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Fakta om Eidsiva

● Ca. 4 milliarder i omsetning 
● Ca. 300 millioner kroner i utbytte 
● Eies av 27 lokale kommuner og to fylkeskommuner
● Ca. 1100 ansatte
● Ca. 153 000 kunder

Finanssjef Mette Hoel



Fakta om Eidsiva

● 3,8 TWh egen vannkraftproduksjon
● 20 heleide og 25 deleide kraftverk
● Fjernvarmesalg i ti byer og tettsteder i Innlandet
● 23 000 kilometer strømnett fordelt på om lag 150 000 husstander
● 80 prosent markedsandel på strømsalg i eget nettområde
● Pådriver for ny vekst og utvikling i Innlandet
● Ca. 55 000 bredbåndskunder

Gjøvik



Eidsiva Bioenergi AS

● Drifter, prosjekterer, bygger og har ansvaret for driften av ti fjernvarmeanlegg i Hedmark og Oppland
● Ca. 350 GWh i årlig energileveranse, produsert ca. 480 GWh i 2015
● Ca. 50 ansatte
● Hovedkontor på Gjøvik

Nordre Ål varmesentral
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Minoritetseierskap;
Oplandske Bioenergi AS (36%)

Lillehammer

Brumunddal

Moelv

Gjøvik

Lena Fjernvarme AS (51 %)

Kongsvinger Bioenergi AS 
(66 %)
•Gjemselund

•Norsenga

Hamar
•Trehørningen inkl EL og 
damp

•Børstad

•Storhamar

•Espern

Trysil Fjernvarme AS 
(65%)

Åsnes Fjernvarme AS 
(74%)

Leveranser i 10 byer/tettsteder og minst 400 GWh i 2016

Elverum
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Bioenergi og Fjernvarme



Fjernvarmens fordeler

 Miljøvennlig, fornybar oppvarming

 Fleksibel mht energiløsning, lokale energikilder 
utnyttes i større grad

 Utnytter ofte energi som ellers ville gått tapt 

 Jevn og sikker varmeleveranse

 Enklere drift og mindre vedlikehold 

 Bedre inneklima

 Konkurransedyktige varmepriser

 Varmt tappevann! Energieffektivt og 
arealeffektivt



Fokus i Eidsivas satsning innenfor bioenergi fremover

● Fortetting og videre utbygging av 
fjernvarmenettene

● Enda høyere fornybarandel (i dag ca. 98%)

● Nye markedsområder(kjøling, tjenestesalg, 
osv.)

● Industrikunder (damp)



Hvorfor satser Eidsiva på bioenergi? 

«4 knagger»

1. Ny fornybar energi

2. Forsyningssikkerhet og energifleksibilitet 

3. Utnytte lokale/regionale ressurser

4. Industriell utvikling



1. Ny fornybar energi

o Miljø og klimatiltak
o CO2 nøytralt
o Utfasing av fossil olje
o Rensing av røykgass i en sentral, istedenfor 

mange mindre utslipp i lav høyde

o Viktig energikilde
o Norden; 250 TWh bioenergi/210 TWh vannkraft

o Fjernvarme som distribusjonsløsning
o 50 TWh i Sverige,  4 TWh i Norge



2. Forsyningssikkerhet og energifleksibilitet 

o Kan levere uavhengig av evt. nettutfall

o Regional energiproduksjon

o Avlaster el nettet



3. Utnytte lokale/regionale ressurser

o Vi bor i store skogfylker med ca. 40 % av både tilvekst og avvirkning
o Kan utnytte en lang rekke bioenergikilder

o Grot, heltreflis, skogsflis, restprodukter fra trelastindustri, halm, 
torv(?), hageavfall, returtre, restavfall



4. Utvikling

o Naturlig utviklingsområde innenfor Eidsivas kjernevirksomhet  
o Hvis vi ikke tar posisjonen selv, vil andre gjøre det (bedre med egen 
substitutt enn ekstern konkurrent)
o Utnytte kompetansen i konsernet innenfor fornybar energi, og tilføre 
ny kompetanse til konsernet -> synergier med øvrig kraftproduksjon
o Bra samsvar med eieres hensikt med Eidsiva



Bioenergi genererer aktivitet

Ulike anslag på sysselsetting;
• 200-1000 sysselsatte per TWh

Sammenlignbare størrelser;
• Fjernvarme; 142 syss/TWh
• Skogbruket; 250 syss/TWh
• El.sektoren; 100 syss/TWh



Eidsivas råstoffperspektiv –
helhetlig tenkning for å sikre rett pris og rett plass i 
verdikjeden

= fuktig flis

= tørr flis

= returtrevirke (rt
flis)

= restavfall

= grovt hageavfall



Eidsivas innlandsperspektiv –
effektiv og kortreist bioenergi

Restavfall - forbrenning

Våtorganisk avfall - forgassing

Returtrevirke – forbrenning
GROT, skogsbio, tørt
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EBio
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Gjøvik

HamarTrehørningen
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