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Energisparetiltak - kontorlokaler. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

E-post fra Stav Næringbygg v/Eiliv Kummen 06.03.2019 

Notat og tilbud på solceller og varmepumpe 

 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyrets kontorlokaler er en del av Stav næringsbygg. Bygget er seksjonert, med Øyer 

kommune som formell eier av de lokaler som fjellstyret bruker.  Etter avtalen med Øyer 

kommune skal fjellstyret overta eiendomsretten til lokalene etter 10 år, noe som skjer til 

høsten dette året.  Avtalen har sin bakgrunn i at kommunen overtok fjellstyrets tidligere 

lokaler for å lage NAV-kontor. 

 

I næringbygget er strøm eneste energikilde, og strømforbruket er ca 100.000 kwh pr år.  

Oppvarming skjer via vannbåren varme og via ventilasjon. 

 

Eiliv Kummen har laget et forslag til energisparetiltak, som bygger på tre deler: 

• Å legge solceller på taket for å produsere egen strøm 

• Å sette inn en varmepumpe som tar varme fra grunnvatn 

• Å skifte ut armatur slik at en kan bruke LED-pærer. 

 

Å legge solceller på taket: 

Taket på Næringbygget vender mot sør-øst og er på ca 400 kvm.  Planen er å legge solceller 

på det meste av taket.  Taket har en ideell retning i forhold til solinnstråling.  Strømmen fra 

solcellene går inn på en omformer, som omdanner den til vanlig nettstrøm.  Denne strømmen 

vil først dekke eget forbruk.  Deretter, i dager med mye sol, vil det produseres et overskudd 

som går inn på det vanlige strømnettet.  Dette får vi betaling for.  Solcelleanlegget har en 

forventet produksjonsevne på 48.000 kwh.  Anlegget vil produsere mest sommerhalvåret, da 

det er mest sol.  Om vinteren, når taket er dekket av snø, vil det ikke være produksjon.  Prisen 

for anlegget er kr 759.166 i hht. tilbud fra Gudbrandsdal energi. 

 

Å legge inn varmepumpe. 

Prinsippet er å bore en grunnvannsbrønn og hente varme til en varmepumpe fra grunnvannet.  

Forutsetningen er at grunnvannet er reint nok, dette vil en sjekke før endelig beslutning.  

Kostnaden for grunnvannsbrønn og varmepumpe er kr 862.500 i hht. tilbud fra Haug og Ruud 

VVS. 

 

Overgang til LED-belysning. 

Største delen av belysningen utgjøres av spesialpærer som er en form for mini lysrør.  Hver 

pære er på 26 watt.  Ved overgang til LED vil en spare mye strøm. En annen fordel er at 

dagens pærer har kort levetid, og de må bestilles fra spesialfirma.  Det vil derfor være flere 

fordeler med å gå over til LED-belysning.  Kostnaden med dette er antydet til kr 100.000. 

 

Total kostnad for hele prosjektet blir dermed kr 1.721.000.  Dette fordeles på Veterinærene og 

fjellstyret etter samme brøk som andre fellesutgifter: 

 



 2 

Veterinærene:  kr 1.222.838 

Fjellstyret.   kr 499.283 

 

Investeringene er forventa å gi en årlig innsparing på ca kr 100.000 med dagens priser.  Dette 

gir en avkastning på investert kapital på 5,8%. 

 

Øyer kommune er kontaktet muntlig om prosjektet, og har ingen innvendinger mot planene.  

Dersom fjellstyret går inn for tiltaket, vil kommunen som eier av fjellstyrets lokaler bli 

orientert skriftlig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret støtter tiltaket som en felles investering i næringsbygget, og går inn med sin andel 

av kostnadene.  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Stav næringsbygg v/Eiliv Kummen 

 


