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Innspill til høringsforslag – Innlandet fylke – Regional plan for 

klima, energi og miljø- planforslag på høring – Energeia AS 

Med referanse til Fylkeskommunens ønske om innspill på hvordan planforslaget tar tak i utfordringene vi har i 

Innlandet innenfor klima, energi og miljø, sender Energeia herved en formell høringsuttalelse med noen 

betraktninger knyttet til mulig utbygging av storskala solkraftverk i Fylket, samt de begrensningene som ligger i 

dagens nettsituasjon. 

Energeia AS er et norsk selskap som i samarbeid med Eidsiva bygger ut storskala bakkemonterte solkraftverk i 

Norge. Prosjektene er planlagt som kombinerte tiltak der det drives landbruksvirksomhet og kraftproduksjon på 

samme areal, også kjent som Agri-PV eller Agrivoltaics. 

Energeia og Eidsiva har flere prosjekter under planlegging i Innlandet, blant annet i Gjøvik, Søndre-Land, Østre 

Toten og Ringsaker. Samlet utgjør prosjektene ca. 1TWh i årlig produksjon og er således av vesentlig størrelse. 

Flere av prosjektene er i et konsesjonsløp hos NVE. Se vedlegg. 

Agrivoltaics 
Agrivoltaics kjennetegnes ved at området benyttes til både landbruksvirksomhet og kraftproduksjon på samme 

areal. Landbruksvirksomheten består som oftest av gressproduksjon eller beite (overflatedyrking), og i noen 

tilfeller kan grønnsaker eller korn være mulig (fulldyrking). Avstanden mellom radene med solpaneler er da så 

stor at det kan kjøres med traktor eller beitepusser mellom. Det er da snakk om å ta i bruk produktive 

skogarealer til formålet og ikke ta de arealene som er oppdyrket fra tidligere. 

Energi 
Innlandet har noen naturgitte fordeler når det gjelder solenergi. Der hvor Vestlandet har høye fossefall for 

utnyttelse av vannkraften og magasinering, har Innlandet avslepene åser med tykk morene og furumoer. De 

relativt flate arealene i deler av Innlandet, spesielt på begge sider av Mjøsa, er godt egnet for bakkemonterte 

solkraftverk, og arealene er dyrkbare. 
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Nett 
I vårt arbeid med prosjekter i Innlandet er det tydelig at den største hindringen mot å bygge ut ny usubsidiert 
fornybar kraft, er nettsituasjonen. Det er i dag begrensninger i kraftnettet, det gjelder både linjer og 
transformatorer, som gjør tilkobling av ny produksjon i den størrelsesorden vi kan tilby vanskelig eller at det må 
skyves mange år frem i tid. Dette gjelder både på regionalnivå og transmisjonsnivå. Det betyr at der er vanskelig 
å etablere ny produksjon uten betydelige oppgraderinger av nettet. Det bør legges politisk press på å 
fremskynde investeringer i nytt nett som kan understøtte ønsket omstilling og behovet for mer kraft. Det er en 
utfordring med lønnsomhetsmodellen til nettselskapene og hvordan den ikke stimulerer til proaktive 
investeringer, men reaktive. 

Satsningsområdene 
Solkraftverk i kombinasjon med landbruksvirksomhet, agrivoltaics, er med på å understøtte planens hovedmål 

innen klima, energi og miljø. Det er allikevel viktig at vurderingen av spesielt natur- og kulturmiljø og 

naturmangfold gjøres når lokasjoner for slike prosjekter velges ut. 

1. Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling i Innlandet. 
Ved å ta i bruk solenergi i kombinasjon med landbruket understøttes næringsutviklingen i regionen ved at mer 

kraft stilles tilgjengelig for industriutvikling. I tillegg er agrivoltaics i seg selv en innovativ løsning innenfor 

energiproduksjon og bidrar til grønn omstilling. 

2. Arealbruk. 
Et bakkemontert solkraftverk legger beslag på et stort areal på bakken som må gjerdes inn, men ved agrivoltaics 

får man en dobbel utnyttelse av arealet. I tillegg til kraftproduksjon vil prosjektene være med å understøtte 

landbruket som da får dyrket opp et areal til fôrproduksjon eller beite. Ved bruk av arealet som beite, vil man ha 

tilgjengelig et trygt inngjerdet område hvor dyrevelferd er godt ivaretatt. I tillegg vil en oppdyrking av arealet 

styrket jordvernet for den aktuelle lokasjonen ved at det går fra produktiv skog til dyrket areal. 

3. Reduserte klimagassutslipp. 
Et solkraftverk vil være med å fortrenge annen mer forurensende energiproduksjon i Norge eller Europa. 

4. Klimatilpasning. 
På landbrukssiden kan agrivoltaics-prosjektene være til god hjelp i perioder med tørke og perioder med streifdyr 

av rovvilt. Da kan dyrene som til vanlig befinner seg på utmarksbeite samles innenfor gjerdet hvor det er sikret 

tilstrekkelig tilgang på vann og trygg inngjerding. På den annen side må det utredes om solkraftverkene kan føre 

til økt avrenning til lokale vassdrag ved at vann samles opp på en annen måte enn om området hadde sin 

naturlige vegetasjon. 

5. Natur- og kulturmiljø og naturmangfold 
Det er ikke tvil om at det å nydyrke et skogsareal til kombinasjon av kraftproduksjon og landbruksvirksomhet vil 

ha en negativ innvirkning på de artene og naturtypene som er der i dag. Det blir derfor viktig å finne frem til de 

områdene hvor skaden blir minst mulig og hvor avbøtende tiltak kan gjennomføres. På den annen side kan 
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prosjektene legge til rette for at andre arter og naturtyper kan trives i det nye landskapet, herunder polintatorer, 

blomster og fugler. 

6. Omstilling til bruk av ny energi. 
Ved agrivoltaics tar man i bruk solenergi som er ny energiform i Norge, i industriell målestokk. Det er lett å tenke 

at vannkraft er regulerbar og solenergi er det ikke, men det er ikke helt riktig. Solkraftverk i kombinasjon med 

batterier vil være delvis regulerbar ved at den produserte kraften kan holdes tilbake i en kort periode og således 

kan være med på å balansere frekvens og kraftbehov. Et solkraftverk kan raskt skrus av og på. Vannkraften er kun 

fullt ut regulerbar når den er magasinert mens elvekraft ikke regnes som regulerbar. Den kalde årstiden med snø 

og kulde gir noen fordeler og ulemper for solkraft. Ved bruk av tosidige paneler kan man fange lyset som 

reflekteres fra snøen samtidig som kalde omgivelser gir økt produksjon, på den annen side er produksjonen 

vesentlig dårligere i de mørkeste månedene og snølast må dimensjoneres. 

Energeia stiller seg til rådighet for å gi mer ufyllende informasjon dersom det er ønskelig. 

Mvh 

Jarl Egil Markussen 

Viseadministrerende direktør 

Energeia AS 

+47 480 23 214 

jarl@energeia.no 

Vedlegg: Prosjektportefølje innlandet per 31.12.2022. 
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