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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: M81 

Saksmappe: 2018/1070 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 19.02.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Ny brannstasjon Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 4/19 28.02.2019 
Formannskapet 18/19 28.02.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Administrasjonen har gjennomfør konkurranse vedr. anskaffelse av ny brannstasjon i Dyrøy.  
Brannstasjonen skal bygges i halve Finnlandmoen lagerhall og skal romme fasiliteter for brann- 
/redning- og feiertjenesten. Tiltaket inngår i investeringsbudsjettet for 2019 med kr. 7 500 000,- 
 
Konkurransen har resultert i tilbud fra 4 leverandører der det er ført forhandlinger med de 3 av 
disse som har tilbudt laveste pris.  Av disse 3 har Sjøveganhytta AS vunnet konkurransen med 
sitt tilbud på kr.  9 077 868,-  Under forutsetning av positivt vedtak i kommunestyret vedr. 
finansiering av tiltaket vil kontrakt bli tildelt Sjøveganhytta AS.  Det tas sikte på byggestart i 
løpet av mars-april  mnd med og ferdigstillelse oktober-november inneværende år. 
 
I investeringsbudsjettet for 2019 er det avsatt kr. 7 500 000 til bygging av ny brannstasjon i 
Dyrøy.  Jfr. anbudskonkurransen kan det inngås kontrakt for gjennomføring av tiltaket som 
totalentreprise for kr. 9 077 868,- ekskl. mva.  I tillegg til anbudssummen har Dyrøy kommune 
kjøpt konsulenttjenester for utarbeidelse av anbudsgrunnlag, kontraktdokumenter og til 
gjennomføring av anbudsprosessen. Dyrøy kommune må som byggherre står for/må 
gjennomføre uavhengig kontroll av tiltaket innen ferdigstillelse.  Denne tjenesten må kjøpes. 
   
I forbindelse med bygging av stasjonen er det i tillegg behov for å gjennomføre enkelte 
utenomhusarbeider på industriområdet (planering/terrengbearbeiding) i tilknytning til 
Finnlandmoan lagerhall. Tiltaket tillegges 3,5% til dekning av uforutsette kostnader. 
Kapitalbehov for gjennomføring av tiltaket er beregnet til kr. 9 600 000,- ekskl.mva. 
 
 

Administrasjonens vurdering 
Brann- og redningsmannskapene i Dyrøy kommune har ikke egnede og forsvarlige lokaliteter for 
tjenesten. Det foreligger krav fra arbeidstilsynet som er hensyntatt og som vil bli innfridd 
gjennom løsninger i den planlagte stasjonen. I tillegg til å ivareta arbeidsmiljøkravene til 
mannskapene vil stasjonen også ha garasje for den nyanskaffede tankvognen som inngår i brann- 
og beredskapstjenesten samt brannbiler og bil/utstyr til feietjenesten. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån på inntil kr. 9 600 000 ,-  til bygging av 
ny brannstasjon i Dyrøy. 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens 
 
 
Ny brannstasjon Dyrøy kommune 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/675 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 26.02.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy Energi AS - restrukturering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 19/19 28.02.2019 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Særutskrift Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
2 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
3 Vurdering varmepumper Dyrøy Energi AS 
4 Kostnadsoverslag varmepumper 
5 Underlag Daiking Altherma HT VP 
6 Underlag Mitsubishi Murai 60HT VP 
7 Tilstandsrapport Dyrøy Energi AS 

 

Saksopplysninger 
 

1. Historikk og bakgrunn  
 
Dyrøy Energi AS ble etablert i 1999 med fem aksjonærer, hvorav Dyrøy kommune var en av 
disse med en tegnet eierandel på 23,42%. Selskapets formål er definert som følgende: 
 
Å drive produksjon og salg av energikraft basert på biobrensel samt annen virksomhet som 
naturlig faller inn under dette. Selskapet har et ikke økonomisk/allmennyttig formål. Selskapet 
overskudd skal tillegges selskapets egenkapital. Det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til 
aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet skal det ikke utbetales noe til aksjonærene ut over den 
innbetalte aksjekapitalen. Overskudd ved oppløsning av selskapet forutsettes benyttet til andre 
allmennyttige formål innen kommunen etter generalforsamlingens forslag. 
 
Selskapet etablerte biobrenselanlegget på Moan hvor energiproduksjonen i tidlig fase baserte seg 
på bruk av avfallsvirke. Dette måtte man gå bort fra på grunn av store mengder ikke brennbare 
fraksjoner i den mottatte avfallsmengden (metall, plast betong etc.). Siden da har man benyttet 
rent skogsvirke i produksjonen. 
 
Det tekniske anlegget består av en brenselskjele for flis med en kapasitet på 1 megawatt for 
produksjon av fjernvarme gjennom et ledningsnett ut til kommunale bygg i sentrum. Samlet 
ledningsnett utgjør ca. 2,5 km. 
 
Anlegget bærer i sin helhet preg av at det er brukt lite penger på vedlikehold. Det er skader på 
bygningsmassen og generelt mye rot. Ut over dette ble som kjent flisfyren utsatt for en 
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eksplosjon som blåste ut pakninger som igjen gjør at fyrkjelen ikke kan benyttes i dag. Dagens 
mateanlegg for flis fra silo til fyrkjele fungerer også dårlig og krevde stadig tilsyn for å holde 
anlegget i drift. 
 
 

2. Selskapets økonomi 
 
Selskapet hadde pr. 31.12.17 en negativ egenkapital på kr. - 435 143,-. I forbindelse med vedtak 
om oppgradering av anlegget gikk selskapet på en rettet emisjon mot Dyrøy kommune på kr. 
500 000,-, samtidig som man søkte om en kommunal garanti for låneopptak i kommunalbanken 
på inntil 2,8 mill. Midlene skulle benyttes til etablering av gasskjele som beskrevet i pkt. 3 
nedenfor, rehabilitering av flisfyringsanlegg, samt refinansiering av selskapets eksisterende 
gjeld. Saken ble behandlet den 7.12.2017 i sak 66/17, med følgende vedtak: 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, Sekundært 
ordinære vilkår, 1,5 % rente. 

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018.  

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
I forbindelse med Fylkesmannens godkjenning av kommunens garanti, ble med anført at 
garantien skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning av renter og omkostninger, ref. 
betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 27.02.2018. På bakgrunn av dette måtte saken 
tas til ny politisk behandling hvor Formannskapet fattet vedtak iht. Kommunelovens §13 
(hasteparagraf) om forhøyelse av kommunens maksimale garantiansvar til kr. 3.080.000,-. 
 
Styret i Dyrøy Energi AS prioriterte å få på plass gassanlegget først. Det ble etablert en avtale 
med Moan auto og kjøleservice AS for gjennomføring av prosjektet i sin helhet, samt avtale på 
levering av gass til anlegget i drift. Ut fra det som Rådmannen har fått opplyst, bygde avtalen på 
at arbeidet skulle utføres på timer med en avtalt timepris, og innkjøp av materiell til netto pris 
pluss påslag. Arbeidet ble sluttført høsten 2018. Avtalt pris for gass er netto pris levert Moan 
A&k + påslag  
 
Det ble tidlig klart at budsjetterte midler ikke strakk til som forutsatt. Etter at gassanlegget var 
ferdigstilt og eksisterende gjeld refinansiert, var det ikke midler til å iverksette rehabilitering av 
flisfyringsanlegget som forutsatt.  
 
Når det gjelder selskapets ordinære drift, så bygger det på en etablert avtale mellom Dyrøy 
Energi AS og kommunen om en energipris på kr. 0,80 pr. kw/h levert ut på nett. Denne ble 
reforhandlet våren 2018 og øket til kr. 0,90 pr. kw/h i tråd med forslag fra selskapet. Det viser 
seg at etter at gass ble tatt i bruk som hovedenergikilde dekker dette lang fra det som er 
selskapets kostnader.  
 
Når det er sagt, så er det viktig å presisere at selskapets formål er av ikke-kommersiell karakter 
jfr. «Selskapet har et ikke økonomisk/allmennyttig formål». Dyrøy energi AS er i dag et verktøy 
for energileveranse til Dyrøy kommune. Etter rådmannens syn innebærer det at Dyrøy kommune 
til enhver tid må betale det energileveransen faktisk koster å produsere. Å avtale en pris pr. kw/h 
slik det frem til nå er gjort er etter rådmannens syn lite relevant og det bør etableres en avtale 
etter en helt annen modell for fremtiden.  
 
 

3. Selskapets ledelse 
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Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen. Vedtektene tilsier 3-5 
styremedlemmer. Styret har frem til sommeren 2018 bestått av fire medlemmer. Styreleder og et 
styremedlem fratrådte vervet i juli 2018, og styret består i skrivende stund av kun to medlemmer.  
 
Det er ikke valgt nye medlemmer til styret, delvis fordi selskapets driftssituasjon er utfordrende 
og delvis fordi videre strategi for selskapet er uavklart. 
 
Kommunens rådgiver for plan og næring har verv som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy 
Energi AS. 
 
Jfr. kommunestyrets vedtak i sak PS 38/18 er det avtalt at kommunen påtar seg drift og 
vedlikehold av anlegget, samt administrative oppgaver. En sterkere involvering har vært helt 
nødvendig for å sikre sluttføring av gassanlegget og videre oppfølging av drift som sikrer 
energiforsyning til kommunen, da selskapet selv er helt uten ressurser til slike oppgaver. 
 

4. Alternative hovedenergikilde for fjernvarme  
 

I det følgende er det en gjennomgang av alternative energikilder. Det er tatt inn erfaringstall for 
2018 for Dyrøy Energi AS, justert for antatt fremtidige kostnader knyttet til bl.a. lønn. Videre så 
er det for varmepumpe og flis tatt inn investeringskostnader i tråd med overslag fra Plan Evo AS. 
Nederst i dette kapittelet er det matriser som gir et samlet bilde av de alternative energikildene.  
 

4.1. Gass 
 

I og med at gasskjele er etablert som en tilgjengelig energikilde allerede, er det fornuftig å ta 
dette med som et fortsatt alternativ som mulig hovedenergikilde for Dyrøy kommune. Anlegget 
har vært i drift i et år og etter endelig sluttføring i høst har erfaringene med driften vært ok. Det 
har kun vært en kort driftsstans pga. en lekkasje, men sikkerhetssystemet fungerte som forutsatt. 
Alarm gikk både på stedet og til leverandør, og anlegget ble automatisk stengt. 
 
Erfaringstall fra et års drift viser er at gass er en forholdsvis dyr energibærer. Ut fra brenner er 
kostnad beregnet til kr. 0,79 pr. kw/h gjennom 2018. Med beregnet virkningsgrad ut til mottaker 
i bygg er kostnad beregnet til kr. 1,10 pr. kw/h. Øvrige driftskostnader for selskapet kommer i 
tillegg. Beregnet ut fra regnskap 2018 + justering for fremtidig budsjett vil det utgjøre kr. 1,61 
pr. kw/h. 
 

4.2. Varmepumpe – luft/vann 
 
Alternativet er utredet av Plan Evo AS og vurderingen følger som vedlegg her. Løsningen er 
basert på to alternativer: 
a) Sentraliserte varmepumper, varmepumper erstatter fliskjel på Dyrøy energi. 
b) Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg. 
 
Konklusjonen, slik rådmannen leser det, er at begge alternativer er mulig. Men det hefter en del 
usikkerhet rundt de endelige løsninger som krever en grundigere utredning. 
Investeringskostnader for begge alternativer er kalkulert til 11-12 mill. jfr. kostnadsoverslag som 
følger vedlagt. Et vesentlig moment i denne sammenheng er at varmepumper må kunne levere til 
et høytemperaturanlegg slik som infrastrukturen i de kommunale byggene forutsetter.  
Det er begrenset med leverandører til en slik løsning, og de alternativer som foreligger har 
enheter med begrenset kapasitet.  
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Det medfører et ikke ubetydelig antall varmepumper som må monteres uansett hvilken løsningen 
som velges (a eller b). Hver av disse enhetene forutsetter egne styringsenheter som vil kreve 
innregulering og oppfølging. Unntaket vil være sykehjemmet, hvor man ifm. rehabiliteringen 
kan gå over til lavtemperaturanlegg og derved får til en løsning som er mer optimalisert for store 
bygg. 
 
Ut fra opplysninger på Enovas hjemmeside er antatt levetid for varmepumpe luft/vann mellom 
12-15 år. På noen andre nettsteder opereres med 10-15 år. Investeringen bør derfor nedskrives i 
tråd med dette. 
 
Beregnet energikostnad basert på gjennomsnittlig el. pris på 100 øre/kwh (eksempel) med alle 
overføringsavgifter etc. vil for luft/vann varmepumpe med høy temperatur bli ca. 56 øre/kwh i 
gjennomsnitt jfr. beregningsmodell i vedlagte rapport. Regnestykket vil ikke bli helt rett fordi når 
forbruket er høyest (kaldeste dager) er el. prisene også på det høyeste og effektfaktor på 
luft/vann varmepumpe dårligst. Prisen er å forstå ut fra varmepumpa, dvs. virkningsgraden ut i 
anlegget vil påvirke prisbildet. Eks. vis dersom man forutsetter en sentral løsning som etableres 
på Moan og leverer varme gjennom det etablert nett, vil ha en virkningsgrad på drøyt 70% 
tilsvarende som for de øvrige alternativ. En beregning med samme energileveranse etc, som for 
gass vil da gi en pris på kr. 0,78 pr. kw/h inn i bygg. Dersom man tar inn bedriftens øvrige 
kostnader for 2018, og legger på finanskostnader for et lån på 11,5 mill. med en nedskrivingstid 
på 15 år vil dette gi en samlet pris på kr. 2,04 pr. kw/h. 
 
Om man går på en desentralisert løsning på hvert bygg, vil det oppnås større energieffektivitet da 
man unngår varmetap i overføringsnettet. Se beregninger i tabell nedenfor. Det er valgt å benytte 
samme investeringskostnad som for et sentralt anlegg, selv om det i rapporten fra Plan Evo AS 
antydes at det kan bli dyrere. 
 

4.3. Flisfyringsanlegg 
 
Her vises til egen tilstandsrapport fra Plan Evo AS. Det er vurdert tre alternativ for reetablering 
av flisfyringsanlegg. Et alternativ er reparasjon av eksisterende kjel, de andre to er nye 
kjelløsninger. Kostnadsbilde i rapporten viser en budsjettpris på mellom ca. 3,7 til 4,9 mill. for 
nevnte alternativ. I dette ligger en del omliggende kostnader knyttet rehab. bygg, utenomhus,  
osv. på 4-500 000,-. Dette er kostnader som vil være relevant for de øvrige alternative 
energiløsningene som ev. plasseres i dette bygget da det er tildel prekært behov for et slikt tiltak 
(varmepumpe og gass). Levetid for et flisfyringsanlegg er oppgitt til mellom 20-30 år. 
 
Når det gjelder leveranse av flis til anlegget, så bør man legge til grunn en langsiktig avtale med 
en leverandør. Det forenkler kontroll med både volum og kvalitet. Pr. i dag er det to større 
aktører som opererer i vårt område og har bl.a. større kontrakter med Forsvaret. Tilgang på 
råstoff synes pr. i dag å være uproblematisk. Dersom man ønsker å stimulere til lokal 
produksjon, så bør dette skje som underleverandør til den leverandøren som ev. kontraheres her. 
 
I tillegg må det trekkes frem at Senja Avfall AS fortsatt arbeider med et konsept for behandling 
av avfallsvirke slik at det kan benyttes for innblanding i rent flisvirke. Det har vært dialog 
mellom SA og DE rundt en slik leveranse og dette kan være et bidrag til å få redusert kostnaden 
på flisvirke inn i produksjonen. 
 
Dyrøy Energi AS har i dag en etablert avtale med Nordnorsk Bioenergi AS hvor oppgjør er 
beregnet ut fra fyrkjel med kr. 0,25 pr. kw/h + varmetap i kjel 15%, dvs. kr. 0,2875 pr. kwh. En 
slik avtale flytter risikoen for kvalitet og mengde over på leverandør, og er således gunstig for 
Dyrøy Energi AS. 
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Dersom man benytter ovennevnte inngangsverdier og forutsetter at fyringssesongen 2018 hadde 
vært gjennomført ved bruk av flis og hvor virkningsgrad hadde vært tilsvarende, ville pris pr. 
kw/h inn i bygg vært ca.kr. 0,40 pr. kw/h.  
 
Dersom det ved rehabilitering av anlegget forutsettes dyreste alternativ med en investering på 5 
mill. nedskrevet over 25 år, tar med kostnadsforutsetninger for 2018 tilsvarende som for gass og 
varmepumpe, vil totalpris for energi være på kr. 1,12 pr. kw/h 
 

4.4. Elektisk oppvarming  
Elektrisk oppvarming som primær helårsløsning vil ut fra dagens energipriser bli svært dyrt. Selv 
om dagens prisbilde kanskje er unormalt høyt, er det spådd forholdsvis høye priser for fremtiden.  
 
Samtidig er det slik at energibruken i kommunen må være dimensjonert og organisert slik at man 
kan benytte den kilden som er mest gunstig til enhver tid. Erfaringsvis har det da vært slik at 
strøm er gunstigst i sommermånedene.  
 

4.5. Sammendrag 
 
Budsjett – forbruk tilsv. 2018 - Sentralt plassert løsning  
Varekost pr. kw/h Gass –  

kr. 0,79 
Varmepumpe – 

kr. 0,56 
Flis - 

Kr. 0,28 
Varekost energibærer – 1 818 199 
kw/h 

Kr. 1 440 238,- Kr. 1 018 191,- Kr. 509 095,- 

Andre driftskostnader Kr.    215 000,- Kr. 215 000,- Kr. 215 000,- 
Lønnskostnader  Kr.    200 000,- Kr. 200 000,- Kr. 200 000,- 
Avskrivning Kr.    166 737,- Kr. 933 000,- Kr. 366 000,- 
Rentekost Kr.      84 880,- Kr. 298 665,- Kr. 177 830,- 
Sum kostnad Kr. 2 106 855,- Kr. 2 664 856,- Kr. 1 467 925,- 
Virkningsgrad – 70,4% 
Sum kostnad/1 305 110 kw/h = 
Kommunens kostnad pr. kw/h 

Kr. 1,61 kw/h Kr. 2,04 kw/h Kr. 1,12 kw/h 

Merknad: Ytterligere belåning medtatt i 
renter og avskrivning 
Rentekost beregnet ut fra år 1. 

 Kr. 11 500 000,- 
Nedskriving: 15 år 

Kr. 5 000 000,- 
Nedskriving: 25 år 

Merknad: Enova støtte.  Ikke berettiget Antatt berettiget/  
ikke medregnet 

 
Distribuert varmepumpeløsning på de enkelte bygg  –  lokal investeringskostnader medtatt (11,5 mill). dvs. etablert 
gjeldsbelastning i Dyrøy energi AS er ikke medtatt her. 
Varekost pr. kw/h Varmepumpe – 

kr. 0,56 
 Varekost energibærer –  
1 305 110 kw/h 

Kr. 731 000,- 

Andre driftskostnader Kr. 215 000,- 
Avskrivning Kr. 766 000,- 
Rentekost Kr. 213 785,- 
Sum kostnad Kr. 1 925 785,- 
Sum kostnad/1 305 110 kw/h = 
Kommunens kostnad pr. kw/h 

Kr. 1,48 kw/h 

Ytterligere belåning – medtatt i 
renter og avskrivning 

Kr. 11 500 000,- 
Nedskriving: 15 år 
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5. Bioenergi i et klimaperspektiv 
 

Ifølge klimaforliket skal Norge fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 
 
Målet om 30 prosent kutt i utslippene fra 1990-nivå er ytterligere presisert for å synliggjøre hvor 
store kutt som skal tas i Norge og hvor mye som skal tas gjennom kjøp av klimakvoter. 
Klimaforliket anslår det som realistisk å kutte utslippene med 15-17 millioner tonn i Norge innen 
2020, når opptak av skog er inkludert. 
 
Videre så innføres EU´s fornybarhetsdirektiv gjeldende fra 01.01.21, som pålegger Norge at 
67,5% av energibruken skal være av fornybar energi. 
 
Bioenergi til oppvarming er klimanøytralt og nyttet til vannbåren varme gir det et utslipp på     
ca. 4 g CO2/kwh, mens norsk/nordisk kraft har ca. 115 g CO2/kwh. 
 
Det forutsettes at kommunene må evne å ta sin del av forpliktelsene. For Dyrøy kommune så vil 
en videreføring av Dyrøy energi ved bruk av fornybar energikilde være et viktig tiltak i et slikt 
perspektiv. 
 

6. Krav til rensing av utslipp 
 
Det er stilt spørsmål rundt et mulig skjerpet krav til rensing av utslipp fra biobrenselanlegg. 
Dette har ikke vært helt enkelt å få verifisert, men etter en kontakt mot Statskraft som drifter 
fjernvarmeanlegget i Harstad, er det opplyst at det er på trappene et nytt og strengere krav til 
støvutslipp fra flisfyringsanlegg. Dette kommer i form av et EU-direktiv. Dette vil kunne 
medføre investeringer i små anlegg som ikke har filter montert i røykgassveien. De fleste større 
anlegg har dette i dag, så dette gjelder mellomstore anlegg.  
Statkraft la ved link til artikkel i Teknisk ukeblad som innleder med følgende tekst: 
EU er i ferd med å innføre et direktiv som skal begrense utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og 
partikler fra mellomstore forbrenningsanlegg, det vil si anlegg på mellom 1 og 50 MW. Videre fremgår 
det av artikkelen at dette vil medføre betydelige investeringskostnader og etterfølgende 
driftskostnader for slike anlegg. Artikkelen er fra 2016 og det har ikke vært mulig å få dette 
verifisert ytterligere. Dersom direktivet gjøres gjeldende som her presentert, vil eksisterende 
flisfyringanlegg i Dyrøy Energi AS mest sannsynlig bli berørt, da den har en angitt effekt på 1 
mw/h. 
 

7. Tilskuddsordning 
 

Enova er statens viktigste verktøy for stimulering av miljøvennlige energitiltak i Norge. 
Rådmannen har sett nærmere på muligheten for investeringstilskudd til reetablering av et 
fornybaralternativ som energiforsyning for Dyrøy kommune. En fullgod avklaring har ikke vært 
mulig (forhåndsgodkjenning), men et bioenergianlegg kommer klart innenfor støttereglementet. 
Hvorvidt en reetablering av et eksisterende anlegg som dette er støtteberettiget, vil være 
avhengig av søknadsutforming og valg av løsning. En argumentasjon med utgangspunkt i et 
sanert anlegg hvor man forutsetter etablering av en ny flisovn sannsynliggjør støttemulighet. En 
avgjørende forutsetning for å oppnå støtte er at det må være utløsende for realisering av tiltaket. 
 
Når det gjelder varmepumpe luft/vann for næringsbygg og offentlige bygg, så er ikke disse 
lenger støtteberettiget. Enova ønsker å stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger 
og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes 
støtten enn så lenge. 
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8. Eierskap og driftsform 

 
Valg av driftsform for energiforsyningen til Dyrøy kommune er ikke vurdert endelig, ut over at 
Dyrøy Energi AS i første omgang bør over på offentlig eie, dvs. med kun Dyrøy kommune og 
Senja Avfall som eiere. Dagens eierstruktur er unaturlig i et selskap som er av ikkekommersiell 
karakter og som i tillegg har kun Dyrøy kommune som kunde. 
 
Hvorvidt man skal avvikle selskapet og flytte en eventuell drift inn under kommunens øvrige 
aktivitet må avventes til endelig investeringsvalg er gjort og hvorvidt støtteordningene vil være 
styrende i denne sammenheng. 
 
Som nevnt ovenfor under pkt. 2, så er dagens avtale mellom Dyrøy Energi AS og Dyrøy 
kommune moden for å etableres i en helt ny form. 
 

Administrasjonens vurdering 
 

1. Innledning 
 

Dyrøy Energi AS har vært tema i et utall av saker for politisk behandling i Dyrøy kommune. 
Etter rådmannens syn er det nå overmåte viktig å få etablert en strategi for energiforsyning til 
Dyrøy kommune som har både et langsiktig perspektiv, en sikker driftsform og en energibærer 
som både er økonomisk lønnsom og bærekraftig i et miljøperspektiv. I så måte er dette det rette 
tidspunkt, hvor det mangeårige flisanlegget er havarert, noe som igjen åpner for nye valg. 
 
Rådmannen har brukt mye tid på å berede grunnen for et slikt valg, noe som er søkt synliggjort i 
dette saksfremlegget og i vedlagte dokumenter. I tillegg er opplysninger innhentet fra forskjellige 
rapporter og utredninger for derved å komplettere bildet best mulig. 
 
Som nevnt er gassanlegg er i dag primærenergikilden for leveransen til Dyrøy kommune. Det 
ansees ikke nødvendig å gå dypere inn i en vurdering rundt dette, ut over at det er en for dyr 
løsning som primærkilde på lang sikt. Vurderingen vi derfor være hvorvidt man skal investere i 
en ytterligere energibærer, og om dette i så fall skal være varmepumpe eller flisfyringsanlegg. 
Dette må også vurderes opp mot fremtidige strømprognoser. 
 

2. Varmepumpe 
 
Ut fra rådmannens vurdering av den dokumentasjonen som foreligger, vil en 
varmepumpeløsning være et alternativ som krever betydelige investeringer, bærer med seg en 
god del usikkerhetsmomenter knyttet til å bruke varmepumper inn i et høytemperatur anlegg, og 
ikke minst usikkerheten med den etterfølgende drift av et så stort antall varmepumper som her er 
skissert. Isolert sett vil løsningen heller ikke være konkurransedyktig i pris pr. kw/h slik det 
fremkommer ovenfor. Situasjonen hadde vært annerledes dersom man hadde 
lavtemperaturanlegg på de enkelte bygg, noe som hadde gitt anlegg med bedre effekt og lavere 
investeringskostnad. Som nevnt kan dette være mulig ifm. restaurering/nybygging av 
sykehjemmet, men øvrige bygningsmasse er ikke tilrettelagt for dette. Rådmannen er dog av den 
oppfatning at et strategisk valg av energikilde bør gjøres gjeldende for alle kommunale bygg, 
dvs. at man ikke trekker ut sykehjemmet med egen løsning. 
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3. Flisfyringsanlegg 
 
Hvorvidt en nyinvestering knyttet til et flisfyringsanlegg er lønnsomt, er ikke umiddelbart 
opplagt. Pris pr. kw/h slik den fremkommer ovenfor ligger helt på grensen dersom man vurderer 
det kun ut fra et lønnsomhetskriterie. Samtidig er det slik at et energianlegg som baserer seg på 
flisproduksjon må sees i et noe større perspektiv: 

 Et eget produksjonsanlegg for energi som dette gir forholdsvis stor forutsigbarhet uten de 
store markedssvigningene som andre energikilder genererer. Råvareprisen på flis er 
forholdsvis stabil og tilgangen grei. Det må også forventes at det vil bli tilrettelagt for 
større lokalt uttak av skog gjennom statlige tiltak. Bioenergi er et viktig klimatiltak. 

 Kommunen vil gjennom dette tiltaket være en bidragsyter for tilrettelegging for lokalt 
uttak av skog.  

 Et eget forprosjekt gjennom VOX-programmet for organisering av lokalt uttak bør 
vurderes 

 Kommunens forpliktelser knyttet til utslippsreduksjon kan enkelt synliggjøres gjennom et 
bioenergitiltak som dette. 

 
Dagens anlegg nærmer seg 20 år, hvor vedlikeholdet har vært minimalt. Eksisterende kjele er 
mulig å restaurere, men vil allikevel være en 20 år gammel fyrkjele. Ut fra rapporten fra Plan 
Evo AS vil man uansett ikke ha et anlegg som er optimalt tilpasset energiforbruket ut i anlegget. 
Investeringskostnadene er også slik at det ikke er veldig stor forskjell opp mot et nytt anlegg. 
 
Slik rådmannen ser det, er det nødvendig med flere tiltak for å få etablert et optimalt 
fjernvarmeanlegg som ev. baserer seg på flis; 

1. Man bør sette inn helt ny(e) ovn(er). Det vil sikre at utslippskrav som ev. kommer som 
nevnt ovenfor, kan tilfredsstilles. Det vil også være et anlegg som samlet har de mest 
moderne tekniske løsninger. 

2. En ny ovn har også større virkningsgrad, mellom 90-95% mot dagens 85%. 
3. Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til en ny ovn er betydelig lavere enn dagens. 

Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har i sitt oppsett en pris på 2-3 øre pr. kw/h, noe 
som vil gi en samlet kostnad på under kr. 50 000,- pr. år i denne sammenheng. Det er 
betydelig lavere enn erfaringstall/budsjett ovenfor. 

4. Virkningsgraden ut til forbruker er alt for dårlig. For 2018 lå den på 70,4%. Det tilsier at 
ledningsnettet og anlegg for øvrig må kontrolleres for varmetapskilder. Virkningsgraden 
bør ligge over 80%. I budsjett for rehabilitering er dette tiltaket medtatt. 

5. Det bør fremmes søknad om støtte fra Enova.  
 
Ut fra rådmannens synspunkt så vil dette samlet kunne gi en energipris som gjør at et 
fjernvarmeanlegg basert på flis vil være forsvarlig også ut fra et økonomisk perspektiv. 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Med grunnlag i de tiltak som skisseres for et mest mulig optimalt bioanlegg basert på 

flisfyring, fremmes søknad til Enova om støtte med en samlet investeringsramme på kr. 5 
mill. 

2. Så snart en slik søknad er behandlet og avgjort av Enova, fremmes saken for 
kommunestyret for endelig avgjørelse i forhold til en eventuell investering og 
driftsorganisering. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/1250 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 29.11.2017 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 124/17 05.12.2017 
Kommunestyret 66/17 07.12.2017 

 

Vedlegg 
1 Søknad om kommunal bistand 
  

 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad datert 20.11 17, der Dyrøy Energi A/S v/styreleder Rolf Espenes søker 
Dyrøy kommune om:  
 

1. Kommunal garanti for lån kr. 2,5 mill. i kommunalbanken 
2. Søknad om lån/tilskudd – midlertidig finansering 
3. Utvidelse av aksjekapital – minimum kr. 500.000,-. 

 

Administrasjonens vurdering 
Som det fremgår av søknad, er den fremmet på bakgrunn av redegjørelse i formannskapet 
8.11.17 der styreleder orienterte nærmere om følgende forhold vedr. Dyrøy Energi A/S. 

 
Etablering av gassanlegg  
Rehabilitering av anlegget etter eksplosjon - mai 17 
Behov for refinansiering – ny aksjekapital 
 

Vedr. søknad om kommunal lånegaranti for lån kr. 2,5 mill.  
Dyrøy Energi A/S har i dag i hovedsak 2 store kostnadsbærere. Innkjøp av flisvirke og renter og 
avdrag på låneopptak.  
 
Iflg. årsmelding for 2016 hadde Dyrøy Energi A/S pr. 31.12.16 en total langsiktig lånegjeld på ca. 
kr. 1,9 mill. Av dette utgjorde størstedelen av lånegjelden gjeld til Sparebanken Nord-Norge med 
en effektiv rente som over lang tid har vært 9,15%. Rådmannen er kjent med at selskapet ved flere 
anledninger har forsøkt å få redusert denne renten uten at Sparebanken har vært villig til dette. De 
har også nylig gitt selskapet melding om at de ikke er villig til å inngå nye lån i forbindelse med 
rehabilitering av anlegget.  
 
Etter rådmannens vurdering er det mulig for selskapet å søke om «Grønt lån – fornybar energi» i 
kommunalbanken. Formålet her er investeringer i bl.a. fjervarmeanlegg som utnytter energi-
potensialet som finnes i fornybare energikilder – deriblant biomateriale.  
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Alle kommuner, samt andre organisasjoner med kommunal garanti kan søke om lån med «Grønn 
Rente.» 
 
Ordinær rente i kommunalbanken er p.t.  1,50 %, og de tilbyr Grønn rente på 1,4 % til klima-
vennlige investeringer. 
 
For Dyrøy Energi A/S vil innvilgelse av «Grønn rente» bety en rentereduksjon på inntil kr. 7,75%, 
noe som igjen medfører en årlig rentereduksjon på ca. kr. 150.000,-. 
 
Som det videre ble redegjort for i formannskapsmøtet 8.11, planlegger Senja Avfall BA å 
investere i eget flis-anlegg, og der de da til selvkost kan levere rent oppmalt trevirke til Dyrøy 
Energi A/S. (Senja Avfall A/S betaler i dag kr. 300,- pr. tonn for å bli kvitt slik avfallsvirke) For 
begge selskapene vil dette være økonomisk formålstjenlig, og for Dyrøy Energi vil dette medføre 
en vesentlig reduksjon av kostnadene – innkjøp av flisvirke. 
 
Vedr. søknad om lån/tilskudd – midlertidig finansiering.  
Som det fremgår av søknad har selskapet et behov på 2,2 mill. for etablering av gasskjele, 
reparasjon av hovedkjele samt øvrige nødvendige bygningsmessige reparasjoner, - deriblant et 
nybygg på 4x5 meter der gasskjelen vil bli etablert. Etter forsikringsoppgjøret har selskapet i dag 
en egenkapital/driftsreserve på ca. kr. 900.000,-. Øvrig finansiering må foretas ved lån/tilskudd, 
samt økning av AK.  
 
Vedr. økning i Aksjekapital – minimum kr. 500.000,- 
Pr. 31.12.16 var eierandelene i Dyrøy Energi A/S:  
 

 

Aksjeeier Antall aksjer a kr. 1000,- Eierandel
Dyrøy kommune 1 830 61,85 %
Håvard Ås-Hansen 562 18,99 %
Senja Avfallsselskap BA 517 17,47 %
Plan-Evo A/S 50 1,69 %
Totalt 2 959 100,00 %

 
Økning av kommunal eierandel fra 1.830 til 2.330 uten at øvrige aksjeeiere er villig til å øke sin 
aksjeandel med sin %-vise eierandel medfører at Dyrøy kommune øker sin eierandel fra 61,85 % 
til 67,36 %. Er øvrige aksjonærer villig til å skyte inn ny aksjekapital ihht eierandel betyr dette 
følgelig at eierandelen i selskapet ikke endres. Dette vil imidlertid bli avklart på ekstraordinær 
generalforsamling i selskapet.  
 
På bakgrunn av overnevnte redegjørelse kan følgende økonomisk oppstilling gjøres:  
 

 

Kapitalbehov totalt (jf. søknad) 2 200 000
Finansiering
1. Disponibelt beløp etter refinansiering
     kr. 2,5 mill - 1,9 mill 600 000 27,27 %
2. Egenkapital etter forsikringsoppgjør 900 000 40,91 %
3. Ny egenkapital 500 000 22,73 %

Total finansiering 2 000 000 90,91 %
 
Som det fremgår av ovennevnte finansieringsoppsett er det en manko på kr. 200.000,- på at 
omsøkt kapitalbehov dekkes i finansieringsplanen. Senja Avfallsselskap BA har tidligere 
signalisert at de ikke ønsker å skyte inn ny aksjekapital. Det er heller ikke sannsynlig at øvrige 
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aksjonærer ønsker å skyte inn ny aksjekapital. Rådmann tilrår derfor at refinansieringsbeløp i 
Kommunalbanken økes fra 2,5 mill. til 2,8 mill. og der kr. 100.000,- av dette benyttes til styrking 
av selskapets driftskapital.  
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. 
Beløpet innarbeides i budsjettet for 2018. 

 
  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 
Behandling i Formannskapet – 05.12.2017:  
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak.  
Forslaget bifalt, 4 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.12.2017  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

 
 
 
Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Marit Alvig Espenes (AP), Terje Johansen (AP) og Tom-Erik Forså (FRP) erklæres inhabil i saken.    
Som varamedlem for Marit A.E tiltrer Dag Agnar Solbakk. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) velges som varaordfører.  
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet av Knut-Arne Johansen (FLD): 
 
3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
Forslaget stemmes over samlet med rådmannens forslag til vedtak i 3 punkter: 
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1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
Forslaget vedtas, 8 mot 3 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Øystein Rørslett 
ordfører fungerende rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/1250 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 13.03.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/18 13.03.2018 

 

Vedlegg 
1 Lånetilbud 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 7.12 17 sak 66/17 ble det fattet slikt vedtak:  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018.  

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
 
I brev datert 8.3 18 skriver fylkesmannen:   
 

Fylkesmannens veiledet i denne forbindelse kommunen i forhold til kommuneloven § 51 nr. 2 
der det heter: «Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv». Fylkesmannen ser i vedlagt 
dokumentasjon fra kommunen av 2. mars at selskapets vedtekter er endret i ekstraordinær 
generalforsamling 21. februar 2018. Etter Fylkesmannens vurdering kommer ikke de nye 
vedtektene i konflikt med bestemmelsene i kommuneloven § 51. nr. 2.  
Fylkesmannens vil imidlertid påpeke at det er flere mangler ved kommunestyrets vedtak om å 
innvilge kommunal garanti for lån Dyrøy Energi A/S opptar i Kommunalbanken (sak 66/17 av 
7. desember 2017). I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 
(02.03.2001) skal både lengde og type garanti framgå av kommunestyrets vedtak. Det er videre 
slik at det garanterte beløpet skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning av renter og 
omkostninger, ref. betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 27.02.2018. Vi kan ikke 
se at ovennevnte punkter er tatt med hverken i kommunestyrevedtaket eller saksframlegget.  
Fylkesmannen ber kommunen fatte nytt vedtak i tråd med garantiforskriften og punktene 
ovenfor før søknad om godkjenning av den kommunale garantien sendes Fylkesmannen. 

 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen tilrår at kommunestyret fatter nytt garantivedtak ihht. fylkesmannens tilbake-
meldinger i ovennevnte brev.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 
Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
4.Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy Kommune 
Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

Att: Rådmann Tore Uthaug 

UOl 1-19/BH 

SAK: VURDERING VARMEPUMPER ETC. 

Sjøvegan, 13.02.2019 

Viser til oppdrag fra Dyrøy kommune å vurdere diverse tiltak mht. Dyrøy Energi AS. 

1. Vurdering av varmepumper i stedet for fliskjel, her er det 2 mulige senarioer:
a) Sentraliserte varmepumper, varmepumper erstatter fliskjel på Dyrøy energi.
b) Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg.

Generelt: 
Varmepumper kan generelt benyttes som energikilde i fjernvarmeanlegg, men det 
forutsettes da at mottakere av energi kan nyttig gjøre seg fjernvarme med relativ lav 
temperatur og at fjernvarmerør er dimensjonert for de gitte forutsetninger. 

Vurdering av alternativ 1.a) Sentralisert varmepumpe i fyrsentral Dyrøy Energi AS. 
Da fjernvarmeanlegg leverer til mottakere både med høy temperatur anlegg og lav 
temperatur anlegg er varmepumper nødt til å være dimensjonert for høy temperatur. 
Det finnes få aktører i markedet som kan levere slike produkter men 2 av aktuelle 
produsenter er Daiking og Mitsubishi. 

Daiking sine pumper leverer opp mot soe vann med totrinns kompressorer, 
men den største modulen de har er 16KW dvs at en må ha ca 60 moduler for å levere 
lMV som biokjel er dimensjonert for. 
Sier vi at vi kan gå ned litt på effekten til ca 800KW som anbefalt i tidligere rapport 
snakker vi om 50 moduler med montasje, sammenkoplinger, akkumulatortanker, 
bygningsmessige arbeider, prosjektering etc havner vi på ca 10-11 millioner eks. mva. 

Alternativet er Mitsubishi sin modell Murai 60HT som har turtemperatur på 65e ved -1 Se 
Utetemperatur, da yter varmepumpen ca 39 KW. Ved varmere utetemperatur og samme 
framledningstemperatur vil varmepumpen yte mer effekt. 
Ved dimensjonering må en likevel benytte realistisk utetemperatur for effektberegning 
og benytter oppgitte data for -1 Se for i videre beregninger. 
Dvs at for å yte 800KW må det ca 20 moduler , se vedlagt kostnadsberegning for dette. 
Et mulig faremoment er at de fleste varmepumper er dimensjonert for dt på bare se, dvs se 
forskjell på tur og returtemperatur, Murai 60 mener jeg kan klare dt på 1 oe, dette har jeg 
ikke fått 100% bekreftet. 
Fjernvarmenettet er dimensjonert for dt på 2oe, dvs at vannmengden i fjernvarmerør må 
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økes til det dobbelte for å transportere like mye energi på dt IOC. 
Dette må beregnes for å være sikker på at fjernvarmerør til de enkelte bygg klarer ny 
belastning hvis varmepumpe sentralt velges. 

Vurdering av alternativ 1.b) 
Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg. 
Primært kan man si at installert effekt lokalt er noe høyere en alternativene i alternativ l .a) 
pga av samtidigheten er 100% lokalt, men bare ca 80% sentralt, derfor kan man 
dimensjonere med lavere effekt på et sentralt anlegg. 
Kostnadsmessig vil også lokal plassering bli minst like høy som sentral plassering, pga at 
det faktisk da skal monteres minst like mange moduler totalt rundt omkring på de 
forskjelige byggene, en kan dog forvente 20% flere moduler og i tillegg flere 
bygningsmessige tilpasninger, pumper, akkumulatortanker, styringer etc 
Det kan bli noen besparelser på bygg som ikke har høytemperaturanlegg og her kan man 
montere inn varmepumper på lavtemperatur som har bedre effektfaktor og lavere 
investeringspris. 
Dette må vurderes bygg for bygg, se vedlagt eksempel for eks.sykehjem. 

2.Driftskostnader.
Simien som et av de mest anerkjente energiberegningsprogrammer i dag og godkjent av
NVE for energimerking av bygg opererer som standard med gjennomsnittlig effektfaktor
over året for luft/vann varmepumper med turtemperatur på 55C til (COP) 1, 78.
Dvs ved el.energikostnad på 1 OOøre/kwh med alle overføringsavgifter etc vil
energikostnaden for luft/vann varmepumpe med høy temperatur bli ca 56 øre/kwh i
gjennomsnitt.
Regnestykket vil ikke bli helt rett fordi når forbruket er høyest (kaldeste dager) er el.prisene
på det høyeste og effektfaktor på luft/vann varmepumpe dårligst.

3 .Alternative energikilder ved strømbrudd. 

Alle bygg over 1000rn2 skal ha energiflexible systemer, dvs de skal ha minst 2 energikilder. 
Sykehjem har feks krav til energisikkerhet ved strømbortfall, dvs varmeanlegg skal være 
operativt ved strømbortfall. 
Dette løses ved nødstrømsaggregat som driver pumper og brennere for kjeler som back up. 
Hvis nødstrøms aggregater skulle være nødt til å drive el.kjeler eller varmepumper vil disse 
bli meget store og dyre. 
Ved et fjernvarmeanlegg kan nødstrøm stå sentralt i fyrrom i fjernvarmesentral og en vil da 
ha energisikkerhet til alle som er påkoplet fjernvarmeanlegget. 

4. Tilskudd Enova.
Enova har ingen program/tilskudd for luft/vann varmepumper på kommunale bygg.
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