 
oppvarming og varmtvann samtidig som både 
behovet for utbygging og forsterkning av nettet 
og effekttap i det samme nettet reduseres. Den 
elektriske effektiviteten er høy selv i små 
systemer, og ved lav last.  
Mange fornybare energikilder som sol, 
tidevanns-, vind- og vannkraft gir en ustabil 
energiproduksjon, og mange ganger er det et 
misforhold mellom produksjons-tids-punkt og 
ønsket forbrukstidspunkt. I energisystemer som 
er basert på slike energikilder er det behov for 
energilagring. Til dette egner hydrogen seg godt. 
Det finnes i dag flere slike enkeltstående 
fornybar/hydrogen energisystemer, hvorav 
enkelte har vært i drift i mer enn 8 år.  
 
13.Hvilke praktiske distribusjons- og 
lagringssystemer ser vi for oss for pellets, briketter 
og lignende de nærmeste årene? 
 
Pellets vil i framtida sannsynligvis leveres i to 
former, enten i småsekker eller i løs vekt i tankbil 
direkte levert i tank hos brukeren. Briketter og 
flis i store kvanta vil leveres i løs vekt med 
lastebil, mens mindre kvanta briketter vil leveres 
pakket i sekk eller esker.  
 
Et godt distribusjonssystem er en nøkkelfaktor 
for økt bruk av bioenergi. Kunden er avhengig av 
sikre leveranser for å tørre å satse på overgang 
til bioenergi. 
 
18.Hvor stor effekt har oppvarming av boliger på 
utslipp av CO2 og dermed global 
oppvarming? 
CO2-utslipp fra ulike oppvarmingsmetoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: SSB/SFT 
 
 
 
 

 
 
21.Hvor stor effekt har oppvarming av boliger på 
utslipp av dioksin og annen lokal 
luftforurensning? 
22.Hva er konsekvensen av forurenset luft i større 
byer som følge av mer bruk av ved og fossilt 
brensel? 
 
- Dioksiner 
Utslippene til luft av dioksiner i Norge er 
redusert med 74 prosent i perioden 1990-2000 
og halvert siden 1995.  
Til tross for vesentlige reduksjoner i utslippene 
var produksjon av metaller den største kilden til 
dioksinutslipp i Norge i 2000. Utslippene fra 
vedfyring, skipsfart, treforedling og ukontrollert 
forbrenning er også viktig. I 1990 var utslipp fra 
malmproduksjonen i Syd-Varanger den viktigste 
kilden, og det årlige utslippet her var alene i 
samme størrelsesorden som de totale norske 
utslippene i dag. 
Dioksinutslippene fra vedovner vil reduseres 
med innføring av nye vedovner med bedre 
forbrenning.  
 
- Annen luftforurensning 
Lokale utslipp av røykpartikler har tidligere vært 
stor fra vedovner på grunn av primitiv 
forbrenningsteknikk og gal fyringsmåte (for lite 
luft). I dagens ovner er dette ikke lenger noe 
stort problem ved riktig fyring. Typiske 
utslippsverdier for partikler er 40 g/kg brensel 
for tradisjonelle vedovner, 6 for moderne 
vedovner og 0,2 for pelletskaminer (kilde Norsk 
Energi/Hydro Texaco)  
 
Innholdet av luftforurensninger bestemmes av 
utslippsmengder og av vær- og terrengforhold. 
Lokale utslipp har vanligvis størst betydning for 
luftkvaliteten i byer og tettsteder. I Norge er 
veitrafikk den viktigste kilden til lokal 
forurensning av NOX, CO og svevestøv. Vedfyring 
i private husholdninger kan imidlertid også 
bidra vesentlig til svevestøvkonsentrasjonen. 
Industrianlegg er den viktigste kilden til høye 
konsentrasjoner av SO2. I kommuner med større 
havner er skipsfart en viktig kilde til SO2- og NOX-
utslipp. 
 

1100

450

300
225

0
0

200

400

600

800

1000

1200

El-
oppvarming
(kullkraft)

El-
oppvarming
(gasskraft)

Oljefyring Gassfyring Bioenergi

gr
am

 C
O

2 
pr

 k
W

h



Teknologirådets lekfolkskonferanse om oppvarming av boliger, 14-17. februar 2003                                                                                                                                    

 51

I tettbygde strøk med mye veitrafikk vil 
fjernvarme være det beste alternativet til 
boligoppvarming. Videre utbygging av 
fjernvarme kombinert med utskiftning av gamle 
vedovner vil gi en boligoppvarming med 
minimale problemer for luftkvaliteten. 
 
50.I hvilken grad har/bør myndighetene vurder(t) 
pris på eksempelvis grønn kraft? 
 
Stortinget har bedt regjeringen utrede et 
nasjonalt system for grønne sertifikater. I 
Sverige innføres nå et slikt system og det er 
utarbeidet et forslag til EU-direktiv. Regjeringen 
har i gassmeldingen godt inn for å vente på EU 
direktivet. Det er nå opp til Stortinget i 
forbindelse med behandlingen av denne 
meldingen om Norge skal innføre grønne 
sertifikater. 
 
- Om grønne sertifikater (kilde: ZERO) 
Svakheter ved dagens subsidier og 
tilskuddsordninger  
Størrelsen på tilskuddene har vært svært 
varierende, hvilket har gitt liten forutsigbarhet 
og dermed redusert interesse hos potensielle 
utbyggere. 
De årlige bevilgningene over budsjettet har vært 
for små til å hente ut potensialet for utbygging 
av ny, fornybar varme. 
Tilskuddsordninger krever to årlige vedtak i 
Stortinget, hvilket til sammen gir liten 
sannsynlighet for faktisk oppnåelse forutsatt 
bevilgningsnivå. 
Tilskuddsordninger forutsetter offentlig 
vurdering av de potensielle 
utbyggingsprosjektene. 
Dermed har aktuelle prosjekter måttet vært av 
en viss størrelse for å kunne forsvare alle 
kostnadene forbundet med søknadsskriving, 
venting og saksbehandling.  
På den annen side må prosjektene heller ikke 
være for store, siden de da vil kunne trenge mer 
enn hele potten som er til tildeling.  
Svært billige utbygginger i øvre eller nedre skikt 
når det gjelder størrelse, blir dermed ikke 
realisert. 
Fordeler ved et pliktig grønt sertifikatmarked  
Gjennom den lovpålagte minimumsproduksjon 
av fornybar energi, vil pliktige grønne sertifikater 
sørge for sikker måloppnåelse basert på de 
politisk bestemte målene for andel av fornybar 
energi. 
Eksisterende og potensielle utbyggere får stabile 
og forutsigbare rammevilkår. 
Markedet vil konkurrere maksimalt, og med flere 
aktører enn med dagens tilskuddsregime, om å 
bygge ut billigst mulig. 

Avgjørelsen av hvilke prosjekter som er "gode" 
og "dårlige" flyttes fra ulike offentlige instanser 
til markedsaktørene. 
Ingen utbyggingsprosjekter vil bli ekskludert på 
forhånd fra virkemiddelapparatet på grunn av 
størrelse.  
Argumentene ovenfor er også årsaken til at 
både energibransjen og miljøbevegelsen har 
stått samlet bak innføring av et pliktig grønt 
sertifikatsystem i Norge.  
 
Varme bør inkluderes i et norsk sertifikatmarked  
Norge står i en særstilling når det gjelder bruk 
av elektrisitet til oppvarming. Derfor har Norge 
også et særskilt behov for å øke 
varmeproduksjonen.  
Tilskuddstøtten til fornybar energi favoriserer i 
dag elektrisitetsproduksjon. Vindkraftanlegg får 
per i dag en investeringsstøtte på 25 prosent og 
om lag 5 øre per kWh i driftsstøtte, langt mer 
enn den støtten nye fornybare varmeanlegg 
mottar.  
Norge har svært gode bioenergiressurser som 
best utnyttes ved varmeproduksjon. 
Fornybar energi i Norge kommer oftest billigere 
som varme enn som elektrisitet. 
Å ekskludere fornybar varme vil innebære at  
utbyggingen av fornybar energi blir dyrere enn 
nødvendig, og  
den norske avhengigheten el vil forsterkes 
istedenfor å reduseres.  
 
52. Har man misbrukt miljøargumenter for å 
fremme markedsliberalisme? 
 
Ut i fra et miljøpolitisk perspektiv er det 
vanskelig å se at det er brukt miljøargumenter 
for å fremme markedsliberalisme. De som har 
forsvart høyere strømpriser i forbindelse med 
kraftdebatten den siste tiden, har vært ærlig 
opptatt av redusert energiforbruk og 
introduksjon av nye fornybare energikilder. De 
som ønsker å bruke strømprisen som et 
virkemiddel i energipolitikken er først og fremst 
opptatt av miljøeffekten ikke et liberalisert 
kraftmarked. 
 
Pris som virkemiddel i energipolitikken kan også 
innføres i form av økte avgifter. Et liberalisert 
kraftmarked er ikke en nødvendighet. 
 
Om noen uten ønske om et bedre miljø har 
brukt miljøargumenter for å forsvare et 
liberalisert kraftmarked finnes det kanskje 
eksempler på, men det er trolig andre og mer 
samfunnsøkonomiske argumenter som har 
preget liberaliseringsdebatten. 
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Låge energiprisar er like farlege som feit mat 
 
 
Andreas Skartveit 
Pensjonert forlegger og medlem i Teknologirådet                 

 
 
24. Hvorfor sløser mange av oss med strømmen?     
 
Det har minst to årsaker, som heng saman. 
For det første er straum billeg, i det minste har 
han vore det. Då den billege straumen kom, gav 
han eit løft til den norske levestandarden som vi 
i  dette tidvis kalde landet har bygd inn i som ein 
fast del av den norske levemåten. Det er i dag 
berre gamle folk som minnest korleis det var å 
ha kalde hus. Det er også berre tilårskomne folk 
som minnest kor dyr den gamle energien var. 
Heime brukte fire mann fleire dagar på å få 
fram vinterveden. Så var det vedhogging heile 
året. Med dagens arbeidprisar ville dette ha 
ruinert alle familiebudsjett. 
Dette har gått oss slik  blodet at få slår av lyset 
på do, få stengjer av ubrukte rom. 
Straum er billeg velvære. Difor har vi straum i 
badegolvet, i garasjeporten, til og med i 
oppkjørsla, for ikkje å seie på uteverandaen. 
Det er prisen og historia som ligg bak 
straumsløsinga. Med historia kan vi lite gjere. 
Nøkkelen er prisen, så vondt det kan smake. 
  
29. Hvordan øke folks interesse for miljø og 
alternative energikilder? 
 
Folk kan vere interesserte i så mangt. Dei vil 
gjerne sjå fjernsynsprogram om vindkraft, men 
dei vil ikkje ha vindmøller i nærleiken. Det kan 
også vere interessant å sjå korleis svenske 
samfunn fyrer med subsidiert flis. Atomkraft er 
ingen interessert i, anna enn som tilsend straum 
på nettet i kalde dagar. Energi frå havet er 
interessant. 
Eg ser berre to faktorar som kan auke interessa 
for miljø og alternativ  energi. 
Det eine er prisen på straum, som før sagt. Den  
politiske og militære utviklinga i Midt-Austen er 
kanskje det viktigaste energipolitiske og  
miljømessige spørsmålet i dag. 
Det andre er ei miljøkatastrofe av eit visst 
omfang. Hadde Tsjernobyl lege i Ruhr, eller i 
Birmingham, hadde Vest-Europa i dag vore 
atomkraftfritt. Tsjernobyl låg i eit fattig og 
maktlaust samfunn. Difor hende så lite.  
Energidebattar kan vere spennande og 
underhaldande. Dei kjem ikkje ned på bakken før 
bakken reiser seg. 
  
31. Vi nordmenn bruker mye penger på oppussing 
av hjemmene våre. Hvordan kan modernisering 
av oppvarmingsløsningene bli like attraktiv som 
utskifting av møbler og kjøkkeninnredninger? 

 
 
 
Det kan det ikkje bli. Å pusse opp heime stikk 
djupt i nordmenn. My home is my castle, som 
det heiter på nynorsk.  
Det er to grunnar til at det er slik. For det første 
har vi til nyleg budd spreidd. Vi gjekk lite ut, det 
var ingen stad å gå. Det som skulle skje, måtte 
skje heime. Det er berre siste tiåra vi har vore på 
veg mot ein utekultur, spesielt hos ungdom. 
Skilnaden til Sør-Europa er stor. 
For det andre har klimaet lagt seg i vegen for det 
meste utekultur i bokstaveleg forstand. 
Uterestaurantar i Norge lever eit farleg liv. 
Piazzaer har vi nesten ikkje. 
Så er heimen, innomhus, blitt sentret for det 
meste. Vi bur stort og godt. Og dyrt. 
Eg ser ingen slik motivering bak ei 
modernisering av oppvarmingsløysingar. 
Produsentane vil lage ny og fiks design, 
fjernstyring til hytta og den slags. Men skal dei 
nye duppedittane vere energisparande, er det 
prisen det må gjerast noko med. Svært mange 
av oss vil tole ei mangedobling av energiprisen 
før vi reagerer seriøst. Vi kan godt skrive i 
avisene, skjelle ut politikarane og skifte parti. 
Men vi slår ikkje av straumen. 
  
32. Hva kan media, for eksempel interiør og 
ukepressen gjøre for å lansere valg av 
oppvarmingsløsninger til et spørsmål om livsstil? 
  
Desse aktørane er mest interesserte i heimane 
våre, korleis vi har det der. Deira interesse for 
energien i heimen vår vaknar når den elektriske 
kabelen står i veggen. Korleis straumen er laga, 
er ikkje deira område. Og i heimen er straumen 
ei reinsleg, enkel og makelaus energikjelde. Der 
kan ingen annan energi konkurrere. 
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Det er med andre ord ikkje stort desse aktørane 
kan få gjort med hovudspørsmålet: Korleis 
elektrisiteten blir produsert. 
  
51. Hvilke momenter taler for, evt mot at det er 
moralsk forsvarlig å opprettholde moms/avgifter 
på el når prisen er blitt så høy? 
  
Eg meiner at det er klåre indikasjonar på at det 
høge energiforbruket er i ferd med å bli eit 
globalt miljøproblem. Det må bremsast og 
minkast. Ein høgare energipris vil påverke 
verdshandel, urbanisering, busetnad, 
regionalpolitikk og mykje meir. Det er viktig, og 
må prioriterast politisk, å få ned energibruken. 
Det kjem sjølvsagt til å skape politisk støy og 
spetakkel. Det fører ingen fredens veg til lågare 
enerigbruk. 
Nøkkelen er, som før sagt, prisen. Han må vere 
høg, gjerne med moms på. Dermed blir også 
staten tilført inntekter, som han kan bruke til 
betre føremål enn å bruke energi.  Momsen bør 
stå. Då melder det seg eit vanskeleg problem, 
som vi møter ofte: Folk med vanskeleg økonomi. 
Å auke sosiale støtteordningar hjelper berre lite. 
Det er slett ikkje sikkert dei vil bruke dei nye 
pengane til straumrekninga, dei kan ha andre 
behov. Så sit dei og frys likevel. 
Så kan ein seie at dei sjølv bør ta ansvaret for 
sine eigne prioriteringar. Det kan vere brutalt og 
lage medieoppslag. Kanskje  ei inntektsgradert 
subsidiering, administrert av sosialkontora, 
kunne prøvast? 
  
  
 
 
 
 
 
 

52. Har man misbrukt miljøargumentet for å 
fremme markedsliberalisme? 
 
Det vil eg avvise, og skrive på kontoen for 
krøllete politisk argumentasjon i ei vanskeleg 
sak, der det å ta att for politisk gammal graut 
var eit poeng. 
Det er alltid vanskeleg å argumentere for høg 
pris på ei livsnødvendig vare, som brød,vatn, 
helsetenester eller energi. Om ein vil, eller må, 
bruke prisen som regulator, blir det mykje rart 
snakk, ein vil nødig vedstå seg fakta. 
Spørsmålet som naturleg melder seg, og som vil 
brøyte seg fram meir og meir, er om prisen og 
marknaden er dei rette til å handtere dette. 
Dette er eit av dei aller største politiske 
spørsmål i all historie, som denne konferansen 
lite kan gjere med. Det kan ikkje andre 
konferansar heller. Her må Historia sjølv finne 
vegen. 
 

 
 
 
I løpet  av få  år er strømpris  over 1 krone  per  
kWh  vanlig. 
Dette gjør ENØK og Ny Fornybar Energi  til  god 
investering. 
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Norges kraftressurser  - en oversikt over mulighetene 
 
Torodd Jensen  
Seksjonssjef, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 
 
1. Innledning om energiforbruk 
Norges landbaserte energiforbruk er ca 250 
TWh, hvor ca 50% er elektrisk kraft.  
I et normalt hydrologisk år kommer rundt 95% 
fra vannkraft og resten fra varmekraft, 
hovedsakelig importert kraft. Vindkraft har et 
ubetydelig bidrag i dag, men kan komme opp i 
2-3% om ca 10 år dersom regjeringens måltall 
for denne energiformen slår til. 
 
 

Gult er kraftintensiv industri, grønt er 
alminnelig forsyning, rødt er el-kjeler og 
pumpekraft, blått er tap i systemet. Den sorte 
streken betyr faktisk produsert elektrisk kraft i 
perioden. 
 
Bildet taler for seg selv der en ser at det særlig er 
alminnelig forsyning som har vekst. 
 

 
 
 
Vi blir flere i landet, vi får flere og mindre 
familier, vi bor godt og stort, hytter blir mer 
lukseriøse, vi får stadig flere strømforbrukende 
utstyr i hjemmene (eksempler er 
kabelmodemer, HiFi anlegg, og pc).  
 
Figuren viser også godt overskuddsbildet som 
både skyldes varierende vær og nybygginger for 
å møte oppdekningsplikten som varte til 
energiloven ble innført. En ser at det flater ut fra 
1990. Det er det variasjonene i været som bidrar 
til produksjonsvariasjonen, og ikke økt bygging 
av produksjonskapasitet. 
 
Over og underskudd gir seg også utslag på 
eksport og importsiden. Eksport fra 1970 til 
1990 hadde sin bakgrunn i sluttføring av store 
vannkraftprosjekter som raskt ga store 
elkraftbidrag. Dette er fornybar energis 
dilemma; all investering ved start og lave 
driftsutgifter og mye kraft på nettet pga de lave 
driftsutgiftene. For å møte voksende 
elkraftbehov vil en derfor normalt ligge i en 
overskuddsituasjon, særlig om det er 
begrensninger på samhandel av elkraft med 
andre land. 
Fra 1990 er det ikke kommet inn mye ny kraft, 
men nå  er det innslaget av klimaendringer som 
gjør seg gjeldene. Første del av dette tiåret var 
det også lavkonjunktur i norsk industri. 

         Produksjon og forbruk av 
         elektrisk kraft, 1975-2001  (TWh)
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Figuren viser utvikling av det norske 
elkraftforbruket til alminnelig forsyning som 
utgjøres av husholdninger, jordbruk, service 
næringer og vanlig industri 
 
Bakgrunnen for utflatingen av strømforbruket 
er under studie. Endringen har sannsynligvis 
flere årsaker, og at folk er mer bevisste og har 
brukt  ressurser på mer energieffektive 
produkter kan være en av forklaringene. 
 
 
2. Norges energipotensial 
Norge har store energiressurser og er en 
stormakt i Europa på dette feltet. 

 
Figuren viser at vi har ca 1/3 av 
vannkraftressursene, ca 50% av gassressursene 
og nesten 75% av oljeressursene. 
 
Vindkraft ressursene kan beskrives slik: 
“Our wind power resources along the coast is 
among the best in West Europe, and physically 
it represents 1 100 TWh where the wind speed 
exceeds 6 m/s and 470 TWh where we find 
wind speed higher than 8 m/s. The cost for 
Hydropower varies from less then NOK 10 
øre/kWh to 35 øre/kWh. The cost for 

Wavepower is more expensive than NOK 50 
øre/kWh, The cost for windpower varies from 
NOK 27 øre/kWh and upwards. It depends 
heavily on the wind speed, and most schemes 
will have a cost higher than NOK 30 
øre/kWh.Bioenergy will be used more for 
heating than electricity generation. Used for 
electricity generation it will cost more than 
windpower.“ 
 
Vindkraft følger elkraft forbruket over året 
meget godt. Imidlertid er vindkraften ustabil og 
produseres bare når det blåser. Dette gjør den 
dårlig egnet til effektdekning, og kraftleveranse 
fra vindfarmer Det må samkjøres med diesel 
kraft eller helst vannkraft med 
reguleringsmagasiner. 
 
Mye tyder på at det er korrelasjon mellom 
vindhastighet og våte og tørre år. Vindkraft kan 
derfor gi samme problemstillinger som 
vannkraft mht til lav produksjon i tørre år, og 
høy produksjon i våte år.  
 
Biomasse ressursen er nylig vurdert av NVE. 
 
“Av biomasse tar vi ut 55 TWh/år og 
mesteparten går til treindustri. Vi bruker ca 16 
TWh av dette til energiformål. Det er realistisk 
med økt uttakt, og biomasse har et 
teknisk/økologisk energi potensiale på 
ytterligere ca 30 TWh. Legger vi inn økonomiske 
begrensninger reduseres dette med ca 50%.” 
 

 
 
Det er ikke mulig å produsere energi uten en 
form for miljøulempe. Ulempens størrelse og 
form vil være avgjørende for folks aksept.  
 
Figuren over er basert på en produksjon på 5 
TWh/år, og viser at en bør være forsiktig med 
storstilt bruk av bioenergi i tettbygde strøk, og 
områder som i kalde perioder har mye 
stillestående luft som for eksempel Oslo gryta. 
 
Varmepumper: 
Varmepumper som utnytter grunnvarme er 
interessant, hvor utnyttelsen har 
vestpotensialet. Dette er først og fremst 
økonomisk interessant for større varmebrukere, 
eksemplevis eiere av fjernvarmeanlegg og større 
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bygg. Luft til luft varmepumper er enkle å 
installere, men kan også skape problemer for 
eierne.  
 
Luft til luft varmepumper: 
Ising fra 0 grader avhengig av luftfuktighet 
vil normalt fungere dårlig under - 15 grader i 
norsk klima, og kan derfor forsterke 
effektproblemer i kulde. I følge en svensk 
undersøkelse regner man ca. 1100 kr i  
årlige vedlikeholdskostnader, og nyinvestering 
omtrent ved hvert 10. år. Denne type 
varmepumpe må dimensjoneres og installeres 
riktig. Den kan brukes til kjøling, og er derfor 
også kilde til økt forbruk ev elektrisk kraft om 
sommeren. 
Videre hever den komforen der støy ikke plager 
noen 
Når den er nøyaktig dimensjonert, og brukt i de 
riktige områdene så kan luft til luft 
varmepumper være en lønnsom økonomisk 
investering. Prisen på elkraft vil sterkt påvirke 
lønnsomheten. 
Når den er galt dimensjonert og har dårlige 
pumper kan den bli et økonomisk mareritt.  
Vannkraftpotensialet pr 1.1.2003: 
Vannkraftpotensialet er summen av  en rekke 
enkeltprosjekter. Unntaket er mini og mikro 
vannkraft som er anslått til 3 TW. Alle disse 
enkeltprosjektene har vært gjennom en 
vurdering mht til teknikk, økonomi og miljø,  
men i ulik grad.  
 
Miljøvurderinger har således allerede på 
ressurskartleggingsstadiet redusert potensialet. 
 
Den økonomiske begrensningen har i hovedsak 
vært kostnad for kullfyrt varmekraft, men 
enkelte prosjekter koster over 30 øre/kWh. Noen 
av disse har imidlertid meget god 
reguleringsevne, og kraftproduksjonen er derfor 
verdifull. Vannkraften er økonomisk vurdert over 
40 år med 8% internrente.  
Teknisk levetid for vannkraft er 40 år for 
elektrokomponenter, 60 år for 
maskinkomponenter og 100 år eller mer for 
bygningskomponenter. Levetiden er sterkt 
avhengig av vedlikehold. 
Vannkraftpotensialet ville vært betydelig større 
dersom for eksempel grensen hadde vært 45 
øre/kWh som er Dansk garantipris for vindkraft 
for tiden. Betydelig større i denne 
sammenhengen er anslått til ca 50% større. 
 
Opprusting og utvidelse av vannkraftverk: 
Med opprusting menes: 
å redusere falltapene, bl.a. ved å utvide 
tverrsnittene i vannveiene. 
å modernisere og automatisere kraftverkene for å 
øke den totale virkningsgraden, redusere 
driftsutgiftene og forbedre driftssikkerheten. 
 
 

Med utvidelse menes: 
å overføre vann fra hittil ikke utnyttede felt, eller 
føre vann fra ett felt til et annet som kan nytte 
det bedre. 
å øke eksisterende magasiner eller etablere nye 
å utnytte fallhøyden bedre, enten ved å bygge 
helt nye kraftverk eller ved å heve overvannet 
og/eller senke undervannet. 
å øke maskininstallasjonen for å få mer 
disponibel effekt under topplast og redusere 
flomtapene. 
244 prosjekter er registrert  
Sum produksjon 11,3 TWh 
143 prosjekter plassert i Samlet plan kategori I 
med potensial 7,5 TWh 
Bare ca 400 GWh er registrert som rene 
opprustingsprosjekter. Potensialet er større pga 
FoU prosjektene EFFEN og EFFEKT. Ny turbin og 
generatorteknologi kan gi 1-3% bedre 
virkningsgrad, men kostnadene er svært usikre. 
Det er planlagt en ny undersøkelse.  
 
Småkraftverk 
“Small is beautiful” er manges slagord. Vi vet at 
noen små er lite miljøødeleggende. Forholdet 
blir imidlertid annerledes når antallet blir stort. 
 
Kraften fra slike kraftverk MÅ samkjøres i et 
system der det er større kraftverk med 
reguleringsmagasiner, og siden det er mange 
utbyggere har de ikke samme evnen som store 
kraftverk til å bøte på ulemper og være en lokal 
økonomisk drivfaktor. 
 
Fra samlet plan vet vi at mange små gjør større 
ugang mht til miljøet enn ett stort. 
 
Mini og mikro vannkraftverk har spesiell verdi 
for lokalsamfunn. Det kan representere en 
interessant inntektskilde for bønder som gir 
grunnlag for fortsatt liv på landsbygda. Det gir 
mulighet for bonden til fortsatt å være bonde, 
fordi moderne teknologi og riktig bygde 
kraftverk krever lite vedlikehold og kan styres 
med mobiltelefonen. Sammen med andre tiltak 
gir det mulighet for å opprettholde det 
kulturlandskapet vi gjerne ser når vi reiser rundt 
i landet. 
 
Det er nå stor økning i interessen for slike 
kraftverk, og de vil dukke opp over alt, også i 
vernede vassdrag. En gård i Midtre Gauldal 
kommune har sammen med nabogården et 55 
kW kraftverk som dekker gårdnes elkraftbehov 
det meste av året. Kraftverket har ikke 
regulering som gjør at i perioder med mye regn 
produserer de mye og selger til det lokale 
kraftselskapet. I perioder med lite vann (tørre 
somre og kalde vintre) så kjøper de kraft fra det 
lokale kraftselskapet. Ikke alle får denne type 
avtale, og man ser nødvendigheten av et mer 
forutsigbart regelverk. 
 



Teknologirådets lekfolkskonferanse om oppvarming av boliger, 14-17. februar 2003                                                                                                                                    

 57

Midtre Gauldal kommune kommer for øvrig 
med 40-60 prosjekter som representerer ca 75 
GWh. Alle prosjektene er i nedslagsfeltet til det 
varig vernede Gaula, men ingen er i 
lakseførende strekninger.      
 
Vi skiller mellom små kraftverk, mini kraftverk 
og mikro kraftverk 
 
Småkraftverk (kraftverk med ytelse over 1 MW): 
Det er i drift 247 kraftverk, milder årsproduksjon 
4,1 TWh 
Potensial for 376 kraftverk, midlere produksjon 
6,8 GWh 
 
Mini- og mikro vannkraft (ytelse under 1 MW) 
I drift ca 200 knyttet til nettet, ca 65 MW/200 
GWh 
Potensial anslått 3 TWh (oppdateres i 2003) 
 
 
3. Produksjonstilgangen for elektrisk kraft 
Tilgang av ny produksjonskapasitet i Norge mer 
eller mindre stoppet opp i 90-årene. Mange 
hevder dette skyldes energiloven som kom i 
90/91, men ser en på portefølgen av planlagte 
prosjekter mot slutten av 80 tallet for 90- tallet 
så var den sterkt redusert i forhold til tidligere 
år. Miljømotstanden ville ha samme effekt i et 
gammelt regime, og økt nedbør som kom mot 
slutten av 80-tallet ville også gitt tilsvarende økt 
produksjon. 
 
Forholdet er komplekst, og det er for enkelt å gi 
energiloven skylden. 
 
Likeledes er det for enkelt å si at energiloven 
med liberalt marked har gitt oss betydelig 
billigere kraft på 90- tallet enn det det gamle 
regimet ville gitt. Prisene kunne også gått ned 
etter gammel modell fordi at selv med lavere 
investeringer vil produksjonsevnen økt på grunn 
av klimaforhold. Det ville ikke vært like enkelt å 
kunstig øke prisene under slike forhold. Stadig 
flere kraftverk ville også bli nedbetalt.  
 
Vi får ikke testet de ulike påstandene, men det 
er sannsynlig at energiloven ga lavere priser enn 
det gamle regime fordi politikerne kunne 
påvirket prisen i henhold til 
konsumprisindeksen. Men en skal jo selvfølgelig 
være forsiktig med bastante konklusjoner.   
Over  normalen i hele vinteren 2002. Mild vinter. 
Over normalen i mesteparten av 
snøsmeltingsperioden (tom. uke 24, midten av 
juni) .Liten topp i midten av juli. 
Tørr august og september som fortsatte ut året 
2002. I 2001: flomtopp i oktober/november. 
Høsten 2002 var den klart verste på alle disse 
årene, og sannsynligheten for at den skal oppstå 
er mindre enn 1%. Figuren gir et godt bilde av  
“villere vær”. Høsten 2001 var blant de våteste 
 

 
4. I dag ligger det ubenyttede muligheter til bruk 
av småkraftverk. Er det ønskelig å stimulere til økt 
utbygging og hvorfor?  
 
Det er et politisk ønske å få i drift flere små 
kraftverk.  
Noen småkraftverk kan bidra til å sikre 
inntektsgrunnlaget for folk i utkantstrøk, og 
dermed sikre feriefolket opplevelsen av et 
kulturlandskap i Norge. 
Småkraftverk vil gi et positivt bidrag til 
elkraftbalansen ved at større kraftverk med 
magasiner kan beholde mer vann til vinteren.  
Uregulert småkraftverk vil nemlig bidra lite 
vinterstid og i tørre perioder. 
 
21. Hvor stor effekt kan vi få dersom vi 
oppgraderer eksisterende kraftverk og 
overføringsnett?  
 
Opprusting og utvidelse av eksisterende 
kraftverk kan gi ca 11 TWh. Utvidelse er 
forbundet med miljøinngrep i varierende grad. 
Opprusting er tiltak hovedsakelig innenfor 
kraftverkets vegger, og har lite miljøinngrep. 
Potensialet for bare opprusting er imidlertid lavt 
og utgjør mindre enn 10% av O/U potensialet i 
de planer vi kjenner til. Grunnen er at 
opprusting krever stans av kraftverket som 
dermed taper produksjon med redusert inntekt.   
Ledningsnettet har et tap på ca 9% på årsbasis 
for Norge som er lavt i verdenssammenheng. Ca 
5-6% av dette tapet er i distribusjonsnettet. De 
marginale nettapene er imidlertid høyere når 
kraftforbruket er høyt som vinterstid. Det er 
tapene i regional og sentralnettet som kan 
endres som følge av endret 
produksjonsmønster. 
Det er svært kostbart å redusere dette 
ytterligere.  
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7. For  hvor lang tids forbruk er magasinkapasiten 
beregnet i dag - er den tilstrekkelig? 
 
Vi har fortsatt en vanskelig magasinsituasjon 
som er betydelig under normalen. Med normalt 
forbruk og normal vinter vil vi gå mot nedre 
grense i alle magasinene mot utgangen av april. 
Sen vår med lite nedbør i form av regn i 
lavereliggende strøk kan raskt føre til problemer 
i april og mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren viser magasinutviklingen fra uke 30 i 
2002 og fram til denne uken. Som det går fram 
ligger den betydelig under normalen. Det er ikke 
gitt å si hvordan fremtiden blir, men under 
forutsetning av fortsatt mild vinter vil dagens 
beholdning kunne holde til vårflommen setter 
inn i lavereliggende strøk. Vi har imidlertid brukt 
av magasinreserver som kan ta et par år å fylle 
opp, og får vi nok en tørr sommer og en tørr høst 
har vi et problem. Figuren viser dette klart der 
mediankurven vil gi oss en fylling som er ca 20% 
lavere enn normalen ved utgangen av juli 2003. 
Det er derfor god grunn til fortsatt å bruke 
strøm med forsiktighet. 
 
8. Er  målingen av magasinkapasiteten 
kvalitetssikret slik at vi kan stole på den? 
 
Magasinkapasiteten beregnes i forbindelse med 
konsesjonsbehandlingen, og refereres til 
vannstandshøyde. Høyden måles de fleste 
steder automatisk og er gjenstand for kontroll. 
De magasindata NVE oppgir kan en stole på. Det 
kan likevel forekomme uregelmessigheter, men 
disse har ingen betydning i den store 
sammenhengen. 
 
11. På hvilke måter kan vi oppnå energisparing 
innenfor et liberalt energimarked, når man tar i 
betraktning energitap ved kraftoverføring over 
store avstander? 
 
Energimarkedet øker ikke nødvendigvis 
energitapet i overføringsnettet. Det kan ikke tas 

ut mer elektroner enn det som kommer inn. En 
forbruker vil normalt få del i de som er 
produsert nærmest selv om han kjøper kraft fra 
et selskap mange ti talls mil unna. 
Energisparing vil først og fremst være et 
prisspørsmål. Strømkundenes vurdering av 
tiltakskostnader i forhold til potensiale for 
reduserte strømutgifter. 
 
12. Blir det stort svinn i overføringsnettet på 
grunn av det frie markedet som transporterer 
strøm over store distanser? 
 
Tapene i systemet vil først og fremst være 
avhengig av størrelsen på overført volum og 
distansen. Høye volum over lange distanser gir 
større tap enn små volum over korte distanser. 
Stor produksjon og liten innenlandsk forbruk gir 
økt eksport og større transportavstand og økte 
tap. Det er ikke belegg for å si at det frie 
markedet gir større tap. Tapene gis først og 
fremst ut ifra dimensjoneringen av nettet. 
Kraftigere dimensjonering = mindre tap, men gir 
større naturinngrep og høyere kostnader. 
Nettselskapene har ansvaret for en optimal 
dimensjonering av overførings- og 
distribusjonssystemet 
 
42a. Hva er/bør hovedtrekkene i Statens 
energipolitikk (være) i dag og for de neste 5-10 
årene vedrørende: Regulering av kraftmarkedet.  
 
Dagens: 
Nettselskapene - Inntektsrammeregulering 
Kraftleverandører - Konkurranseutsatt marked 
 
Fremtidig: 
EUs el-direktiv - meste i samsvar med Norge (EU 
vurderer at bare kraftleverandør fronter kunden) 
Innføring av sluttbrukerfleksibilitet 
Harmonisering av regelverket i Norden 
 
42b. Hva er/bør hovedtrekkene i Statens 
energipolitikk (være) i dag og for de neste 5-10 
årene vedrørende: Avgifter.  
 
Vi har i dag en forbruksavgift på 9,5 øre/kWh 
som alle i alminnelig forsyning betaler. I tillegg 
kommer moms på 24% på toppen av avgiften og 
på forbruket. Nordre del av Troms og Finnmark 
er fritatt for elavgift.  
 
Avgifter er et hett politisk tema. Reduserte 
avgifter uten andre tiltak vil kunne øke bruken 
av elkraft som vi i dag ser er en mangelvare.  
 
Det er nødvendig å harmonisere avgiftene i 
Norden. 
 
42c. Hva er/bør hovedtrekkene i Statens 
energipolitikk (være) i dag og for de neste 5-10 
årene vedrørende: Produksjon? 
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Det arbeides med ulike former for avgift i EU 
systemet, som skal fremme kjøp og dermed 
produksjon fra fornybare energikilder. 
 
Tilgang på ny elkraftproduksjon i den størrelse 
som vi trenger i Norge vil ta lang tid. Først om 5-
10 år vil vi ha mulighet til å bygge oss ut av den 
situasjonen vi er i dag med høyere forbruk enn 
det vi kan produsere i normalåret. Dette kan 
likevel gå greit dersom trenden er varmere og 
våtere vær, og vi klarer å opprettholde 
mulighetene for import som det frie markedet i 
Norden åpner for. 
 
Norge har enorme energi- og økonomiske 
ressurser, og vi kan møte vårt elkraftbehov ved å 
bygge ut fornybar energi dersom vi legger vekt 
på luftforurensningen. Vi kan også velge å bygge 
gasskraftverk fremfor å importere fra dårligere 
kullfyrte varmekraftverk. Uansett valg eller mix 
av dette, så må vi bygge ut bedre 
kabelforbindelser til utlandet, og vi må forsere 
tiltakene hos forbruker slik at robuste 
alternative løsninger til elkraftoppvarming tas i 
bruk. Dette må ha lang tidsperspektiv fordi 
eksisterende bygningsmasse ikke lett lar seg 
ombygge, men alle nye bygg bør få en vinkling 
mot lavere energiforbruk.    
 
42d. Hva er/bør hovedtrekkene i Statens 
energipolitikk (være) i dag og for de neste 5-10 
årene vedrørende: Distribusjon? 
 
Kraftnettet utvikles med hensyn til å 
minimalisere forventede samfunnsøkonomiske 
nettkostnader. 
Disse kostnadene vil være som følger: 
Investeringskostnader 
Drifts- og vedlikeholdskostnader 
Avbruddskostnader 
Tapskostnader.  
Flaskehalskostnader 
 
Med distribusjon kan det også menes 
overføringsnett. Her er det nødvendig å få 
fortgang på kabelforbindelse til utlandet slik at 
Norge blir sterkere knyttet opp mot store 
varmekraft elektrisitetessystemer. Da blir det 
lettere å jamne ut tørre år i Norge, og de store 
variasjonene vi har sett nå i pris blir mer 
dempet. 
 
42e. Hva er/bør hovedtrekkene i Statens 
energipolitikk (være) i dag og for de neste 5-10 
årene vedrørende: Pris? 
 
Det er et mål at alle skal ha tilstrekkelig kraft til 
en overkommelig pris. Det er fortsatt behov for 
opplysning slik at folk flest kan velge å spille på 
markedet eller å velge en sikker vei med fast pris 
over lengre perioder. Hvordan en skal skjerme 
vanlig folk fra de store prissvingningene vil bli et 
hett tema framover.  

 
42f. Hva er/bør hovedtrekkene i Statens 
energipolitikk (være) i dag og for de neste 5-10 
årene vedrørende: Oppvarmingsløsninger? 
 
Regjeringens mål er at de fleste skal være mer 
fleksibel mht til oppvarmingsløsninger. 
Vannbåren varme er et godt alternativ til el fordi 
vannbåren varme kan ha fleksibilitet med strøm, 
ved, varmepumpe, olje og gass.  
Bioenergi støttes, her er bruk av pellets særlig 
aktuelt for de som vil ha løsninger tilnærmet lik 
en oljekamin. 
Flere steder legges det opp til bruk av gass som 
direkte varmekilde. Gassen knyttes til et større 
sentralt nett, eller til et isolert lokalt nett med 
felles stor tank. 
Det er satt i gang tiltak for å øke bruken. 
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Etikk i et deregulert kraftmarked 
 
 
Ellen-Marie Forsberg 
De nasjonale forskningsetiske komiteer 
 
 
Jeg skal besvare noen spørsmål ut fra et etisk 
eller filosofisk ståsted. Jeg kunne valgt å gjøre 
det ved å stille en rekke kritiske spørsmål. Men 
jeg synes at de spørsmålene jeg er bedt om å 
besvare i seg selv er kritiske. Og jeg synes at 
media, leserinnlegg i avisene, osv. i høyeste grad 
setter spørsmålstegn ved det meste ved norsk 
energipolitikk. Siden norsk strømpolitikk er 
kompliserte saker som lett går over i nasjonal og 
internasjonal politikk vil jeg forsøke å håndtere 
dette ved å fokusere på argumentasjon og 
etiske verdier som er knyttet til spørsmålene jeg 
er blitt gitt. Jeg vil legge vekt på at 
problemstillingene må betraktes i en helhet. 
Men først vil jeg gjerne si litt om hva etikk er og 
hvordan man foretar etiske vurderinger.  
 
Etikk er ingen heksekunst, vi er alle 
’hobbyetikere’ når vi reflekterer over hva som er 
moralsk riktig eller galt. Men når man gjør mer 
generelle etiske vurderinger må man undersøke 
de moralske sidene på en systematisk måte, slik 
at det går klart frem hvilke premisser man 
legger til grunn og hvordan man trekker sine 
konklusjoner. På denne måten kan folk 
protestere dersom de er uenige og man kan ha 
en konstruktiv etisk debatt.  
 
Etiske vurderinger består av tre elementer: 
 

�� Å skaffe seg en oversikt over de 
relevante fakta ved situasjonen.  

�� Å utøve en skjønnsmessig vurdering 
basert på alle relevante fakta og verdier. 

�� Å skaffe seg en oversikt over alle berørte 
parter og relevante verdier 

 

 
 
 
 
 
Dersom man følger en slik oppskrift viser man 
moralsk ansvarlighet. En beslutning som er 
fremkommet gjennom en slik prosess kan kalles 
moralsk ansvarlig, så fremt den er begrunnet på 
en rimelig måte. Det kan være nyttig å vite om 
man er uenige i sakens fakta, verdier eller 
prioriteringer, - verdimessige mål eller 
virkemidler. 
 
I en etisk evaluering er det etiske verdier som er 
viktige. Disse er verdier som refererer til etiske 
prinsipper som f. eks velferd, verdighet og 
rettferdighet. Som et grunnlag for å se på de 
etiske aspektene ved bruk av strøm kan man 
bruke en såkalt etisk matrise. Denne viser hva de 
ulike etiske prinsippene kan bety for de 
forskjellige berørte parter i strømpolitikken. 
 
Her er en skisse til en etisk matrise for 
strømbruk. 
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3 Rettferdighet dreier seg om fordeling av goder, men 
rettferdig fordeling er ikke nødvendigvis ensbetydende med 
lik fordeling. Men det rettferdig fordeling kan gjøre er å 
skape tilsvarende muligheter. 

4 Verdighet dreier seg om å få respekt og anerkjennelse, og 
om å få anledning til å forfølge sine egne mål og realisere de 
potensialene man har. Verdighet anerkjenner en iboende 
integritet i mennesker, men også ikke-mennesker kan også 
sies å ha verdighet i det de har en type ukrenkelighet ved 
seg. 

5 Velferd angår helse, økonomisk trygghet og sikkerhet på 
arbeidsplass og i samfunnet. Et individs krav på velferd 
dreier seg om at det ikke skal utsettes for skade og at det har 
krav på visse grunnleggende goder.  

 

  
Rettferdighet3 
 
 

 
Verdighet4 

 
Velferd5 

Forbruk 
ere  

 
Ingen skal få urettmessig store byrder eller 
fordeler 
 

 
Mulighet for å gjøre egne valg  

 
Trygg og sikker livssituasjon og 
materiell situasjon for alle 

Energi-
produsent
er 

 
Like rammebetingelser for alle selskaper 

 
Mulighet til å operere fritt 
innenfor de gitte rammer 
Respekt for deres verdiskapning 

 
Mulighet til å kunne selge varer på 
markedet til best mulig pris 

Lokalsamf
unn 
knyttet til 
energi- 
produk 
sjon 

 
Ingen urettmessige store byrder for noen 
lokalsamfunn 

 
Få respekt for sine rettigheter  

 
Mulighet til å opprettholde sine 
livsbetingelser (inntekt, helse, osv) 

Samfunn 
som 
helhet 

 
Likeverdige levevilkår for senter og periferi 

 
Frihet til benytte/forvalte 
ressurser til samfunnets beste 

 
Statlige inntekter 
Effektiv verdiskapning 

Andre 
land 

 
Rettferdig fordeling av goder og byrder 
innenfor et større internasjonalt samfunn 
 

 
Rett til å bli behandlet med 
respekt 

 
Ingen helse- eller miljøulemper 

Våre 
barne 
barn 

 
Et mangfold av muligheter bevares slik at 
forskjellige sosiale grupper i fremtiden kan 
ha like muligheter 
 

 
Å kunne utfolde seg uten større 
ulemper fra tidligere 
generasjoner 

 
Ingen aktiviteter som truer deres 
helse eller livsutfoldelse, og 
bevaring av ressurser for deres 
beste 

Miljøet  
Belastninger for miljøet fordeles slik at et 
mangfold av økosystemer forblir 
levedyktige. 
 

 
Skade og utnyttelse av naturen er 
begrenset til det nødvendige 

 
At fisk og dyr ikke er utsatt for 
unødvendig smerte 
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Verdiene i matrisen representerer de viktigste 
hensynene som må tas. Alle disse verdiene 
kunne diskuteres nærmere, men det er det ikke 
rom for her. Man kan bruke matrisen som et 
utgangspunkt for å tenke gjennom verdiene og 
som et utgangspunkt for en verdidiskusjon.  
 
Man har plikt til ikke å isolere ett hensyn som 
det eneste viktige. Hvis man ønsker å trekke ut 
ett hensyn som det eneste avgjørende, må man 
i hvert fall begrunne dette godt. 
Samfunnsmessige problemstillinger, som 
energipolitikk, har som regel mange 
konsekvenser for mange forskjellige parter og 
man må se alle berørte verdier i sammenheng. 
Dette betyr ikke at man ikke kan velge å 
prioritere enkelte verdier eller hensyn på 
bekostning av andre. Dette kan man gjøre på en 
begrunnet og rimelig måte. Men alle verdier må 
få komme i betraktning.  
 
Likedeles må man anerkjenne at fakta i denne 
type problemstilling ikke er enkle, og de bør ikke 
forenkles. Jeg vil ta et eksempel. ’Dagens 
strømpolitikk fører til at mennesker fryser i 
hjel!’. Det er helt klart at hvis strømpolitikken 
har så store konsekvenser for forbrukernes 
velferd, så er den uakseptabel. Men jeg mener: 
om noen fryser i hjel i Norge er dette et resultat 
av en rekke årsaker som både ligger i 
velferdssystemet generelt og hos den enkelte. 
Energipolitikken er ikke den eneste variabel, og 
jeg synes til og med at det er svært uheldig at 
debatten foregår på en så retorisk måte. 
 
Jeg mener at den etiske matrisen over kan vise 
bredden i hensynene som må tas og jeg vil 
bruke den for å besvare spørsmålene jeg er blitt 
stilt.  
 
51. Hvilke momenter taler for, evt. mot, at det er 
moralsk forsvarlig å opprettholde moms/avgifter 
på el når prisen er blitt så høy? 
 
De som tjener på dette er miljøet, fremtidige 
generasjoner og samfunnet som helhet.  
 
Samfunnet får inn inntekter som bidrar til bl.a. 
velferdsstaten og til lettere tilgjengelige 
enøktiltak. (samfunn-velferd6) 
Miljøet og fremtidige generasjoner tjener på det 
fordi at en høyere pris bidrar til lavere forbruk. 
Dette innebærer mindre utbygging. Høye 
elpriser gjør også at motivasjonen til å skifte til 
alternative varme- eller strømkilder øker. (miljø-
rettferdighet, miljø-verdighet, barnebarn-
velferd, barnebarn-rettferdighet, barnebarn-
verdighet) 

                                                 
6 Se radene og kolonnene i matrisen over 

De som taper på det er de vanskeligst stilte 
forbrukerne. (forbruker-rettferdighet, forbruker-
velferd) 
 
For at moms og avgifter på el skulle være 
moralsk uforsvarlig, måtte forbruker-
argumentet være sterkt. Det er en del grunner 
til at det ikke er så sterkt: 
 
De fleste forbrukere lever fint med disse 
strømprisene, selv om vi klager litt når vi får 
regningen. 
Mange forbrukere har gjort seg selv sårbare 
overfor slike prisendringer fordi de har tatt opp 
høye lån. I vårt samfunn er mange lite villige til å 
nedjustere på f. eks boligstandard slik at man 
ikke setter seg i en slik sårbar situasjon. 
De aller mest vanskeligstilte forbrukerne får 
sosialhjelp eller trygd. I stedet for at staten 
senker avgifter på strømmen generelt kan de 
som har det ekstra vanskelig få en ekstra 
strømregningshjelp fra staten. Riktig nok vil 
enkelte føle at dette er et verdighetsproblem, 
men jeg er usikker på hvor tungt dette bør telle i 
avveiningene. 
 
Min konklusjon er at forbrukerargumentet ikke 
er veldig sterkt. På den annen side er det heller 
ikke sikkert at miljø/barnebarnsargumentene til 
fordel for høye priser er så sterke. Det hersker 
også her uenighet om fakta, men for å avgjøre 
dette må det et bedre vitenskapelig grunnlag til. 
Spørsmålet dreier seg om hvorvidt høy pris fører 
til lavere forbruk i noe særlig grad. En del er 
allerede energibevisste og kan ikke spare mer 
strøm. Og en del skifter rett og slett bare 
energikilder, - til mindre miljøvennlige kilder 
som parafin og ved. Dersom det viser seg at 
miljøet og barnebarna kommer dårligere ut med 
høye priser, så er dette helt klart et argument 
mot at staten opprettholder høye avgifter på 
strøm i tider med høy pris. Argumentet som 
gjenstår da for avgiftene er inntekter til staten. 
Hvor sterkt dette argumentet er, spesielt i tider 
med høy pris, er diskutabelt.  
 
Min vurdering av argumentene over er at 
avgifter er moralsk forsvarlig dersom dette 
gavner miljøet og fremtidige generasjoner. 
Dersom det er en ulempe for miljøet og 
fremtidige generasjoner er det moralsk 
uforsvarlig. Andre kan ha andre vurderinger av 
hvilke verdier som er viktigst og hvor sterkt 
situasjonen virker inn på disse. 
 
52. Har man misbrukt miljøargumenter for å 
fremme markedsliberalisme? 
 
Jeg tror ikke at et hovedargument for 
markedsliberalisme er at det er bedre for 
miljøet. Hovedargumentet er vel at dette er et 
system som fører til mest mulig effektiv 
produksjon og lavest priser til forbruker. Så 
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markedsliberalismens popularitet kan vel ikke 
akkurat sies å ha øket i løpet av vinteren!  
 
Når det gjelder markedsliberalisme og miljø så 
regnes jo ofte dette presset på effektiv 
produksjon som noe som går på bekostning av 
miljøet og barnebarna (barnebarn-verdighet, 
barnebarn-velferd, miljø-verdighet). Bl.a. er et 
viktig problem at kostnadene for miljøet ikke 
kommer inn i regnskapene som kostnader for 
bedriftene. Det vil si at miljøet subsidierer lavere 
priser. Men dette trenger ikke være noe 
prinsipielt problem med markedsliberalisme i 
seg selv, det er en svakhet i rammeverket for 
kostnadsberegninger.  
 
Markedsliberalismens konsekvenser for miljøet 
og barnebarna er i bunn og grunn avhengig av 
forbrukernes ønsker. Dersom det er et marked 
for miljøvennlig produserte varer vil disse få en 
konkurransefordel. Men tilsvarende skal man 
huske på at i et regulert system er de avhengig 
av statens ønsker. Så det er ikke noe implisitt i 
noen av systemene som garanterer for verdiene 
for miljøet og barnebarna.  
 
Dersom miljøhensyn skulle være et argument 
for markedsliberalisme måtte det være slik at 
forbrukerne var mer interessert i å beskytte 
miljøet enn det staten er. Antagelig ville 
miljøhensyn best kunne ivaretas i et liberalt 
demokrati (eller i et opplyst enevelde) fordi, til 
tross for mange pene ord så er det ganske 
begrenset hva folk er villig til å betale ekstra ut 
fra egen lommebok for å medvirke til bedre 
miljø og bærekraftig utvikling.7  
  
Jeg opplever at det er misvisende å si at 
miljøargumenter er blitt misbrukt. Jeg har ikke 
hørt noen politiker som hevder at vinterens 
høye priser er et resultat av miljøpolitikk. Få 
hevder at miljøpolitikk er årsaken til at man 
ønsker å fremme deregulering av tidligere 
regulerte markeder. Man trenger dessuten ikke 
å misbruke noen argumenter for å fremme 
markedsliberalisme. Markedsliberalisme er 
forenlig med en rekke etiske argumenter, særlig 
knyttet til frihet og verdiskapning. Det er som 
sådan ikke noe som i utgangspunktet er suspekt 
og må lure til seg legitimitet. 

                                                 
7 Dersom størsteparten av forbrukerne var villige til å betale 
ekstra for økologisk kaffe osv så ville miljøvern være et 
argument for markedsliberalisme, fordi da ville ikke de 
uetiske produsentene få solgt varene sine. Dette ville vært 
effektivt miljøvern. Men jeg tror vi er langt fra en slik 
situasjon, - selv om folk begynner å bli litt flinkere til å kjøpe 
etisk. Uansett går jeg ut fra at denne mekanismen ville 
fungere dårligere i strømmarkedet fordi ingen leverandør 
kan garantere at de kun selger norsk vannkraft. De nordiske 
land har en felles strømpool og vår strøm kan like gjerne 
komme fra forurensende kullkraftverk i Danmark (eller 
kanskje Polen). Men det finnes kanskje måter denne 
problemstillingen kan løses på? 

Generelt vil jeg hevde at energipolitikken (i 
likhet med all annen politikk) er et resultat av 
mange kompromisser og forhandlinger mellom 
partier og interesser. Regjeringen har nok flere 
mål med energipolitikken og de inkluderer både 
liberalisering av markeder og miljøhensyn. 
Dessuten, selv om vi opplever deregulering på 
en del områder lever vi ikke i et 
markedsliberalistisk samfunn, vi lever i en 
blandingsøkonomi der staten spiller en aktiv 
rolle både overfor markedene og gjennom 
velferdsstaten. Mange av de uheldige 
konsekvensene av liberaliseringen oppheves 
delvis gjennom statlig inngripen.  
 
53.En del kraftprodusenter håver for tiden inn en 
betydelig fortjeneste på strømprisen. Er 
strømprisen preget av en ”grådighetskultur” som 
skal sikre eierne størst mulig profitt? I og med at 
eierne ofte er stat og kommune kan vel dette 
betraktes som en form for dobbeltbeskatning? 
 
Innenfor en markedsliberalistisk logikk stilles 
det krav til forbrukerne. For å sikre at prisene 
ligger så lavt som mulig og at 
kraftprodusentene ikke får denne 
ekstraprofitten må forbrukerne følge godt med 
og passe på å skifte til den produsenten som gir 
det beste tilbudet. Av forskjellige grunner er ikke 
kraftmarkedet helt effektivt ennå, men det er vel 
å forvente at denne vinteren fører til mer 
effektive mekanismer for forbrukerne. Med et 
markedsliberalistisk system har man valgt å gi 
forbrukeren denne rettigheten, snarere enn at 
markedet styres sentralt. Et argument mot at 
dette skal være forbrukernes plikt er kanskje at 
vi ikke er så flinke til å utøve denne retten. På 
den annen side er vel argumentet for å 
konkurranseutsette enkelte offentlige tjenester 
at staten heller ikke greier å sikre effektivitet i 
systemet. Enkelte vil jo faktisk hevde at 
problemet med kraftmarkedet ikke er at det er 
liberalisert, men at det ikke er liberalisert nok. Vi 
har ikke i dag mulighet til å kjøpe strøm akkurat 
hvor vi vil. Dersom det var bygd ut et stort nett 
av kraftledninger internasjonalt, kunne man 
kjøpe strøm etter ønske, etter miljøhensyn eller 
etter pris. Da ville virkelig forbrukerne kunne 
presse produsentenes fortjenestemarginer. 
 
En viss andel av produsentenes overskudd går 
tilbake til fellesskapet (staten) i form av 
grunnrenteskatt. Dette er en skatt på bruken av 
fellesgoder som i utgangspunktet er gratis. 
Dette sikrer at samfunnet får sin andel av 
profitten. Samtidig, for at det skal investeres i og 
drives kraftselskaper, må de ha en viss profitt. Så 
at profitt er et mål er ikke uetisk. Det påhviler 
imidlertid kraftselskapene andre mål enn kun 
profitt, spesielt fordi de leverer et 
nødvendighetsgode. De må i tillegg, i likhet med 
alle andre folk og organisasjoner, være 
pålitelige, ærlige og rettferdige, overfor alle de er 
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i relasjon med: kundene, de ansatte, 
offentligheten, osv. 
 
Når det gjelder spørsmålet om dette er 
dobbeltbeskatning: - tja, kanskje? Er staten og 
kommunene grådige? Vel, nå legges det jo opp 
til at kommunene skal selge seg ut av 
kraftverkene. Og jeg vil stille noen flere 
spørsmål: er staten grådig som tar inn moms 
generelt, og dessuten skatt? En radikal liberalist 
vil jo hevde dette. Min personlige oppfatning er 
at sett geografisk og historisk er vi antagelig den 
befolkningen som både har mest penger på 
konto og best velferdssystem, så det synes i 
hvert fall ikke som om statens grådighet 
generelt går ut over i noen. Når det gjelder 
energi spesielt, så bidrar jo også staten med 
penger ut. I vinter er det mulig å få hjelp til 
strømregningen for de med dårligst økonomi. 
Det er også mulig å søke om støtte til 
energisparende tiltak. Det investeres en god del i 
energiforskning. osv. Statens inntekter og 
utgifter er jo balanserte gjennom 
statsbudsjettet. I prinsippet får vi igjen pengene 
gjennom de tjenester staten gir oss. Men dette 
betyr naturligvis ikke at man ikke kan kritisere 
hvordan staten tar inn sine inntekter. 
 
I filmen Wall Street lovpriser kapitalisten 
Gordon Gekko grådigheten: ’Greed is good!’. 
Grådighet kan føre til verdiskapning, 
effektivisering, fremskritt. Men ofte fører den til 
at det er mindre igjen av kaka til andre. Nå er det 
forbrukerne som får mindre. Men hvis det er vår 
slapphet som har gjort at kraftselskapene ikke 
trenger å konkurrere på pris, så har vi kanskje 
fortjent det?? På den annen side: kanskje det er 
forbrukerne som er grådige: som vil ha 
ubegrenset med strøm helst uten å betale for 
det i det hele tatt?? Jeg mener ikke nødvendigvis 
dette. Men det jeg mener er at grådighet ikke er 
noe godt begrep for å forstå samfunnsmessige, 
komplekse mekanismer, - det forenkler hele 
diskusjonen på en uheldig måte.  
 
25. Kan vi bare tenke norsk når det gjelder bruk av 
energikilder? Kan det tenkes at Norge i global 
sammenheng bør fortsette å bruke el? 
 
Etikk kjenner ingen nasjonale grenser, og det 
gjør heller ikke forurensning og utslipp. Og når vi 
er del av et større kraftmarked må vi i en etisk 
sammenheng se på situasjonen i et større 
perspektiv, i det minste i et nordisk perspektiv. 
Man kan kanskje si at danskene tar CO2-
utslippene for oss og svenskene tar 
kjernekraftsrisikoen (andre land-rettferdighet)? 
Vi må også ta med i betraktning at det er et reelt 
alternativ å legge kabler til kontinentet og i den 
forbindelse bør vi se på hvilke etiske 
konsekvenser dette vil få i et helhetlig europeisk 
perspektiv. 

Det er et vanskelig spørsmål hvor langt utover 
landegrensene en nasjons etiske ansvar strekker 
seg. Vi løser delvis dette spørsmålet ved å ta 
aktiv del i, og forplikte oss til, internasjonale 
avtaler. Videre har vi pålagt oss egne, nasjonale 
forpliktelser. Jeg tror ikke det kan avgjøres 
prinsipielt hvor langt ansvaret strekker seg. Men 
jeg mener at vi har et ansvar for å ta i 
betraktning hvordan våre handlinger påvirker 
andre lands innbyggere og miljø. I noen tilfeller 
er det rimelig å la dette telle tungt, i andre ikke 
så tungt. Og i strømpolitikken? Det vil antagelig 
avhenge av hvor mye vi bidrar til andre lands 
miljøbelastninger. Alle land bør bygge ut så mye 
de kan av bærekraftig kraftproduksjon, og vi har 
kanskje spesielt gode forutsetninger for å bygge 
ut strømproduksjon. Man kan ikke avgjøre dette 
ut fra rene verdibetraktninger, men må se 
situasjonen som helhet og vurdere de 
alternative løsningene. 
 
Hvis vi f.eks ser på Europas kraftforsyning i 
helhet, så er det klart at man bør føre en felles 
strømpolitikk som gjør at man produserer mest 
mulig strøm/varme med minst mulig 
forurensning. Vår vannkraft er ’ren’ i det at den 
lager lite forurensning til luft. På den annen side 
har den andre uheldige miljøkonsekvenser, f. eks 
for det lokale miljø, både for mennesker og 
stammer av dyr og fisk. Vi må i dagens 
opphetede debatt ikke glemme (noe som 
kanskje er spesielt lett for byfolk) at det er 
miljøkonsekvenser også ved utbygging av 
vannkraft. Men det er de i distriktene (samfunn-
rettferdighet), samt fiske-, fugle- og dyrelivet 
(miljø-rettferdighet), som må leve med det. På 
en eller annen måte må vi veie belastningen for 
norske lokalsamfunn opp mot f. eks CO-utslipp 
fra Danmark som både har lokale og globale 
konsekvenser. Jeg vil anta at det er færre 
individer som blir skadelidende på landsbygda i 
Norge enn det blir skadelidende av den 
strømmen som produseres en del andre steder. 
Man må også ta i betraktning at det hefter 
usikkerhet bl.a. ved klimautslipp. Hvor stor 
betydning har f. eks utslippene fra 
kullkraftverkene sammenlignet med utslippene 
fra landbruket? Her er det mange utfordringer 
både angående hva som er den faktiske 
situasjonen og hva som er rette verdimessige 
prioriteringer. 
 
Om vi skal fortsette å bruke el eller ikke er 
avhengig av alternativene. Er alternativet ved og 
olje i gamle ovner, så bør vi fortsette å bruke el. 
Dersom vi greier å erstatte mye av 
oppvarmingsbehovet med miljøvennlige 
alternativer, kan vi eksportere strømmen8 og 
bidra til mer miljøvennlig strøm i våre naboland. 
Vi bør fortsette å forske på miljøvennlige 

                                                 
8 Forutsatt økt kapasitet i overføringskablene til utlandet. 
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alternative miljøkilder, ikke bare for vår egen del, 
men ut fra mer globale hensyn. I Norge har vi 
gode forutsetninger, ikke minst økonomiske, for 
å gjennomføre forskning som kanskje kan ha 
minst like stor gevinst for u-land som for Norge. 
Når u-landenes energibruk for alvor setter fart 
og de vil ha den vestlige verdens komfortable 
livsstil, må de ha effektive og miljøvennlige 
energikilder. Her bør Norge som energinasjon ta 
et ansvar. 
 
Når det gjelder alle spørsmålene som er 
diskutert over, så må ansvaret tas på mange 
nivåer: 
Norge har ansvar som del av overnasjonale 
organer til å medvirke til avtaler som legger til 

rette for en bærekraftig forsyning av strøm og til 
utvikling av alternative varme- og energikilder 
globalt sett. 
 
Myndighetene har ansvar for å legge til rette for 
bærekraftig oppvarming og strømforsyning for 
norske forbrukere, der ansvaret for 
konsekvensene av denne til en viss grad går ut 
over nasjonens grenser 
Norske forbrukere og bedrifter har ansvar for å 
være energibevisste og iverksette de tiltak som 
er mulig i deres situasjon 
Norske kraftprodusenter har ansvar for å 
maksimere mer enn kun profitt. De må vise 
samfunnsansvar bl.a. relatert til prissetting og 
til opprettholdelse av kraftforsyning. 
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Drømmen om den kalvinistiske bruker
- om varme, moral og marked 

Marianne Ryghaug 
Forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, 
NTNU 
 
 
29. Hvordan øke folks interesse for miljø og 
alternative energikilder? 
 
Før jeg svarer direkte på dette spørsmålet er det 
viktig å peke på to forhold. For det første er det 
viktig å være klar over at miljø og alternative 
energikilder ikke er to sider av samme sak. Den 
siste tiden med strømkrise har vært særlig 
illustrerende i så måte. Vi har sett at økte 
strømpriser faktisk har gitt mindre fokus på 
miljø. Mange velger på grunn av høye 
strømpriser alternative oppvarmingsformer slik 
som ved og oljefyring, dvs. energikilder som er 
langt mer forurensende enn vannkraft. 
Vedfyring bidrar riktignok ikke med CO2-utslipp, 
men kan medføre betydelige lokale utslipp av f. 
eks. partikler. Det burde derfor være et politisk 
mål å klare å forene disse to sidene og å fremme 
alternative energikilder som også er 
miljøvennlige. I så måte er kanskje begrepet nye 
fornybare energikilder mer passende enn 
alternative energikilder. Nye fornybare 
energikilder er bølgekraft, vindkraft, solenergi og 
biomasse. 
  
For det andre, når det gjelder spørsmålet om 
hvordan man kan endre folks interesse for miljø 
og alternative energikilder er det viktig å være 
klar over at tidligere forskning viser at samsvaret 
mellom holdninger/interesser og atferd 
gjennomgående er svak. Med andre ord, selv om 
en klarer å øke folks interesse for miljø og 
alternative energikilder, vil ikke dette 
nødvendigvis føre til endret atferd. Økt interesse 
for miljø og alternative energikilder trenger 
dermed ikke å betyr at folk går til det skrittet å 
installere nye oppvarmingsløsninger i boligene 
sine. 
  
Vi vet lite om folks interesse for miljø og 
alternative energikilder, men noen forhold er 
klare: 
Effekten av informasjon og  moralisering er liten 
Interessen går i bølgedaler; man har perioder 
hvor folk er interessert i miljø, så har man 
perioder med dalende interesse, før man igjen 
får en periode med stigende interesse osv. osv.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vet lite om hvorfor det går i bølger og hvorvidt 
slike svingninger i befolkningen skyldes at det er  
store variasjoner i folks verdier (over tid og 
mellom individer)at subsidier som oftest har 
kun kortsiktige virkninger og at de er 
interesseskapende at det i utgangspunktet er 
lite interesse knyttet til forhold omkring energi, 
men at interessen er en avledet etterspørsel 
(dvs. man er interessert i å bruke PC, varmtvann, 
vaskemaskin og ikke energi i seg selv) at økt pris 
gir økt interesse, men at effekten er kortvarig. I 
det siste er det blitt påpekt at den økte 
energiprisen har ført til strømsparing og at man 
derfor endelig har fått bevist at pris er et 
adekvat tiltak (og også dermed at markedet 
virker som det skal). At forbruket har gått ned 
som følge av prisen er ikke spesielt 
oppsiktsvekkende i den situasjonen vi har vært, 
ettersom det faktisk har vært en tredobling av 
prisen i løpet av en måned! Nevn en annen vare 
som i løpet av en måned har hatt en tredobling 
av prisen! Det vil være vanskelig å finne. Med 
andre ord i en ekstremsituasjon som den vi har 
vært i, vil pris øke interessen og føre til mer 
strømsparing. I en normal situasjon er det 
imidlertid mer diskutabelt hvor effektiv det er å 
bruke pris som virkemiddel.  
  
Jeg har to konkrete forslag til hva som kan bidra 
til å øke folks interesse for miljø og alternative 
energikilder. For det første er det mulig å 
utnytte fordelene som mange alternative 
energikilder har med hensyn til eierskap. 
Eierskapspotensialet kan tas ut på flere måter. I 
Danmark for eksempel har man hatt en 
tradisjon for å knytte eierskap til vindkraft, for 
eksempel ved at man eier andeler eller aksjer i et 
vindmølleselskap som man får sin 
energiforsyning fra. Det går også an å eie 
andeler i et bølgekraftverk, og man kan selvsagt 
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eie solcelleanlegg som man har plassert på taket 
av sitt eget hus osv. Eierskapet gjør det også 
mulig å tjene penger ved at man selger strøm 
tilbake til nettet når man har et overskudd. 
Dette kan også være et insentiv til å spare 
energi. 
 For det andre er det mulig å utnytte 
nærhetsaspektet ved alternative energikilder i 
forhold til strøm som gjerne er virker mer 
abstrakt for folk og som man derfor forholder 
seg mer passivt i forhold til. Nærheten til 
energikilden kan brukes for å aktivisere 
brukerne.  
 
30. I dag er det strømprisen som motiverer oss til 
å gå over til andre oppvarmingsløsninger. Hvilke 
andre faktorer vil kunne påvirke dette? 
 
Vi vet at dette utsagnet ikke er riktig. Det er helt 
andre ting som motiverer oss under normale 
forhold. Innad i boligen er det særlig to forhold 
som motiverer oss. For det første er vi motivert 
av komfort. Mange velger for eksempel 
vannbåren gulvarme fordi det oppleves som en 
behagelig oppvarmingsløsning - man 
foretrekker å være varm på bena og kald i 
toppen. Inneklima er også en motiverende 
faktor. Men mange velger rett og slett 
alternative energikilder fordi de for eksempel 
har tilgang på gratis ved og er vant til vedfyring. 
En studie som er gjort av vannbåren gulvarme i 
Norge viser at enkelte er motivert av de tekniske 
utfordringene - de liker rett og slett å ”fikle med 
teknologi”. Mange av disse er ingeniører selv og 
det gjelder selvsagt ikke flertallet av 
befolkningen. 
 
Andre faktorer som kan virke motiverende er 
byggeforskriftene eller det kan rett og slett være 
en del av bygningens design. Hva leverandører 
av boliger ”plugger inn” som standard tilbud er 
en veldig viktig faktor. I denne sammenheng er 
det relevant å tenke på hvor mange som kjøper 
bolig med utgangspunkt i oppvarmingssystem. 
En studie av et nytt boligkompleks med 
vannbåren varme viste at det var ingen av 
kjøperene som hadde vært motivert av 
oppvarmingsløsning når de kjøpte boligen. 
Beliggenhet var langt viktigere. Miljø og 
energieffektivitet opplevdes som en ekstra 
bonus - noe de fikk med på kjøpet.  
 
Et problem i dagens situasjon er at det finnes 
mange alternativer. Hvis man skal gå over til 
andre oppvarmingsløsninger enn panelovner, så 
krever det at man må ta mange valg. Med andre 
ord, det kreves mye av en selv som 
informasjonssøker og beslutningstaker - 
sannsynligvis for mye for et stort flertall av 
befolkningen. Det er i denne sammenheng 
viktig at det kan tilbys løsninger som er lettvinte 
å installere - ”pakkeløsninger” for oppvarming 
som lett kan integreres i bygningen. For 

eksempel at man kan velge mellom alternativ 1, 
2, og 3 i det man bygger nytt hus eller skal pusse 
opp. Nordmenn er verdensmestre i oppussing 
og bruker store ressurser på dette hvert år. Det 
er dermed mulig å kile inn 
oppvarmingsløsninger som ”nisse på lasset” i 
forbindelse med oppussingsprosjekter hvis det 
finnes klare alternativer. Det er med andre ord 
ikke forbrukerne som er uansvarlige og syndige 
når de velger å basere hele sin oppvarming på 
panelovner som går på strøm - det er jo tross alt 
dette infrastrukturen og hele vårt energisystem 
er lagt opp til. Det er en ansvarsfraskrivelse når 
politikere skyver det totale ansvaret over på 
forbrukeren. Det har vært en progressiv 
ansvarfraskrivelse i den norske energipolitikken 
der leverandørene av elektrisk kraft er fritatt for 
samfunnsansvar, slik at det bare er den enkelte 
sluttbruker som gjøres moralsk ansvarlig for 
forsyningssituasjonen. Denne 
ansvarliggjøringen av kundene viser for så vidt 
også at markedet ikke fungerer.  
  
I så måte synes jeg den mest interessante 
diskusjonen ville være hvorvidt ”energi” skal 
være en vare eller om den er et gode som bør 
sikres alle. Vi vet at de fleste lever i en travel 
hverdag og er det da rimelig å forvente at den 
enkelte skal ta alle disse valgene? Sluttbrukeren 
må ha hjelp til å gjøre disse valgene. Det må 
satses mer offensivt på å bygges opp en 
infrastruktur som kan gjøre denne overgangen 
lettere. Det må tilrettelegges bedre for nye 
oppvarmingsløsninger. Det er et tankekors at 
det i dag bygges nye boligblokker som kun er 
basert på elektrisk oppvarming ved hjelp av 
panelovner. Når en da flytter inn i en slik 
boligblokk er mye av løpet kjørt. Videre må man 
kunne stole på teknologien og vite at den 
fungerer slik den skal. Det vil jeg komme tilbake 
til i et senere spørsmål.  
 
For å oppsummere: For at folk skal motiveres til 
å gå over på andre oppvarmingsløsninger er det 
nødvendig at:  
tilbudet eksisterer - tilgjengelighet - 
infrastruktur 
kunnskapen eksisterer 
 
37. Kan forbrukerne være trygg på at nye tekniske 
løsninger virker slik leverandøren hevder, i 
hverdagen, i alle slags hus? 
 
Nei. Absolutt ikke. Mye tyder på at dess større og 
mer omfattende dette markedet blir, dess flere 
useriøse aktører vil være å finne på markedet. 
Det finnes mange negative historier om 
varmepumper og vannbåren gulvvarme som 
ikke virker slik det skal. En studie av vannbåren 
varme i Norge inneholder mange slike historier. 
Et eksempel handler om et boligkompleks med 
vannbåren gulvvarme hvor beboeren hadde 
funnet ut at hun samtidig måtte lufte og ha full 
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varme på soverommet for å forhindre at det ble 
kaldt på badet, fordi gang, bad og soverommet 
ble lagt på samme sløyfe. Et annet eksempel er 
beboere som har flyttet fra boliger med 
panelovner til boliger med vannbåren gulvarme 
og som forklarer at etter at de flyttet orker de 
ikke lengre skru ned temperaturen når de reiser 
på hytta i helga fordi teknologien er så 
komplisert. Dette viser at teknologi som i 
utgangspunktet er ment å være 
energibesparende faktisk kan føre til høyere 
forbruk fordi den er lite brukervennlig. Videre 
viser det at tekniske løsninger ofte ikke fungerer 
slik de er ment og at man gjør de samme feilene 
som for 10 år siden. 
 Det viktige er dermed at bransjen 
systematiserer de erfaringene man har, slik at 
man slipper å gjøre de samme feilene om og om 
igjen. Det er klart at for mange slike negative 
historier kan bidra til å hindre overgangen til 
nye løsninger. Man må derfor prøve å lære av de 
positive erfaringene og være innforstått med at 
en omlegging vil ta tid. 
 
39. Hva vet vi om hvordan norske forbrukere har 
greid å ta i bruk nye oppvarmingsløsninger? 
 
Vi vet ikke særlig mye om dette. Dette henger 
sammen med at det har vært bevilget lite 
penger til denne typen forskning, som igjen 
henger sammen med forestillingen om at hvis 
teknologien finnes og det er økonomisk 
lønnsomt å investere i den, så vil folk ta i bruk 
teknologien. Likevel er det klart at en må være 
tilbakeholden med å satse på at 
markedsmekanismene skal ordne opp. For 
eksempel er det uvanlig at eldre mennesker 
investerer i egen bolig. Sannsynligvis opplever et 
flertall av befolkningen at informasjonen om 
nye oppvarmingsløsninger er forvirrende, slik at 
det er vanskelig å velge. Videre vet man ut ifra 
erfaringer med andre teknologier, som for 
eksempel mobiltelefon og bil, at folk ikke er 
utelukkende motiverte av økonomi og handler 
deretter. De fleste av oss kjøper f. eks 
bensinkrevende biler i stedet for dieselbiler som 
er billigere i drift. Man velger å ringe fra 
mobiltelefon med et dyrt kontantkort fremfor å 
bruke telefonkiosken som står noen meter unna. 
Man velger å kjøpe dyr ved på Rema1000 til 5 
kroner kWh uten å vite hva strømprisen er. 
Det vi vet: at norske hus er blitt kraftig 
oppgradert når det gjelder isolering 
at man bor færre personer per kvadrat meter 
standarden/komforten på norske fritidshus har 
økt kraftig 
ser man på energibruken i en bolig, bruker man 
relativt sett mindre på oppvarming enn før. Valg 
av nye oppvarmingsløsninger er ofte motivert av 
andre forhold enn pris, for eksempel innemiljø 
og komfort. 
 

En studie gjort av en styringsteknologi for 
elektrisk oppvarming (eboxen) i norske 
husholdninger viste dessuten at folk forholder 
seg til ny teknologi på forskjellige måter. 
Yterpunktene på skalaen er de med svært liten 
teknologisk kompetanse og de som har mye 
teknologisk kompetanse. I forhold til disse 
gruppene er det to feller man kan gå i. Når det 
gjelder de med liten teknologisk kompetanse er 
feil bruk av teknologien et problem. Dette kan 
føre til at det ikke spares energi slik hensikten 
var eller uønskede konsekvenser slik som i 
tilfellet hvor en gammel dame satt å frøs i 
leiligheten sin fordi hun ikke forstod hvordan 
hun skulle styre eboxen. Når det gjelder de 
teknisk kompetente oppstår det gjerne 
problemer hvis teknologien introduseres for 
tidlig og ikke virker slik den skal, f. eks hvis 
termostaten ikke viser riktig temperatur. Dette 
fører ofte til irritasjon hos brukeren og 
teknologien kan få et dårlig rykte. Dette kan føre 
til at man velger å ikke bruke teknologien.  
 
Det er viktig å utbedre kunnskapene våre om 
hvordan nye teknologier blir tatt i bruk. Som 
studien ovenfor illustrerer er brukere ingen 
homogen masse, men består av mange ulike 
grupper. Ny teknologi bør derfor utvikles i dialog 
med brukerne og konsekvensene av å innføre ny 
teknologi kan ikke tas for gitt.
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Dialog mellom lekfolkspanelet og ekspertene
 
 
Møteleder: Knut Røe 
 
 

Strømleveranse:  
Andersen (lekmann): Er det mulig for private å 
kjøpe strøm fra energiverkene på samme vilkår 
som industrien gjør, dvs. at en reserverer seg på 
en mengde energi pr. år, og at en da kan selge 
tilbake igjen det en ikke bruker? 
 
Støa: Det er en tanke som er tenkt. Men jeg 
kjenner ikke til om det er noen kraftleverandører 
eller meglere som tilbyr det i dag.  Jeg synes det 
er en god idé for å dekke behovet med hensyn til 
fast pris og samtidig ha et motiv for å spare når 
det er knapphet. I dag kan du inngå en 
fastpristariff. Hvis vi innfører moderne 
teknologi, timesmåling og kommunikasjon til e-
verket, lar den tankegangen seg raffinere.  Men 
det er et stykke fram. 
 
Andersen (lekmann): Det diskuteres  
å bygge opp en ny infrastruktur for å kunne 
forsyne sentrale deler av Østlandet med gass, 
samtidig som det diskuteres 
energiøkonomisering og sparing.  Hvorfor blir 
planene om å bevilge offentlige midler i 
størrelsesorden 10 milliarder kr til en ny 
infrastruktur for levering av gass prioritert før å 
bevilge midler for energiøkonomisering for å 
spare energi? 
 
Støa: Vi har en infrastruktur for å fordele strøm 
fra vannkraften. Men vi trenger mer, og vi 
trenger fleksibilitet, altså alternativer. Det er et 
godt spørsmål hvor lurt det er å bruke mye 
penger på å bygge opp en helt ny infrastruktur 
som kan konkurrere 100 pst. med det vi har. 
 
Gjerstad: Enova har ansvaret for å forvalte 
statens Energifond. Det var i fjor på 430 mill. kr 
og i år på ca. 480 mill. kr.  Fondet - som er styrt 
fra Stortinget, skal gå til vindkraft, varmemål, 
altså det å konvertere over til vannbåren varme, 
fjernvarme, energisentraler, og til reduksjon, 
enøktiltak. Samtidig har Stortinget tatt 
forbehold om å behandle anvendelse av 
naturgass innenlands gjennom en egen melding 
som Regjeringen har lagt fram. Der er det 
foreslått at Enova får ansvaret for de statlige 
midlene til å utvikle infrastruktur.  Det brukes i 
dag 480 mill. kr til sluttbrukerorienterte tiltak, 
og det er ennå ikke kommet fram bevilgning til 
anvendelse av gass. 
 
Munk Blaker: I dag finnes det et leveringsnett på 
landsbasis på gass, propan, LPG - som  
 

 
 
 

 
 
oljeselskapene kan levere. Det er  flere som 
bruker LPG som energibærer i boliger. 
 
Jensen: NVE har sammen med Forskningsrådet 
et arbeid i gang om problemstillingene med 
teknologi  og å bruke gass i form av å 
transportere det i rør eller på en annen måte.  
Samtidig har vi også prosjekter hvor vi ser på 
hvordan sluttbruker kan bruke energi mer 
effektivt. Det første er å forstå hvordan bruker 
man strømmen hos sluttbruker.  
 

Bevilgning og enøktiltak 
Andersen (lekmann): Hvorfor kaster man seg på 
et prosjekt til 10 milliarder kr, mens Enova 
fortsatt sliter med bare 480 mill. kr til 
enøktiltak?  
 
Støa: Hvor ofte ser vi at prosjekter til 10-
20 milliarder kr blir gjennomført? De kommer 
ofte til idestadiet, men virkeligheten blir en 
annen til slutt.  Derfor er det greit å begynne 
med 500 mill. kr pr. år i første runde, og så får vi 
heller presse på  for å følge opp de områdene 
der det skjer noe. 
 
Gjerstad: En kan ikke sammenligne 
10 milliarder kr, og de 480 mill. kr som er på 
energifond i år. Enova investerer i 
energiprosjekter, og vi går kun inn med 
toppfinansiering eller delfinansiering. I løpet av 
en tiårsperiode har Stortinget antydet 
5 milliarder kr til formålet vårt, og 
energiomlegging. Totalt vil samfunnet generere 
investeringer mellom 20 og 30 milliarder til 
vindkraft, varmeomlegging og reduksjonstiltak.  
 
Huuse: Hvorfor innfører man et byråkrati med 
søknader og skjemaer når kjøperen kan 
returnere en kvittering med navn og 
personnummer for å komme inn i en vanlig 
momsrefusjon? 
 
Gjerstad: Vi engasjerer en prosjektleder og 
kjøper selve saksbehandlingsjobben.  
Departementet  ønsker at vi skal bruke 
maksimalt 10 pst. av de 50 mill. kr til 
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administrasjon totalt, slik at minst 45 mill. kr 
skal ut til sluttbruker. En bør være klar over at 
Enova er eid av Olje- og energidepartementet. 
Det er Finansdepartementet som styrer fritak av 
moms.  
 
Haaland: De 50 millionene er ikke egentlig noen 
del av noe langsiktig energipolitisk virkemiddel. 
Dette er politiske penger. Grov sett har det 
ingen betydning for energisituasjonen i Norge.  
Det man kan få ut av det er under 1 promille av 
det norske elforbruket. Så det er ren politikk - 
det er mitt private synspunkt . 
 
Schei Tveitdal:  Jeg tror at det i hvert eneste 
revidert statsbudsjett og budsjett i det siste 
tiden har vært forslag om ulike typer for 
momsrefusjon. Men det er stemt ned i 
Stortinget. Et annet forslag var et økt påslag på 
nettariffen på 0,3 øre pr. kWh. Det ville gitt 
Enova i overkant av 200 mill. kr ekstra i året, 
men ble også stemt ned.  
 
Hansdatter Kismul: De 50 mill. kr kommer ikke 
til å gi det store utslaget på strømbruken i 
Norge denne vinteren. Men med en varig 
støtteordning kan dette gi en overgang til andre 
måter å varme opp hus på i Norge. I Sverige har 
de økt elavgiften og innført støtteordninger på 
kjøp av varmepumpe og biopelletskaminer. Da 
vannmagasinene begynte å tømmes i Sverige 
økte de elavgiften for å få brukerne til å spare og 
bruke alternativer oppvarmingssystemer. 
 
Jensen: Med et fellesnordisk elkraftmarked er 
ikke Norge lenger ett land når det gjelder energi- 
og elkraftforsyning. Energien vil flyte rundt til de 
som er villig til å betale mest. I prinsippet støtter 
jeg representanten fra Forskningsrådet - så 
lenge dette er en begrenset bevilgning, har den 
svært liten effekt. Luft-til-luft varmepumpe er 
ikke nødvendigvis den beste løsningen. Det 
henger delvis sammen med at hvis man får en 
mengde med tiltak som reduserer strømmen, 
går også fastprisen på nettleien opp. Jeg  
konkluderer med at det trengs fortsatt 
diskusjoner og studier på hva som er best. Men 
la meg avslutte med å si at jeg synes 
varmepumper er all right. 
 
Fra salen: Er det noen planer i Norge om å gå 
sterkere inn for pellets, som er en miljøvennlig, 
nullutslipp, bioenergi?  
 
Gjerstad: Den nye generasjonen, rentbrennende 
vedovner testes av SINTEF og “godkjennes” .De 
virker etter de samme prinsippene som en 
pelletsovn. Enøkfondet gir støtte til dette i Oslo. 
Jeg mener at det er forsvarlig å sette inn 
rentbrennende ovner, under forutsetning av at 
man bruker tørt brensel, og at man fyrer riktig. I 
Norge hadde vi en tilskuddsordning i 1991-92 
for salg av varmepumper. Da  var salget oppe i 

1 500, og som har økt siden. Det er en av 
grunnene til at det ikke er Enova som har initiert 
tilskuddsordningen nå på 50 mill. kr - den er 
kommet fra departementet og fra politisk hold.  
Vi registrerer at markedet fungerer meget godt 
uten slik innvirkning. 
 
Munk Blaker: Statoil har to fabrikker for å 
produsere pellets i Norge. Det er langt fra noe 
landsdekkende system for pellets. Skal det 
komme kapasitet for å levere pellets først, eller 
skal vi få masse etterspørsel for så å bygge 
fabrikker? 
 
Hansdatter Kismul: I Sverige  satte de opp 
elavgiften samme år som Stockholm kommune 
bestilte enorme mengder biopellets. Dette 
gjorde at de ble nødt til å skaffe seg 
leverandører som kunne levere så mye. Da fikk 
man blåst opp et marked som gjorde at man 
kom i gang. 
 
Jensen: Det er i ferd med å bli et marked delvis 
knyttet til store fjernvarmesystemer. Det er klart 
at logistikken, infrastrukturen, på pellets er et 
problem i dag, men jeg tror det  vil bli bedre. 
 
Gjerstad: Vi registrerer at det er blitt et 
kommersielt marked for pellets. Statoil, Hydro 
Texaco og en rekke andre aktører er inne, og 
staten gir støtte til etablering av 
pelletsproduksjon. Vi er også i dialog med en 
rekke andre produsenter av pellets for å sikre at 
det er en balanse mellom etterspørsel og 
tilgang. I forbindelse med tilskuddsordningen 
har vi fått i overkant av 1 600 søknader om 
pelletskaminer. I snitt vil en med pelletskamin 
kjøpe ca. 1,5 tonn i året. Hvis alle som får tilsagn 
kjøper pelletskamin, vil de etterspørre ca. 2 400 
tonn i året. I år regner vi med å kommer opp i 
mellom 30 000 og 40 000 tonn i 
pelletsproduksjon.  
 
 

Alternative strømkilder:  
Huuse (lekmann): Men er det et politisk blaff 
uten effekt? Hva bør gjøres for at folk flest 
ønsker å installere alternative varmekilder i 
husene sine?  
 

 
 
Haaland: Dette må ses i en sammenheng, hvor 
kjøpergrupper er sentralt. Når man lanserer et 
program må man være sikker at man bruker de 
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riktige menneskene. Det er ikke lurt å kjøpe hver 
kilowattime, men lage et program som en 
introduksjon, og som har kjøpergrupper.  
 
Ulseth: Vi konstaterte at ca. 400 000 boliger ikke 
har alternativer til el. Hvis vi sier at halvparten er 
et rimelig ambisiøst mål på kort sikt, der alle skal 
ha 5 000 kr, tilsvarer det 1 milliard.  
 
Schei Tveitdal: Det er riktig at man kan se på 
disse 50 mill. som et blaff. Men man må være 
klar over at ved opprettelsen av Enova er man i 
ferd med å få til en mer langsiktig ordning som 
ikke er avhengig av bevilgninger fra år til år på 
statsbudsjettet. Med Enova har man fått mer 
faste bevilgninger, større resultater og kanskje 
lettere måloppnåelse innenfor Enova-systemet. 
Hvis man kombinerer det med forslag om 
grønne sertifikater har man kommet ganske 
godt på vei. 
 

Varmepumper:  
Jensen: Luft-til-luft-varmepumper vil øke bruken 
av elektrisk kraft på sommeren på grunn av 
muligheten til kjøling vil benyttes, spesielt av 
den gruppen som nå har fått støtte. Jeg tipper at 
tyngden av de som nå får 5000, er folk med høy 
årslønn. Samtidig har vi økonomiske 
beregninger på at luft-til-luft-varmepumper kan 
bli et økonomisk mareritt for de som går til 
anskaffelse av det. En klondykestemning kan 
bety at vi får mange tilfeller hvor folk finner ut 
at luft-til-luft-varmepumper er en dårlig løsning. 
Det ønsker vi ikke. Vi ønsker å få et skikkelig 
opplegg hvor disse blir tatt i bruk på en riktig 
måte. Da kan det fungere bra.  
 
Ryghaug: Jeg synes forslaget om å stimulere til 
varmepumper føyer seg inn i rekken av tiltak 
hvor man bruker tradisjonelle løsninger. Hvis 
man ser på hvordan enøkpolitikken er blitt 
utformet opp gjennom årene er det stort sett 
virkemidler som skal gå på sluttbrukere. Det er 
pris, informasjon og alternativ teknologi som 
skal stimuleres. Derimot gjøres det nesten 
ingenting i forhold til nybygg og det å designe 
energioptimale bygninger. Det gjøres lite for å 
stimulere arkitekter til å designe bygninger, og 
andre grupper som er inne i byggeprosessen.  
 
Haukland Næss: Jeg har stor tro på 
smarthustenkning. Der må det stimuleres i 
forhold til de som skal tjene penger på 
husbygging eller at Byggenæringens 
Landsforening og boligprodusentene legger 
disse oppvarmingsløsningene inn i konseptet. 
Hvis de ikke kan nok om dette vet de at de får 
klager i ettertid. De må bruke tid på å skolere 
seg. Det er et område hvor det bør det settes inn 
mer fra myndighetenes side. 
Myhre: Nye varmepumper fungerer relativt 
brukbart når det blir kaldt. Et annet problem er 

hvordan varmen fordeles inne i huset, og hvor 
god denne oppvarmingsformen er med tanke på 
varmekomfort, og hvor stor andel av det totale 
varmebehovet luft-til-luft-varmepumpe kan 
dekke. Den blåser luften inn ett sted i huset, og 
så skal luften fordele seg fra dette stedet rundt 
omkring i bygningen til de ulike rom. Man ville 
bare kunne dekke en begrenset andel av det 
samlede oppvarmingsbehovet i boligen. Dette er 
avhengig av hvilken planløsning man har, og 
hvor man blåser luften inn. Det finnes ikke 
undersøkelser eller dokumentasjon for hva man 
kan oppnå av besparelse med en luft-til-luft-
varmepumpe sammenliknet med annen 
oppvarmingsvarme.  
 
Haukland Næss: Som vanlig forbruker får jeg 
ikke lyst til å  installere dette. Jeg synes at 
lekfolkene skal spørre statsråden i morgen om 
hvilke eksperter han har snakket med i 
forbindelse med løsningen om luft-til-luft-
varmepumpen. 
 
Hansdatter Kismul: Det er ikke en løsning som 
kommer til å lage harmoni og lykke her på jorda. 
Når staten kan lage støtteordninger har man 
mulighet til å styre markedet litt etter hvor man 
gir støtte. Varmepumper kan være løsningen for 
leiligheter som er helt avhengig av strøm, fordi 
man må ha  elektrisitet for å drive 
varmepumper. Det er mulig å varme opp 
kontoret lengst borti gangen med elektrisitet 
hvis man ikke greier å blåse lufta dit, og da 
dekke andre deler av oppvarmingsbehovet med 
varmepumper.  
 
Støa: Jeg er en av de som har kjøpe en luft-til-
luft-varmepumpe. For meg er det såpass  enkelt  
at en varmepumpe er noe som drøyer hver 
kilowattime jeg bruker til oppvarming. Det er 
klart at det er mulig å bruke den feil! Jeg tror 
fortsatt at varmepumpe er en god idé, men hvis 
man er i tvil bør man søke råd for å finne ut om 
det passer til ditt hus. Det vi trenger er 
varmepumper som er laget for å varme, som er 
laget for å gå sykluser, og som gjør at man ikke 
bruker all energi til å avrime ute-enheten når 
det er rundt 0 grader. 
 
Ulseth: En luft-til-luft-varmepumpe gir normalt 
ingen effektbidrag ved lave temperaturer, dvs. 
under 10 grader. For mildere temperaturer er 
det en kilde som produserer kilowattimer i 
størrelsesorden 8 000-10 000 kWh pr. år. Med 
tanke på dekning av en andel av 
romoppvarmingen er det helt avhengig av  
planløsningen. Mitt anslag er at det kan dekke 
mellom30 til 50 pst. av det energibehovet man 
trenger på årsbasis.  
 
Jensen: Jeg synes det er problematisk at luft-til-
luft-varmepumper er blitt det som skal løse det 
elkraftproblemet. Med luft-til-luft-varmepumpe 
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får vi effektproblematikk når det blir for kaldt.  
Jeg tror vi kommer til å bruke disse  
varmepumpene for å kjøle ned.  
 
Røstvik: Som arkitekt opplever man hva folk har 
behov for, og hva folk er villig til å betale for. Vi 
har en bygningsmasse hvor det kreves en 
dramatisk endring, både hos eksisterende og 
nye bygninger - det betyr kunnskap på arkitekt-, 
konsulent- og byggherrenivå. Det kreves en 
langsiktig satsing, og derfor dreier dette seg ikke 
om disse 50 mill. kr - de er totalt uinteressant. 
Punkt én: Norske boligeiere er ikke interessert i 
denne sektoren hvis det koster penger. Punkt to: 
Arkitekter og planleggere er ikke interessert i 
denne  sektoren. Vi  må begynne der hvor dette 
starter, nemlig med å etablere et 
kunnskapsnivå. Når en statsråd i ren 
desperasjon kan kaste ut 50 mill. kr for å prøve å 
stanse et rabalder, så  ekskluderer han kunnskap 
og andre energiformer. Jeg vil nesten si at dette 
er såpass konkurransevridende at det er på 
grensen til å være lovlig. Jeg etterlyser derfor en 
debatt hvor man ser lenger framover og tar tak i 
de fundamentale problemene vi sliter med, 
nemlig at vi ikke har kompetanse i dette landet 
til å gjøre noe med det store problemet.  
 
Gjerstad: Man bør ha et stort energiforbruk for 
at det skal være lønnsomt med varmepumpe. Vi 
anbefaler minimum 20 000 kWh. Det betyr at 
oppvarmingsbehovet må være på minst 10 000 
timer, kanskje 15 000. I tillegg bør man også ha 
en åpen løsning i huset, slik at man får spredd 
varmen godt, og at det ligger i kystklima. I 
innlandsfylkene i Norge fraråder vi luft-til-luft-
varmepumper, fordi det er kaldere. Vi har 
mange gode erfaringer med at varmepumper 
fungerer godt i norsk klima. Det er i dag over 30 
000 husstander som har denne løsningen.  
 

 
 
 
Roe: Støa påpekte at prisen ikke må ligge under 
34-35 øre for at det skal lønne seg å bygge ut 
gasskraftverk. Hvorfor er det bare prisen som 
skal styre dette? Er det vi som forbrukere som 
skal subsidiere en eventuell utbygging av 
gasskraftverk? 
 
Støa: Jeg viste i kurven at for et konvensjonelt 
gasskraftverk dreier det seg om 23 øre. Hvis man 
legger på 10-12 øre til får man CO2-innfanging, 
altså et gasskraftverk som ikke bidrar til CO2-
kvoten. Slik som det er lagt opp til nå er det opp 

til de enkelte investorene å ta den beslutningen. 
De vil ikke ta den avgjørelsen før de ser at de kan 
tjene penger på det. Men vi som samfunn kan si 
at vi ønsker dette før markedet gjør det. Da må 
vi ta en del av kostnadene som ligger mellom 
det som er prisnivået i dag, og det som det 
koster å gjøre.  
 
Haaland: Det er grunn til å nevne at gasskraft er 
minst like mye industripolitikk som det er 
energipolitikk.  Jeg vil anse det som uheldig om 
det blir brukt gasskraft. Det fjerner fokus fra at 
det er nødvendig å gjøre noe med energibruken.  
 
Jensen: Vi eksporterer enorme mengder energi i 
form av olje og gass, og er i energisammenheng 
et betydelig eksportland. Det kan diskuteres 
hvor vi skal produsere strøm og elkraft, hvordan 
vi kan produsere den mest mulig effektivt og 
miljømessig. Gasskraftdebatten har gått på om 
man burde produsere den i Norge og selge den 
til norske forbrukere, eventuelt også ut, eller om 
det er bedre å produsere den der man bedre kan 
håndtere varmen.  
 
Støa: Energibalansen setter rammene for hvilke 
løsninger vi skal ha. Debatten om vi skal ha 
gasskraft, om vi skal ta den produksjonen 
innenlands, i Europa eller ikke  er snakk om 
industripolitikk, om kroner og øre, om 
lønnsomhet og forretningsmessige prinsipper 
for aktørene. Vi handler ikke rasjonelt når det 
gjelder investeringer i energibruk. Det vi har sett 
med hensyn til disse 50 mill. til Enova, er at det 
nærmest har blitt en kul liten greie som har gitt 
mye respons. Vi betaler fort 20 000-30 000 kr for 
en rentbrennende ovn for å ha peiskos ved siden 
av rødvinen. Å spille på den typen behov som vi 
har betalingsvilje for, og da nærmest få 
varmeeffekten og fleksibiliteten gratis i tillegg, 
er den typen knapper det er viktig å finne og å 
trykke hardt på. 
 
Schei Tveitdal: Hvis vi løser den såkalte 
strømkrisen vi har nå med å bygge et 
gasskraftverk forskyver vi problemene framover.  
Med et stadig mer liberalisert europeisk 
kraftmarked kommer ikke gasskraftverk til å 
endre situasjonen for norske forbrukere når det 
gjelder strøm. Hovedargumentet må være CO2-
utslipp. De siste prognosene fra IEA, Det 
internasjonale energibyrået, viser at vi til tross 
for den planlagte overgangen fra kull til gass får 
en reduksjon i CO2-utslippene. Likevel tyder 
prognosene på at vi kommer til å få en kraftig 
vekst i CO2-utslippene i Europa fra 
kraftproduksjonen totalt sett. Hvis vi skal 
diskutere dette i klimasammenheng, kan ikke 
kraft basert på en fossil energikilde være 
løsningen.  
 
Jensen: Når vi snakker om hva som kan gjøres på 
boligsektoren er det et langsiktig perspektiv. 
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Men det kortsiktige er ekstremt skummelt. Det 
som raskest kan gi strøm på nettet i Norge er 
faktisk å bygge konvensjonelt gasskraftverk, 
med den beste teknologien som er tilgjengelig i 
dag.  
 
Skartveit: Problemet for oss er at vi er så rike. Vi 
har de siste 20-25 år opplevd at nasjonalstatene 
nå er i endring ved at de bygger ned. Det betyr at 
ingen har noen nasjonal energipolitikk eller en 
nasjonal industripolitikk lenger. Vi ser at nå må 
vi oppgi den nasjonale jordbrukspolitikken. De 
som skal subsidieres er de som av sosiale 
grunner ikke klarer å betale. Dersom vi skal 
bygge et gasskraftverk, hvilket man godt kan 
diskutere om man skal gjøre, så må man ikke 
subsidiere krafta. Dette fordi det blir bare å 
flytte problemene fire-fem år fram i tid før vi er i 
gang igjen. Tanken om subsidiering av energi 
må forvises fra debatten. 
 
Ulseth: Etter min vurdering er diskusjonen om 
gasskraftverk i Norge pr. i dag litt urealistisk. Vi 
har fått konstatert at prisen i gjennomsnitt må 
øke 10-12 øre før det blir lønnsomt. Det betyr at 
norske vannkraftprodusenter må få en 
nettofortjeneste på 10-12 milliarder mer enn de 
har i dag. Jeg skjønner ikke hvordan det politisk 
skal kunne la seg gjøre.  
 
Haukland Næss: Det store spørsmålet her er 
vårt forbruksmønster.  Forbruksmønsteret i 
Norge er av en slik art at vi bruker enormt mye 
mer både strøm og energi enn de fleste andre. 
Vi har store hus som skal varmes opp. Og 
hvordan skal varmepumper kunne gå tilbake til 
naturen når det ikke lenger kan brukes? Vi må  
være bevisst på hvordan vi bruker energi, ting vi 
kjøper som bruker energi, og livssyklusanalysen 
på dette.  
 
Anker-Nilssen: Jeg er litt redd for at dette skal 
utvikle seg til en gasskraftdebatt, det synes jeg 
ikke hører hjemme her. Det viktigste er at vi får 
politikerne våre til å forstå at noe må gjøres, det 
er ikke blitt gjort noe de siste 25 årene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miljøbevissthet: 

 
 
Paulsen (lekkvinne): Kan Skartveit utdype på 
hvilken måte han mener pris ville føre til økt 
interesse/bevissthet for miljø. 
 
Skartveit: Det er ikke så lett å svare på det.  
Prisen må være reell. Prisen kan få ned forbruket 
som i seg selv er en miljøgevinst. Når det gjelder 
eierskapet er det ganske solid erfaring at 
bedrifters oppførsel har lite å gjøre med hvem 
som eier bedriftene, altså statlige og 
kommunale bedrifter oppfører seg akkurat som 
private bedrifter, også  kooperativer. Det gjør at  
eierskapet ikke blir en viktig styringsparameter.  
 
Ryghaug: Jeg tror det kan ha det i en viss form. 
Vindkraftdebatten i Danmark har ligget på et 
annet nivå, hvor vindkraft er noe som har vokst 
opp innenfra. I et område kan det være  
brukeren selv har vært med og startet 
kraftselskapene, og som kjøper strøm av de 
samme selskapene, og får profitt når de sparer 
strøm og selger strøm videre. Når det gjelder 
pris er det slik at i en ekstremsituasjon vil pris 
være interesseskapende. I en normalsituasjon 
tviler jeg på at pris har en så stor effekt som de 
fleste tror. Interessen for prisen mener jeg har å 
gjøre med den uforutsigbarheten som folk føler.  
Det er klart at hvis prisen stabiliserer seg på et 
høyt nivå, vil folk  venne seg til det, og de 
kalkulerer det inn på samme måte som når 
bensinprisene stiger osv. 
 
Hansdatter Kismul: Jeg er jo litt den slemme 
som hele tiden skal si at strømmen skal være 
dyr. Jeg mener ikke at strømmen skal være dyr 
for at folk skal svi, men fordi det skal lønne seg å 
spare og tenke miljøvennlig.  Det er riktig at hvis 
situasjonen går tilbake til en normal 
prissituasjon vil strømmen være så billig at vi 
bader i strøm og kan gjøre hva vi vil med den. 
Men det er klart at det er et potensial til å spare, 
og de sparetiltakene må vi få satt i gang. Da må 
prisen på strøm være så dyr at folk faktisk får 
lyst til å gå i gang. Jeg mener at det ikke skal 
være billig å ødelegge miljøet eller påføre 
miljøet belastninger.   
 
Haaland: Jeg vil støtte det som er sagt om 
eierskapsforholdet. Når det gjelder pris tror jeg 
folks opptatthet av strømpris er overdrevet. Jeg 
tror at 90 pst. av vanlige folk er overrasket over 
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at man faktisk har en tariff som gjør at når 
børsprisen går opp, så følger deres pris etter.  
Meningen var vel at det skulle være en 
konkurranse ute i markedet slik at de som ville 
ha relativt forutsigbare energipriser, skulle 
kunne få det hos noen leverandører. Jeg tror vi 
blir lurt fordi de som selger strømmen til oss nå, 
kjøpte en god del av denne strømmen for et eller 
to år siden på langsiktige kontrakter. Det 
handler om at konkurransen mellom 
leverandørene ikke fungerer, noe  folk egentlig 
ikke er opptatt av. 
 
Skartveit: Man snakker om en ekstrem situasjon 
og en normal situasjon. Det kan fort bli slik at 
det vi i dag kaller en ekstrem situasjon, er det 
normale, og at det ekstreme ligger noen grader 
over det. Det vi kaller normalt er slik som vi har 
hatt det, “normal” blir et  konservativt begrep. 
Jeg tror vi må kvitte oss med begrepene 
“normal” og “ekstrem”, fordi de er tidsbestemte, 
og kan endre seg fort. 
 
Jensen: Det knytter vi til det hydrologiske året. 
På elkraftsiden er vi så avhengig av vannkraft. Et 
såkalt normalår opptrer egentlig aldri, men 
nedbøren svinger rundt det. 2002 har ikke vært 
et tørt år. Men i veldig tørre år vil vi ha en 
strømproduksjon som er så lav at vi ikke kan få 
hjelp fra naboland, og som gjør at folk må spare 
mer. Statistikken viser at  strømmen har flatet 
ut. Norge vokser ikke på elkraftforbruket som 
våre naboland. Er det all right å spare strøm og 
så bruke mye mer energi?  Det vil man gjøre hvis 
man f.eks. bor et sted hvor man har 
fjernvarmeanlegg med tungt regulerbare 
systemer. Jeg kaller det sløsing. Det er ikke 
nødvendigvis slik at man blir en bedre 
energiforbruker fordi om man bytter ut strøm 
med noe annet.   
 
 

Velferd og sosiale forskjeller:  
Anker-Nilssen: Jeg vil minne alle om at vi lever i 
et sosialdemokrati, som innebærer at de fleste 
av oss har en følelse av kollektivt ansvar. Det 
betyr også at Natur og Ungdom må begynne å 
forstå at med mindre man tar hensyn til 
fordelingsvirkningene vil man heller ikke klare å 
gjøre noe med etterspørselen.  Hvis det kommer 
et nytt tørrår betyr det at 
lavinntektshusholdningene skal spare enda mer 
enn de gjorde i vinter, og det er ikke mulig.   
 
Hansdatter Kismul: Vi er nødt til å ha en god 
sosialpolitikk i Norge. Men Natur og Ungdom 
har ikke en helhetlig sosialpolitikk, fordi vi er en 
miljøvernorganisasjon. Når jeg snakker om at vi 
må ha høy energipris, betyr det at vi må ha en 
energipris som regulerer det normale forbruket i 
Norge. Det er det normale vi må ta 
utgangspunkt i, og vi må bruke virkemidler for å 

løse den sosiale politikken. Det diskuteres i 
Stortinget om det skal lages et prissystem som 
regulerer hvor mye man betaler i forhold til hva 
man har behov for. Jeg har fått mange telefoner 
fra folk som er sinte fordi jeg har sagt at vi sløser 
med energi i Norge. Det er fordi jeg mener vi 
bruker strømmen på feil måte.  Men det er 
mange i Norge som kunne spart mer strøm - 
mora mi f.eks.! 
 
Anker-Nilssen: Jeg tror at i et kaldt land som 
Norge er man nødt til å ta så mye hensyn til 
fordelingsvirkningene, slik at det blir en del av 
energipolitikken.  

 
Huuse (lekmann): Burde vi ikke heller ha brukt 
de 50 mill. kr til en holdningsskapende 
kampanje når dette temaet var så hett som det 
har vært i vinter? 
 
Haukland Næss: Det som hjelper er å øke 
kompetansen til tilbyderapparatet til de som 
skal utføre dette. Det bør gis gratis opplæring 
for å skolere folk slik at de blir trygge på hvordan 
vi gjør disse løsningene. Når det gjelder 
holdningskampanjer er det gjentatte ganger 
bevist at vi endrer ikke måten å agere. 
 
Anker-Nilssen: Jeg vil benytte anledningen til å  
si at energibruk og energietterspørsel er for å 
øke velferden vår.  Vi etterspør stadig mer energi 
for å ha mer komfort og mer tidsgevinst. Ingen  
holdningskampanje kan klare å stoppe den 
utviklingen. Det eneste som stopper oss, er pris.  
Men igjen er det de som har dårligst råd som 
blir stoppet.  
 
Haaland: Jeg synes at det er viktig hva slags valg 
folk faktisk har. Energipolitikken må legge opp til 
at folk har valg.  
 

 
Varme og etikk: 
Paulsen (lekkvinne): Hvordan mener Forsberg at 
en kan sikre seg at de beslutningsansvarlige 
foretar etiske avveininger innenfor 
energidebatten? 
 
Forsberg: Jeg tror vel ikke at politikere til daglig 
sitter med slike skjemaer, men jeg antar at det 
ligger litt implisitt i måten de tenker. De  er 
forpliktet til å gjøre helhetlige vurderinger og 
balansere mange interesser. I enkelte tilfeller 
kan de få rådgivning fra etiske konsulenter, f.eks. 
fra De nasjonale forskningsetiske komiteene 
osv. Jeg vil si at de kunne gjøre det i større 
utstrekning også, men det er vanskelig å gi noe 
svar på det. 
 
Ordstyreren: Er det en motsetning mellom 
politiske beslutninger tatt på grunnlag av en 
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etisk refleksjon - og på den andre siden en mer 
populistisk tilnærming hvor det er dagens 
førstesideoppslag i VG som bestemmer 
politikken?  Ser du en tendens til at politikerne i 
større grad følger VG og ikke sin egen etiske 
refleksjon?   
 
Forsberg: Jeg synes det er vanskelig å svare på 
det spørsmålet. Jeg tror vel begge deler.  
Selvfølgelig setter media dagsorden, men jeg 
har såpass tro på politikerne våre og de som 
jobber i forvaltningen, at de lar seg ikke 
utelukkende styre av media.  De har en rekke 
praktiske hensyn som de må ta, men så har de 
også et ideologiske fundament. 
 
Roe: Mener Røstvik at vi  skal importere 
kullkraftenergi fra utlandet? 
 
Røstvik: Vi har noe behov for ytterligere 
utbygging av vannkraft i Norge. Hvis man 
begynner å se på hva alle som sitter her i 
ekspertpanelet er klar over og enige i, inklusive 
NVE og Forskningsrådet, er potensialet for bruk 
av energiøkonomisering, utbedring av 
eksisterende kraftverk, linjeoverføringer, ny 
fornybar energi, nok til å fjerne hele den såkalte 
krisen vi har hatt!  Vi har ikke handlet i tråd med 
de mange dokumentene som har vært 
utarbeidet. Det er langt mer økonomisk å 
redusere energibruken og å ta ny fornybar 
energi på toppen av dette. Hvorfor skal vi snakke 
om energitilførsel og nye kilder, når man heller 
bør se på helheten og redusere energibehovet? 
Hvis man dramatisk energiøkonomiserer og 
kommer seg ned i 5 kilowatteffekt, installerer 
man en teknologi for å levere energien som er 
halvparten så stor, og halvparten så dyr. Det er 
dette vi må ta tak i.  Norge har ikke en 
energikrise, Norge har en idékrise. 
 
Jensen: Vi har ganske mange ideer vi, langt mer 
enn det Røstvik vet om. Jeg synes ikke at dette 
med CO2 er en god del av denne debatten.  Vi 
skal altså redusere energiforbruket i hjemmene 
våre. I begynnelsen på 1980-tallet kom 
oppvaskmaskinene.  I dag sitter folk med 
modemer f.eks. for å se på TV.  Alle skal ha PC-er.  
Dette skal også bruke strøm, og er en kilde til 
varme, og da kommer det litt opp mot det som 
vi kanskje burde diskutere her. Her øker vi ved 
hjelp av ny teknologi, selv om det er mer 
energisparende.  
 
Paulsen (lekkvinne): Er det et reelt problem med 
utvikling av eller forurensning fra norske 
vannkraftverk? 
 
Røstvik: Dette er spissformulert. Mitt poeng var 
å trekke fram at det er ikke så enkelt at man kan 
si at en energikilde er helt ren fordi den er ren 
der hvor den brukes. Det vil si hvor strømmen 
kommer inn i kontakten eller gassen brennes i 

boligen.  Man må se “well-to-wheel” - altså  se 
hele prosessen fra en oljebrønn til forbrukeren, 
og se behandlingen i et vannkraftanlegg.  Jeg 
tror likevel at vannkraft er en av de bedre 
energiformene i Norge, men vi har nok av dem. 
 
Ordstyreren: Driver Forskningsrådet med noen 
aksjonsforskning eller finansierer dere forskning 
på hvordan man kan få dette til? 
 
Haaland: Det er et vanskelig spørsmål. 
Hovedpoenget mitt var at dette er ikke 
problemer som primært har 
forskningsutfordringer, altså forskning på ren 
teknologi på løsninger. Hovedbudskapet mitt er 
at problemet ligger primært på hvordan man får  
disse teknologiene og denne kunnskapen ut i 
bruk. Jeg dokumenterte det ved å si noe om hvor 
dårlige vi nå lager nye bygninger i forhold til det 
man kunne ha gjort. Et virkemiddel for å få 
teknologier ut er å demonstrere dem i praksis. 
Der har vi tidligere hatt et godt samarbeid 
mellom - da NVE hadde ansvaret for 
introduksjon av energieffektiv teknologi - SND, 
som er finansier og har distriktsvirkemidler, og 
Forskningsrådet.   
 

Byggeforeskrifter 
Fra salen: Utfordringen er ikke først og fremst 
holdningene til energibruken, men 
Kommunaldepartementets regler for hvordan 
hus skal bygges.  
 
Myhre: Jeg synes det er viktig å skille mellom 
eksisterende boliger og nye boliger. Nye boliger 
kan vi håndtere enkelt ved å sette strengere 
krav. Det går både på hvor stort 
oppvarmingsbehov man skal ha, hvor god 
reguleringen og styringen av varmeanlegget 
skal være, og hvilken energikilde man skal bruke. 
Det kan enkelt styres gjennom forskrifter og 
regler. Det bør heller ikke bli så mye dyrere, og 
man kan få lånefinansieringsordninger for det. 
Når det gjelder eksisterende bygninger er man 
låst til den bygningskroppen man har. Det som 
er problemet med eksisterende boliger, er at vi 
kan ikke gradvis gjøre en bolig bedre. Enten gjør 
vi noe, og da gjør vi noe stort. Dette er dyrt, og 
vanskelig for beboeren fordi vedkommende 
kanskje må flytte ut en periode. Utfordringen 
ligger i å få de store tiltakene der. 
 
Myhre: Byggeforskriftene har ikke 
tilbakevirkende kraft. Det som er problemet og 
utfordringen er å få virkemidler som gjør at de 
store tiltakene utløses i eksisterende boliger. Jeg 
tror ikke vi kan redusere temperaturen 
ytterligere enn det folk gjør nå. 
 
Haukland Næss: Tiden er inne for å spørre 
politikerne om plan- og byggingsloven. Den er 
nå under revidering. Hvis det er politisk vilje til å 
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gjøre noe med hvordan energien skal bli brukt i 
fremtiden, så er det lovene man må bruke. Jeg 
har stor tro på at vi kan gjøre noe med 
holdningene til folk, men da må vi gå inn og 
sette inn styrken, pengene og trykket der 
holdningene dannes, og det er når vi er små.  
 
Hansdatter Kismul: Jeg er helt enig i at dere må 
snakke med Steensnæs om  plan- og 
bygningsloven. Jeg vil ikke ramme folk som har 
det vanskelig i dag. I Oslo finnes det 
støtteordninger for etterisolering av hus der 
man mener det er en smart løsning. Den type 
ordninger går det an å lage i større deler av 
landet. Det må også gjøres langsiktig, slik at 
man kan få utløst andre tiltak som gjør at man 
rett og slett trenger mindre energi til 
oppvarming. 
 
Ryghaug: Jeg slutter meg til at strengere 
forskrifter er et viktig virkemiddel. Et prosjekt 
som ble nevnt her i sted, Pilestredet park, viser 
at man med konvensjonelle løsninger, bedre 
isolasjon og vinduer kan redusere energibruken 
med en tredjedel. Statsbygg har makt til å 
påvirke denne utviklingen, og har vært en viktig 
aktør for å drive frem de få miljøvennlige 
prosjektene som faktisk finnes i Norge. Jeg tror 
det er behov for demonstrasjonsprosjekter slik 
at arkitekter og folk i bransjen får studert dette, 
slik at de sosiale læringsprosessene blir 
stimulert.  
 
Jensen: Jeg synes at vi må få en justering av 
byggeforskriftene i form av å kreve bedre 
isolerte hus, altså vinkling mot bygninger som 
krever mindre energi. Det er for øvrig i dag krav 
om to varmekilde. Det er dyrt, men det vil ta en 
generasjon å få til dramatiske endringer. Den 
store jobben for politikerne er å gripe fatt i den 
bygningsmassen som f.eks. i dag bare har strøm 
som eneste kilde.  
 
Ulseth: Satt på spissen er Norge i dag et u-land 
når det gjelder alle former for oppvarming, 
utenom el. Det må derfor etableres informasjon 
for hele folket. Jeg foreslår at NRK regelmessig 
har et program som heter "boligoppvarming". 
 
Gjerstad: Jensen sier at pc-er og modem er med 
på å varme opp boliger, og det er riktig. Men hvis 
man ser på hvordan vi belaster elkraftsystemet 
om sommeren, og hvordan det belastes nå, er 
forskjellen der mer enn 1:2. Om vinteren bruker 
vi mer enn dobbelt så mye effekt som vi gjør om 
sommeren. Om sommeren er nettopp det som 
er grunnlastet inne, og det er differansen her 
som er eloppvarming. Det vi bruker til 
eloppvarming i Norge er mye, og det burde NVE 
si klart fra om.  
I fjor støttet Enova 580 prosjekter. Vi brukte ca. 4 
mill. kr, og vi kontraktsfestet 1 TWh i samlet 
energiresultat. Innenfor mitt område har vi 

kontraktsfestet ca. 200 GWh i fjor, dvs. en 
femtedel av det resultatet vi må ha hvert år. I 
tillegg vil jeg også si at vi i Enova er i dialog med 
Statens bygningstekniske etat om revidering av 
veileder til byggeforskriftene. Vi har tett dialog 
med boligprodusentene, og samarbeider med 
OBOS, TOBB i Trondheim, og Norges 
Boligbyggelag om nettopp det å bygge nytt og 
effektivt. 
 
Skartveit: Hvis man får opp prisen vil den ligge 
som en magnetisk nordpol, og så vil alle 
kompassnålene peke i samme retning. Da vil 
man få orden på debatten, fordi hundre tusen 
huseiere i Norge vil spørre: Hva må vi gjøre? Så 
vil kommunalpolitikerne si: Hva gjør vi med våre 
kommunale bygninger? Det vil drive ut i 
markedet og skaffe fram disse løsningene som 
finnes teknisk. Dette vil igjen drive inn i 
politikken og presse politikerne til å gjøre noe. 
Men da må man ikke slippe ny, billig energi inn i 
systemet. Hvis energiprisen blir doblet, 
firedoblet, tidoblet, hva gjør vi da? Det er ingen 
som vet. Men spørsmålet må kunne reises: 
Hvordan håndterer vi det?  
 
Fra salen: Er det noe samarbeid for å påvirke 
byggeforskriftene? Er det noen påvirkning 
overfor arkitekter som bygger nye hus med 
hensyn til å isolere bra? Er det påvirkninger fra 
fagpersonell til byggherre? 
 
Røstvik: Noen av oss ligger i et marked hvor vi 
faktisk møter kunden, mens andre sitter i 20. 
etasje på et kontor og lager regler. Dette er et 
problem, og vi er ikke i nærheten av å debattere 
dette problemet, fordi alle prøver å selge noe. 
Når man ser på hva f.eks. Enova gjør, tror jeg de 
kan spille en interessant rolle. Men de er på jakt 
etter store gevinster altfor raskt. Det er noe som 
mangler for oss som jobber med dette i det 
daglige.   
Mitt poeng i går var at energiprisen på sikt går 
opp. Det vil bli en panikkhandling fordi vi ikke 
har bygd opp kompetansen i bransjen. Men det 
er ingen bevegelse i markedet eller bransjen, 
som tilsier at vi er i stand til å handle. Det som 
er dramatisk med dette, er at kunnskapen er 
tilgjengelig Byggforsk vet mye om dette, det 
offentlige Norge vet mye om dette, men det 
kommer dessverre ikke ut.  
 
Støa: Jeg tror at det er en relativt god 
kommunikasjon fra forskere og til fagfolk innen 
hver fagdisiplin. Det som er poenget her er at 
det er sementerte skiller mellom fagdisiplinene. 
Jeg vil også oppfordre lekfolkspanelet til å 
fokusere på dette å bygge ned skillene, altså få 
en energihåndverker istedenfor en rørlegger og 
en elektriker. Da får man ikke solgt radiatorer og 
varmekabler, men man får solgt den beste 
løsningen for huset.  
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Fra lekfolksgruppen: Vi har sett at Regjeringen 
har bevilget en pott til Enova, og ”kastet” ut det 
som ble til overs. Vi lurerpå hvilken plan Kismul 
har for å gjøre det permanent? 
 
 

 
 
 
Hansdatter Kismul: Det Natur og Ungdom gjør 
for å påvirke politikerne er forskjellig. Det er helt 
sikkert noen som har frosset denne vinteren, 
men vi er nødt til å ha denne debatten. 
Problemet er at hvis man skal tenke så langt 
framover i tid er det ingen som er på førstesida i 
VG og sier at om 15 år vil jeg ha verdens beste 
hus! Da er det ikke en nyhet. Derfor må vi greie å 
presse denne saken fram til å bli aktuell uten at 
det er noe vi føler på kroppen. 
 
Haukland Næss: Jeg mener at det ikke kan være 
opp til den enkelte forbruker å ta ansvaret for 
dette. Det er nødt til å være et offentlig ansvar å 
legge til rette for at vi lærer oss et mer 
bærekraftig forbruksmønster i framtiden. Dere 
kan spørre Steensnæs om hva de har tenkt å ta 
med i sitt politiske program om hvordan vi i 
framtiden kan bruke energien mer fornuftig? 
Gjør de ansvarlig som skal rekke opp hånda for 
ja eller nei til lover og forskrifter, og til 
bevilgninger, slik at de tvinges til å tenke 
gjennom en del av de spørsmålene .  
 
Skartveit: Jeg tror at jeg er uenig i dette. Jeg 
mener at samfunnet må styres nedenfra, hvor 
hver forbruker må ha ansvaret for energi. På den 
måten får vi valgt politikere som er interessert i 
dette. Hvis det skal styres ovenfra tror jeg det 
blir for lite politisk energi i det spørsmålet. De 
som ikke er interessert, skal vi pryle til å bli 
interessert i det. Prisen er den mekanismen som 
vil skape den mobiliseringen som vil utløse disse 
politiske kreftene som vil kunne gjøre noe med 
dette. Steensnæs er ikke så interessant. Det er vi, 
forbrukerne, som må ta ansvaret for dette, og få 
det på agendaen.  
 
Støa: Jeg tror jeg ser en katastrofe. Hvis vi kjører 
magasinet tom i slutten av februar - så har vi 
ikke nok importkapasitet med ledninger til å 
dekke det behovet vi har. Hvem er det som skal 
ha ansvaret for at vi ikke kjører dem tom? Hvem 
er går det ut over? Jo, det går ut over oss som 
forbrukere og samfunnet. Men 

kraftleverandørene taper kun anseelse. Hvis de 
hadde måttet betale for det de ikke greide å 
levere til oss, så ville de holde igjen, og da vil 
også prisen gå opp. Da får man kanskje et nivå 
som muliggjør mange flere av disse alternative 
kildene som vi har.  
 
Gjerstad: Det er klart at det er leverandørene 
som bestemmer hvordan boligen blir. Det er et 
stort marked med sterke økonomiske 
drivkrefter, hvor sluttbruker blir liten. Enova er 
inne på en byggstudie sammen med 
byggenæringen. Det at Enova er blitt så synlig 
på kartet har ført til at byggenæringen kommer 
til oss. Det er de som vil bli engasjert gjennom 
byggstudien. Vi kjører et stort program som går 
på kompetanseheving, men også et program 
rettet mot kommunene. Kommunene er store 
byggeiere, samtidig som de er en viktig 
regulator og kontrollinstans. Samtlige 
kommuner vil få et tilbud fra Enova, fra 
rådmann og ned til saksbehandler. Vi kommer 
også til å stimulere markedet f.eks. gjennom 
teknologikonkurranse og å belønne den 
ferdighusleverandøren som leverer de beste 
boligkonseptene. Vedkommende må forplikte 
seg til å levere et visst antall boliger til Enova. Vi 
er også i dialog med Statens bygningstekniske 
etat om revidering av veilederen.  
 
Hansdatter Kismul: Jeg tror at man både må 
satse på forbrukerne og å påvirke Steensnæs og 
gjengen hans. Politikerne har ganske mye makt 
og kan bestemme hvor lett det skal være for oss 
forbrukere å ta de gode miljøvalgene. Selv om 
det er mye mekanismer som ligger imellom det 
å være forbruker og markedet, så legger 
Steensnæs mange av premissene for hvordan 
dette skal fungere. Da kan man f.eks. velge å 
bruke 10 milliarder kr på å bygge ut 
forurensende fossilgass eller så kan man fatte et 
vedtak som sier at vi skal lage et grønt 
sertifikatmarked, og 10 pst. av det som leveres, 
skal være ny fornybar energi innen et eller annet 
år. Da får man økt kapasiteten, det er 
miljøvennlig, det koster ikke penger, det må 
markedet ordne. 
 
Haukland Næss: Vi må unngå at dette blir et 
ikke-tema, når prisen på strøm blir lavere og ting 
begynner å roe seg. Vi må gjøre noe for å øke 
bevisstheten slik at også politikere blir nødt til å 
reflektere rundt dette. Jeg er enig at vi som 
forbrukere har et ansvar. Det ansvaret utøver vi 
ved å etterspørre løsninger, lover og regler.  
 
Munch Blaker: Kunnskapsnivået om vannbåren 
oppvarming er lavt. Når vi spør folk om de 
kjenner til forskjellige energibærere, nevner 5-6 
pst. at de kjenner til pellets, bio, og litt flere 
kjenner til varmepumper, men alle kjenner til 
strøm, og nesten alle kjenner til fyringsolje. Når 
vi spør de profesjonelle vet de selvfølgelig hva 
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vannbåren oppvarming er, de vet litt om 
energibærerne, men de kan heller ikke nok om 
det. Her ligger det en informasjonsoppgave 
foran oss. 
 
Røstvik: Jeg synes at vi som krafteksperter snart 
bør bli enige om noe. Det kunne f.eks. være at 
man kan si til Steensnæs at lekfolkspanelet er 
enig om at energiprisen i fremtiden vil bli 
liggende på et høyere nivå enn i dag. Vi trenger 
ikke å fastsette den til noe kronebeløp. Men hvis 
vi er enige om det, betyr det, som blant annet 
Skartveit har vært inne på, at det utløses 
mekanismer.  Hvis holdningen er at man skal 
pøse på med mer energi i dette landet, så vil 
enkelte politikere hevde at energiprisen vil falle 
igjen. Det  vil være positivt politisk sett for de 
partiene som vil holde folk i sjakk.  
 
Huuse: Hvorfor har man ikke lagt opp til en 
langsiktig holdningskampanje som går på å lære 
forbrukere hva vi kan gjøre? 
 
Gjerstad: Vi har allerede kjørt en kampanje på 
TV 2. Vi kommer også til å kjøre nye kampanjer. 
Enova har tøffe målkrav og satt 10 TWh i løpet 
av 10 år. Det er ikke tvil om at vi styrer 
ressursene mot store forbrukere og mot 
leverandører som kan gi oss energiresultater. 
Det er en kjensgjerning, noe som departementet  
er klar over. Vi har også en stor landsdekkende 
informasjons- og rådgivningsaktivitet. Det ble 
gjort mye arbeid med å evaluere disse 
kampanjene. Uansett hvordan dere spør, klarer 
jeg ikke her kort og konkret å si hva vi fikk ut av 
disse kampanjene.  
 

Mikrokraftverk: 
Anbakk (lekmann): Jensen snakket om 
mikrokraftverk i går. Hvorfor må det inn på nett?  
 

 
 
Jensen: Mikrokraftverk kan produsere strøm når 
det er vann i bekken. Det er ikke normalt i hele 
året, og derfor må de som har denne type kilde 
også ha tilknytning til nettet. Jeg sa ikke at 
mikrokraftverk må levere strømmen på nettet, 
men en rekke av disse mikrokraftverkene går 
rett inn i forbruket til de som eier dem, f.eks. en 
bondegård.  
 

Anbakk (lekmann): I forbindelse med 
magasinfylling sa Jensen at når det følger et 
såkalt normalår, går det bra. Hvis det blir et 
såkalt tørrår, går det ikke så bra. Er da 
magasinene store nok? 
 
Jensen: Hvis vi tar den mengden som det norske 
vannkraftsystemet kan produsere, er ca. to 
tredjedeler lagret i magasin i normalåret. Jeg vil 
si det at med de værutsiktene vi ser framover, 
villere vær, med økt bruk  av f.eks.  vindkraft og 
mer kabler mot utlandet og muligens 
gasskraftverk, er de ikke store nok.  
 

Ansvar og energipolitikk  
Anbakk (lekmann): Anker-Nilssen sier at vi 
mangler en langsiktig og helhetlig energipolitikk 
i Norge. Kan du gi oss noen av dine tanker rundt 
hvem som bør være med og utvikle den 
politikken? 
 
Anker-Nilssen: Vi er med og deltar i dette nå. 
Spørsmålet er om dere blir hørt. Det er klart at vi 
må tenke langsiktig. Et av problemene er 
hvordan vi organiserer samfunnet vårt når det 
f.eks. gjelder finansiering. Det er et stort 
problem at Finansdepartementet tar inn 
absolutt alle skattepengene og deler ut i hytt og 
pine. Men Finansdepartementet er ikke villig til 
å gi slipp på den makten. Dermed blir det 
vanskelig med øremerking av elavgift, og jeg tror 
det er helt avgjørende at vi får til den type ting. 
Det har vært snakk om rammebetingelser her 
tidligere. Når det er penger for det ene året og 
ikke for det neste året, så nytter det ikke å få til 
noen ting. Det finnes mye kompetanse i dette 
landet, men kompetansen gir bare råd til 
politikerne. Politikerne tar ofte lite hensyn til 
den kompetansen og mer hensyn til kortsiktige 
ting, slikt som berører velgermassen. Dette  er 
nærmest et filosofisk-teoretisk spørsmål om 
hvordan vi organiserer samfunnet vårt. Men jeg 
tror at vi må ha langsiktighet, og langsiktighet 
av den type som sivilarkitekten ser når han 
tegner  disse null-husene,. Det er også snakk om 
kortsiktighet i forhold til å takle en nokså 
alvorlig situasjon som den som NVE tegner, som 
vi har nå. Da må vi ha politikere som evner å 
gjøre noe med dette. Vi snakker om milliarder, 
og om investeringer. Man må tenke på både 
sentraliserte - og desentraliserte systemer.  
 
Forsberg: Jeg mener at alle berørte parter må få 
være med på å utforme energipolitikken 
fremover, ikke bare ekspertene.  
 
Haukland Næss: På hvilken måte kan vi 
forbrukere bruke makten vår? Jo, vi kan gjøre  
det på to måter. Vi bruker makten gjennom 
stemmeseddelen, og få de politikerne vi 
fortjener. Den andre måten vi kan vise makten 
vår på er forbruk: Hva bruker vi pengene våre 
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på?  Det er de to tingene: Makt ved politikk, 
makt ved bruk av penger. Langsiktige TV-
programmer på statskanalen som vi bruker 
pengene våre på kan kanskje være en idé, men 
det er et offentlig ansvar. Man kan man også 
tvinge noen til å jobbe sammen f.eks., at når vi 
skal bygge et hus.  
 
Hansdatter Kismul: Jeg mener det skal være høy 
pris på det som er en spesiell ressurs og som kan 
brukes til mange verdifulle oppgaver. Det er 
derfor vi vil at strømmen skal avspeile hvor 
fantastisk viktig den ressursen er. Vi må ha mer 
ambisjoner i denne debatten enn det som 
Jensen snakker om: se hva de bruker av olje og 
gass i de landene. Vi kan ta politiske valg, vi kan 
lage ambisjoner for ei framtid der det ikke bare 
er slik at hvis vi skrur opp strømprisen, må vi 
hoppe rett ut i oljebassenget. Hva med å hoppe 
ut i et basseng med biopellets? Det hadde vært 
kult, det. 
 
Fra lekfolkspanelet: Kan politikeren motta råd 
fra bedrevitende eksperter år etter år uten å bli 
stilt til ansvar for det de ikke hører på?   
 

 
 
Røstvik: Det er klart at NVE har rett i denne 
tåkeleggingen om at vi har høye strømpriser i 
Europa, men ikke i Norge. Det vil endre seg. Men 
det er ingen løsning å begynne å snakke om at vi 
må få lov å bruke våre andre energiressurser, 
fossil gass, fossil olje, for en billig penge i dette 
landet. Poenget mitt i går var å si at det allerede 
er gjort vedtak internasjonalt som vil føre til 
høyere priser på all fossil energi. Og på grunn av 
at disse prisene vil fyke i været når man legger 
på Kyoto og kvoter og begynner å se på 
krigskostnader. Dette er stor politikk, og disse 
prisene vil drives i været. Vi må  sørge for å gi råd 
til politikere som er langsiktige. Vi kan ikke 
fortsette på en linje som vi er overbevist om er 
dødfødt om 20 år. 
 
Ulseth: Jeg tror det er viktig å holde 
perspektivene. Jeg mener at Jensen og NVE har 
et problem. I år har vi fått erfare at det er vårt 
problem. Enova er etablert for å løse det 
problemet. Enova har fått et budsjett på en 
tiårsperiode tilsvarende 4-5 milliarder kr. Det 
tilsvarer den økte avgiften som staten får på 
salg av el i løpet av tre måneder i denne 
vinteren. Med all mulig respekt for Enova tror 

jeg ikke at Enova kan løse verken vårt eller NVEs 
problem med det budsjettet de har. 
 
Anker-Nilssen: Politikerne sitter med nøkkelen 
her. De har alle virkemidler, de har skatter og 
avgifter, og de kan vri utviklingen i enhver 
retning de måtte ønske.  Men vi er et 
sammensatt folk, og det er mange interesser. 
Hvis folkets stemme har både et kortsiktig og 
langsiktig perspektiv har politikerne muligheten 
til å endre. 
 
Jensen: Jeg syns ikke vil skal sammenligne oss 
med Danmark. De har dårligere isolerte hus, og 
de har varmekraft som produseres hovedsakelig 
for å gi varme i fjernvarmesystemer. Vi har ikke 
den varmekraften og strømproduksjon fra slike 
typer kraftverk. De eldste og dårligste kullfyrte 
kraftverkene erstattes med gass. Dermed har de 
en enorm CO2-gevinst, og prisen på strøm 
produsert fra disse kraftverkene er faktisk 
ganske lav. Det betyr at når vi får x antall nye 
kabler til Europa, vil vår strømpris gå betydelig 
ned. Derfor er det litt skummelt å si at dagens 
strømpris bør stå. Den er i sum ca. 1 krone da i 
dag.  
 
Haaland: Jeg vil argumentere for at 
myndighetene må være en av aktørene som skal 
lage energipolitikk. Med et deregulert 
kraftmarkedene får man en mer effektiv 
utbygging og drift, som vi har gode erfaringer 
med. Men det er tre viktige unntak; 
energieffektivisering, miljøvirkninger og 
leveringssikkerhet er felt som dereguleringen 
ikke har gitt gode resultater på. Det er i dag 
ingen som har ansvar for at det finnes kraft nok 
i Norge. Det er et myndighetsansvar som deles 
mellom staten og NVE. Det er også holdning i 
mange forskningsmiljøer at myndighetene må 
ta tilbake en del av makten. Spørsmålet er hvor 
mye skal man ta tilbake av makt rundt 
energipolitikken.  
 

Energi som nødvendighetsgode 
Boberg:  Hvis man skal se på tilgangen på energi 
som et nødvendighetsgode - hvordan kan det da 
ivaretas i kombinasjon med at vi har et fritt 
elektrisk kraftmarked? 
 
Haukland Næss: Nå er kraftmarkedet liberalisert 
slik at vi som forbrukere kan velge å kjøpe 
kraften vår fra der vi måtte ønske. Det er en plikt 
satt fra myndighetenes side. Vi kan velge selv 
hvor vi kjøper fra, men de er nødt til å gi oss 
tilgang på kraft i dette landet. Det har de som 
har konsesjon, forpliktelse til å gjøre. Men 
mange konsekvenser har oppstått etter at den 
loven ble endret. De som eier nettet kan ta 
hvilken pris de vil, og har ikke tak på hvor mye de 
kan kreve meg. Dette finnes det ingen regler på, 
men er nå i ferd med å endre seg.  
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Paulsen (lekkvinne): Er det slik at 
kraftleverandørene har en plikt til å levere kraft? 
 
Støa: Det er en plikt til å trekke en ledning til 
huset ditt, men kraftleverandøren har ikke en 
plikt til å levere deg kWh. Det er to aspekter der 
for meg. Det ene er å kunne forhandle seg fram 
til en fast pris som økonomien din tåler. Den 
muligheten ligger der allerede i dag. Det andre 
er: Har leverandøren et ansvar for oss hvis 
magasinene går tomme? Det har de egentlig 
ikke i dag, og kan derfor være nødvendig å stille 
krav til endring. 
 
Jensen: Plikten (oppdekningsplikt ) til å levere 
strøm, forsvant med innføringen av det liberale 
markedet i 1990. Det er mange som  tror at når 
man kjøper strøm, får du det fra en 
kraftprodusent, altså direkte fra et kraftverk. Det 
er ikke tilfellet. De får det fra en "postboks", som 
kjøper opp strøm fra kraftselskapene, og som 
selger dette videre. Nettet transporterer 
strømmen. På strømregningen er det et firma 
som har nettkostnaden, og så er det prisen på 
levert strøm fra et annet firma. Derfor kan disse 
gå konkurs uten at det egentlig gjør noe, for de 
eier ingenting. 
 
Ordstyreren: Finnes det noen planer om å 
redusere tap i nett?  
  
Støa: Med den teknologien vi har i dag, er vi 
omtrent der vi kan være med tanke på å 
minimalisere tap. Skal vi få til noe mindre, 
snakker vi om ting som supraledning, og det er 
det langt fram. 
 
Gjerstad: Jeg har jobbet med dette tidligere hos 
to store kraftleverandører. De har kraftstasjoner, 
overføringssystem, og fordelingsnett. Det er på 
fordelingsnettet man har de store tapene. Det 
vil si det som er fra fordelingstransformatorene 
ut til sluttbruker. Det er enten luftkabler eller 
jordkabler, og det er der tapet ligger. Det vil gå 
mange år før en klarer å redusere det, fordi det 
er så kostbart. 
 
Støa: Er det fornuftig med en sentral produksjon 
i stor skala, eller er det mer fornuftig å fordele 
det utover med tanke på tap og 
systemperspektivet? 
 
Jensen: Dette går også på tap i nettet. Det viser 
et pilotanlegg i Finnskogen, hvor vi har sett på å 
lokalprodusere saker istedenfor å ha en lang, dyr 
ledning. Dessuten er det teknologi på vei inn, 
men for en enebolig koster det rundt 1/2 mill. kr 
og litt mer. I en Sterling motor kan putte inn 
gass eller parafin. Det er gøyal teknologi, men 
den er litt dyr ennå.   
 

Midtgård Høyvik (lekkvinne): Har vi kunnskap 
nok om vannbåren varme i gulv, og er det sikkert 
nok til at vi skal satse på det i mange boliger 
fremover nå? Eller vil det oppstå lekkasjer, 
forsikringsproblemer osv? 
 
Myhre: Jeg vil si at vi har nok kunnskap om 
vannbåren varme til at det kan installeres på en 
trygg og forsvarlig måte. Men det må gjøres på 
riktig måte og av kompetente personer. 
Radiatorer fungerer bra, og det å legge varmerør 
i gulv er en sikker og fin løsning. 
 
Røstvik: Dataene viser at 37 pst. av alle norske 
nye boliger har vannbåren varme. Med en 
energiøkonomisering i nye bygg og hvor  
energibehovet blir lavt, kan man være nede i en 
installert effekt på en ovn på 900 watt. Man har 
ikke behov for et vannbårent system til 40 000-
50 000 kr pr. leilighet når man skal kjøre noen få 
hundre watt gjennom et slikt system. Det betyr 
at den energiøkonomiseringstrenden man ser i 
nye bygninger, boliger i dag, slår ut vannbåren 
varme. 
 
Midtgård Høyvik (lekkvinne): Det ble hevdet at 
varmepumpe krever åpen løsning i boligen for 
at det skal være effektivt. Men vil det være 
særlig energiøkonomisk å fortsette å bygge 
åpne løsninger og varme opp store boliger? Jeg 
tenker ikke ut fra pris, men i forhold til globale 
hensyn med mindre energiforbruk? 
 
Myhre: Du refererte til luft-til-luft-
varmepumper, som blåser luft inn i bygningene. 
Det er ikke den løsningen man burde gå mot. 
Man har andre typer varmepumper som henter 
varmen fra grunnen, fra jord, fra sjøvann og 
overfører varmen til et vannbårent 
oppvarmingssystem, og det er de løsningene 
man bør satse på .Luft-til-luft-varmepumper er 
tilleggsoppvarmingsbidrag i eksisterende 
boliger hvor det er potensial for det. 
 
Midtgård Høyvik (lekkvinne): Bør 
byggeforskriftene eller en eventuell revidering 
av byggeforskriftene si noe om åpne løsninger? 
 
Hansdatter Kismul: Det er lurt å se på hvordan 
ting er inne i huset også. Det er ikke alle 
rommene i et hus som trenger å ha like høy 
temperatur.   
 
Myhre: En moderne hus vil være godt isolert, ha 
et lavt varmetap, og man vil få en relativt jevnt 
høy temperatur i hele bygget. Det vil ikke være 
mulig å senke temperaturen i kalde rom på 
samme måte som man gjør i eksisterende bygg. 
Å isolere det ene rommet fra det andre vil derfor 
ikke bety så mye. Problemet er å senke 
temperaturen nok på soverommet uten å kjøle 
ned resten av huset. 
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Gasskraftverk:  
Fauske Førrisdahl (lekkvinne): Hvor stor 
sannsynlighet er det for at Statoil bygger 
gasskraftverk på Tjeldbergodden?  
 
Munk Blaker: Foreløpig er ikke det sannsynlig. 
Men konsesjonen er gitt til Skogn, og for at den 
skal kunne bli gjennomført, må det legges en 
rørledning for naturgass fra Tjeldbergodden og 
til Skogn, noe som vil fordyre dette prosjektet 
mer. Det er vel egentlig enda mindre sannsynlig 
at det blir bygd noe gasskraftverk på Skogn. 
Foreløpig vurderer Statoil å få bygge et 
gasskraftverk, hvor vi kan kombinere med 
utnyttelsen av spillvarmen fra gasskraftverket til  
boliger i området.   
 
Ordstyreren:  Hvor stor sannsynlighet er det for 
at det står et gasskraftverk i Norge om ti år? 
 
Munk Blaker: Sannsynligheten er i hvert fall 
betydelig større for at det tenkte gasskraftverket 
på Skogn kommer på Tjeldbergodden isteden, 
hvis det først skal komme noe der. Men først må 
vi se at prisen på el, som da er inntektene til 
dette gasskraftverket, må på sikt være over 25 
øre pr. kWh. Vi kan ikke tro at prisen på el i løpet 
av et år plutselig er nede på 10-15 øre igjen. De 
siste årene var gjennomsnittet pr. år på elpris 
10, 11, 12, 13 øre pr. kWh, fra 1997 og til 2001. 
Da blir det ikke bygd gasskraft ut fra økonomi 
med hensyn til den som skal bygge det ut. 
 
Hansdatter Kismul: Det står i Sem-erklæringen 
at det ikke skal gis flere konsesjoner til 
gasskraftverk. Så lenge vi har denne regjeringen, 
kommer det ikke til å være aktuelt å begynne å 
tenke på andre plasser enn der det allerede er 
gitt konsesjon. 
 
Ramstad (lekmann): Dersom en får kilowattpris 
på over 1 krone er det da teknologisk forsvarlig å 
bygge et gasskraftverk nå? 
 
Jensen: Den typen gasskraftverk som har fått 
konsesjon er en “combined circle” med siste 
type teknologi, og den høyeste virkningsgrad på 
den type gasskraft. Den teknologi de ønsker vil 
ta noen år. Jeg vil også kommentere prisen. 
Poenget er at den prisen inkluderer alle avgifter. 
Det Statoil snakker om er det de kan få som 
produsent. Det er en helt annen virkelighet. 
 
Ordstyreren: Er det teknologisk forsvarlig, men 
ikke miljømessig,? 
 
Hansdatter Kismul: Nei, vi har teknologi. Men 
problemet nå er plassering av de 
gasskraftverkene som har fått konsesjon, fordi 
man ikke får mulighet til å utnytte varmen som 
oppstår når man produserer elektrisitet av gass.  

 

Flerprissystem 
Huuse (lekmann): Men det skulle vært 
interessant å høre hvordan Myhre konkret 
kunne tenke seg et flerprissystem. 
 
Myhre: Det eneste flerprissystemet på strøm er 
å sette en høyere pris på de som har et nytt hus, 
og en ny måler. De som har et eksisterende hus, 
med en eksisterende måler, får en lavere avgift. 
En differensiert pris ut fra behov vil kreve så 
mange detaljopplysninger om husholdningen, 
hvor den holder til, hvor mange personer osv., at 
det blir administrativt vanskelig å få til. I så fall 
blir det i en selvangivelse man må oppgi.  
 
Anker-Nilssen: Det er viktig fordi dette dreier seg 
om fordelingsvirkninger. Uten å ordne opp i 
fordelingsvirkningene får man heller ikke gjort 
noe med etterspørselen. Når det gjelder de 
forslagene som en del politikere har kommet 
med, for eks., med toprissystem, vil det skje 
uforutsette ting. Da vil folk bruke strøm fram til 
taket på 18 000 kWh, og så vil de slå over til en 
annen energibærer. Jeg tror at hvis vi skal 
dempe etterspørselen, altså bruke høy pris, må 
man prise effektuttaket. Det betyr at de som har 
mye energiutstyr utover det å holde varmen må 
betale ekstra hver gang de setter på boblebadet 
eller kabelinnkjørselen. Da må man ha et system 
for det, toveiskommunikasjon. Teknologien er 
der, men det er et kostnadsspørsmål å installere 
det i boligene. Da vil vi ivareta den 
sosialdemokratiske tradisjon i Norge. 
 
Hansdatter Kismul: Mye av problemet med 
debatten er at Olje- og energidepartementet har 
utredet dette før. Det har vært en låst debatt der 
man har konkludert med at det er helt umulig, 
og aldri kan debatteres. Man må få satt ned et 
bredt utvalg slik at man måler interessene opp 
mot hverandre for å se om dette er en mulig 
løsning.  
 
Haaland: Myndighetene har ikke lenger noen 
styring med prisene. Når man har deregulert og 
sagt at prisene skal danne seg i markedet, så 
gjør de det. Det de har styring på er elavgift og 
moms, som de kan gjøre noe med og eventuelt 
lage toprissystem ut av  
 

Sluttappeller 
Ordstyrer: Da tar vi fatt på den avsluttende 
runden fra ekspertene. De skal få 1 minutt til å 
fortelle oss hva de helst ser at lekfolkene tar inn 
i sitt dokument, som leveres energiministeren 
på mandag 
 
Gjerstad:  Enova er ett år, vi er 28 ansatte, og vi 
bruker i år 480 mill. kr. Vi setter fokus på store 
bygg og på energiresultater. Det er OED som 
styrer Enova. Jeg vil påstå at Enova er et relativt 
effektivt organ, i og med at OED samler alle de 
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statlige virkemidlene for energiomlegging i 
Enova. Det er klart at hvis statsråden ønsker at vi 
skal gjøre noe, så gjør vi det. Det er et stort 
privilegium å jobbe i en slik virksomhet og være 
midt i en diskusjon som dette dreier seg om. Så 
vi vil med stor interesse se på hva OED trekker ut 
av dette, hvor jeg regner med at en god del vil 
havne igjen på mitt bord i Trondheim. Takk.  
 
Støa: Jeg vil nevne tre ting. Det ene er at 
forbrukerne må kreve en fast pris for å ivareta 
det sosiale behovet og sikkerheten, gjerne 
kombinert med fast mengde for å ha et intenciv 
for sparing. Det er ikke nødvendig at vi alle gjør 
dette, men noen av oss må gå foran og  få 
fleksibilitet på oppvarmingssiden for å få dette 
til å fungere. Jeg vil også gi et råd om 
leveringsplikt fra produsenten. Kanskje er det en 
idé å vurdere det i forhold til frykten for å gå 
tom for vann. Og til slutt at vi bør stille krav til 
energibruk i hus både på kort og lang sikt. 
 
Haaland: Jeg støtter Støa i det å bygge bedre 
hus, og tette hull før man fyller på nytt. Det 
andre gjelder fleksibilitet på elforbruket, flere 
tiltak for å få til det, styring, flytting av laster fra 
topplaster. Det er ting som er relativt lett å få til. 
Til slutt vil jeg peke på at man har tatt bort 
landegrensene på kraftmarkedet, og da må det 
følge etter større kapasitet på å utveksle kraft, 
slik at vi ikke får kunstig høye priser fordi kraft 
selges andre steder. 
 
Jensen: Punkt 1: Dere må be statsråden sørge 
for at man får såpass økt energiproduksjon at 
sikkerheten tas vare på i elektrisitetssystemet. 
Punkt 2: Dere bør be ham bevirke til at 
byggeforskriftene for boliger, blokker, 
industribygg og kontorbygg blir designet mest 
mulig energieffektivt og i retning av 
lavenergihus. Punkt 3: Dere bør be ham få til 
løsninger for den eksisterende byggmasse med 
hovedvekt på den type blokker og rekkehus som 
i dag bare har elkraft som ensidig energikilde, og 
få inn løsninger som gjør det mulig å få inn 
alternativer til el der. Dette gjør man parallelt, 
og man starter nå. 
 
Schei Tveitdal: Jeg må få si at jeg er blitt 
optimistisk ved å være med på denne 
konferansen. Jeg opplever at det er ganske stor 
enighet i hele ekspertpanelet om at man ønsker 
mer fleksibilitet og nye løsninger.  
Den virkeligheten som vi har forholdt oss til her 
inne, er forskjellig fra den virkeligheten som er 
på Stortinget. Jeg har vært på litt for mange 
høringer, både i energi- og miljøkomiteen og 
finanskomiteen, og prøvd å foreslå flere av de 
tingene som vi har snakket om her. Jeg tror at 
hvis man snakker med folk så har man et ønske 
om å vri kursen noe.  
Jeg har satt ned tre punkter her som jeg synes 
dere skal ta opp med Steensnæs. Det ene er at 

lekfolkene bør påpeke at man bør si ja til grønne 
sertifikater. Det andre er å øke bevilgningene til 
Enova, slik at de får gjort enda mer av det 
arbeidet de har satt i gang, og får flere TWh. Det 
tredje er at vi begrenser utbyggingen i forhold til 
gassinfrastruktur. Bygger vi ut en ny 
gassinfrastruktur, så kjører vi oss selv inn i en ny 
felle som gjør at vi vil sitte med dyre priser og 
lite fleksibilitet, og ikke minst 
miljøkonsekvensene. 
 
Ryghaug: Jeg synes at dere skal formidle det 
dere mener har vært en ansvarsfraskrivelse, og 
at forbrukerne har måttet ta det totale ansvaret 
for den situasjonen vi har havnet i. Jeg ville ha 
påpekt at politikerne må tilrettelegge for at folk 
skal kunne klare å ta denne omleggingen, at det 
må finnes pakkeløsninger og klare alternativer, 
og at informasjonen må systematiseres. I tillegg 
må man selvfølgelig stimulere aktørene i 
byggebransjen, samtidig som vi trenger 
strengere forskrifter. Jeg synes dere skal påpeke 
den teknologideterministiske forståelsen 
politikerne generelt har; at så lenge man har 
teknologi, så vil det implementeres og bli brukt. 
Det er ikke sånn det fungerer, noe som denne 
situasjonen viser.  
 
Haukland Næss: Jeg vil understreke at det må 
bygges mer energigjerrige hus. Da må man ta 
tak i to ting. For det første må man gjøre noe 
med lover og forskrifter. Den andre er at man 
må gjøre noe med kompetansen hos de som 
skal bygge husene. Enova må få beskjed om at 
de også skal gjøre ting som har konsekvenser på 
lang sikt. Energiresultatene på lang sikt får vi 
ved å gjøre noe med hensyn til de som er barn 
og unge i dag. Da mener jeg at myndighetene 
må være noe rausere med å gi midler til 
forbrukerundervisning, rausere til å tenke at 
man kan ikke gjøre noe med hensyn til barn og 
unge i dag som man kan måle i morgen.   
 
Forsberg: Jeg synes at dere i deres dokument 
skal være eksplisitt verdibaserte. Jeg mener at 
dere bør insistere på at myndighetene skal tørre 
å ta verdibaserte valg og lage strategier, som 
ikke bare er resultatet av praktisk-politiske 
hensyn, men som også dreier seg om hvilket 
samfunn vi har lyst til å leve i det naturlige 
miljøet som vi vil ha, og de må tørre å styre. 
Riktignok lever vi i et demokrati, hvor vi kan ha 
innflytelse gjennom valg, men jeg synes også at 
dere skal insistere på at berørte parter i større 
grad må trekkes inn i beslutningene, dvs. et 
bredt utvalg av berørte parter.  
 
Myhre: Jeg synes dere skal si til Steensnæs at 
dersom han ønsker en omlegging av 
energibruken i Norge, må han skille mellom det 
vi gjør i nye bygg, og det vi gjør i eksisterende 
bygg. I nye bygg bør det stilles langt strengere 
krav til energibehovet, f.eks halvert totalt 
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energibehov i forhold til det som er vanlig nå. 
Når det kommer så langt ned, betyr ikke 
oppvarmingen så mye.  Vannbåren varme, som 
er positivt i utgangspunktet, blir ikke fullt så 
viktig i nye bygg. Men ved eksisterende bygg må 
det gjøres hvis vi skal få til en energiomlegging. 
Direkte bruk av gass i Norge krever et anlegg for 
vannbåren varme i husene, og fordrer store 
tiltak. Vi må ha målrettede tiltak mot 
eksisterende bygninger, avhengig av hva slags 
type bygninger det er. Det bør også være låne- 
og støtteordninger til gunstig rente f.eks., og  
pakkeløsninger som bransjen kan tilby.  
 
Røstvik: Jeg vil påpeke tre hovedpunkter.  
Steensnæs er en mann som er ansvarlig for 
hovedtyngden av de norske investeringene i 
Nordsjøen. De neste fem årene skal det 
investeres 220 milliarder kr. Det vi snakker om 
her for å løse energiproblemet i boliger i Norge, 
er peanøtter i forhold. Steensnæs må presses til 
å ta ansvar. Staten og det offentlige generelt er 
en av de største utbyggerne av boliger i Norge. 
Han må se hvem han velger til konsulenter og 
arkitekter og hvilke byggevareleverandører han 
velger. Han må rett og slett blande seg inn og 
bry seg akkurat som han gjør i Nordsjøen.  
Punkt 2. Nå har staten gjennom Enova bidratt til 
å finansiere tusenvis av pelletsovner og 
varmepumper. I neste omgang vil det 
erfaringsmessig komme klager fra folk fordi 
naboens varmepumpe bråker. Klageinstansen er 
ikke staten eller Enova, men kommunen. 
Spørsmålet mitt er: Vil Steensnæs instruere 
kommunen om at når jeg ikke får sove om 
natten på grunn av naboens varmepumpe, 
gassutslipp fra gassovner eller pelletsovner, og, 
så skal de bry seg om det - og vil kommunen, 
klageinstansen, bry seg? Vet den ene hånden 
hva den andre gjør? 
Punkt 3. Steensnæs bruker ikke ordet "solvarme". 
Jeg vil oppfordre lekfolkene til å spørre han om 
hvorfor han aldri bruker dette ordet til tross for 
hva som står i de rapportene han selv har 
bestilt. Jeg vil også oppfordre han til å gå inn og 
se hva det offentlige gjør, kikke Enova og 
Forskningsrådet i kortene. De har til nå brukt 
hundrevis av millioner kroner på solstrøm til én 
firmakonstellasjon. Det er nesten umulig å få 
støtte til solvarme. Vi har for mye 
strømavhengighet i dette landet og varme, ikke 
mer strøm.  
 
Skartveit: Jeg vil gi et generelt råd, og det er: Vær 
frekke, slipp fantasien løs. Det største problemet 
er at man er låst i gammel praksis, og man ser 
bakover istedenfor framover. Det gjør at det ikke 
blir gjort noe med problemene før det kommer 
en dramatisk  endring. Jeg vil derfor be dere 
glemme det meste av det dere vet om energi, og 
tenke fritt og frekt. Reflektere; Hva ville dere ha 
gjort hvis dere startet forfra, hvis vi kunne 
begynne på nytt igjen? Jeg tror at det politiske 

miljø og debatten trenger innspill som er friere, 
frekkere og mer fantasifulle enn det vi har hørt i 
dag. Lykke til! 
 
Munk Blaker: Jeg vil etterlyse en plan fra OED. 
Hvor stort marked er det for oppvarming i årene 
som kommer? Hvorledes har departementet 
tenkt å sørge for at dette behovet blir dekket, 
spesielt med hensyn til det vi har hørt om at 
magasinene kan gå fullstendig tomme? Det må 
være konkrete forslag om tiltak, hva som skjer 
med nye eneboliger og nye blokker. Vannbåren 
varme er sterkt i fokus, det kan jo hjelpe på 
behovet for el i det minste. Vi må ha konkrete 
planer for eksisterende bygg. Vi må bruke 
løsninger som gjør at vi klarer kravene som vi 
har forpliktet oss til med hensyn til Kyoto. Og til 
slutt: Informasjon om vannbåren varme -
spesielt til de nye energibærerne, og også hos 
alle de menneskene som skal montere anlegg 
med vannbåren varme. Vi har mistet tre-fire 
generasjoner med personell som skal montere 
anlegg med vannbåren varme i og med at vi 
knapt foretok slikt fra 1973 til 1995.  
 
Hansdatter Kismul: Børge Brende sier at livets 
bibliotek står i brann- det er en floskel, men det 
er faktisk sant. De menneskene og de artene er 
enda litt mer truet i dag enn de var i går. Derfor 
må dere ha ambisjoner. Det er den delen som 
går utenom prisen, som er viktig at Steensnæs 
tar tak i nå. Det er den delen som dere kan få 
politikerne til å bry seg om, og da må vi lage 
klare målsettinger. Hvor er det vi vil? De må si 
akkurat hvor de vil, og så må det følge penger 
med der det er behov. Når man skal støtte 
utbygginger må man støtte de miljøvennlige  
Man må rett og slett bare finne ut hvor man vil, 
slik at man greier å finne veien dit.  
 
Anker-Nilssen: Tilgang til energi er og har vært 
forutsetningen for det moderne samfunn. Med 
økende velstand viser historien at vi etterspør 
stadig mer energi. Vi, husholdningene, bruker 
den energien til tjenesteproduksjon for oss selv, 
dvs. vi bruker energi for å skaffe oss tid, velferd 
og komfort. Det er vanskelig å stoppe en slik 
utvikling, og det er heller ingen tegn til at vi er 
mettet. Det er kun fantasien som setter grenser 
for hva vi kan bruke energi til, og dette til tross 
for energieffektivitet og enøk.  
  
Prismekanismen er avgjørende for å oppnå 
fleksibilitet,. Med fleksibilitet kan vi dempe 
veksten og den type ting. Men prismekanismen 
vil ikke fungere hvis vi ikke tar hensyn til 
fordelingsvirkningene. Hvis vi ikke tar hensyn til 
energibehovet hos de svakeste i samfunnet, vil 
det ikke være noen politikere som er tøffe nok til 
å sette opp prisen hvis det går ut over 
lavinntektshusholdningene. 
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Ulseth: Jeg tror at det viktigste er å sette inn en 
offensiv satsing for å øke energifleksibiliteten 
både i eksisterende og i nye bygninger. Det vil 
løse problemet for alle, også for dem som ikke 
blir med på dette. Dette fordi det vil virke som 
om man åpner bunnventilen i markedet for 
strømpris, og de som allerede er i strømfella vil 
også bli hjulpet. Jeg tror det kan bli snakk om å 
forby helelektrisk oppvarming i alle bygninger. 
Jeg mener OED, sammen med andre 
departementer, bør bestemme seg med hensyn 

til om vi skal brenne avfallet vårt om tre, fire, 
fem år, slik at man kan begynne å planlegge 
bruk av fjernvarme. De bør vurdere å etablere en 
ordning for rimelige lån til fjernvarme, slik som 
man har i en del andre land. Så bør man satse på 
bred front og økt kompetanse for å løse de 
problemene jeg har snakket om nå. 
 
Ordstyreren: På vegne av Teknologirådet og 
lekfolkspanelet sier jeg takk, og vel møtt på 
mandag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teknologirådets lekfolkskonferanse om oppvarming av boliger, 14-17. februar 2003                                                                                                                                    

 85

Lekfolkene: 
Anna Marie Roe 
     35 år fra Garnes, lærer 

André Granum 
    32 år fra Oslo, student 

Jon Haugnes 
     67 år fra Orkanger, pensjonist 

Inger Fauske Førrisdahl 
     28 år fra Oslo, førskolelærer 

Liv Paulsen 
    45 år fra Kodal, rektor 
 
Reidar Almestad 
     54 år fra Ørsta, verktøymaker 

Tina Gellein 
     37 år fra Stavanger, systemutvikler 

Anders J. Huuse 
     60 år fra Fåberg, direktør 

Steingrim Andersen 
     41 år fra Narvik, ingeniør 

Marianne Boberg 
     46 år fra Oslo, kunstner 

Bente Ingebritsen 
     33 år fra Alta, butikkmedarbeider 

Ingunn Høyvik Midtgård 
     34 år fra Trondheim, førstekonsulent 

Liv-Torill Hellevang Aardal 
      19 år fra Nesttun, elev 

Remi Anbakk 
     36 år fra Mo i Rana, politimann 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Robert Ramstad 
     39 år fra Sykkylven, montør 
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Lekfolkenes sluttdokument: 
 
 
INNLEDNING 
Norge mangler en fremtidsrettet, langsiktig og 
helhetlig energipolitikk. Politikerne har makt og 
midler. Bruk dem! 
En ny energipolitikk vil kreve en helt ny 
informasjonsstrategi med klare mål. 
Veksten i energiforbruket må begrenses! 
Lovendringer må til! 
Myndighetene må legge til rette for reelle valg 
av fleksible oppvarmingsløsninger 
Det må etableres et eget energifond for 
boligoppvarming 
Vi må også gjøre noe med de 1 000 000 eldre 
boligene. 
 
 
1. ER DET LURT Å GÅ PÅ TOGET, FØR VI 
VET HVOR VI SKAL? 
Vi mener at Norge mangler en fremtidsrettet, 
langsiktig og helhetlig energipolitikk.  
Politikerne har makt og midler. Bruk dem! 
 
I februar 2003 foreslo Regjeringen å bevilge 50 
millioner kroner til tilskudd for pelletsovner, 
styringssystemer og luft til luft varmepumper til 
norske husholdninger. Av søknadene som Enova 
har mottatt pr. 13 februar 2003, er fordelingen 
slik: 88% varmepumper, 8% pelletsovner og 4% 
styringssystemer. Vi føler oss ikke overbevist om 
at luft til luft varmepumper er sikre nok. De er 
heller ikke grundig undersøkt av SINTEF. 
Rapporter fra Sverige tyder på at 1 av 5 luft til 
luft varmepumper gikk i stykker i løpet av en 5 
års periode. Er det dette toget politikerne vil gå 
på? 
 
Norge har denne vinteren opplevd en knapphet 
på elektrisk energi. Dette har medført høy pris 
på elkraft - noe som bl.a. har resultert i 
økonomiske problemer for mange mennesker. 
Spesielt gjelder dette de som har hatt elkraft 
som eneste oppvarmingskilde. Folk flest har 
måttet spare på strømmen. Samtidig har 
næringslivet og det offentlige, gjort lite. Det ser 
ut som om krisen kom overraskende på sentrale 
myndigheter. Dagens knapphet på energi i form 
av elkraft til oppvarming av boliger, tyder på at 
politikerne ikke har en plan for energitilførsel.  
 
Vi mener at Norge mangler en fremtidsrettet, 
langsiktig og helhetlig energipolitikk.  
Politikerne har makt og midler. Bruk dem! 
 
De 50 millioner kroner Regjeringen har foreslått 
bevilget til energibesparende tiltak er av 
kortsiktig art. De går til oppvarmingsmidler som 
ennå ikke er godt nok utprøvd og forsket på. I 
tillegg ligger disse oppvarmingsmediene i en  

 
 
 
prisklasse fra ca 25 000 kroner og oppover, og 
det kan synes som om ordningen er rettet mot 
mennesker med høy inntekt.  
 
Det synes som om myndighetene har hatt 
hovedfokus på olje og gass - og at utvikling av 
andre energibærere ikke er vist nok 
oppmerksomhet. Det mangler tydeligvis en 
helhetstenkning.  
 
Den helhetlige energipolitikken må være 
verdibasert slik at rettferdighet, verdighet og 
velferd blir ivaretatt. 
 
Det bør satses på forskning når det gjelder 
fornybare energikilder.  
Forskningen kan for eksempel omfatte 
solenergi, bioenergi, vindenergi, energi fra havet, 
hydrogen og andre fornybare energikilder. Som 
kjent har Norge forpliktet seg gjennom Kyoto-
avtalen, og forskning på disse områder kan gi en 
fremtidig reduksjon i utslipp av CO2.  
220 milliarder kroner skal investeres i Nordsjøen 
de neste fem år. Enovas 500 millioner kroner i 
året er småpenger i sammenligning. En slik 
forvaltning av økonomiske midler tyder på en 
lite fremtidsrettet energipolitikk.  
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2. ROP DET FRA BERGET 
Endret energipolitikk vil kreve en helt ny 
informasjonsstrategi  med klare mål. 
Informasjonsarbeidet må ivaretas av det 
offentlige og må samles på ett sted. Målrettet 
informasjonsvirksomhet over tid krever 
forutsigbare økonomiske rammevilkår.  
Barn og unge må påvirkes gjennom 
skoleprogrammer. 
 
Informasjonen må settes i system og 
gjennomføres av profesjonelle miljøer slik at 
virkningen både kvantitativt og kvalitativt blir 
målbar.  
Målet må være å skape holdninger i 
befolkningen som underbygger en offensiv og 
økonomisk lønnsom satsing på riktig bruk av 
stadig mer kostbare energiressurser.  
 
Prosessen med handlingsskapende arbeid er 
knyttet til langsiktighet.  
Derfor er skoleprogrammer helt vesentlig for å 
nå de unge. Ungdommen er morgendagens 
energibrukere og må, gjennom de 
programmene som velges, bli påvirket til å ta de 
rette valg. 
 
På samme måte må det legges til rette for kurs 
og informasjonsvirksomhet for ulike 
yrkesgrupper med sikte på å heve 
kompetansenivået innen alle ”energifag” som er 
involvert i byggeprosessen.  
 
Gjennom styrt bruk av Internett, presse og 
oppmerksomhetsskapende TV-programmer i 
”Autofil”-stil, vil en nå de fleste målgrupper. 
 
Informasjonsarbeidet må ivaretas av det 
offentlige og må samles på ett sted. 
Definert ansvar og tilstrekkelig sikkerhet for 
økonomiske rammevilkår over tid, er nødvendig 
for at arbeidet skal kunne gjennomføres 
Det må forutsettes at arbeidet utføres av topp 
kvalifiserte informasjons- og mediefolk. 
Arbeidet må utføres slik at resultatene blir 
målbare og at definerte målsettinger blir nådd.  
 
 
3. ENERGIPOLITIKK + MILJØPOLITIKK = 
SANT 
Veksten i energiforbruket må begrenses. Den 
energien vi bruker skal være mest mulig 
ressursvennlig. I denne sammenheng bør det 
legges vekt på valg av fornybare energikilder. 
Tilgangen på ressurser er begrenset og vi må 
unngå dramatiske klimaendringer. For å verne 
luftkvaliteten i vårt eget land, er det nødvendig å 
innføre restriksjoner på fyring med ved og koks. I 
framtiden vil uberørt natur være en av våre 
viktigste verdier.  
 

Internasjonalt perspektiv 
Vi kan ikke ta hele miljødebatten her, men vi 
skal være klar over at det vi gjør som 
enkeltpersoner i vårt lokalmiljø har virkning på 
det globale miljø. Derfor må handlingene våre ta 
hensyn til internasjonale avtaler om biologisk 
mangfold og andre forpliktelser som Kyoto-
avtalen. 
 
Nasjonalt perspektiv 
Allerede utbygde områder for el-produksjon må 
oppgraderes før nye, uberørte områder bygges 
ut. Blir det aktuelt med ny utbygging, skal 
hensynet til natur og miljø ivaretas. Det bør 
satses på installasjoner som minimaliserer 
miljøinngrep.  
 
Lokalt perspektiv 
I områder med høy lokal luftforurensning, må 
det settes inn tiltak slik at oppvarming  av  
boliger ikke bidrar til økt forurensning. Dette kan 
for eksempel gjøres ved:  
 
restriksjoner på fyring med ved og koks  
å stimulere til overgang til rentbrennende ovner. 
installere varmelager 
 
Privat perspektiv 
Det må legges vekt på oppvarmingsløsninger 
som ivaretar et godt innemiljø med god                  
luftkvalitet.  
 
 

 
 
 
 
4. LOVLØSE TILSTANDER 
Vi krever at forbruket av elektrisitet til 
oppvarming reduseres. Superisolerte hus må 
prioriteres. Det må innføres leveringsplikt. Det 
er nødvendig med kompetanseheving blant 
fagfolk. Lovendringer må til! 
 
Lovendringer som må til: 
Krav til flere oppvarmingskilder. 
Nye hus bygges som lavenergihus. 
Leveringsplikt. 
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Sertifisering av fagfolk.  
Samarbeid i byggebransjen. 
Strengere krav til bygningskontrollen. 
Krav til bygningstekniske standarder må 
skjerpes. 
Krav til bedre kompetanse hos 
bygningskontrollørene. 
 
Vi krever: 
Fleksible oppvarmingsløsninger. 
Vi mener det er viktig å redusere forbruket av 
elektrisitet til oppvarming. Derfor må det 
endringer til slik at flertallet får mulighet til å 
varme opp boligen med alternative løsninger. 
For å redusere energiforbruk til oppvarming må 
nye hus bygges som lavenergihus, både med 
superisolering og varmegjenvinning. 
 
Leveringsplikt 
Den siste tids utvikling i kraftmarkedet har gjort 
det nødvendig å stille spørsmål om det frie 
marked fungerer. Elektrisitet er en 
nødvendighetsartikkel, og det norske  folk bør 
kunne føle seg trygge på at kraftselskapene 
alltid kan levere tilstrekkelige mengde strøm til 
en akseptabel pris. Derfor krever vi at det 
innføres en leveringsplikt.  Vi som forbrukere 
trenger forutsigbarhet når det gjelder pris på 
strøm. Videre bør spørsmålet om maksimalpris 
på strøm eller andre former for prisregulering 
utredes. 
 
Samarbeid mellom fagmiljøene 
For å sikre en god fagmessig oppføring av 
boligene må fagmiljøene samarbeide i større 
grad enn i dag. Derfor må det kreves 
sertifisering av fagfolkene og at kompetansen 
deres heves. 
 
Strengere krav til bygningskontroll. 
For å sikre at husene bygges i tråd med 
byggeforskriftene vil vi ha strengere krav til 
bygningskontroll. Samtidig må kompetansen 
heves hos de som skal utføre denne kontrollen. 
For at husene skal bli mer energiøkonomisk må 
krav til bygningstekniske standarder skjerpes. 
Forslaget om å åpne opp for ”teknisk bytte” må 
ikke inn i lovteksten. Dette kan lett resultere i en 
null-gevinst - idet energi spart for eksempel på 
ekstra isolasjon i vegger, går tapt ved bruk av 
dårligere vinduer. 
 
 

 
 
 
 
5. DIPPEDUTTER ELLER DUPPEDITTER 
Myndighetene må legge til rette for reelle valg 
av fleksible oppvarmingsløsninger. 
Alternative oppvarmingsmuligheter vil i årene 
som kommer bli et viktig virkemiddel i arbeidet 
med å redusere energiforbruket. Panelovnens 
glansdager er over. 
 
I hele etterkrigstiden har offisiell politikk vært 
ensidig satsning på bruk av elektrisitet som 
oppvarmingskilde. Dette har gjort oss ekstremt 
sårbare. Tørrår, og avbrudd i strømleveransen på 
grunn av ulykker/tekniske feil vil få dramatiske 
konsekvenser for oss alle.  
 
Avreguleringen av elkraftmarkedet har i tillegg 
ført til knapphet på energi og store 
prissvingninger. Skal kraftmarkedet fungere, må 
forbrukerne ikke bare kunne velge el-leverandør, 
men også ha en reell mulighet til å kunne velge 
bort elektrisitet som oppvarmingskilde. 
 
Fleksible oppvarmingsløsninger er nødvendig 
Befolkningen har store ulikheter i 
familiestruktur, boligtype, geografi og klima. 
Krav til fleksible løsninger stiller store krav til 
både produktutviklere og rådgivere. En 
omlegging av fyringssystem krever ofte store 
investeringer og ombygginger. 
Den videre satsningen på boligoppvarming må 
løftes fra panikktiltak til langsiktig tenkning. 
 
Fleksibilitet gir sikkerhet ved endringer i livs- og 
helsesituasjon, privatøkonomi, energitilgang og 
-pris. 
 
Forutsetninger for oppvarmingsvalg 
Myndigheten må arbeide for å ivareta følgende 
forutsetninger for at valg kan foretas: 
Kunnskap om oppvarmingsløsninger 
Tilbud om pakkeløsninger 
Økonomiske muligheter 
Alle bør ha en reell mulighet til å installere 
alternative oppvarmingsløsninger. 
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Pålitelig distribusjonssystem 
Skal fleksibiliteten benyttes fullt ut effektivt, må 
det bygges ut et landsdekkende 
distribusjonssystem for de ulike energikildene. 
Driftssikkerhet 
Varmekildene og systemene må ha høy grad av 
driftssikkerhet og ha godkjent produktmerking 
og kvalitetsmerking.   
 
6. JA, DE PENGA… 
El-avgiften må tilbakeføres til forbrukerne 
gjennom opprettelse av et eget energifond for 
boligoppvarming. Omlegging av 
oppvarmingsmåter og bygging av lavenergihus 
må bli en realitet innen nær framtid gjennom 
gode låne- og støtteordninger via energifondet. 
Myndighetene må utarbeide fordelingskriterier. 
Økonomi må ikke stoppe utviklingen. 
 
Vi ønsker at myndighetene skal opprette et 
energifond og ha det overordnede ansvaret for 
finansiering av omlegging av boligoppvarming 
og energiøkonomisering. Fondet skal finansieres 
av midlene som kommer fra el-avgiften. Fondet 
skal gi lån og støtteordninger til forbrukerne, og 
styres på forvaltningsnivå. 
 
For å oppnå våre behov for å bruke mindre 
energi til boligoppvarming og legge om til 
alternativ oppvarming er det nødvendig å 
innføre et system som kan sikre forbrukerne 
mulighet for lån og ulike tilskudd. 
 
Tildelingsformer  
Støtte- og stipendordninger  
Lån med gunstige renter og 
nedbetalingsordninger 
 
Tiltaksområder  
Alle boligeiere, både private, sameiere og 
borettslag skal kunne søke midler. En betydelig 
del av midlene bør gis som tilskudd. 
Fondet må støtte: 
Energisparende tiltak i eksisterende boliger 
Energigjerrige nybygg 
Omlegging til nye oppvarmingssystemer 
Fondet må videre bidra til 
Kompetanseutvikling 
Holdningsskapende arbeid  
Momsfritak ved kjøp og installasjon av 
alternative oppvarmings systemer 
 
Myndighetene må drøfte og utforme 
fordelingskriterier. Kriteriene må ivareta 
Energitekniske hensyn 
Sosiale hensyn 
Miljøhensyn 
 
 

 
 
 
7. MY HOME IS MY CASTLE 
Vi krever:  
Vrakpant på gamle ovner og lignende. 
Krav om forbedring/tekniske løsninger i eldre 
boliger. 
Bygningskontroll av allerede eksisterende 
boliger. 
At myndighetene setter seg konkrete mål for 
oppgradering av eksisterende boliger, som det 
går an å realisere. 
 
Det nytter ikke å bare satse på de 25 000 nye 
husene som bygges hvert år.  
Vi må også gjøre noe med de 1 000 000 eldre 
boligene. 
 
Eldrebølgen  
I dagens Norge er det ca en million eldre boliger. 
Denne bølgen av eldre boliger stiger jevnt, og 
myndighetene må ta det inn over seg. Av denne 
millionen har 400 000 boliger kun én 
oppvarmingsmulighet. Her ligger den største 
utfordringen. For hva hjelper det med 
varmepumpe når huset lekker varme som en sil?  
 
Det bygges i dag ca 25 000 nye boliger i året. Et 
hus som bygges i dag, står i 50 til 100 år. 
Dagens hus er også større enn tidligere. Vi bor 
på flere kvadratmeter enn før. Dette fører til et 
større behov for oppvarming. 
 
”Vrakpant” 
På lik linje med vrakpant på biler, så foreslår 
lekfolkspanelet at en lignende ordning innføres 
på, for eksempel, gamle ovner. Vrakpanten kan 
også utvides slik at den omfatter andre 
energisløsende og/eller forurensende 
oppvarmingsløsninger. 
 
Storebror ser deg 
Vi foreslår også at det innføres en 
bygningskontroll når, eller hvis, man planlegger 
endringer/utbedringer av boliger. Vi ser for oss 
at det her kan bli aktuelt å inngå et samarbeid 
med ENØK-kontorene. 
 
Bærekraftig oppussing 
Gamle boliger oppgraderes jevnlig. I år 2000 
brukte vi ca 27 milliarder kroner på oppussing. 
Vi må slutte å bare se på tapet og farge når vi 
pusser opp hjemmene våre. Vi må fokusere mer 
på alternative oppvarmingsløsninger og 
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planløsninger. Dette krever en bevisstgjøring og 
trendskapning.   
 
Framtidens festninger 
En god festning har solide vegger. Solide vegger 
beskytter mot kulde og varmetap. Vi må bygge 
solide vegger i våre hus. For å spare energi har vi 
mye å hente på å etterisolere husene våre. Det 
betyr ikke bare tykkere vegger, men også bedre 
vinduer, dører og lignende. 
 
”Vi har en plan” 
Vi krever at myndighetene må sette seg helt 
konkrete mål for utbedring av eksisterende 
boliger, blant annet: 
Innen 2005 skal det ha vært en stor 
informasjonskampanje som skal gi folk mer 
kunnskap om energivennlige hus og ENØK-
tiltak. 
 
Innen 2010 skal alle hus ha hatt besøk av 
bygningskontrollen som skal gi konkrete råd om 
hvordan hvert enkelt hus kan bli bedre med 
tanke på energisparing. 
Innen 2020 skal ca 30 % av eksisterende boliger 
være utbedret.  
 
Svenske hus i norske skoger 
Her viser vi til et prosjekt i Gøteborg hvor man 
har bygget superisolerte hus. Slike hus krever 
lekfolkspanelet at det skal bygges flere av i                 
Norge. 
Dette er hus som bygges med ekstra tykk 
isolasjon og spesialvinduer. Dette betyr at 
husene må bygges på en helt annen måte enn 
det som er vanlig i dag. 
Superisolerte hus bygges med egne 
ventilasjonsløsninger, f. eks balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning. Dette skjer 
gjennom kanalsystemer og elektriske vifter. Slike  
systemer er gode for astmatikere, dersom man 
setter inn gode filtre. 
 
Du trenger ikke løfte en finger 
Superisolering øker byggekostnadene i liten 
grad, og det reduserer behovet for oppvarming 
til under en tredjedel. Dette er passive og 
brukervennlige løsninger som ikke krever noen 
medvirkning fra de som bor i huset, og det 
krever heller ikke vedlikehold. 
 
 

 
 
For oss i lekfolkspanelet er det innlysende riktig 
å satse på superisolerte hus fordi det får ned 
energibehovet for oppvarming.  
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Lekfolkenes spørsmål til ekspertene
 
 

 
 
 
Lekfolkene har stilt følgende spørsmål til 
ekspertene: 
 
Teknologiske muligheter 
1. Hvilke alternativer for oppvarming er best i 
dag og om 10-20 år mht: 
     
*    miljø og klima  
*    økonomi  
*    type bolig og geografisk beliggenhet  
eksisterende bygg og for nybygg  
 
2. Hvorfor bygges det ikke flere ”superisolerte 
hus ”? 
 
3. Hvordan ser man for seg fremtidens bruk av 
fjernvarme til oppvarming av 
bolighus?(industri/søppelforbrenningsanlegg) 
 
4. I dag ligger det ubenyttede muligheter til bruk 
av småkraftverk. Er det ønskelig å stimulere til 
økt utbygging og hvordan? 
 
5. I hvilken grad vil ENØK-tiltak påvirke 
fremtidens boligbygging? 
 
Produksjon og transport av energi 
6. Hvor stor effekt kan vi få, dersom vi 
oppgraderer eksisterende kraftverk og 
overføringsnett? 
 
7. For hvor lang tids forbruk er 
magasinkapasiteten beregnet i dag - er den 
tilstrekkelig? 
 
8. Er målingen av magasinkapasiteten 
kvalitetssikret, slik at vi kan stole på den? 
 
9. Hvilke fordeler, ulemper og kostnader er 
forbundet med vindkraft? 
 
10. Hvor stor er samfunnsnytten av å eksportere 
kraft i forhold til ulemper man får ved tomme 
magasiner? 
 
 
 

 
11. På hvilke måter kan vi oppnå energisparing 
innenfor et liberalt energimarked, når man tar i 
betraktning energitap ved kraftoverføring over 
store avstander? 
 
12. Blir det stort svinn i overføringsnettet, på 
grunn av det frie markedet som transporterer 
strøm over store distanser? 
 
13. Hvilke praktiske distribusjons- og 
lagringssystemer ser vi for oss for pellets,  
briketter og lignende i de nærmeste årene? 
 
 
Forskning og utvikling 
14. Forskes det på nye energiformer og -bærere 
som enda ikke er tatt i bruk - for eksempel 
hydrogen? Er det noe som ser lovende ut 
fremover?  
 
15. Hva skjer av forskning på 
oppvarmingsmedier? Hva kan forventes av 
forbedringer de nærmeste årene? 
(Varmelagring, pellets, varmepumper, vindkraft) 
 
16. Hvordan jobbes det mot hensiktsmessige 
standardiserte løsninger, og tenkes det 
kompetanseutvikling hos fagfolk samtidig? 
 
17. I hvilket omfang er fremtidig FoU planlagt? 
 
Forurensning, miljø og helse 
18. Hvor stor effekt har oppvarming av boliger 
på utslipp av CO2 og dermed global 
oppvarming? 
 
19. Hvordan kan norske husholdninger ved valg 
av oppvarmingsløsninger mest effektivt bidra til 
å redusere utslippene av klimagasser? 
 
20. I hvilken grad fører høye el-priser til økt bruk 
av oljefyring og import av ”skitten” energi fra 
utlandet og dermed til økt utslipp av CO2? 
 
21. Hvor stor effekt har oppvarming av boliger 
på utslipp av dioksin og annen lokal 
luftforurensning? 
 
22. Hva er konsekvensen av forurenset luft i 
større byer som følge av mer bruk av ved og 
fossilt brensel? 
 
23. Hva er de helsemessige konsekvensene mht 
inneklima ved å bruke de ulike alternativene for 
oppvarming? 
 
24. Hvorfor sløser mange av oss med 
strømmen? 
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25. Kan vi bare tenke norsk når det gjelder bruk 
av energikilder? Kan det tenkes at Norge i global 
sammenheng bør fortsette å bruke el?  
 
26. Hvordan kan vi både skaffe oss energi fra 
gasskraft og samtidig bidra til reduksjon av de 
globale CO2-utslippene? 
 
27. Hvordan ser myndighetene på at vi kjøper 
kraft fra russiske kjernekraftverk? 
 
Informasjon og forbrukeratferd 
28. I følge MMI har folks miljøengasjement i 
mange år vært synkende. I hvilken grad har 
dette vært til hinder i arbeidet med å innføre ny 
oppvarmingsteknologi?  
 
29. Hvordan øke folks interesse for miljø og 
alternative energikilder? 
 
30. I dag er det strømprisen som motiverer oss 
til å gå over på andre oppvarmingsløsninger. 
Hvilke andre faktorer vil kunne påvirke dette?  
 
31. Vi nordmenn bruker mye penger på 
oppussing av hjemmene våre. Hvordan kan 
modernisering av oppvarmingsløsningene  bli 
like attraktivt som utskifting av møbler og 
kjøkkeninnredninger? 
 
32. Hva kan media, f eks, interiør- og ukepressen 
gjøre for å lansere valg av oppvarmingsløsning 
til et spørsmål om livsstil? 
 
33. På hvilken måte kan myndighetene bidra 
med gi en sikker, lettlest, objektiv og lett 
tilgjengelig informasjon til forbrukerne? 
 
34. Hva vil myndighetene og / eller  
leverandørene gjøre for informasjon om 
installasjon og bruk av ulike tekniske løsninger 
blir slik at tall og spesifikasjoner blir 
sammenlignbare? 
 
35. Hva kan forbrukerne forvente av 
informasjon fra ENØK-sentrene? 
 
36. Kan forbrukere stole på at produktene holder 
det produktinformasjonen lover? 
 
37. Kan forbrukerne være trygge på at nye 
tekniske løsninger virker slik leverandørene 
hevder, i hverdagen, i alle slags hus? 
 
38. Hvor mye må en forbruker sette av i form av 
areal, penger og tid for å kunne ta i bruk de ulike 
oppvarmingsalternativene? 
 
39. Hva vet vi om hvordan norske forbrukere har 
greid å ta i bruk nye oppvarmingsløsninger? 
 
 
 

Myndighetenes ansvar 
40. I dag står det ikke et eneste ord i 
byggeforskriftene om krav til oppvarmingskilder. 
Hva blir gjort for å få krav til mer enn en 
oppvarmingskilde inn i byggeforskriftene? 
 
41. Hva vil skje med myndighetenes krav til 
oppvarmingsløsninger hvis / når 
byggeforeskriftene blir tilpasset EU-reglene? 
 
42. Hva er/bør hovedtrekkene i Statens 
energipolitikk (være) i dag og for de neste 5 - 10 
årene vedrørende 
a. Regulering av kraftmarkedet  
b. Avgifter  
c. Produksjon  
d. Distribusjon  
e. Pris  
f. Oppvarmingsløsninger  
 
43. Hva er de aktuelle planene for utbygging av 
gasskraftverk i Norge? 
 
44. På hvilken måte bør/vil myndighetene sikre 
at det blir tatt helhetshensyn ved valg av 
oppvarmingsløsninger : helse, miljø, sikkerhet, 
økonomi, sosiale forhold? 
 
45. Hva vil det offentlige bidra med i form av 
støtteordninger til de som ønsker å bruke annen 
fornybar energi enn elektrisitet til oppvarming? 
 
46. Vi har 1 million eldre boliger i Norge. Hva kan 
gjøres for å få ny enøk-teknologi inn i disse 
boligene? 
 
47. Det finnes 400 000 boliger i Norge som bare 
har elektrisk oppvarming. I hvor mange av disse 
boligene er det aktuelt  å installere alternative 
oppvarmingskilder? 
 
48. Hvilke fordeler og ulemper kan man få ved å 
innføre et differensiert prissystem på kraft?  
 
49. Hvilke fordeler og ulemper kan man få ved å 
innføre maksimumspris på kraft? 
 
50. I hvilken grad har/bør myndighetene 
vurder(e)t pris på eksempelvis grønn kraft? 
 
51. Hvilke momenter taler for, eventuelt mot, at 
det er moralsk forsvarlig å opprettholde 
moms/avgifter på el når prisen er blitt så høy? 
 
52. Har man misbrukt miljøargumenter for å 
fremme markedsliberalisme? 
 
53. En rekke kraftprodusenter håver for tiden inn 
en betydelig fortjeneste på strømprisen. Er 
strømprisen preget av en ”grådighetskultur” 
som skal sikre eierne størst mulig profitt? I og 
med at eierne ofte er stat og kommuner kan vel 
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dette betraktes som en form for 
dobbeltbeskatning? 
 
54. Er det politisk vilje til å sikre en gunstig 
strømpris for boligoppvarming opp til et visst 
nivå og innføre en prisøkning for forbruk utover 
dette? 
 

55. Har det liberalistiske system for 
strømomsetting ført til lavere priser fra 1991 til 
2001? 
 
56. De siste måneder har vist at systemet er 
prisdrivende som følge av lite nedbør og kulde. 
Planlegges tiltak for å begrense prisstigningen 
ved  for eksempel innføring av maks-pris på 
strøm.
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