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Vi skal redde verden! (Vår beskjedne visjon fra 2016)

Eta Energi i aksjon på Strandryddedagen 2017.

Eta Energi AS

- Miljøfyrtårnsertifisert energirådgiver

- Stiftet i 2001

- Privateid og uavhengig

- Kontor i Haugesund

- 7 ansatte (ing/siv.ing) per i dag

-”Smartere grønnere”



• Key Alliansen

• Haugesundregionens Næringsforening

• Energirike

• NCE Maritime CleanTech

Allianser og medlemskap



Kunder

• Over hele landet

• Store energibrukere

• Industribedrifter

• Kommuner

• Bygg- og eiendomsselskap

• Sykehus og helseforetak

• Energi- og miljøselskap

• Entreprenører og arkitekter



Oppdrag

• Energiledelse

• Energirådgivning, RIV, EPC

• Søknad/rapportering til Enova

• Termografering og inneklimamålinger

• Innregulering av luft- og vannmengder

• Web-basert energioppfølging vha Green Tracker

• Kurs og opplæring: VVS-teknikk, enøk og inneklima

• Kartlegginger og konseptutredninger bygg og anlegg

• Energieffektivisering av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg

• Forprosjekt, investeringsanalyser, design og prosjektledelse

• Lovpålagt energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg

• m.m.



IPCC (Intergovernmental Panel om 

Climate Change) 

Globale utslipp av CO2 må reduseres 

med 50-85% innen 2050 for å holde 

global temperaturstigning under  2 ºC

IEA (International Energy Agency)

Det globale energibehovet vil nær 

doble seg fra 2010 til 2050.

I referanse scenarioet (business as 

usual) vil fossilt brensel dekke veksten.

Dvs. utviklingen må styres!

- samtidig -

Et stort paradoks!



Enorme investeringer vil måtte foretas om målene skal nås!

”Alle” ser at endringer må skje



• Effektivisering innen transport, i industri, samt i bygg og i byer.

– Effektive transportårer, gods fra bil til båt og til bane.

– Effektivisering av skipsflåten, av industrier og av bygg.

• Omlegging til fornybare energikilder og utnyttelse lokale ressurser. 

– Sol, vind, spillvarme, bioenergi, avfall, frikjøling, ….. 

– Desentrale og individuelle løsninger.

– Økt kraftproduksjon basert på fornybare kilder (ny teknologi) .

– Større andel elektrisk energi anvendt hos sluttbruker.

• Fleksibilitet i energisystemet.

– Smart citys, smart grids på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Fleksibilitet ift energivalg (fv+fk) og i elnettet for å håndtere variasjoner i produksjon fra vind/sol

– Energiutveksling mellom bygg.

Effektivisering, energiomlegging og fleksibilitet



Haugesunds Avis 09.08.2017

Teknisk Ukeblad dekket også saken 18.08.2017

• Eta Energi ønsker å leve 

som vi råder, høste 

erfaring fra egne anlegg 

og øke kompetansen på 

solkraftproduksjon

• Enovastøtten er for lav!

• Bedriften matcher  derfor 

enovatilskuddet til alle 

ansatte som vil installere 

solcelleanlegg.

• …og tilbyr i tillegg en 

rimelig finansierings-

ordning.

Ønsker mer solenergi

– starter med de ansatte



• Gjennomsnittlig energibruk Eta-ansatte: 16 500 kWh/år, 80 kWh/ m2 (2016)

• Ønsket solenergidekning: 20 - 25 % ≈ 3 500 – 4 000 kWh/år

• Nødvendig installert effekt: 4 - 5 kWp (ca 750 kWh/kWp)

• Begrenset innmating til nett énfase inverter: 16 A • 230 V  3,68 kW

• Nødvendig takareal:  ca 25-30 m2 (ca 125 kWh/m2)

www.greentracker.no



• Norsk Solenergiforenings bransjeregister: https://finnsolenergi.no/

• Vi sendte forespørsel til over  20 norske leverandører

• Noen svarte aldri/  for sent / eksisterer ikke lenger

• Vi fikk inn tilbud fra mer enn 15 stk

• Mange forskjellige aktører og utstyr av ulik kvalitet på markedet

• Før: varmepumpebølgen, nå: solcellebølgen…

• De mest seriøse, profesjonelle aktørene vil anbefales videre til våre kunder

Tilbudsinnhenting og erfaringer

https://finnsolenergi.no/




• Miljøprofil (sertifikater, SVTC Solar Scorecard 2016-17 osv.)

• Kvalitet, garantier på utstyr (min. 10 år) og lineær produksjon (min. 25 år)

• Nødvendig areal for et 4-5 kWp anlegg og virkningsgrad som funksjon av dette

gjennomsnitt

• Pris [kr/Wp] – vanskelig pga ulike teknologier (mono, poly, glass/glass, inverter 

osv) men gjennomsnittlig ca 15 kr/Wp eks. mva. inkludert frakt, montering og 

el-innstallasjon

• Andel utløst enovastøtte per investerte krone – gjennomsnittlig ca 20 %

• Serviceinnstilling, oppfølging, erfaringsutveksling, kurs og opplæring

Div. utvelgingskriterier



• Forhandlet  fram en gunstig innkjøpsavtale med

• Haugesundsetablert, samarbeid med både elektro- og takfirma, miljøvennlig 

utstyrsprofil, konkurransedyktig pris, god oppfølging og dialog.

• NB! Som uavhengig energirådgiver vil Eta Energi overfor sine kunder selvfølgelig 

ikke ha noen videre forpliktelser overfor denne leverandøren.

• Vi har opplevd noen utfordringer/ uklarheter med tanke på plusskundeordningen, 

krav til ekstra brytere osv.

• Noen kommuner er fremdeles for uklare på om solcelleanlegg er søknadspliktige 

etter plan og bygningsloven.

- ”Meldepliktig hvis anlegget utgjør en vesentlig fasadeendring…”

- ”Fritatt for søknadsplikt så lenge det er montert på flatt tak og er usynlig for 

naboer…”

Valg av leverandør og andre utfordringer



• Nye prismodeller, variabel nettleie over døgnet for å unngå høye effekttopper 

som krever store investeringer i et allerede belastet kraftnett.

• I forbindelse med installasjon av AMS målere er det sannsynlig med 

differensiert nettleie også for vanlige forbrukere fra 2021 (NVE, 2017).

• Høyere nettleie på dagtid (når solcellene produserer mest) og evt. høyere 

kraftpris vil være positivt for lønnsomheten til en solcelleinvestering.

• Mest lønnsomt å bruke mest mulig av den strømmen en produserer selv 

framfor batteripakker/ eksport til nettet.

• Anlegg bør dimensjoneres slik at produksjonen er mest mulig i fase med 

faktisk bruksprofil.

• Offentlige virksomheter med langtidshorisont knyttet til avkastning, samt 

næringsbygg (spesielt med kjølebehov) er godt egnet for solcelleanlegg. 

Framtidsutsikter og anbefalinger



Årlig energibalanse uten kjølebehov



Årlig energibalanse med kjølebehov



• Optimalisering av energiflyten ifm en tørre områdeutbygging og ny energisentral 

(fv+fk). Samspill mellom termisk energilagring, solkraft med tracking og hydrogen.

• Øysamfunn med begrenset kapasitet på landkabel vil ifm med ny industrietablering 

se på muligheten for egenprodusert kraft fra vind og sol, samt lagring av 

overskudd i batterier/ vha hydrogen.

• Hytteprosjekt hvor ny nettilknytning vil koste 1 mill. vil se på muligheten                   

for energioptimalisering og egenproduksjon fra solcelleanlegg.

Prosjekter på gang innen solenergi



The world’s most influential companies, committed to 100% renewable power.

RE100

http://www.there100.org/ubs
http://there100.org/microsoft
http://there100.org/johnson-johnson
http://www.there100.org/general-motors
http://there100.org/carlsberg-group
http://www.there100.org/bt
http://there100.org/adobe
http://www.there100.org/ikea
https://youtu.be/s2rPKntLn6k


Fra presentasjon av Thina Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil, Nordea, under  Energirikekonferansen 2017

Finansbransjen vil prise inn klimarisiko



Bedrifter som har sett hva fremtiden bringer,

de som tar og ikke minst viser miljøansvar,

vil være blant vinnerne både hos egne 

ansatte, hos aksjonærene og hos kundene.



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?

www.eta.no

www.facebook.com/etaenergi

www.linkedin.com/company/eta-energi-as

http://www.eta.no/
http://www.facebook.com/etaenergi
http://www.linkedin.com/company/eta-energi-as

