


Hvem er vi?

Komplett leverandør for bioenergibransjen med langsiktige mål

• Lite firma stort fotavtrykk i bransjen

• 3 eiere. Tot 6 ansatte pr. mars 2017. leier inn ved behov. Vekst.

• Daglig leder Tomas Berg Sandnes. Miljøvennlig energi ca 11 år

• Omsatte i 2016 for 21 mill. Har god likviditet og soliditet.

• Stort fokus på kvalitet, drift, sikkerhet samt god logistikk på brensel

• Brennende engasjement for bransjen



Hva gjør vi

• Komplette anlegg med flis, pellets, ved og sol

• Prosjektering, montering, service og vedlikehold. Total entreprenør

• Jobber med underleverandører i hele landet

• Bruker mye tid på kompetanseheving i bransjen. Eks. 
akkumulatortanker og varmetap, samt god logistikk

• Er alltid langt fremme i utviklingen. Eks Svalbard, Volter, 
solcelleinvertere



Mål

• Være i front på kunnskap og utvikling for miljøvennlig energi. Nasjonalt og 
internasjonalt. Eks tester ny røykgass renseteknologi

• Fortsette Arbeidet med kunskapsheving for miljøvennlig energi. Bio og sol

• Fortsette med produkter med høyeste kvalitet tross pris. 

• Fortsette å holde plassen med flest solgte anlegg. Med samme grunn

• Øke andelen innovative prosjekter

• Sørge for fornøyde kunder

• Fortsette å drive langsiktig







Solfangere eller solceller
Solfangere 

- Produserer varme: Gir varme      
til tappevann/romoppvarming

- Kombineres ofte med andre 
varmekilder

- Høy virkningsgrad intill 70%

- Viktig med lavtemp
varmeanlegg. Eks gulvvarme

Solceller (PV) 
- Produserer strøm

- Tilknyttet nett eller offgrid

- Lav virkningsgrad ca 15 – 20%

- Viktig å bruke den strømmen du lager



Solfangere ellersolceller

Solfanger: 

• Utnytter mer av den 

innstrålte solenergien. 

• Men produserer kun 

varme. 

• Er avhengig av at det 

er et varmebehov i 

bygget. VIKTIG!

Solceller: 

• Lavere effektivitet. 

• Men produserer 

elektrisitet                          

(= høy energikvalitet).

• Kan anvendes til alt 

energiforbruk i bygget 

(utstyr, belysning etc.)



Ja takk begge deler!!!!!!



Flere produsenter ser på kombiløsninger



Solfanger Varmer vann

Lang levetid: 25-30 år.

Høy virkningsgrad: 50-70 %.

Et solfangeranlegg leverer 
typisk 300-500 kWh varme per 
kvadratmeter solfangerareal



Solceller lager STRØM

Lang levetid (30-40 år).

Ofte 15-20 % virkningsgrad.

Et solcelleanlegg leverer 
typisk 100 – 150 kWh strøm 
per kvadratmeter 
solcelleareal.

Solceller passer til alle 
skalaer – er modulær og 
fleksibel. Mange 
bruksområder.



Hva skal landbruket bruke solstrømmen til?

Weidemann elektriske kompaktlastere



455m2 = 70 kWp



ALLTID online!!!!



ALLTID online!!!!!



Byggeskikk og muligheter





Solkunder er 
FORNØYDE



Hva koster dette?

Solcelle

• 10 kWp = 45 paneler = 72 m2 = 11.000 kWt =       Kr 250.000,-

Flisfyring

• 20 kW = 60.000 kWt = 90m3 flis = 13.000,- =         kr. 300.000,-

Solfanger

• 10 kWp = 6 paneler = 15m2 = 7500kWt =               kr. 150.000,-



Hva får vi i tilskudd????????

ENOVA

10000,- + 1250 pr kWp maks 15kW = 28.500,-

Innovasjon Norge

• 33%

• 45%

ETA Norge hjelper dere med søknaden




