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Saksnr. Sak 

01 Innledning  

Rådmannen ønsket velkommen til møte med Overhalla kommune og presenterte viktige 

tema i møtet før han ga ordet til NTE Nett AS som hadde bedt om møtet.  

Prosjektleder Stein Eilertsen orienterte om hensikten med møtet og om hvilke tema som 

ville bli gjennomgått. NTE Nett AS vil som vanlig presentere energiutredningene og 

orientere generelt om nettvirksomheten, inklusive nylig gjennomført endring i 

organisasjonen. 

 

02 Ny organisering av vedlikehold og beredskap  v/Stein Eilertsen 

Arbeid på nettet utføres av 2 forskjellige avdelinger: 

 NTE Entreprenør utfører utbygginger og større vedlikeholdsoppgaver. 

 NTE Nett avd. Nettservice utfører vanlige driftsoppgaver og har ansvar for 

beredskapen. 

 

Nettservice er delt i 3 geografiske områder med sine hovedbaser, men er fortsatt 

organisert slik at personellet utøver beredskapen og foretar utrykning fra der de er 

bosatt. 

 

03 Bakgrunn for energiutredningen og innhold i rapporten  v/Stein Eilertsen 

Eilertsen orienterte om bakgrunn for at det gjennomføres lokale energiutredninger 

(Energilovens § 5B-1) og om hvorfor det arrangeres energimøte med kommunen hvor 

energiutredningen for kommunen presenteres.  

 

Innholdet i utredningene er i hovedsak som tidligere år, men med enkelte justeringer, 

bl.a. er en del generell tekst som har vært med i tidligere utredninger, nå tatt ut. Det 

understrekes at energiutredningen er et informasjonsgrunnlag og ikke en plan. 
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Utredningen vil være et viktig grunnlagsmateriale for den kommunale Klima- og 

energiplanen.  

 

Et langsiktig mål er som før kostnadseffektive og miljøvennlige energiløsninger.  

 

Statistikk og prognoser over energiforbruk er nå basert på statistikk fra SSB (unntatt for 

ved i husholdningene hvor egne tall er benyttet for årene 2005-2007). 

 

04 Gjennomgang av energiutredningen for Overhalla  v/Stein Eilertsen 

Den lokale energiutredningen for 2011 inneholder de samme hovedpunkter som 

tilsvarende utredninger for tidligere år, men med oppdaterte forbrukstall og prognoser. I 

tillegg er det tatt med et sammendrag og vist et diagram (energiindikator) som viser 

energiforbruket pr. husholdning i den enkelte kommune. 

 

Fra presentasjonen nevnes følgende: 

 Viktig med koordinering mellom lokal energiutredning som er hjemlet i Energiloven 

med forskrift og Kommunal klima- og energiplan som er hjemlet i Plan- og 

bygningsloven.  

 Det er god kapasitet i nettet i forhold til dagens forbruk, og leveringskvaliteten er god 

med få avbrudd (99,99 % tilgjengelighet som er blant de beste i Nord-Trøndelag). 

 Prognoser er basert på beregnet utvikling i folketall (middels nasjonal vekst fra SSB). 

 NTE Nett legger opp til å øke andel kabel. Det vil imidlertid normalt ikke bli lagt inn 

kabel på kortere delstrekninger med luftlinje i begge ender. Ved nye anlegg vil kabel 

bli vurdert. 

 Økning i forbruket i primærnæringene avviker fra det som er vanlig ellers i fylket med 

nedgang i forbruket. Økningen kan skyldes flere nye kyllingfjøs. 

 Gjennomsnittlig energiforbruk i husholdningene er 24,2 GWh/år pr. husholdning. 

Dette er noe høyere enn gjennomsnittet i fylket og kan skyldes stor andel eneboliger. 

 Statnett vil foreta oppgradering av sentralnettet til Namsos og på strekningen Klæbu-

Skage. NTE oppgarderer regionalnettet på strekningen Fiskum-Skage. 

 

Under og etter presentasjonen ble det gitt følgende kommentarer: 

 Kommunen har fulgt opp bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og Energiloven når 

det gjelder krav om energiattest og energimerking for alle større bygg, og har 

energimerket alle sine bygg inkl. kommunale boliger.  

 Kommuneplanens arealdel viser flere aktuelle småkraftprosjekter. Prosjektene er 

valgt ut på grunnlag av interesse fra grunneiere og rettighetshavere, men er ikke i 

særlig grad vurdert opp mot andre interesser. 

 Kommunen har fått kommentar på formulering i sin energi- og klimaplan om lave 

miljøbelastninger ved utbygging av småkraftverk. Formuleringen er hentet fra den 

lokale energiutredningen, og bør nyanseres også der. 

 Kommunen har utviklet et eget program for gjennomføring og oppfølging av 

energieffektiviseringstiltak, og velger løsninger med lavt energiforbruk i nye bygg. 

 Det er krav om hemmelighold av en del nettopplysninger pga. risiko for misbruk. Det 

vurderes som kurant at arealdelen viser høyspentanlegg. 

 Ved eventuell kraftmangel kan det gjennomføres tiltak i flere trinn. 

 Ved langvarig strømbrudd har NTE Nett ansvar for informasjon og feilretting. 

Kommunen har ansvar for å ivareta innbyggerne, og næringslivet må ivareta sine 

egne interesser. 

 

05 Beredskap og utbyggingsplaner i Overhalla  v/Stig Moum 

Vannverket med vannbehandlingsanlegg er sikret med nødstrømsaggregat.  

Det foreligger forslag om anskaffelse av nytt aggregat for sykeheimen og deler av 

administrasjonsbygget. Mindre aggregat for sykeheimen finnes. 

 

Følgende utbyggingsområder er under planlegging: 

 Skageåsen med 30-40 boliger i 2 trinn. 

 Skage sentrum med fortetting og bygging av leiligheter. 
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 Ranemsletta med ny arealdisponering med fortetting og flere leiligheter. 

 Privat grunneier planlegger utbygging av Reinbakken, og dette forutsetter at 

eksisterende høyspentlinje flyttes. Kommunen sender kartgrunnlag og enkel 

beskrivelse slik at NTE Nett kan vurdere kostnad og eventuell dekning av deler av 

kostnadene. 

 Skogmo har reguleringsplan som viser industriområder og boligfelt. Det er 

ønskelig med flytting av trafo slik at det blir større avstand til veg, men kommunen 

finner det urimelig at NTE Nett krever full kostnadsdekning. Følges opp som egen sak. 

 

06 Avslutning   

Referat fra møtet vil bli sendt kommunens kontaktperson for lokale energiutredninger 

(Stig Moum), og lagt ut på NTE sin hjemmeside. 

 

Det er vanskelig å finne energiutredningen på hjemmesida til NTE. Det foreslås derfor at 

det legges inn en link fra kommunenes hjemmeside til NTE sin hjemmeside hvor den 

lokale energiutredningen og møtereferatet finnes. 

 

Møteleder/rådmannen takket for møtet.  

 

 


