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Møtereferat 
Oppdatering lokale energiutredninger 

Lebesby og Gamvik kommune 2008 
Tid og Sted 

Møterom Nordkyn Kraftlag 16.12.2008 kl: 12:00-13:30 
Til stede: 
Svein Tønnesen Gamvik 
kommune 

Inge Eriksen Gamvik kommune  

Margoth Fallsen Lebesby 
kommune 

Jostein Pettersen Lebesby 
kommune 

 

Geir Ove Teigen PowerON AS Per Kåre Langås Nordkyn Kraftlag  
 
Ref: Emne Frist Ansvar 

10826-01 Åpning   

 

Per Kåre Langås ønsket alle velkommen på vegne av 
Nordkyn Kraftlag, som ansvarlig selskap for oppdatering av 
lokale energiutredning. Det var på forhånd avtalt felles møte 
for begge kommunene. 

 PKL 

10826-02 Presentasjon av utredning   

 

Geir Ove Teigen orienterte om oppdateringsarbeidet som 
har vært gjort i forbindelse med Lokale Energiutredninger 
2008. Rapporten er oppdatert med statistikk fram tom 2007. 
Spesiell fokus var satt på endringene i årets utredning og 
herunder mulighet for å bruke grunnlaget til å utarbeide 
egne Energi og Klimaplaner med basis i støtte fra 
ENOVA. Deretter ble rapporten gjennomgått med vekt på 
følgende temaer i rapporten:  

• Endring i rammer som befolkning, antall boliger 
etc. 

• Områdevise endringer i energibruk fram tom 2007 
• Prognose 
• Implementering av de nye energikravene i 

kommunene 
 

Nasjonale krav til energiomlegging ble gjennomgått. 
Herunder også endringer i PBL med tilhørende rammekrav i 
TEK.  
Presentasjonen ligger vedlagt. 

 GOT 
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10826-03 Diskusjon/Informasjon   

 

Under og etter presentasjonen var forsamlingen svært 
engasjert. Flere ulike problemstillinger i forhold ny TEK, 
kommunens håndtering, samt forhold til en Energi og 
Klimaplan ble diskutert. Herunder også et ønske om å få 
utarbeid en felles klimaplan for hele Nordkyn. Samt at det 
ble referert til ”energigruppa” som er opprettet i Lebesby 
kommune. Tilsvarende gruppe bør også opprettes i Gamvik 
kommune. Gruppene vil da være svært sentrale i forhold til 
å jobbe videre med en Energi og Klimaplan. 

Alternative energiløsninger og lokale forhold ble også 
behørig diskutert. Gjennomgang av mulighetene som ligger 
innenfor ENOVA sitt program for Energi og Klima, viste 
seg å være svært nyttig. Nordkyn Kraftlag har allerede fulgt 
dette opp, ved å innhente tilbud på utarbeidelse av Energi 
og Klimaplan. 

 
 GOT 

10826-04 Videre Arbeid   

 

NVE åpner for at utredningen og energiutredningsmøte kan 
gjennomføres kun hvert andre år. På spørsmål om dette var 
aktuelt for kommunene, kom det en klar tilbakemelding om 
at de fortsatt ønsket en årlig oppdatering. 

 

 
 
 

PKL 

 
 
Alta den: 8.1.2008 
 
 
_____________ 
Geir Ove Teigen 
Referent 


