
Protokoll fra lokalt energiutredningsmøte for Flesberg kommune, Rollag 
kommune og Nore og Uvdal kommune 2013 
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS, L/L Rollag Elverk, Nore Energi  AS og A/L Uvdal 
Kraftforsyning 
 
Kommuneområder: Flesberg kommune, Rollag kommune, Nore og Uvdal kommune 
 
Referent: Hans Petter Renskaug, Norsk Enøk og Energi AS 
 
Dato/tid: 07.04.2014 kl 12.30-14.00        
 
Sted: Rollag kommune, kommunehuset i Rollag  
 
Deltakere: Se vedlagt liste 
 
Saksliste: 
 

1. Introduksjon 
Kort innledning. Presentasjon av deltager. 
Gjermund Otterholt fortalte om tiltak i kommunens klimaplan og status. 
 
Deretter beskrev Hans Petter Renskaug  hvilke mål og føringer som nettkonsesjonæren 
har. 

• Målet med energiutredningen er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk 
energiutvikling og en effektiv bruk av energiressursene 

• Energiutredningen gir en beskrivelse av dagens energisituasjon og angir 
prognoser for framtidig utbygging og vekst i energibruk innenfor en kommune. 

• Energiutredningene skal oppdateres 2. hvert år frem til nå. 
       

2. Rollefordeling 
Flesberg Elektrisitetsverk AS, L/L Rollag Elverk, Nore Energi  AS og A/L Uvdal 
Kraftforsyning er områdekonsesjonærer, og er pålagt å gjennomføre oppdateringen. 
Nettselskapene har også energifaglig kompetanse og har historiske energidata som har 
blitt benyttet i arbeidet. 
 
Kommunene er en meget viktig aktør i samarbeidet, da det er denne parten som kan legge 
forholdene til rette for at utredningens konklusjoner kan bli gjennomført.  

 
Norsk Enøk og Energi AS har utført energiutredningen på oppdrag fra Flesberg 
Elektrisitetsverk AS,  L/L Rollag Elverk, Nore Energi  AS og A/L Uvdal Kraftforsyning, 
og er et selskap som har kompetanse innen blant annet energi og energiøkonomisering. 
 
3. Presentasjon av energiutredningen for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal 

kommune 
Renskaug fra Norsk Enøk og Energi presenterte nøkkeltall om energi og energibruk for 
2000, 2004 og 2009 i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommune. Samt eltall for 2011 
og 2012. De viktigste tabellene og kurvene på energiforbruk i forskjellige sektorer ble 
presentert.  



Det ble lagt fokus på at ordningen med lokal energiutredning trolig vil opphøre, siden 
dette er ute på høring nå i disse dager. Det ble dialog mellom kommune og nettselskap for 
andre måter å samarbeide på og bruke eltallene på med Min side hos nettselskap. Hvilke 
bistand som evt trengs for å følge opp komunens tiltak i klima og energiplan.   
 
Det kom innspill og kommentarer under presentasjonen. Dette førte til en fin dialog rundt 
innholdet i oppdatert Energiutredning og forskjellige energirelaterte temaer. 
Energiutredningen og protokoll legges ut på hjemmesiden til  
Flesberg Elektrisitetsverk as www.fe.no. 
L/L Rollag Elverk www.rollagelverk.no  
Nore Energi AS  www.nore-energi.no   
A/L Uvdal Kraftforsyning  www.uvdalkraft.no 
 
4. Nytteverdien av energiutredningen: 

• Samordning mellom de viktigste energiaktører innenfor de ulike kommunene 
• Høyere grad av kvalitet og effektivitet i enerigplanleggingen 
• Samhandling vil hindre dobbelinvesteringer i energisystemet  
• Overordnet mål: Større muligheter for å nå de nasjonale energi -og 

klimamålene 
 
5. Innspill og kommentarer 
Oppgradering av en del eksisterende hytter og en del bygging av nye hytter forventes de 
nærmeste årene. Relativt stabil vekst på hyttebygging forventes. Noe nedgang i Flesberg 
kommune de siste årene på antall hytter som tilknyttes elnettet og nybygging. 
 
Man ser at eksisterende hytter som legger inn strøm og vann bidrar noe til energiveksten. 
 
Det er solgt mange elbiler, spesielt Tesla biler, som folk benytter til hytta vinteren 
2013/2014. Det er krav om større sikringstørrelse ifm lading (minimum 1 fase 32 A). 
Dette er et problem som må løses på en kostnadseffektiv måte. I mange eksisterende 
hyttefelt er det ikke kapasitet til mange ladepunkter.  

 
6. Fremtidige energitiltak 
Forventet vekst i energibehov er ca 38 GWh samlet i nevnte 3 kommuner. 
Hytte/fritidsbolig-utbygging vil stå for ca 75 % av veksten i energibehov. 
 
Det forventes økt boligutbygging i Flesberg kommune i tida fremover. 
 
Rammebetingelser i kommunen  
Informasjon om forventet innhold i nye tekniske byggeforskrifter som trer i kraft i 2015. 
 
Informasjon om tilskuddsmuligheter fra Enova, med endringer 26. mars 2014. 

 
7. Videre aktiviteter 
Man forventer at ordningen med Lokal Energiutredning opphører. Nettselskap og 
kommune vil ha dialog etter behov i tida fremover.  
 
Møteslutt 14.00 



Offentlig møte for Flesberg kommune, Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune 
Tid: 2014-04-07 
Sted: Rollag kommune, kommunehuset i Rollag 
 
Navn:  Arild Simensen 
 

Firma:  Nore Energi AS 
 

Tlf:   32745060 
 

E-post: arild@nore.-energi.no 
 
 
Navn:  Gjermund Otterholt 
 

Firma:  Rollag kommune 
 

Tlf:   31023600 
 

E-post: gjermund.otterholt@rollag.kommune.no 
 
 
Navn:  Grete Blørstad 
 

Firma:  Nore og Uvdal kommune 
 

Tlf:     31024024 
 

E-post: grete.blorstad@nore-og-uvdal.kommune.no 
 
 
Navn:  Rune Tangen Andersen 
 

Firma:  L/L Rollag elverk 
 

Tlf:   327477500 
 

E-post:  
 
Navn:  Torstein Aasberg 
 

Firma:  L/L Rollag elverk 
 

Tlf:   32747750 
 

E-post:  
 
 
Navn:  Ellen Skarsten 
 

Firma: Rollag kommune 
 

Tlf:   31023600 
 

E-post:  
 



Navn:  Tommy Angell 
 

Firma:  Flesberg Elektrisitetsverk AS 
 

Tlf:   32760710 
 

E-post: tommy.angell@fe.no 
 
 
Navn:  Øystein Blia 
 

Firma:  Flesberg Elektrisitetsverk AS 
 

Tlf:   32760708 
 

E-post: oystein.blia@fe.no 
 
 
Navn:  Terje Erik Loftsgård 
 

Firma:  Uvdal Kraftforsyning  
 

Tlf:   32745005 
 

E-post: terje.erik.loftsgard@uvdalkraft  
 
 
Navn:  Hans Petter Renskaug 
 

Firma: Norsk Enøk og Energi AS 
 

Tlf:   97573077 
 

E-post: hpr@nee.no 


