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Om COME RES prosjektet 
COME RES er et prosjekt støttet av Horisont 2020 som har som mål å øke kunnskapen som behøves 
for å fremme utviklingen og støtte implementeringen av rammeverk som legger til rette for etablering av 
lokale, fornybare energisamfunn. Prosjektet fokuserer på utvalgte regioner i Belgia, Italia, Latvia, 
Nederland, Norge, Polen, Portugal, Tyskland og Spania som har potensiale til å utvikle lokale 
energisamfunn og modellregioner som allerede har lang erfaring med lokale energisamfunn. COME 
RES setter søkelys på flere ulike teknologier, som solceller, vind, vannkraft, batterilagring og integrerte 
løsninger. Prosjektet koordineres av Environmental Policy Research Centre (FFU), Freie Universität 
Berlin (FUB) med 16 Europeiske partnerorganisasjoner i konsortiet.  

Om den norske referansegruppen 
Nasjonale referansegrupper er etablert i alle COME RES partnerlandene for å fasilitere uformelle 
arenaer for dialog knyttet til forskningsfunn og prosjektresultater samt kunnskapsutveksling og 
diskusjoner rundt muligheter og utfordringer for relevante stakeholders. Den norske referansegruppen 
er koordinert av CICERO Senter for klimaforskning i samarbeid med NVE Norges Vassdrag og 
Energidirektorat.  

 
Referat fra referansegruppemøtet 
Møtet var det tredje og siste møtet i den norske referansegruppen i COME RES prosjektet og fant sted 
i CICEROs lokaler i Forskningsparken 12:30-15:00 16.11.2022. Det var lagt opp til mulighet for digital 
og fysisk tilstedeværelse. Tre av referansegruppemedlemmene deltok fysisk og fem digitalt. I tillegg var 
Karina Standal, Hege Fantoft Andreassen, Merethe Dotterud Leiren og Nora Ytreberg fra CICERO, samt 
Ingvill sjøvold Nilsen fra NVE og Hanne Sæle fra SINTEF Energi tilstede. Det ble sendt ut 3 påminnelser 
i forkant av møtet. Dessverre opplevde vi også tekniske utfordringer og to påmeldte til møtet digitalt fikk 
ikke logget seg på. Selv om antall deltagere var mindre enn håpet var det dessverre ikke mulig å utsette 
møtet ettersom COME RES prosjektet er i avslutningsfasen. Møtet var delt inn i to sesjoner med 
presentasjoner og påfølgende spørsmål og diskusjonsrunder. Møtet ble avsluttet med mingling og 
småmat for de som var fysisk tilstede. 

 
 
Første del 
Velkommen og kort oppsummering av COME RES prosjektet ved prosjektleder Karina Standal, 
seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning 

Standal presenterte hovedaktiviteter og hovedfunn i prosjektet. Møtet er det siste med den nasjonale 
referansegruppen. Data fra spørreundersøkelse og intervjuer viser at det er klare forventninger til 
hvordan et fornybart energisamfunn kan bidra inn i energiomstilling i Norge: smart kraftsystem i 
omstillingen, økt produksjon av fornybar, redusere miljømessige og økonomiske, øke folks aksept for 
omstillingen, flertallet av var uenig i at myndighetenes fokus burde være på store fornybare 
energisystemer. Standal viste til eksempler på fornybare energisamfunn med energiproduksjon og 
lagring i grisgrendte strøk og i borettslag og muligheter for økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler 
for medlemmer og lokalsamfunn. 
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«Modeller» som anses som spesielt relevante er sol, lagring og hybride systemer.  Dataene fra 
spørreundersøkelsen fremhever også bygningsmasse, lagring, fleksibilitetstjenester og kraftproduksjon 
som viktige områder for fornybare energisamfunn i Norge. Videre viser dataene at grasrotaktører som 
nabolag, velforeninger, borettslag, samt bønder og lokale er relevante. Til forskjell fra andre land blir 
nettselskaper nevnt som viktige aktører i fornybare energisamfunn, noe som ikke er i tråd med 
definisjonen i Direktivet, og energisamvirker blir ikke trukket fram i Norge. 

De største hindringene er reguleringer som begrenser deling og salg av egenprodusert strøm, samt 
manglende politisk vilje. 

Tiltak som fremheves i undersøkelsene til prosjektet er reguleringer som definerer rettigheter for 
fornybare energisamfunn (produsere og forsyne nett), reguleringer som tillater deling av egenprodusert 
strøm, politiske forpliktelser for langsiktige rammevilkår, politiske kvantifiserbare mål om å øke andel 
fornybare energisamfunn eller fornybar energi, tilgang på adekvat informasjon. 

Oppfatninger rundt støttesystemer: for lokale myndigheter nevnes politiske målsetninger om fornybare 
energisamfunn, økonomiske støtteordninger for grasrotaktører, samt å ta en entreprenør-rolle for å 
legge til rette for samarbeid mellom relevante aktører. Hva trenger kommuner for å ta den rollen? 

Standal viste også til et funn fra prosjektet som viser to polariserte narrativer i diskusjonene: (1) Den 
ene forsvarer dagens markedsbaserte og sikre kraftsystem. Det er kostnadseffektivt, og de optimale 
teknologiene er vannkraft og vindkraft. Det er en sterk grad av regulering. Det kommer også innbyggere 
til gode da det er en stor del offentlig eierskap. (2) Den andre diskursen handler om et smartere 
kraftsystem, hvor private og grasrotaktører tar en mer aktiv rolle, hvor de kan møte lokale behov bedre. 
Slike modeller kan gi flere arbeidsplasser, da de er viktige for ulike næringer. Det gir også et større 
eierskap og gjør at folk tar mer aktive roller. 

Barrierer og muligheter for at nettselskap skal kunne legge til rette for lokale løsninger ved 
Hanne Sæle, CINELDI/SINTEF Energi 

Sæle presentasjon bygget på intervjuer med nettselskaper. Sæle påpekte at det er en betydelig 
etterspørsel etter økt effekt i kraftsystemet, som er knyttet til det grønne skiftet. Også industrialiseringen 
vi ser er effektkrevende. Det er et behov for å ta ut mer effekt samtidig som at kraftnett bygges. Hva er 
det som hindrer å ta i bruk muligheter som fleksibilitet i kraftsystemet? Dette er fokuset i 
mulighetsstudien om bruk av fleksibilitet i nettselskap (rapport ved CINELDI og Energi Norge). 

Utgangspunktet var ulike måter for å bruke nettselskaper som foreslås i en CEER-rapport. Sju intervjuer 
av nettselskaper (geografisk spredt, små og store) er gjennomført.  

Fleksibilitet defineres som evne og vilje til å gjøre en endring, om det gjelder produksjon eller 
forbruksmønster. Det kan gjøres på individuelt eller aggregert nivå. Endringen gjøres på grunn av et 
eksternt signal, at man blir bedt om å endre noe. Klassifisering er i produksjon, forbruk (f.eks. flyttbart i 
tid, koble ut strøm og tar den igjen senere) og energilager (elektrisk som batteri i garasjen/nettet eller 
mobilt lager som en elbil, termisk). For å muliggjøre dette trengs et insentiv, som går på 
nettkomponenter, IKT-systemer, rammebetingelser (nett-tariffer, regelbasert tilgang, tilknytningsavtaler, 
markedsbasert tilgang) eller aggregatorer.  

I utgangspunktet må noen ha et behov for fleksibiliteten. Utgangspunktet er at nettselskapet har behov 
for dette. Nettkunder med potensiell fleksibilitet kan bidra. I verdikjeden er forretningsmodeller og aktører 
som kan realisere og aktivere fleksibilitet. Vi er vant til å legge en kabel. Her må man lage et opplegg, 



 

4 
 

COME RES 3. Referansegruppemøte I Norge 16.11.2022 

hvor man får fleksibiliteten når man trenger den og må vite at den blir levert.  

Et viktig spørsmål er hvor raskt kan fleksible ressurser responderer? Får man en rebounding effekt 
etterpå slik at nye problemer skapes. En varmtvannstank som kobles av nettet må ha ekstra energi, når 
den kobles på igjen for å varme opp igjen vannet. Det er ikke en fleksibel ressurs til ett formal, men 
hvordan ulike passer sammen.  

Det er fysiske og geografiske barrierer. Når det er et begrenset antall fleksible ressurser tilgjengelig, så 
er det ikke sikkert at den kapasiteten er der den trengs. Nettselskaper mangler også kunnskap om hva 
som er faktisk kapasitet i nettet (sanntidsinformasjon). Det er også mangel på verktøy for å planlegge 
nettet med hensyn til fleksibilitet. Nettselskap ønsker en aktør å forholde seg til. Barrierer gjelder både 
kompetanse og kultur. Nettselskapene må lære å stole på fleksibiliteten og vite at den er der. Nettet 
planlegges for en levetid på 70 år, men så lange avtaler kan man ikke ha for fleksibilitet. Ulike insentiver 
må til for at dette skal bli lønnsomt. Modenhet på kundesiden gjelder blant annet at forbrukere ikke har 
en forståelse av å måtte være fleksibel. Det er også uklart hva kunden forventer å få betalt for fleksibilitet 
og hva nettselskapet er villig til å betale.  

Ulike typer forbruk gjelder transport spesielt, i en viss grad bygg (der er det styringssystemer allerede), 
mikronett og lokale energisamfunn kommer etter hvert på litt lengre sikt. Det er en forventning til at det 
blir en fornybar ressurs, men noen barrierer må lukkes unna.  

Studien viser at det er et økende fokus på fleksibilitet som kan bidra til utsettelse av nettinvesteringer, 
bidra til raskere tilknytning av nytt forbruk mens nytt nett bygges.  

 
Gjennomføring og planer for lokale energiløsninger i Lohøgda borettslag ved Terje Holmen  

Holmen forteller om hva de har gjort på Lohøgda (et av Norges største borettslag) og hva de har håp 
om å gjøre framover. Det startet med renovasjonsplaner for badene. De bestemte i 2017 å lage en felles 
varmtvannsbereder i kjelleren. Styret begynte å diskutere flere måter å hente energi på. Solkraft ble 
vedtatt i 2019 med prøvetak som nå er montert. For beboerne var det like mye miljøaspektet som det 
økonomiske aspektet som var viktig. Mange av de eldre følte at nå var de også med på å bidra. Soltaket 
kom opp høsten 2021. I mars/april så de at dette var bra økonomisk. De fikk godkjenning av beboerne 
til å fortsette med sol i 2021. De hadde fått informasjon om hydrogenlagring og vurderer dette nå. De 
følte at det ikke var nok økonomi i å sende egenprodusert strøm ut på nettet. Ved å lagre det i hydrogen 
kunne de styre mer selv. De vil både produsere og bruke hydrogen. I dag brukes varmtvannsberedere 
som lagring. De håper på nye regler (for i dag får de ikke lov til å ha mer enn det taket de har i dag med 
solenergi) og på å få med seg nettselskapet, Elvia, slik at energi som går til forbrukerne ikke trenger å 
gå ut på nettet, men direkte til beboerne (ved fellesmåling). De må forsøke å fordele gevinsten på alle. 
Bedre lagringsmulighet på vinteren med hydrogen for å kompensere at sola ikke er tilstede, hadde vært 
bra. Det er et engasjert borettslag, som kan gå foran som et eksempel til etterfølgelse. Terje har besøkt 
ulike borettslag for å fortelle om prosjektet og de er profilerte på kommunen sine nettsider og det kommer 
en sak i Teknisk Ukeblad. Men borettslaget vil uansett ikke klare å produsere nok strøm til å dekke hele 
forbruket i borettslaget, men om man kan redusere presset for over 700 enheter, så vil det være bra. 
Det er snakk om 17 tak.  

Presentasjonene ble etterfulgt av en spørsmåls og diskusjonsrunde. Her ble forskjellige aspekter rundt 
reguleringer og behovet for 3.parts aktører i fleksibilitetsmarkedet tatt opp. Også aspekter knyttet til 
sosial aksept rundt hydrogen ble diskutert. Her finnes det gode tekniske løsninger og prosjekter fra blant 
annet Sverige (i tilknytning til en barnehage). 
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Del 2 
Kartlegging av folks perspektiver på energi på Utsira ved Beatrice Rossebø Danielsen, arkitekt 
og stedsutvikler Byantropologene 

Byantropologene jobber med ulike innbyggerinvolveringsprosjekter som for eksempel Utsira 
(øykommune med ca. 200 innbyggere med sjøkabel til land). Formålet med prosjektet er å synliggjøre 
holdninger med tanke på NVE-søknad om utbygging av vindkraft på land. Fokuset var ikke på vindkraft 
til havs i denne undersøkelsen. Kraftsystemet er enormt viktig og helt grunnleggende for alt i samfunnet. 
De har snakket med folk om hva dette betyr. Det er enormt viktig for stedsutvikling.  

De hadde stand på den lokale Jokeren med boller og kaffe og spurte folk om hva de tenkte om Utsira 
sin framtid, hvilke utfordringer de opplevde i samfunnet i dag og hva de synes om vindturbinene. Målet 
er å finne ut om det er noe som kunne bøtelegges når det gjelder utfordringer i dag. De hadde også et 
verksted med barne- og ungdomsskolen. De hadde deltakende observasjon på strikkekafe for å forstå 
litt mer om samfunnsdynamikken.  

Hva tenker sirabuer om et Utsira i endring? De største bekymringene var knyttet til folketall og fremtiden. 
Et ønske om flere arbeidsplasser kom til uttrykk. Hva skulle erstatte det gamle fiskersamfunnet?  

Utsira har en ambisjon om å være et nullutslippssamfunn. Dette var veldig abstrakt for folk. De var 
opptatte av at ressursene må utnyttes bra. Vindkraft var et konkret prosjekt å forholde seg til, 
håndgripelig. Det var viktig å ha energiforsyningen og ikke bli en byrde. Det er viktig for å opprettholde 
kommunestatusen – uten den forsvinner skolen.  

Det var ulike bekymringer, mye på det visuelle og hva konsekvensene av det ville være når man går fra 
noen få til mange Eksempler på utsagn: Det er fornybar energis om er viktigst – det er viktigere enn at 
man kan se vindturbinene. Det er mye bedre enn olje! Det verste er egentlig de nedlatende holdningene 
overfor de som bor her og kommunestyret – hvordan kan dere være så dumme og la dette skje? Nå 
preges debatten av voldsomme ord. Skoleelevene, som skal vokse opp i dette, ga til uttrykk for noe av 
det samme som det voksne.  Solvind ble sett som et viktig bidrag til samfunnet.  

 

CLIMATE BEST og overføring av lokale energimodeller fra Norge til Slovakia ved Erik Eid Hohle, 
daglig leder Energigården 

Prosjektet handler om å lære opp og formidle kunnskap til Slovakia etter Energigården som modell, en 
stiftelse som vil promotere besteløsninger and spre kunnskap. Prosjektet er finansiert med EØS-midler. 
Et viktig mål er å overføre kunnskap om lokal produksjon og bruk av fornybar energi. Slovakia har en 
annen miks mellom varme og kraft enn Norge. Bioenergi står for ca. 60% av den fornybare energien. 
Varme i sluttbruk dominerer når det gjelder bioenergi både i Norge og i verden. Slovakia har mye å lære 
oss i Norge, for eksempel når det gjelder systemer for energifleksibel oppvarming, vannbåren varme i 
sentral-, nær- og fjernvarmeanlegg. BIOCLIMATIC Park i Rajec, Slovakia, har en opplærings- og 
demonstrasjonspark for fornybar energi og vannhusholdning. En vindturbin henter opp vann for å frukt 
og bær, noe som har vært avgjørende i løpet av den tørre sommeren som har vært. Et område i 
Karpatene har betydelig skade av granbarkebille. Dette ødelagte materialet brukes til varme. BIOPEL 
pelletsfabrikk forsyner Zilina-regionen, nord i Slovakia. Pellets er hovedkilde når det gjelder sluttbruken.  

Viktige tema er hvordan få en mer effektiv logistikk (fra stubbe til varme rom), kombinasjonen biovarme 
og solenergi, hvordan et senter kan brukes til undervisning og opplæring. 
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Aktørene som Energigården formidler kunnskap fra kommuner, landbruksnæringen, energiverk, 
avfallsverk, biobrensel- og biovarme-leerandrører og -kunder.  

Presentasjonene ble etterfulgt av en spørsmåls og diskusjonsrunde. Her ble forskjellige aspekter rundt 
valg av energibærere for fornybare energisamfunn og biomangfold tatt opp. Videre ble det diskutert 
hvordan norske myndigheters satsning på havvind påvirker sosial aksept for vindkraft og fornybare 
energisamfunn som det på Utsira. Det ble også tatt opp hvordan det norske regelverket er omfattende 
enn Slovakia når det gjelder kraftproduksjon. Markedsøkonomien passer ikke så godt til basalgoder 
som mat og energi. Det krever andre styringsmodeller for sluttbrukeren av energi enn det vi har i dag. 
Noe av det vi forsøker å se på der nede er å se på tilskuddsordninger for økt produksjon av energi, men 
også sparing. I Norge bør vi se mer på elkraftsparing enn vi gjør. 

Avsluttende diskusjoner og mingling 

Møtet ble avsluttet med en kort diskusjon rundt hva som er sannsynlige modeller for fornybare 
energisamfunn i Norge og hva som er status i dag for beslutningstakeres vilje, interesse og kunnskap 
til tilrettelegging for fornybare energisamfunn. Statkraft presenterte kort et av sine prosjekter på 
industriklynge, Tofte energihub. For slike modeller er det viktig med muligheter for nettoavregning på 
produksjon og forbruk. Det er ikke alltid tilfelle når man har et industriområde. Man kan se på muligheten 
til å slå sammen bruks- og gårdsnummer. Også kapasitetsgrensen på 500kwh som er foreslått i RMEs 
forslag til nye reguleringer for deling av egenprodusert strøm innen samme eiendom ble kommentert. 
Den legger til rette for borettslag, men ikke næringsutvikling. 

Videre ble det diskutert at det er ikke noe marked for kjøp av fleksibilitet hos netteier. Det kan bli et 
behov for dette i framtiden. Å få til en helhetlig ordning for netteiere kan gjøre at man kan tilby fleksibilitet. 
Det er vanskelig å gjøre det uten å se at det er en inntektskilde på dette. Da Lohøgda vurderte 
batterilagring av egenprodusert strøm så var det ikke nok til å jevne ut forbruket som er et stort behov i 
Norge. Vi måtte ha noen salgsmuligheter for eksempel til netteier. Det er stor forskjell på ulike 
nettselskaper når det gjelder å inngå samarbeid.  

Møtet ble avsluttet med mingling og småmat. 



Av: Karina Standal, Hege Fantoft Andreassen, Merethe Dotterud Leiren og Nora Ytreberg Sted: CICERO, Oslo, Zoom 16.11.2022

COME RES
3. Referansegruppemøte

Fornybare energisamfunn som pådriver for å øke andelen fornybare 
energikilder i elektrisitetssektoren: Hvordan koble langsiktige
visjoner med kortsiktige handlinger?
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Agenda for møtet (1. halvdel)

Tid Program

12:30 Velkommen og kort oppsummering av COME RES prosjektet/ prosjektleder Karina Standal, 
seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning

12:50 Barrierer og muligheter for at nettselskap skal kunne legge til rette for lokale løsninger / 
Hanne Sæle,  CINELDI/SINTEF Energi

13:05 Gjennomføring og planer for lokale energiløsninger i Lohøgdas borettslag / Terje Holmen 

13:20 Kort spørsmålsrunde

13:25 Pause
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Agenda for møtet (2. halvdel)
Tid Program

13:30 Kartlegging av folks perspektiver på energi på Utsira / Beatrice Rossebø Danielsen, arkitekt og 
stedsutvikler Byantropologene

13:45 CLIMATE BEST og overføring av lokale energimodeller fra Norge til Slovakia / Erik Eid Hohle, 
daglig leder Energigården

14:00 Kort spørsmålsrunde

14:05

Diskusjonsrunde
• hva er/blir modellene for fornybare energisamfunn i Norge?
• hva er status i dag for beslutningstakeres vilje, interesse og kunnskap til tilrettelegging for 

fornybare energisamfunn?

14:30 Mingling og småmat
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Hva:
• Kunnskap om rammevilkår, drivere og barrierer for fornybare 

energisamfunn 
• Kunnskapsutveksling gjennom stakeholder dialog
• Foreslå nye forretningsmodeller, regionale planer og politiske anbefalinger 

for fornybare energisamfunn
• Støtte harmonisering og implementering av EUs reviderte fornybardirektiv 

(RED II) 

Hvem og hvor:
• 16 partnere in Tyskland (ledet av Freie University of Berlin), Belgia, Italia, 

Latvia, Nederland, Norge, Polen, Portugal og Spania
• 8 nasjonale referansegrupper

Hvordan:
• Kartlegging av rammevilkår
• Dybdeintervjuer og spørreundersøkelse
• Møter og workshops med referansegruppen og andre stakeholders  2020-

2022

COME RES prosjektet og metode
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Hva er et fornybart
energisamfunn?
• Definert i fornybardirektivet 

(RED II) og 
Elmarkedsdirektivet
(REC/CEC)

• Mangfold av lokale 
energiløsninger

• Lokale aktører tar rollen 
som energiprodusenter 

• Grasrot-drevet omstilling 

COME RES har utgangspunkt i RED II

Et lokalt energisamfunn er definert som en juridisk 
enhet med åpen deltagelse, hvor kontroll er jevnt 
fordelt på aksjonærer eller medlemmer som har 
lokal tilknytning til der energisamfunnet er

Aksjonærer og medlemmer kan være innbyggere, 
små eller mellomstore bedrifter og kommuner

Hovedformålet skal være miljømessige, sosiale 
eller økonomiske gevinster til 
aksjonærer/medlemmer eller lokalsamfunnet (ikke 
kommersiell virksomhet for ren profitt)
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Kick-off
referansegruppemøte

14.01.2021
Tematisk workshop

02.06.2021

Fokusgruppe intervjuer 
WP2

Oktober – november 
2021

Referansegruppemøte 
2

26.01.2022

Spørreundersøkelse 
WP3

April – mai 2022

Tematisk workshop 2
21.09.2022

Policy roundtable 
(NVE/RME/Enova/OED)

24.10.2022

Siste 
referansegruppemøte

16.11.2022
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Forventninger til fornybare energisamfunn i energiomstillingen

Kvalitative data viser at økonomiske, 
miljømessige og sosiale fordeler lokalt 
er drivere for fornybare energisamfunn

Hovedfokus:

Fleksibelt og smart 
kraftsystem i 
omstillingen

Økt produksjon av 
fornybar (utfasing av 

fossilt)  

Redusere 
miljømessige og 

økonomiske 
kostnader ved 

oppgradering av 
kraftforsyning

Øke folks aksept for 
energiomstillingen

Flertallet var uenig i 
at myndighetenes 

fokus burde være på 
store fornybare 
energisystemer

Foto: Tveitaskaret småkraft, etter tillatelse fra Småkraft AS
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Energiproduksjon og 
lagring i griskgrendte
strøk

• Utvikling av egenproduksjon, 
mikronett, lagring og 
fleksibilitetstjenester

• Lokale innbyggere blir 
aksjonærer

• Skape attraktive lokalsamfunn 
(‘grønn’ identitet, nye 
arbeidsplasser og næringer

• Sikre bedre offentlige tjenester
• Oppfylle politiske klima og 

energitiltak/ambisjoner
 Betinger samarbeidspartnere,    

økonomisk støtte og dispensasjon 
eller endring av regelverk i flere 
tilfeller

2 eksempler på lokale fordeler som drivere for fornybare energisamfunn

Energiproduksjon og lagring i
borettslag

• Kombinasjoner av lokale løsninger 
innen sol, lagring, varme og EL 
transport 

• Senker kostnader for beboerne og 
gir gode tjenester (f.eks. EL- bil 
lading)

 Betinger endringer i regelverk for 
deling av strøm og tilpassede 
støtteordninger for informasjon og 
økonomi
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• ‘Alle’ teknologier relevant - sol, lagring og 
hybride systemer 

• Bygningsmasse, lagring/fleksibilitetstjenester 
og kraftproduksjon

• ‘Grasrot’ aktører - nabolag, velforeninger og 
borettslag, samt bønder og lokale 
myndigheter (inkl. offentlig eid kraftselskap)

• Til forskjell fra de andre Europeiske landene 
trekkes nettselskap frem som mer relevante, 
mens energikooperativer sees som mindre 
relevante

‘Modeller’ som anses relevante for fornybare energisamfunn
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Hva anses som de største hindringene for fornybare energisamfunn?

Foto: Fakken vindpark, Karina Standal

Kvalitative data støtter opp om 
kvantitative funn, men viser også til 

manglende informasjon, skepsis mot 
‘delingsmodeller’ og beslutningsbarrierer

Hovedbarrierer:

Reguleringer som 
begrenser deling 
av egenprodusert 

strøm

Reguleringer som 
begrenser salg av 

egenprodusert 
strøm til nett

Manglende politisk 
fokus nasjonalt og 

lokalt

Manglende 
bevissthet om slike 

modeller

Manglende
økonomiske 

intensiver eller 
støtteordninger
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Oppfatninger om relevante tiltak for fornybare energisamfunn

Funnene sammenfaller med de andre Europeiske landene, men 
de vektlegger kapasitetsstøtte til lokale myndigheter og 

deltagelse av lavinntekts- og sårbare husholdninger mye høyere

Hovedtiltak:
Reguleringer som definerer 

rettigheter for fornybare 
energisamfunn (produsere 

og forsyne nett)

Reguleringer som tillater 
deling av egenprodusert 

strøm
Politiske forpliktelser for 
langsiktige rammevilkår

Politiske kvantifiserbare mål 
om å øke andel fornybare 

energisamfunn eller fornybar 
energi

Tilgang på adekvat
informasjon
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Oppfatninger rundt støtteordninger for fornybare energisamfunn

For lokale myndigheter nevnes politiske målsetninger om fornybare 
energisamfunn, økonomiske støtteordninger for grasrotaktører (i tråd med 

REDII) samt å ta en ‘entreprenør’ rolle gjennom å fasilitere samarbeid 
mellom relevante aktører 

Hovedfokus:

Reduksjon av 
regulatoriske og 

byråkratiske hindre
Tilgang til systematisk 

læring fra piloter
Støtte fra lokale eller

nasjonale myndigheter
til kapasitetsutvikling

Nasjonale eller lokale 
tilskuddsordninger

Feed-in tariff eller
grønne

sertifikatordninger



• Dagens system er kostnadseffektivt og 
energisikkert og bør i størst mulig grad 
videreføres

• De optimale teknologiene er vannkraft og vind, 
lite behov for diversifisering 

• Markedskrefter sørger for optimalisering + sterk 
grad av regulering

• Rettferdig pris og fordeling av kostnader
• Høy grad av offentlig eierskap gir fordeling av 

utbytte
• Nye og desentraliserte løsninger er tillatt under 

visse betingelser 
• Skepsis til aktører som utfordrer dagens 

system

14

• Lokale energisamfunn for lokale behov 
(energisikkerhet, fleksibilitet, næringsvirksomhet)

• Lokal forankring øker sosial aksept og gir fordeler til 
lokalsamfunnet (miljø, arbeidsplasser, tjenester, 
reduserte kostnader)

• Behov for å satse på nye grønne arbeidsplasser i 
omstillingen (slike modeller er viktig for flere sektorer)

• Mer inkluderende omstilling hvor lav-
inntektshusholdninger, kvinner m.fl. har eierskap og 
aktive roller

• Det eksisterende kraftsystemet er utdatert og klarer 
ikke håndtere nye kriser

To narrativer i diskusjonene …

Det sikre og markedsbaserte kraftsystemet Et smart energisystem hvor private og grasrot 
aktører tar nye roller innenfor produksjon og 
forsyning
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• Klimatilpasning og energisikkerhet i kriser
• Lokale sosiale, miljømessige og økonomiske 

fordeler
• Hindre ‘utvanning’ av dagens fordeler (offentlig 

eierskap, energisikkerhet, pris)
• Kobling til politiske målsetninger/støtteordninger
• Dagens modell for avgiftsfritak
• Tillit til dagens reguleringer og politiske planer

Noen viktige spørsmål knyttet til fornybare energisamfunn fremover
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• D2.1 Conditions for RECs

• D2.2 Potential for RECs

• D2.3 Drivers and barriers for RECs

• D4.2 Novel financing instrumenst for RECs

• D5.3 REC best practice cases

• D7.1 Enabling framework and support schemes

(RED II implementation progress)

Nyttige studier i COME RES
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Fredag 18. November 12-15, møterom 
Lyng, Forskningsparken i Oslo
For påmeldingslenke send epost til 
karina.standal@cicero.oslo.no

Forskningsworkshop på 
lokale energiløsninger og 
energisamfunn

Tidspunkt Workshop: forskning på lokale energiløsninger 
og energisamfunn i Norge

12:00-12:20 Ønsker velkommen og kort introrunde
12:20 – 12:35 Presentasjon av Smart Senja prosjektet –

forskningstilnærminger og hvordan lokale 
løsninger kan løse lokale behov i distrikts-Norge
/UiT

12:35 – 12:50 Drivkraft prosjektet – forskningstilnærminger til 
lokale løsninger, kommuneplanlegging og 
inkludering av innbyggere/ UiT

12:50 – 13:05 Solceller i borettslag– Barrierer for produksjon av 
strøm i borettslag /FNI

13:05 – 13:15 Kort spørsmålsrunde
13:15 – 13:30 Pause
13:30 – 13:45 COME RES prosjektet - rammevilkår, drivere og 

barrierer for lokale energisamfunn– forskningsfunn 
fra kartlegging, intervjuer og survey /CICERO

13:45 – 14:00 FINE prosjektet - aspekter ved integrasjon av 
lokale energisamfunn i det norske elektriske 
distribusjonsnettsystemet /SINTEF 
Energi/CINELDI

14:00– 14:10 Kort spørsmålsrunde
14:10 – 14:55 Diskusjon
14:55 – 15:00 Kort avslutning
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Bli kjent med COME RES
url: come-res.eu
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Takk for oss!
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PARTNERS
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Karina Standal og Hege Fantoft Andreassen

karina.standal@cicero.oslo.no, hege.fantoft.andreassen@cicero.oslo.no

FOLLOW
E info@come-res.eu Twitter @comeres_eu
W www.come-res.eu

CONTACT

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No. 953040. The sole responsibility for the content of this document 
lies with the COME RES project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

mailto:karina.standal@cicero.oslo.no
mailto:hege.fantoft.andreassen@cicero.oslo.no


Mulighetsstudie fleksibilitet
COME RES Referansegruppemøte, 2022-11-16
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https://www.energinorge.no/publikasjoner/rapport/2021/mulighetsstudie-bruk-av-fleksibilitet-i-nettselskap/


Om intervjustudien
• Basert på "CEER Paper on DSO Procedures of Procurement of Flexibility"

• Dybdeintervjuer gjennomført i løpet av mars/april 2021

• 7 nettselskaper
− dekker ca. 50% av norske sluttbrukere av elektrisitet

− små / mellomstore / store

− ett fra Nord-Norge, ett fra Nord-Vestlandet, tre fra Vestlandet, og to fra Østlandet

• 2-3 representanter fra ulike deler av virksomheten
− drift, planlegging, FoU, myndighetskontakt/rammevilkår, …

• Spørsmål
− Status for bruk av fleksibilitet

− Muligheter og barrierer for fleksibilitet i planlegging og drift

− Forventninger frem mot 2030/40

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/f65ef568-dd7b-4f8c-d182-b04fc1656e58

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/f65ef568-dd7b-4f8c-d182-b04fc1656e58


• Fleksibilitet er evne og vilje til modifisering av produksjons- og/eller 
forbruksmønster, på et individuelt eller aggregert nivå, ofte som en 
reaksjon på et eksternt signal, for å kunne tilby en tjeneste til 
kraftsystemet eller opprettholde stabil nettdrift (basert på [8]).

Hva er fleksibilitet?

CINELDI-rapport (2020) "Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett anno 2030-2040", 
H. Vefsnmo, T. Hermansen, G. Kjølle, K. Sand



Klassifisering av fleksible ressurser og 
muliggjørere/insentiver

Fleksibilitets-
ressurser

Muliggjørere
(virkemidler, 
mekanismer)

Fleksibilitets-
marked

Nettkomponenter 
og -forbindelser

Forbruk

Produksjon

Energilager Stasjonært

Mobilt

Tilknytningsavtaler
(med vilkår)

Nett-tariffer

Rammebetingelser

Aggregatorer 
(tredjeparter)

Regelbasert tilgang

Bilaterale avtalerMarkedsbasert 
tilgang

Flyttbart

Utkoplbart

Regulerbart

Strupbart

Implisitt
(effektbaserte/

tidsdifferensierte)

Eksplisitt 
(utkoplbar)

IKT-systemer (for 
aktiv nettdrift)

Fleksibilitets-
tiltak



Verdikjede for fleksibilitet

Nettkunder med 
potensiell 

fleksibilitet

Forretningsmodeller og aktører 
(aggregatorer, markedsplasser, …)

Realisering og aktivering 
av fleksibilitet

Verdikjede
Fleksibilitets-
tilbyder

Fleksibilitets-
kjøper

P

t

P

t

Nettselskap 
med behov for 

fleksibilitet

Fleksibilitets-
ressurser

Muliggjørere
(virkemidler, 
mekanismer)

Fleksibilitets-
marked

Nettkomponenter 
og -forbindelser

Forbruk

Produksjon

Energilager Stasjonært

Mobilt

Tilknytningsavtaler
(med vilkår)

Nett-tariffer

Rammebetingelser

Aggregatorer 
(tredjeparter)

Regelbasert tilgang

Bilaterale avtalerMarkedsbasert 
tilgang

Flyttbart

Utkoplbart

Regulerbart

Strupbart

Implisitt
(effektbaserte/

tidsdifferensierte)

Eksplisitt 
(utkoplbar)

IKT-systemer (for 
aktiv nettdrift)
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(kvantitativ)

Reference in CINELDI:
• M.Z. Degefa, I.B. Sperstad, H. Sæle: "Comprehensive classifications and characterizations of power system flexibility

resources", Electric Power System Research (Journal paper), 2021.

https://doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107022


Eksplisitt fleksibilitet: Systemtjenester

Seasonal balancing 

FCR

RR

Congestion management

Secondary 
voltage control

Tertiary voltage 
control

Mitigation of flicker

Loss 
reduction

Emergency power 

Black startRa
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p 
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n 
/ 
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du
ra
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Service duration
Milliseconds Seconds Minutes Hours Days

Milliseconds

Seconds

Minutes

Primary voltage 
control

Damping of 
oscillations
Phase balancing

FRR

Damping 
harmonics

FFR
FRT

Synthetic 
inertia

Power factor control
RM

Kilde: Comprehensive classifications and characterizations of power system flexibility resources, February 2021, 
Electric Power Systems Research, Merkebu Zenebe Degefa, Iver Bakken Sperstad, Hanne Sæle

Karakterisert ut fra responstid og varighet

TSO

DSO

DSO&TSO

Fargekode:

https://www.researchgate.net/publication/349370916_Comprehensive_classifications_and_characterizations_of_power_system_flexibility_resources


Barrierer knyttet til bruk av fleksibilitet

Nettkunder med 
potensiell 

fleksibilitet

Forretningsmodeller og aktører 
(aggregatorer, markedsplasser, …)

Realisering og aktivering 
av fleksibilitet

Verdikjede
Fleksibilitets-
tilbyder

Fleksibilitets-
kjøper

P

t

P

t

Nettselskap 
med behov for 

fleksibilitet

Regulatoriske barrierer

Modenhet på 
nettselskap-siden:
-Kompetanse
-Kultur / arbeidsprosesser

IKT-systemer
Modenhet på 
kundesiden

Manglende aktører (aggregatorer)

Fysiske/geografiske barrierer



Fleksibilitet
Forventninger fram mot 2030/2040

Sikre tilstrekkelig reservekapasitet 
i nettet ved utkobling av forbruk 

med alternative energibærere (for 
langvarige avbrudd)

Elektriske ferger, datasenter, 
elkjeler o.l.

Redusert forbruk hos større 
kunder –> effektutjevning og 

redusert topplast

Kjøpesenter, kjølelager, o.l.

Avhjelpe flaskehalser i 
transmisjonsnettet (TSO-

samarbeid)

Utkobling av forbruk

Håndtere spenningsproblemer i 
grisgrendte strøk 

(distribusjonsnett, lange radialer)

Elektriske batterier

Løse lokale spenningsproblemer 
(distribusjonsnett, pilotprosjekt)

Varmtvannsberedere 
(husholdninger)



Aktuelt på kort siktAllerede i bruk Aktuelt på lengre sikt 
(2030/2040)

Hybridskip (landstrøm)

Borettslag

Kommunale bygg

Datasentre

Eksisterende industriGartnerier

Oppdrettsanlegg/fiskeindustri

Hydrogenproduksjon

Mikronett / lokale 
energisamfunn

Offentlige ladepunkter 
/ ladestasjoner

Næringsbygg

Elbiler hos 
husholdninger

Fjernvarmesentral (med 
spissvarme- generator)

Flyplasser

El-ferger

Plusskunder med eget batteri

Elektrifisert 
tungtransport

Elbusser
Batteribanker

Aktuelle fleksibilitetsressurser for 
norske nettselskaper

Transport Bygg
Industri og 

næringsliv

Energilagring /

produksjon / annet

Fargekode:



Oppsummering

• Økende fokus på fleksibilitet
• Bidra til utsettelse av nettinvesteringer og bedre

utnyttelse av eksisterende nettkapasitet
• Bidra til raske tilknytning av nytt forbruk, mens nytt

nett bygges
• Bruk av fleksibilitet innebærer mer proaktiv nettdrift

• Nye forretningsmodeller for å ta i bruk fleksibilitet er
nødvendig

• Barrierer på ulike deler av verdikjeden for fleksibilitet
må løses



This work is funded by CINELDI - Centre for intelligent electricity distribution, an 8 year Research Centre under the 
FME-scheme (Centre for Environment-friendly Energy Research, 257626/E20). The authors gratefully acknowledge the 

financial support from the Research Council of Norway and the CINELDI partners.

www.cineldi.no

http://www.cineldi.no/
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INNBYGGERINVOLVERINGSPROSJEKT

HVA TENKER UTSIRA 
OM VINDKRAFT?

PÅ OPPDRAG FRA SOLVIND A/S



OM PROSJEKTET

FORMÅLET: 
SYNLIGGJØRE HOLDNINGER MED TANKE PÅ NVE SØKNAD OM UTBYGGING 

2020 - 2021

LEVERANSEN ER EN RAPPORT

Rapporten finnes på:
www.byantropologene.no/prosjekt-solvind 
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INNBYGGERINVOLVERINGSPROSJEKT

HVA TENKER 
UTSIRA 

OM VINDKRAFT?
Undersøkelser  utfør t  av 

Byantropologene ved Maiken Ri is  Ei ler tsen 
og Kystvær ved Beatr ice Rossebø Danielsen

på oppdrag fra Solvind Prosjekt  AS

Del 01
OM PROSJEKTET

Del 02
FUNN

Del 03
ANBEFALINGER



OM UTSIRA

KOMMUNE MED CIRKA 200 INNBYGGERE

SJØKABEL SOM FORBINDER TIL LAND

HYDROGENPROSJEKT

TO VINDMØLLER 



HVORFOR VAR DETTE INTERESSANT 
FOR OSS Å JOBBE MED?



INFORMASJON GJENNOMFØRING ANALYSE

FACEBOOKSIDE

?! !

DYBDEINTERVJUER

DELTAKENDE 
OBSERVASJON

STAND PÅ JOKEREN

?!
VERKSTEDER

!!

AVTALE INTERVJUER
OG VERKSTEDER

FORBEREDELSE

RAPPORT

OM PROSESSEN



ÅPEN STAND PÅ JOKEREN



DYBDEINTERVJUER



VERKSTED MED BARNE OG UNGDOMSSKOLEN



DELTAKENDE OBSERVASJON



HVA TENKER SIRABUER OM ...

ET UTSIRA I ENDRING?

NULL-UTSLIPPSSAMFUNN?

DE EKSISTERENDE VINDTURBINENE?

VINDKRAFTUTBYGGING PÅ UTSIRA?

VINDKRAFT, KLIMA OG MILJØ?

VINDKRAFTDEBATTEN?

SOLVIND?

HVA KAN SOLVIND GI TILBAKE?

SKOLEELEVENE OM VINDKRAFT OG UTSIRAS FREMTID?



... ET UTSIRA I ENDRING?

BEKYMRET FOR FREMTIDEN

FOLKETALLET

FLERE OG VARIERTE ARBEIDSPLASSER! 

TIDLIGERE IDENTITET SOM FISKERISAMFUNN, HVA ER ERSTATNINGEN?

“Utsira må bestemme 
seg for hva det skal være: 
landskap eller energi?”

“Skal det være et 
pensjonistsamfunn eller et 
levende samfunn?” 

“Vi sier ja til alt og er 
positive til alt, og det er fordi 
grunnfundamentet til samfunnet, 
fisket, er borte, og at man nå 
prøver å erstatte det.” 



... Å VÆRE ET NULL-UTSLIPSSAMFUNN?

UTNYTTE RESSURSENE BRA

VINDKRAFT ET KONKRET PROSJEKT

VIKTIG FOR Å OPPRETTHOLDE KOMMUNESTATUSEN!

“Sirasamfunnets bidrag 
med grønn energi til 
storsamfunnet”.

“Vi er allerede 
bak i forhold til 
utviklingen.”

“flotte monumenter 
for grønn energi!”.



... DE EKSISTERENDE VINDTURBINENE?

POSITIVE

HYDROGENPROSJEKTET 

IDENTITETSMARKØRER

“Vi på Utsira er glade i 
vindmøllene våre. De har fin 
graffiti, det er ingen støy og vi har 
hatt en fin dialog med Solvind.” 

”Estetiske”

”Lilleputter”

”Lego

”Sjelefred”

”Pene”

”Vakre”



... VINDKRAFTUTBYGGING?

ULIKE MENINGER OG BEKYMRINGER 

DET VISUELLE

HVA ER KONSEKVENSENE?

“To-tre møller er helt 
greit, så lenge det går 
ann å tilpasse de til 
både folk og natur.”

“Vindmøller er et 
symbol på at noen vil 
investere i samfunnet.” 

 “Det visuelle vil være en stor 
forstyrrelse og ødelegge Utsiras 
fortrinn som en perle med 
kystheier, uberørt natur, høy 
himmel og uforstyrret horisont”.

“Utsira er alt for liten i landareal 
i forhold til nye turbiner. Jeg er 
bekymret for visualiteten, at de vil 
synes fra hele øya. Jeg tror det kan 
bli en skandale for ettertiden.”



... VINDKRAFT, KLIMA OG MILJØ?

MANGE SPØRSMÅL!

HVA ER KONSEKVENSENE?

OPPVEING
“Det er fornybar energi 
som er viktigst. Jeg synes 
bærekraft er viktigere enn at 
man kan se vindmøllene”.

“Man glemmer fort hva 
som er hovedpoenget: 
mer fornybart! Kraft er 
kraft”

“Det er mye bedre enn olje! Dessuten: 
alle vil bo med havutsikt, men vi kan 
ikke alle bygge i strandkanten. Men vi 
kan allikevel lett komme til havet og se 
utover det når man ønsker.”



... VINDKRAFTDEBATTEN?

POLARISERING

ØNSKER IKKE Å DELTA I DEBATTEN

FOLK GJERNE HAR ULIKE MENINGER. DE VEIER FOR OG IMOT, OG ENDER ET 
STED I MIDTEN MED MANGE SPØRSMÅL!

“Det verste er egentlig de nedlatende 
holdningene overfor de som bor her 
og kommunestyret. Det er litt sånn: 
hvordan kan dere være så dumme at 
dere lar dette skje, til og med støtter 
det?” 

“Nå preges debatten 
av voldsomme ord som 
monstermaster og foregår i 
kommentarfelt på facebook. 
Det er ingen arena for 
diskusjon og debatt.” 



HVA TENKER SKOLEELEVENE OM
VINDKRAFT OG UTSIRAS FREMTID?

”[Solceller] kan være på husene så 
vi trenger ikke bygge nytt, og tar 
ikke så mye plass, men har vi nok 
sol til å produsere nok energi til hele 
samfunnet, inkludert båten?”

“Vi har masse 
hav og vind”

“Da jeg var liten var jeg 
redd for vindmøller, det 
ser ut som svevende 
kniver i luften!”

“Blir vindmøllene gravd 
ned når de ikke kan 
brukes lengre?”

DE HAR MENINGER!

KUNNSKAPSNIVÅET OG ENGASJEMENTET VARIERER

DE VOKSNES MENINGER KOMMER TIL KJENNE



... SOLVINDS BIDRAG TIL SAMFUNNET?

SAMFUNNET SOM HELHET

EIERSKAP

“Kraften vi produserer 
burde brukes lokalt.”

”Vi kan godt ofre 
noe, men da må vi må 
ordentlig gevinst tilbake.”

“Det viktigste er at det 
kommer inntekter tilbake til 
kommunen.”



ANBEFALINGER

SAMARBEID OM EN HELHETLIG SAMFUNNS- OG STEDSUTVIKLING

LOKALE PREMISSER

VISUALISERING

FORMIDLING AV POSITIVE OG NEGATIVE KONSEKVENSER

SETTE UTSIRA PÅ KARTET

EIERSKAP OG MEDVIRKNINGSMULIGHETER



Beatrice Rossebø Danielsen
beatrice@byantropologene.no
93477176



CLIMATE BEST –prosjektet
Overføring av lokale energimodeller fra 
Norge til Slovakia

- Opplæring og kunnskapsformidling lokalt -
Energigården som modell

- Organisering av tilbydere av lokal,
fornybar energi – Bioreg Hadeland

- Hadeland som lokalt energisamfunn

Erik Eid Hohle 
Daglig leder
Energigården AS

COME RES Referansegruppemøte

16.november  2022



CLIMA BEST - Better CLIMA based on the 

BEST experiences

Kort om målsettinger og arbeidet i en 

innledende del av prosjektet.



CLIMATE BEST

Prosjektleder:

 Civic Association Ecoenergy

Rajec, Slovakia,

Prosjektdeltakere fra Norge:

 International Development Norway AS

Trondheim

 The Energy Farm International Foundation/ Energigården

Brandbu

Prosjektperiode: April 2022 - mars 2024



Viktig mål:

Overføre kunnskap om lokal produksjon og bruk 
av fornybar energi med vekt på varme - for 
avlastning av kraft til oppvarming og mest 
lønnsom bruk av fornybar energi

Utveksling av kunnskap om økonomiske og 
administrative virkemidler for økt bruk av 
klimavennlig, fornybar energi i landene inngår 
også, men vil først bli behandlet i andre prosjektår.



Energibruk i EU28 2021 

C. 60 % av den 
fornybare er bioenergi
når varme, kraft og 
transportenergi
summeres

Kilde:EUROSTAT



Slovakia

-Langt bedre systemer for energifleksibel

oppvarming enn Norge  - her har vi mye å

lære.

-Vannbåren varme i sentral-, nær- og

fjernvarmeanlegg

-Overgang fra fossil, importert energi til

fornybar, egenprodusert



BIOCLIMATIC Park –

Rajec, nord i Slovakia

Opplærings- og demonstarsjonspark for fornybar 

energi og vannhusholdning



BIOCLIMATIC PARK –
Åpningsarrangement september 2022



Befaring i Karpatene, nord i Slovakia

-Betydelig  skade av granbarkbillen etter 2000

-Bruk av det billeskadet virke til energiformål



BIOPEL – Pelletsfabrikk som forsyner Zilina-

regionen, nord i Slovakia med pelletsvarme

-Reduserer avhengigheten av dyr, usikker russergass

-Bidrar til lokal verdiskaping

-Sikrer lokal energitilførsel

-Reduserer kraftbehovet i regionen



Pellet stoves 



The Energy Farm 
- Center for bioenergy in Norway

6

Workshop in Bioclimatic park –

Friday 23/9-2022



The Energy Farm

Center for Bioenergy in Norway

6

• Bio- and solar energy in theory and

practise

• Education, training and energy

advisory

• Courses and seminars

• Demonstrations and guided tours

• Production of biofuels, bioheat and

solar energy

….Nearly fossil energy free since 1991

www.energigarden.no   Tel +47 61 33 60 90
post@energigarden.no N-2760 Brandbu – Norway



Overall goal with the concept and the

the establishment of Energy Farm centers:

“Promote learning and enable 
replication of “Best Practices” in the 

area of renewable energy, local energy 
production, energy efficiency and 

climate adaption” 



Hvordan få en mer effektiv logistikkjede?

Fra stubbe til varme rom



Bio heat and solar heat in combination



Undervisning 
og øvelser 



Utgangspunktet for arbeidet med 
Hadeland som lokalt 
energisamfunn 

Hva hadde vi av:
- lokale energiressurser  - vannkraft, biomasse, sol, 

geotermisk og vind
- lokale behov for kraft, varme og transportenergi
- lokale landbruks-, avfallls- og energiselskaper 
- lokale kompetansemiljøer for øvrig, eks. skoler,

FoU, rådgivere,
- lokalpolitikere - med engasjement
- lokale forbrukere og forbruker-organisasjoner, 

eks. fyringsved og strøm i kombinasjon  

Behovet for samarbeid med:
-Andre lokale energisamfunn nasjonalt og 
internasjonalt

Rammebetingelser nasjonalt, regionalt og lokalt?



Kommunene, landbruksnæringen, 

energiverk, avfallselskap og 

biobrensel- og biovarme-leverandører 

og -kunder utarbeidet i fellesskap en 

Bioenergiguide for Hadeland 

Denne ble svært nyttig for det

videre arbeidet mht forankring 

og engasjement



Takk for oppmerksomheten !



CONTACT 
COME RES Project 
info@come-res.eu 
www.come-res.eu 

PARTNERS 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 953040. The sole responsibility for the  
content of this document lies with the COME RES project and does not necessarily reflect 
the opinion of the European Union. 
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