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Viser til sak «15/1311 - høring nye energikrav til bygg» 
 
Vårt innspill er at: Energiforsyning Ny § 14-4 skal lyde:  

• Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel, med unntak av gass til 
spisslast. 

– Dette er «Alternativ B», men en liten korreksjon. Ordet «gasskjel» er byttet ut med ordet 
«gass». 

 
Begrunnelse 
I dag leverer vi bærekraftige energiløsninger til boliger. På et anlegg med biovarme (les flis eller 
pellets)  eller varmepumper som grunnlast, benytter vi ofte gass som spisslast / back-up. Dette for å sikre 
energiforsyningen. 
Gassen står for ca. 10 % av den totale energiforsyningen i våre biovarmeanlegg. 
Dersom gass som spisslast skulle bli forbudt, vil dette medføre at vi må velge en direktefyrt El-kjel som 
spisslast/back-up. Dette vil, grunnet effektleddet, bli svært kostnadsdrivende, noe som igjen vil medføre 
at våre løsninger basert på bio ikke vil være konkurransedyktige. 
Vi har også kunder, spesielt rundt i distriktene, der en El-Kjel ikke kan installeres, da nettet ikke er 
dimensjonert for en slik belastning. 
 
Om Nærenergi AS 
Selskapet er etablert i Rogaland, med et eget datterselskap i Danmark. Selskapet har totalt 14 ansatte, og 
omsatte i 2014 for 63 millioner. 
Selskapet er i sterk vekst, og vi opplever en god etterspørsel. 
Selskapet forretningsidé 
Nærenergi skal bidra til å utvikle bærekraftige og effektive lokale energiløsninger for bolig-, næring og 
industri.  
Selskapets kjernekompetanse 
Nærenergi har opparbeidet seg en solid kompetanse i å utvikle effektive og bærekraftige energiløsninger 
for bolig-, næring og industrikunder. Innenfor biogass og biovarme er vi blant Norges ledende 
kompetansemiljøer. Våre ingeniører har erfaring fra alt fra konsept- og forstudier, til prosjektledelse og 
bygging, til drift av komplette energiforsyningsanlegg. 
 
Med vennlig hilsen 
Nærenergi AS 
 
Tore Meinert 
Daglig leder 
Mobile: +47 97033360 
E-mail: tore.meinert@narenergi.no 
 
Nærenergi AS 
Eikeskogvegen 22 – Aksdal Næringspark 
5570 Aksdal 

mailto:tore.meinert@narenergi.no


Norway 
www.narenergi.no 

 

http://www.narenergi.no/

