
ENØK-prosjektene som kom-
munene Elverum, Trysil, Åmot, 
Stor-Elvdal og Engerdal har 
gått sammen om og jobbet 
med siden 2010, har begynt å 
gi resultater. I fj or sparte Elve-
rum kommune over 20 prosent 
energi på tiltakene de har satt 
i gang.

Da regjeringen påla alle kommuner i lan-

det å utarbeide en energi- og klimaplan 

bestemte de fem nevnte kommunene i 

Sør-Østerdal seg for å starte et samar-

beid om energiøkonomisering (ENØK) 

i kommunale bygg. Prosjektet startet i 

2010 og varer ut dette året, med en mål-

setting om å spare 20-25 prosent energi. 

Tall fra i fj or viser at Elverum kommune, 

som var første kommunen til å innføre 

sparingstiltak, har nådd målet. 

– I fj or sparte vi cirka 4 gigawatt timer. 

Det tilsvarer energiforbruket i 200 ene-

boliger, forteller prosjektleder Alf Kris-

tian Enger, som er ansatt i Regionrådet 

for Sør-Østerdal.

Til sammen er det lagt til rette for in-

vesteringer i cirka 110 bygg i de fem 

kommunene. Rundt 75 millioner kroner 

er investert i cirka 750 tiltak. Tiltakene 

innebærer alt fra å installere varmepum-

per og utbedre isolasjon, til å bytte ut 

vinduer, automatisere lys- og varmesty-

ring og øke kunnskap og motivasjon 

blant driftsledere/vaktmestere. En stor 

del av besparelsene kommer fra varme-

pumper. 

ENESTE I NORGE MED EUSTØTTE

Som en del av ENØK-prosjektene har 

de fem kommunene siden 2012 også 

samarbeidet i et prosjekt de har kalt 

ENSAMB. Slik har de kvalifi sert seg for 

å søke om EU-midler. Det er det eneste 

prosjektet i Norge som har fått økono-

misk støtte gjennom EU-programmet 

«Intelligent Energy Europe» (IEE). Lenge 

var de også de eneste i Norden. Pengene 

er øremerket teknisk assistanse. Det vil 

si: Ikke utstyr, men alt som ligger i for-

kant av investeringer for å spare energi. 

Opplæring i bruk av utstyr, kompetanse-

bygging, og så videre. 

– Vi fi kk støtte av ENOVA til å søke EU. Vi 

visste at bare rundt en fj erdedel kom-

mer gjennom nåløyet, så vi var litt skep-

tiske. Men vi kom 

igjennom og fi kk 

støtte på tre, fi re 

millioner kroner, 

forteller Enger 

fornøyd. 

Blant aktørene 

som er med er 

utvalgte kommu-

ner og distrikter 

i Spania, Eng-

land, Nederland, 

Frankrike og Ita-

lia. Alle medlem-

mene er med i et nettverk som møtes 

årlig og utveksler erfaringer og lærer av 

hverandre. 

MILLIONER Å HENTE PÅ 
STØTTE TIL ENØK 

Pengene de fem kommunene i Sør-Øst-

erdal har fått, har blant annet gått til å 

gi vaktmestere/driftsledere opplæring, 

kunnskap og ikke minst motivere de. 

– De er en nøkkelgruppe. Det er de som 

driver byggene og skal bruke utstyret. 

Jeg har holdt i alt 12 heldagskurs hvor 

jeg har fått inn eksperter rundt temaet 

energi, hvor vi har fått opp interessen for 

faget og det å spare, sier Enger.

Foruten pengene fra EU-fondet, har de 

fått inn mellom 10 og 15 millioner kroner 

i støttemidler fra blant andre ENOVA, In-

terreg-prosjektet FEM (Fornybar energi, 

Energieff ektivisering og Miljø) og ERNU.  

Av de rundt 75 millionene som har blitt 

brukt for å kutte energibruk i kommuna-

le bygg, tror de cirka halvparten har endt 

opp hos lokale underleverandører.  

VEIEN VIDERE 

Både prosjektet ENØK i kommunale 

bygg og ENSAMB avsluttes i år. 

– Vi jobber med å fi nne en plattform 

for å kjøre dette videre. Vårt forslag, 

som det nå jobbes med i de forskjellige 

kommunene, er å lage et nytt prosjekt, 

med en litt annen vinkling, som skal 

vare fra 2016 til 2018. Her vil vi videre-

føre arbeidet, men også ha et blikk på 

internasjonalt samarbeid innenfor klima 

og energi. Vi registrerer at Norge har til-

gjengelig mange penger for energisam-

arbeid innenfor EØS-avtalen. Dette vil vi 

benytte oss av, sier Enger.

Han er godt fornøyd med prosjektene 

som nå går mot slutten. 

– Vi har gjort et betydelig sprang frem-

over. Vi har fått ned energiforbruket i 

kommunale bygg med over 25 prosent, 

og det er ganske mye. I enkelte kom-

muner snuser vi på 30-tallet. Vi har fått 

ned klimagassutslippet med cirka 2000 

årstonn. Så har vi klart å skape en møte-

plass for driftsledere og vaktmestere og 

vi har bygd kompetanse, sier Enger. 

– Vi har gjort et kvantesprang i det å få 

en plan over til å bli virkelighet. Det er 

ikke gitt at skjer med alle planer, avslut-

ter han.

Installering av varmepumper er et av tiltakene som har blitt gjort for å spare energi. Her står Rune Skybakk og Terje 
Smedbakken, driftsledere ved Moen sykehjem, foran utedelen av luft-vann-varmepumpa som ble installert på syke-
hjemmet sommeren 2013.

ENØKPROSJEKTER GIR GODE RESULTATER:

Sparte over 20 prosent energi i 2014

Prosjektleder Alf Kristian 
Enger (Regionrådet for 
Sør-Østerdal)
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