Bioenergiens utfordringer i møte med
myndigheter, kunder og den øvrige
energibransjen
Vitensenteret, Gjøvik,15.februar kl 11-16

Program
Tid
11:00-11:30
11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:35

Tema
Velkommen – Lett bevertning
Introduksjon – Hva er optimal bruk av bioenergi, ut fra
biomasseressurser, teknologier, marked og politikk.
Bransjens utfordringer i kommunikasjonen med lokale og
sentrale myndigheter og den øvrige energibransje.
Satsing på bioenergi, andre energiløsninger og
energisparing, erfaringer fra Energi- og
klimaplanprosessen i et 20 talls kommuner.
Erfaringer fra leveranser av biovarme til det offentlige og
næringslivsbedrifter i Oppland, Hedmark, Akershus og
Buskerud.
Er bioenergibransjen dyktige nok til å markedsføre
biovarme? Er det manglende kunnskap hos konsulenter
og kundene? Erfaringer fra Søndre Land og Lunner
kommune.

Innleder
Erik Eid Hohle,
Daglig leder
Energigården
Helge Midtun,
Spesialkonsulent skog
Landbrukskontoret for
Hadeland
Einar Stuve,
Daglig leder
Opplandske Bioenergi
Johnny Gangsø,
Styreleder
Miljøvarme Hadeland,
Almenningsbestyrer
Lunner Almenning
Sven Sandvik,
Styremedlem
Hov Biovarme

12:35-13:00

Diskusjon 1 – Bransjens og kundenes erfaringer.
Hvordan øke kunnskapen i kommunene,
saksbehandlere, politikere, eksterne rådgivere, øvrig
energibransje, deler av miljøbevegelsen osv. om moderne
biovarme?

13:00-13:30
13:30-13:45

Pause
Gran kommunes erfaringer med og forventinger til
biovarmebransjen.

13:45-14:00

Fjernvarmens muligheter, begrensninger og løsninger i
fremtidens varmemarked.

Gard Olsen,
Eiendomssjef
Gran kommune
Tore Dugstad,
Leder Utvikling
Eidsiva Bioenergi

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-14:45

Hvordan Gjøvik kommune tiltrekker seg grønn industri og
grønne arbeidsplasser som en del av sin
bioøkonomistrategi.
Biodrivstoffets viktige rolle i reduksjon av klimautslipp i
transportsektoren de kommende 5-10 åra. Biodrivstoff
som eksempel på utfordringer bransjen har m.h.p.
kommunikasjon og kunnskapsnivå.
Strøm til oppvarming – fornybart eller ikke?

14:45-15:05

Hvordan synliggjøre verdien og ringvirkninger av lokal
bioenergisatsning gjennom kommunale klima-, næringsog landbruksplaner.

15:05-15:50

Diskusjon 2 –
Hvilke utfordringer står bransjen spesielt ovenfor i møtet
med en bioøkonomisk framtid?
Hva går bra og hva går mindre bra? SWOT analyse.
Hvordan løse kommunikasjonsutfordringene?
Hva er målet med et bransjenettverk eller fagråd?
Oppsummering og avslutning

15:50-16:00

Per Rognerud,
Kommunalsjef
Gjøvik kommune
Per Arne Karlsen
Seniorrådgiver/tidl.
styreleder
Nobio
Trond Hammeren,
Daglig leder
Mistberget Biovarme
Ola Dæhlen og Kjetil
Bjørklund,
Politikere
Gjøvik kommune

Erik Eid Hohle,
Daglig leder
Energigården

