
OLJEKJEL BLIR FORBUDT

Denne overskriften var litt ”skremmende”

Hva gjør vi nå?

Vi har olje som reserve hvis strømmen går!

 Hva er alternativene?

Hva vil det koste, og hva er trygt?



OLJEFYREN HAR GITT GOD VARME



DERMED VAR DET BARE Å 
BEGYNNE Å SJEKKE

Internett flommet jo nesten over 
av løsninger og forslag

Naturgass og flis virket somde
mest aktuelle alternativene. 

Felles for alle var høye kostnader, 
mye arbeid og en del usikkerhet.



DET VAR VANSKELIG Å FINNE NØYTRAL 
OG GOD INFORMASJON

Felles for alle som hadde 
alternative løsninger, var en rimelig 
stor grad av selvtilfredshet.

 Jeg satt igjen med en smule usikkerhet, 
og var i stuss om jeg kunne stole på det 
som ble sagt.



HVA NÅ?

 Etter en del runder, hadde jeg flere 
alternativer:

Vente og se – taktikken

Velge det som virket tryggest

Velge den som virket mest pålitelig

Sjekke ut andres erfaringer



TENK PROSESS!

 Styret hadde nok ikke det samme 
”eierforholdet” til dette som jeg.

Dermed: Får du styret med deg i den løsning 
du har valgt, er halve jobben gjort.

Men først av alt:

DU SELV MÅ TRO PÅ LØSNINGEN



TENK PROSESS!

 Styret bør få flere alternativer = inkludering, 
debatt og reelt valg.

 Du bør ha en klar mening = favoritt

 En god debatt skaper et eierforhold 

 Men – på et eller annet tidspunkt må det tas 
en avgjørelse, og det må tilstrebes at denne 
avgjørelsen er enstemmig = gir trygghet.



TENK PROSESS!

 Så vil nok debatten gå, ukjent terreng 
krever gode sko.

 Her er snakk om mye peng

 Alltid lettest å velge kjente løsninger

 Har vi lov til ”gamble” med eiernes 
penger?



DET NÆRMET SEG EN AVGJØRELSE

 Jeg hadde bestemt meg for naturgass

 Det virket fornuftig, trygt og miljøvennlig

 Teknologi etc. var utprøvd og kjent.

 Styret la seg på samme linje, og vi begynte å 
planlegge utskifting av oljefyren.

 Så snakket jeg med ungdommen

 OG >>



SLIK GIKK DET

Jeg fikk meg en på trynet!

http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=24&width=554&page_url=http://www.gamereactor.no/artikler/102595/Pixelert+kj%E6rlighet:+Kunsten+%E5+h%E5ne/&query=kj%C3%A6rlighet&thumb_url=http://media1.picsearch.com/is?tVTgab8ZmSalme0HUrpkpFUcnGOSoKYIxJ2gSyI0vbQ&height=192&image_url=http://www.gamereactor.no/media/35/pixelertkjaerlighet_83592.jpg&height=416
http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=24&width=554&page_url=http://www.gamereactor.no/artikler/102595/Pixelert+kj%E6rlighet:+Kunsten+%E5+h%E5ne/&query=kj%C3%A6rlighet&thumb_url=http://media1.picsearch.com/is?tVTgab8ZmSalme0HUrpkpFUcnGOSoKYIxJ2gSyI0vbQ&height=192&image_url=http://www.gamereactor.no/media/35/pixelertkjaerlighet_83592.jpg&height=416


HVA SKJEDDE?

No har du muligheten til velge en 
løsning som er virkelig bærekraftig og

Miljøvennlig

 Framtidsrettet

 Fornybar

Og mye mer som jeg ikke husker!



GREIT DET, MEN HVA MED 
STYRET –BEBOERNE – ALLE?

 Kor utprøvd er dette da?

 Blir vi prøvekaniner og kan tape mye penger?

 Og du da, med din erfaring, gambler slik!

 Det er lett å være tøff med andres penger!

 Styret var veldig skeptiske, hva ville beboerne 
være?



LES – SNAKK – UTFØR!

 Jeg følte jeg måtte sette meg inn i dette.

 Internett

 Sverige

 Enova

 Så kom en leverandør (og god selger) på banen

 Summen av dette var så positiv, at jeg vurderte det 
som rett å satse på bergvarme

 Styret var svært skeptiske og litt redde……..



MEN – PÅ ET TIDSPUNKT

http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=37&width=280&page_url=http://www.dagbladet.no/sport/2006/08/16/474108.html&query=sjefen&thumb_url=http://media3.picsearch.com/is?_NGm-qACPwrx63GvwcOWvrfW6FC7FUBen0stmuJM5rQ&height=210&image_url=http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/4/47/474/474108/indian1art.jpg&height=420
http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=37&width=280&page_url=http://www.dagbladet.no/sport/2006/08/16/474108.html&query=sjefen&thumb_url=http://media3.picsearch.com/is?_NGm-qACPwrx63GvwcOWvrfW6FC7FUBen0stmuJM5rQ&height=210&image_url=http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/4/47/474/474108/indian1art.jpg&height=420


DERMED BLE DET VARMEPUMPER

 Det ble litt hektisk en stund

 Styret

 Beboermøte

 Lån

 Enova

 Ekstraordinær generalforsamling

 Igangsetting



PLANLEGGING – UTFØRELSE

 Det blir litt arbeid ja.

 Lage et budsjett

 Søke lån

 Mange møter og diskusjoner

 Fra tvil til trygghet

 SETT I GANG!



GJENNOMFØRING

 Så var vi i gang

 Legg ansvaret på en entreprenør

 Følg opp – byggemøter el. lign.

 Spør underveis, spør underveis, litt 
kontroll skader ikke

 Gi beskjed når du ikke er fornøyd



GJENNOMFØRING

 Selvfølgelig ble det litt støy

 Gravemaskiner på plenen

 Støy, bråk og støv

 Rot og uryddighet

 Biler og maskiner i veien, arbeidsfolk

 MEN – så var det ferdig



ØKONOMI

 Hva med økonomien?
 Varmeanlegg startet opp 01.02.2016

 Etter driftstid på 1år og 3 md.

 På denne tiden har vi spart følgende:

 Levert energi ut fra varmepumpene: 634 366 
kwt

 Kjøpt energi fra nettleverandør: 209 580 kwt
(Energien vi har brukt til drift av pumpene)



ØKONOMI

 Hva med økonomien?

Vi har spart: 424 786 kwt (gg kwt pris)

Dvs. 28 319 kwt pr. måned

Cop: 3,02

For hver krone varmepumpene har 
brukt på strøm har vi fått 3,02 kroner i 
varme siden oppstart.



OPPSUMMERT

 Hvordan går dette?
 Vi hadde en fastpris på 2.845.622 for ferdig 

anlegg.

 Vi fikk støtte fra ENOVA på 325.521

 Reell kostnad ble dermed 2.520.101

 Slik det ser ut pr. i dag vil vi ha betalt ned 
anlegget på mellom 6 og 7 år

 Etter den tid er det rein gevinst!



OG DA!

http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=20&width=380&page_url=http://www.aftenposten.no/kultur/Ja-til-Facebook---ogsa-pa-jobb-5317328.html&query=glad+p%C3%A5+jobb&thumb_url=http://media4.picsearch.com/is?gTCJsq_JDxPSl5RVMqdPjLL0GksuIpjcRAL3bHguiHc&height=207&image_url=http://www.aftenposten.no/migration_catalog/article5143225.ece/BINARY/w380/Escenic-Twitter_br%C3%B8d.jpg&height=345
http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=20&width=380&page_url=http://www.aftenposten.no/kultur/Ja-til-Facebook---ogsa-pa-jobb-5317328.html&query=glad+p%C3%A5+jobb&thumb_url=http://media4.picsearch.com/is?gTCJsq_JDxPSl5RVMqdPjLL0GksuIpjcRAL3bHguiHc&height=207&image_url=http://www.aftenposten.no/migration_catalog/article5143225.ece/BINARY/w380/Escenic-Twitter_br%C3%B8d.jpg&height=345

