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Orientering
NTE Nett AS har siden 2004 utarbeidet lokale energiutredninger for kommunene i
Nord-Trøndelag med rulleringer påfølgende år. Utredningsarbeidet har hele tiden
skjedd i nært samarbeid med den enkelte kommune. Dette gjelder både utarbeidelse
av de lokale energiutredninger og presentasjon med diskusjon i energimøtene. Når
det gjelder de siste års utredningsarbeid, vises det også til brev av 20.01.10 fra NVE
til kommuner og områdekonsesjonærer hvor det gis informasjon om lokale
energiutredninger, og en anbefaling om at klima- og energiplanlegging i kommunene
samt energimerking av bygninger, sees i sammenheng med energiutredningsarbeidet.
Gjennomføring av utredningsarbeidet i 2012
I henhold til energiloven og tilhørende forskrift om energiutredninger, er NTE Nett AS
som områdekonsesjonær, pålagt å oppdatere utredningene. Revidert forskrift om
energiutredinger tradte i kraft 1. juli 2008, og innebar endringer i kravet om
oppdateringsfrekvensen på utredningene. I tillegg skal kommunenes energibruk
presenteres separat så langt det er mulig og det skal annet hvert år avholdes et åpent
energimøte i hver kommune.
NTE Nett AS har valgt å dele fylket i to. Utredingsarbeidet for kommunene Stjørdal,
Meråker, Frosta, Levanger, Verdal, Leksvik, Inderøy, Verran, Steinkjer,
Flatanger og Namdalseid gjennomføres i 2012, og er en oppdatering av
energiutredningene for de samme kommunene som ble gjennomført i 2010. For de
øvrige kommunene i Nord-Trøndelag har vi planlagt tilsvarende oppdatering i 2013.
Kommunene har adgang til å be om hyppigere oppdatering ved behov.
Vi tar sikte på å utarbeide en oversikt over kommunalt forbruk av energi for de tre
siste år, fordelt på strømforbruk, oljeforbruk og bioenergiforbruk, og vil ta kontakt
spesielt om dette. Eventuelt forbruk av fjernvarme i kommunale bygg og anlegg
ønskes også oppgitt.

Innhold i utredningene
NTE
I henhold til § 11 i forskrift om energiutredninger skal den lokale energiutredningen
nå som tidligere inneholde følgende hovedpunkter:
• Beskrivelse av dagens energisystem og energisammensetningen med statistikk
for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi. Dette gjelder ikke bare
el-systemet, men også andre typer infrastruktur som er etablert. Utredningen
skal vise hvor mye elektrisitet, fjernvarme, olje, gass, og biobrensel som
benyttes stasjonært i kommunen.
• Beskrivelse av forventet stasjonær energietterspørsel i kommunen, fordelt på
ulike energibærere og brukergrupper.
• Beskrivelse av de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen hvor
det forventes vesentlig endring i energietterspørselen. Herunder muligheter for
bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, gass, tiltak for
energiøkonomisering, virkning av energisystemer på forbrukssiden med videre.
Kontakt med kommunene
Under selve utredningsprosessen er det i utgangspunktet lagt opp til at kontakten
med kommunene skjer gjennom de kontaktpersonene som tidligere er oppnevnt i
hver kommune. NTE Nett AS vil i løpet av de nærmeste ukene ta kontakt med
kontaktpersonene i de kommunene hvor energiutredningene skal oppdateres, for å
innhente grunnlagsdata om bl.a. følgende:
• Bidrag og innspill til den generelle beskrivelsen av kommunen og viktige
forutsetninger i utredningsarbeidet.
• Vesentlige endringer siden 2010 i forhold til produksjon og bruk av energi i
kommunen eller andre forhold som har betydning for energisituasjonen lokalt.
• Eventuelle planlagte tiltak som kan påvirke framtidig produksjon og bruk av
ulike energiformer.
• Kommunal planstrategi, spesielt i forhold til eventuell koordinering mellom den
kommunale klima- og energiplanen og energiutredningen.
• Energibruk i kommunale bygg og anlegg.
Energiutredningen skal også si noe om mulighetene for eneriøkonomisering i
kommunen og komme med forslag til konkrete tiltak. For å fa dette til, er vi helt
avhengig av godt samarbeid med kommunene og tilbakemelding på slike
problemstillinger.
Innledende møte med kommunene
Kontaktpersonene i de aktuelle kommunene vil bli invitert til et felles innledende møte
hos NTE Nett AS hvor det vil bli gitt en nærmere orientering om utredningsarbeidet. I
møtet inviteres det også til en diskusjon om hvordan samarbeidet mellom
kommunene og nettselskapet om energiutredningene og om de kommunale klima- og
energiplanene best kan gjennomføres. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til møtet.
Energimøte med kommunene
Som for utredningene for 2010, vil også utredningene for 2012 bli presentert i såkalt
energirnøte med den enkelte kommune. Det stilles ikke krav om innhold i møtet,
men dette er tenkt som en diskusjonsarena som er åpent for alle. I tillegg til
presentasjon av utredningen, kan typiske tema i møtene være følgende:
• Eventuelle utbyggingsplaner.
• Forsterkings- og utbyggingsbehov i nettet.
• Tiltak for energieffektivisering og energisparing.
• Kommunens arbeid med energi- og klimaplan etc.
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NTE Nett AS er pålagt å føre referat fra møtet og gjøre dette tilgjengelig for
offentligheten.

NTE

Vi vil ta kontakt med hver enkelt kommune for å avtale hvordan energimøtet skal
gjennomføres, og eventuelt om det skal legges til et møte i et kommunalt organ som
kommunestyre, formannskap, hovedutvalg eller annet forum.
Framdrift/oppfølging
Utredningsarbeidet er i gang med innhenting av grunnlagsdata og annen informasjon
fra SSB. Dette danner grunnlaget for beskrivelse av dagens situasjon og prognoser for
de nærmeste år. Rapportene for hver kommune utarbeides parallelt i løpet av høsten
2012. Forslag til rapporter vil bli forelagt den aktuelle kommune for gjennomsyn og
innspill før den ferdigstilles innen utgangen av året.
I løpet av første halvår 2013 planlegger vi å gjennomføre åpne møter med de 11
aktuelle kommunene. NTE Nett AS vil ta kontakt for å avtale tid og sted for disse
møtene og hvordan aktuelle energiaktører skal inviteres til møtene. Møteplan vil også
bli offentliggjort på NTE sin hjemmeside.
Kontaktperson i kommunen
Vedlagt følger liste over kontaktpersoner i den enkelte kommune. Vi ber om at navn,
telefonnr. og e-postadresse på oppgitt kontaktperson kontrolleres, og at eventuelle
endringer meldes til oss.
Kontaktpersoner NTE
Følgende kontaktpersoner er oppnevnt hos NTE Nett A/S:
• Prosjektleder Stein Eilertsen, tlf 07 402 eller 91 53 75 28, og e-mail
stein.eilertsen nte.no.
• Prosjektkoordinator Finn-Åge Søråsen, tlf 91 59 58 79, og e-mail
finn.a e.sorasen nte.no

Vi ser fram til et godt samarbeid.

Med hilsen

in Ei ertsen
Prosjektleder
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/
tvtdvi,
Adi. Dir
Trygve Kvernland

Kopi:

Kommunens kontaktperson
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