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Innspill �l høringsforslag – Innlandet fylke – Regional plan for klima, 
energi og miljø – planforslag på høring 
 

Vi viser �l Fylkeskommunes ønske om innspill �l planforslag for regional plan for klima, energi og 
miljø i Innlandet.  

Eidsiva-konsernet har ak�vitet i store deler av Innlandet og Østlandsregionen innen infrastruktur som 
kra�net og bredbånd, energiproduksjon og næringsak�vitet. Eidsiva Energi er eier av netselskapet 
Elvia, Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Bredbånd, og har deleierskap i Hafslund Eco Vannkra� og 
solparkselskapet Energeia. For å bidra �l samfunnsutvikling og verdiskapning har Eidsiva ambisjon om 
betydelig utvikling og vekst innenfor dagens kjernevirksomheter, og utvikling av ny virksomhet 
gjennom ulike partnerskap og gjennom daterselskapet Eidsiva Vekst. Eidsiva Vekst har nylig lansert 
en tjeneste for netbaterier (Peakshaper) og er ak�v i �dligfase utvikling av solkra� og vindkra�.  

Eidsiva ser klimaendringene og bruk av natur som en stor u�ordring for verden, Norge og Innlandet. 
Vi bidrar �l det grønne ski�et gjennom å forvalte og utvikle infrastruktur, fornybar energi- og 
varmeproduksjon på en så skånsom og helhetlig måte som mulig.  

 
Våre innspill 
 
Kra�netet 
Kra�netet muliggjør mange av tjenestene og verdiskapningen i dagens samfunn. Sam�dig er 
tempoet i videreutviklingen av kra�netet en stor begrensning for nye store �lkoblinger av både 
produksjon og forbruk i regionen. Begrensningene ligger i stor grad på transmisjonsnivå 
(sentralnetet), men også på lavere netnivåer. Det kan i liten grad etableres nyt forbruk (utover 
normalt forbruk) eller produksjon uten betydelige oppgraderinger av transmisjonsnetet, inkludert 
overføringskapasitet mellom regioner. Disse oppgraderingene tar lang �d, og er preget av langvarige 
prosesser. Det bør i større grad komme fram i planforslaget at kapasiteten i kra�netet og prosessene 
for å etablere ny kapasitet er et hinder for oms�llingen.  



 
Vindkra� 
Solkra� og vindkra� har et stort uforløst potensial. Disse formene for energiproduksjon kan gi store 
mengder ny energi i Innlandet. Vi deler ikke oppfatningen i planforslaget om at «mulighetene for 
utbygging av vindkra� i Innlandet anses som begrenset…». Eidsiva har gjort en omfatende analyse av 
det teknisk-økonomiske potensialet i østlandsregionen for ny vindkra� der vi har vektlagt minst mulig 
naturinngrep og unngåt områder med potensial for vesentlig konflikt. Med dagens og frem�dens 
teknologi et dete et vesentlig potensial og kan gi flere TWh med ny fornybar kra� fra vindkra�. 
Teknologiutviklingen har gjort at lavereliggende områder har større potensial for vindkra� enn 
�dligere antat. Vi mener utalelsen det vises �l i planforslaget må korrigeres. Kartet i figur 7 er ikke 
iht. vår forståelse og bør bytes/korrigeres.  
 
Vindressurskartet som brukes på side 36 må det henvises kilde på, og årstall for utarbeidelse slik at 
leserne kan verifisere kilden og datagrunnlaget. Ny teknologi muliggjør utnytelse av lavere 
vindhas�gheter som kan gi gode utbygninger i områder som �dligere ikke har vært interessante.   

 

Solkra� og «agrivoltaics» 
Innlandet har store områder som kan brukes �l å kombinere landbruksvirksomhet og kra�produksjon 
på samme areal. Bakkemonterte solparker beslaglegger store areal, men de kan med overflatedyrking 
gi trygge innmarksbeiter for småfe og/eller arealer som kan bruker for å høste grovfor. Her bør man 
benyte arealer med produk�v skog og arealer som ligger brakk. I noen �lfeller kan jordsmonnet være 
�lstrekkelig �l å etablere grønnsaks- eller kornproduksjon mellom solcelleradene. Det er et potensial 
for flere TWh bakkemontert solkra� i Innlandet sam�dig som vi kan øke matproduksjonen i regionen 
og verdiskapningen i landbruket. 

 

Kjernekra� 
Vindkra� og solkra� i kombinasjon med bateri eller annen energilagring er forventet å være langt 
mer økonomisk konkurransedyk�g enn kjernekra�. NOUen fra Energikommisjonen bruker på side 101 
NVE som kilde for å vise kostnadene ved ulike produksjonsteknologier og på side 103 omtales 
kjernekra� spesifikt. Regional plan for klima, energi og miljø bør ta innover seg disse u�ordringene 
med kjernekra� for å bidra �l en hensiktsmessig dialog rundt energiproduksjon basert på 
alterna�vere som er realis�ske i det nærmeste �året. 

 

Bioenergi 
Vi savner bioenergi eksplisit omtalt på linje med de øvrige energikildene (er nevnt noe under 
«Største skogfylke»). Bioenergi er mer enn bare direkte og indirekte ressurser fra skogbruket.  

Kapitel 5.6; Nyt innspill; Jobbe for bruk av biobasert og fornybar syngass som alterna�v �l naturgass 
i industrien.  

Videre i kapitel 5.6:  Biokull.  Det er ikke nevnt i planen i det hele tat og har flere bruksområder som 
er relevante i denne konteksten. Dete gjelder blant annet for filtrering av røykgass, lagring av CO2 i 
biokullet, som reduksjonsmiddel i metallindustrien, forbedring av jordsmonn og som bruk i dyrefòr 
for en bedre dyrehelse. Selskapet OBIO As som er eid av Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog 
har etablert et anlegg for dete på Rudshøgda, og det er planer om utvidelse. 



Videre ønsker vi å påpeke potensialet som ligger i å øke materialgjenvinningen fra avfall, der 
eksempelvis et grovsorteringsanlegg på Trehørningen kan u�orskes. Hytebyene i Innlandet har et 
potensial for å få bedre sorteringsordninger som kan sikre lavere klimautslipp og øke andelen av 
avfallet som kan gjenbrukes eller gå �l hensiktsmessig varmeproduksjon.  

 

Fjernvarme 

I Energikommisjonens rapport som netopp ble lansert er tydelig i sin konklusjon; Mer av alt – 
raskere. Fjernvarmens rolle i frem�dens energisystem er godt beskrevet, og kommisjonen ser et 
behov for å øke �ernvarmeutaket med 2-4 TWh innen 2030.  

Fortsat bruker 80% av Norges husstander strøm som sin primære oppvarmingskilde – et stort tall 
sammenlignet med resten av Europa. Derfor er strømforbruket høyt i de mørkeste, kaldeste �mene 
på året, og disse �mene er dimensjonerende for det norske kra�netet. Ved å bruke �ernvarme som 
oppvarming i stedet for strøm, kan man avlaste strømnetet netopp i de mørkeste, kaldeste �mene 
på året når behovet er størst og strømmen dyrest, og dermed gi sparte investeringer i strømnetet 
eter hvert som energibehovet går opp. Dete gir billigere netleie og billigere strøm; et godt utbygd 
�ernvarmesystem kommer hele samfunnet �l gode.  

Fjernvarme er regulerbar kra� som produserer eter behov, ikke eter vær og vind. Dermed betyr den 
god forsyningssikkerhet og stabil avlastning av netet. Fjernvarmen har dessuten en naturlig 
utstrekning rundt byer og tetsteder, og infrastrukturen ligger begravd i bakken. Fjernvarme utgjør 
ingen trussel for naturinngrep eller artsmangfold der den er plassert.  

Fjernvarme bruker ulike typer biobrensel �l forbrenning, f.eks. treflis, bark, rester fra 
skogbruksindustri, rivningsvirke eller overskuddsvarme fra andre industriprosesser. Anleggene bruker 
lokalt brensel, har lokale dri�steam og bruker lokale underleverandører. En stor del av 
�ernvarmeleveransen er �l lokale næringskunder i form av varme, industridamp og i noen �lfeller 
elektrisitet. Fjernvarmen kan utnyte overskuddsvarme fra annen industri og omdanne den �l 
�ernvarme, noe som blir en større konkurransefordel i frem�dens industri. Og ikke minst kan 
�ernvarme avlaste strømnetet lokalt og gi plass �l ny industrietablering. Fjernvarme bidrar dermed 
både direkte og indirekte �l industri og arbeidsplasser der den er �l stede. Eidsiva Bioenergi er i dag 
�l stede på Lena, Gjøvik, Lillehammer, Moelv, Brumunddal, Rudshøgda, Hamar, Løten, Elverum, Trysil, 
Kongsvinger og Råholt/Eidsvoll.  

Videre utvikling av �ernvarme krever vannbåren varme i så mange bygg som mulig som beskrevet i 
høringsnotatet og som vi støter. 

 
Samlokalisering og helhet 
Sol- og vindkra� har produksjonsprofiler der de i meget lav grad produserer på høye nivåer sam�dig. 
Disse produksjonsteknologiene bør sees i sammenheng for å redusere ne�nfrastrukturen som trengs 
å bygges og slik redusere naturinngrep, kostnader og �d for gjennomføring.  

Innlandet bør ha en satsing på å samlokalisere energiproduksjon og næringsutvikling/forbruk. Dete 
vil være essensielt for å redusere omfanget av naturinngrep, sikre aksept i befolkningen for etablering 
av ny energiproduksjon og gi en mest mulig fram�dsretet infrastruktur. Spesielt innen bioenergi, 
�ernvarme og utnytelse av spillvarme er det det store muligheter for å utnyte synergieffekter 



gjennom samlokalisering med næringsutvikling. Her er det essensielt å få et økt samarbeid med ulike 
sektorer og krav om vannbårne varmesystemer i bygg for å kunne spre den termiske energien.  

Pkt 3.6.1 pkt 3. «Vi er en pådriver overfor nasjonale myndigheter for å gi bedre vilkår �l utvikling og 
oms�lling �l fornybar energi og for at distribusjonsnetet for strøm er robust og dimensjonert for et 
økt forbruk.»  Setningen bør avslutes med «og produksjon» eter økt forbruk, siden dete er 
essensielt for samfunnsutviklingen.  

Vi ønsker etablering av et regionalt energiforum der energiaktører, næringsliv og det offentlige møtes 
med fokus på øke samhandlingen mellom aktørene for å sikre raskere og bedre prosesser som kan gi 
økte synergieffekter i et energi-, klima- og miljøperspek�v.  
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