
Notat energitiltak HP 2023 - 2026 
 

Bakgrunn 
Ås kommune har jobbet aktivt med energisparing i flere år. Blant annet ble det bevilget 40 mill kr i 

handlingsprogram 2017-2020 til «EPC-tiltak» som skulle redusere energiforbruk med 2,1 mill kwt/år 

på de prioriterte byggene. Dette prosjektet omfattet tiltak som utskifting av vinduer, etterisolering, 

installering av varmepumper etc. Energisparingsmål for dette prosjektet er oppnådd.  

I kommunens handlingsplan for klima og energi – Tiltaksdel 2020-2024 (vedtatt i kommunestyret 

16.09.2020) er følgende tiltak vedtatt for det videre arbeidet med energieffektivisering:  

6. Vurdere bruk av solceller og solfangere på nye kommunale bygg og ved 

rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av tak. 

8. Gjennomføre ENØK-tiltak i alle kommunens bygg  

- Vurdere behov for å lage strategi for arbeidet  

- Bl.a. tidsstyring/sensorer lys og varme og optimalisering ved bedre 

utnyttelse av systemer på nye bygg. 

9. Ferdigstille EPC-prosjektet (energisparekontrakt) for å redusere energibruken i 

kommunale bygg. Vurdere nye tiltak som oppfølging av målte effekter av 

energisparing. 

Usikkerheten i energimarkedet har gjort energisparing mer aktuelt enn noen gang. Fordi 

energiprisene er såpass høye, vil tiltak som ikke ville blitt vurdert som lønnsomme tidligere, nå bli 

vurdert annerledes. I tillegg er energi som et knapphetsgode aktualisert.  

Tiltak 2022-2023 
Kommunedirektøren har igangsatt både tiltak av organisatorisk/driftsmessig art og foreslår 

investeringstiltak i budsjett og handlingsprogram som er ventet å ha effekt for energiforbruket i 

økonomiplanperioden.  

Driftstiltak 
Driftstiltak er tiltak som ikke krever investeringsmidler, men kan gjennomføres innenfor vedtatte 

driftsbudsjetter og organisering. Tiltakene er hentet fra Energistrategi for Viken fylkeskommunes 

bygninger (23.09.2021): 

 Innetemperatur skal settes i henhold til Arbeidstilsynets veiledning. Vinterstid skal 
innetemperaturen settes lavt, men ikke på laveste nivå uten at det er avklart med brukeren. 
Om sommeren skal innetemperaturen settes høyt dersom byggverket har kjøling, men 
fortsatt slik at temperaturgrense ikke overstiges. 
 

 Tekniske anlegg og veilys skal styres effektivt, for minst mulig energibruk og effektuttak.  
 

 Bygninger som har ulike energikilder skal styres med mest bærekraftig fordeling på 
energikilder, hensyntatt effektuttak på de ulike kildene, økonomi og klimautslipp.  
 



 Vedlikeholdstiltak som gir redusert energibruk prioriteres og/eller vurderes i sammenheng 
med andre vedlikeholdsprosjekter.  
 

 Kursing, informasjon/opplæring i organisasjonen. Endring i bevissthet om bruk av energi 
krever informasjon, opplæring og oppfølging av brukerne. Basert på en kartlegging skal 
eiendomsavdelingen og brukerne inngå samarbeid om felles måloppnåelse for reduksjon av 
energiytelsen, herunder energisparing og reduksjon i effektuttak. Dette kan være bevisst 
bruk av tappevann, belysning, utstyr, lufting, temperaturstyring, kjøling m.m.  
 

Driftstiltak må ikke medføre brudd på brukerens krav til inneklima, herunder riktige luftmengder, 

temperatur og lysforhold. Tiltak som medfører redusert komfort for brukeren, skal ikke 

gjennomføres uten at nytteverdien er vurdert. HMS og økonomisk risiko skal alltid hensyntas i 

vurderingen av driftstiltak. 

Investeringstiltak 
Eiendomsporteføljen er kartlagt basert på vurderinger fra historisk energiforbruk gjennom året og 

vurdering av underlag i ENØK-analyser fra EPC-prosjektet.  

Beregning av kostnader er gjort ut fra erfaringstall og ringerunde til gode entreprenører i markedet. 

ENØK-tiltakene som presenteres er vurdert som de mest hensiktsmessige i forhold til rask 

iverksettelse og best lønnsomhet,. ENØK-tiltak med liten besparelse eller lav forventet lønnsomhet er 

ikke nevnt.  

Ny taktekking og solceller på eksiterende bygg med eldre taktekking og dårlig isolasjonsevne i tak 

For tiltak med solceller anbefales det å fokusere på de store byggene med eldre taktekking og dårlig 

isolasjonsevne i tak. Flere av de store byggene har flate tak, som gjør monteringskostnader og 

vedlikehold relativt lave. Prosjekt med ny taktekking i tillegg til å legge solceller bidrar i sum til 

raskere inntjeningstid for ny taktekking, og begge tiltakene har en forventet levetid 30år+. Byggene 

som Ås rådhus og Ås kulturhus har begge behov for oppgradering av tak, i tillegg til at disse brukes 

jevnt gjennom hele året og er sentrumsnære ifm. el-billading. I tillegg er byggene Ås ungdomsskole 

og Nordbytun ungdomsskole svært spennende med slike takprosjekter, siden disse i tillegg til 

skoledrift har basseng- og idrettsdrift som krever en del energi i sommerhalvåret.  

Prioriterte prosjekter har et kostnadsanslag på 8,5 mill kr eks. mva og en grovt vurdert 

energibesparelse på 700 000 kwt pr år.  

Prioriterte prosjekter: 

1. Ås Kulturhus 
2. Ås Rådhus 
3. Norbytun ungdomsskole 
4. Ås ungdomsskole 

 

Solceller på nye bygg med store flate takflater 

Prioriterte prosjekter: 

1. Moer sykehjem 
2. Åshallen 
3. Nordby barnehage 
4. Rustad skole 



5. Solberg skole 
6. Utvidet areal ved Åsgård skole 

 

Prioriterte prosjekter har et kostnadsanslag på 6 mill kr eks mva. og en grovt vurdert 

energibesparelse på 500 000 kwt pr år.  

Varmepumper 

Det ble etablert mye varmepumper gjennom EPC-prosjektet, men gjenstående er Sjøskogen skole 

som vil ha et svært godt utgangspunkt for varmepumpe og frikjølingsfunksjon. Videre omgjøring av 

varmekilder til varmepumper vil bli vurdert i sammenheng med vedlikeholdsprosjekter. 

ENOVA-støttede tiltak i kommunale boliger 

Kommunale boliger kan få en stor andel av kostnader knyttet til ENØK-tiltak dekket av Enova. 

Tiltakene er vurdert å ha en gjennomsnittlig inntjeningstid på ca. 12 år. 

Det er sendt inn søknad for 143 boenheter, årlig forventet energibesparelse beregnet i Enova-

søknadssenter 430 000 kwt/år og grovt vurdert budsjett mellomlegg kostnad kr 7 000 000,- eks mva.  

Søknader for Enova-støtte til kommunale leiligheter sendes inn for hver enkelt adresse. 

Økonomi 
Prosjektene som er nevnt er i svært tidlig fase og anslagene er grove og usikre. Det vil i det videre 

arbeidet konkretiseres og prioriteres de prosjekter som antas å ha best effekt pr investerte kr. I 

budsjett er det antatt at en investering på 25 mill kr vil gi en energibesparelse på 2,1 mill kwt.  

Beskrivelse 2022 2023 2024 2025 2026 

Budsjettert porteføljepris            1,08             1,08             1,08             1,08             1,08  

Forventet porteføljepris            1,54             2,47             1,74             1,67             1,67  

Økt pris            0,46             1,39             0,66             0,59             0,59  

Budsjettert forbruk 18 781 025  18 781 025  18 781 025  18 781 025  18 781 025  

      
Merkostnad uten tiltak 8 686 600  26 092 059  12 363 129  11 048 458  11 048 458  

      

 Kwt Kwt Kwt Kwt Kwt 

Effekt EPC -2 100 000  -2 100 000  -2 100 000  -2 100 000  -2 100 000  

Driftstiltak -939 051  -939 051  -939 051  -939 051  -939 051  

Investeringstiltak   -2 100 000  -2 100 000  -2 100 000  

Avvikling av bygg 
(Togrenda barnehage og 
Skoleveien 4)  

-160 714  -160 714  -160 714  -160 714  

Sum innsparing (kwt) -3 039 051  -3 199 765  -5 299 765  -5 299 765  -5 299 765  

      

 Kr Kr Kr Kr Kr 

Effekt EPC -3 232 409  -5 178 600  -3 643 500  -3 496 500  -3 496 500  

Driftstiltak -1 445 427  -2 315 700  -1 629 254  -1 563 520  -1 563 520  

Investeringstiltak 0  0  -3 643 500  -3 496 500  -3 496 500  

Avvikling av bygg 0  -396 321  -278 839  -267 589  -267 589  

Sum innsparing (kr) -4 677 836  -7 890 621  -9 195 093  -8 824 109  -8 824 109  

      

Budsjettbehov (kr) 4 008 763  18 201 438  3 168 037  2 224 348  2 224 348  
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