


FJELDHEIM

• Drøm om å bli bonde

• Overtok 22. år gammel, etter min far, Gjert

• 3. årige yrkesskole 

• 1. årig agronomkurs  - Voss

• Plakettmottaker i 4H



BYGGETRINN 1, 2 og 3

• 1.Byggetrinn – 1998 rentesats 
16%
Avl besetning siden 1992 

2. Byggetrinn: 1996
Gifter meg med Marit Rimestad, 
og får odelsjenten Maria
Perioden 1996 -2004, 5 barn

3. Byggetrinn– ferdig 2008

4. Turist/selskapshus – ferdig 2011

5. Maskinhus m/solceller– ferdig 
2017

6. Dyrkningsprosjekt 100 mål 2019
Finansiert m/masseuttak



Julemøte i Skjold Bondelag 2017

• Foredrag med Kverneland Energi

• Synfaring

• Våren 2018 – skrevet kontrakt

• Plan oppstart april

• Utsett pga søknad om finansiering og tilskudd Innovasjon 
Norge (BIO)

• Kostnadsramme



Søknad Innovasjon Norge

Kostnad med solceller og bioenergi (flisfyr) for garden og boligar. Føresetnad 
for å få tilskott til solceller er i kombinasjon med bioenergi.



Svar 2 veker seinare



God investering?

Kostpris 1.500.000
Nedbetaling 15år
Renter og avdrag pr år 3,5% rente – 130.000 pr år



Straumforbruk vs planlagt produksjon for solcelleanlegg



Økonomi/planlagt
• Investering ca 520.000,-/800.000 (m/u tilskott) 

• Produksjon 85000 kwh pr år

• Nedbetaling 25 år 3,5% rente 31.500/48.000 
pr år (m/u tilskott)

• Renter og avdrag pr kwh 0,37 / 0,56 (m/u)



Oppstart montering

Estimert produksjon 85.000kwh – investeringskostnad 800.000 med 
eigeninnsats. Investeringskostnad 9,41 pr kwh (6,12), men har høg betaling 
pga nyttiggjering av straum til eige forbruk.



Sal straum første driftsår har vore lite – høg utnytting til 
eige forbruk (viktig for økonomien)



Økonomi sept. 18 – aug. 19

Produsert første år 72.540 kwh
Solgt: 3.562 kwh = kr. 1.510
Eige bruk: 68.978 kwh = 55.514 kr i forhold til Haugaland Kraft sin 
pris inkl. nettleige pr md.
Total verdi 57.025 – mot renter og avdrag 31.500/48.000
Straumpris: 0,43 / 0,66 kr pr kwh (m/u tilskott)



Solceller, nye muligheter nytt maskinhus



Bioanlegg

• Solceller er «enkel» energiform – kobler rett på nett (straum)

• Bioenergi er meir omfattande å kunne bruke (varmt vatn)

– Bygge fyrrom med fyrkjele

– Vannrøyr inn i alle hus

– Stor kapasitet når straumen er dyr

– Krever meir arbeid/ettersyn hogging av tømmer

– Planlagt oppstart var januar 2019



Oppsummert

• I storgrad vera sjølvforsynt med energi til alle bygningar innan 
utgangen av 2020:

– 2 grishus

– 3 bolighus

– 2 redskaps-/maskinhus

• Investering ca 2 mill og årlig sparte straumkostnader til drift og 
privat ca 200

• Utfordring: ta vare på «solenergien» frå solceller.



Gris i 19
21.11.2019

“Solkraft en ny energikilde”



KLAR ENERGY AS

Vi er landsdekkende leverandør av høykvalitets solcelleprodukter, og komplette produktpakker.
Prosjekterer solcelleanlegg og bistår med oppstart og gjennomføring av installasjonen i 
nært samarbeid med din lokale elektriker. 



GODE LØSNINGER HANDLER OM



I November 2018 inngikk Felleskjøpet eksklusiv avtale med Klar Energy, 
om leveranser av solcelleanlegg til landbruket. 

«Bærekraftige energiløsninger blir en viktig del 
av drifta for bonden framover» sier Karl Arne Leivestad.



SOLCELLEMARKEDET I NORGE OG SVERIGE



SOLCELLEMARKEDET PRISUTVIKLING



ENERGIPRISER 
NÅTID - FREMTID

Solceller gir «fastpris» på strøm i årtier…….



STRØMPRODUKSJONEN FRA ET SOLCELLEANLEGG

GOD PROSJEKTERING ER VIKTIG 



STRØMPRODUKSJONEN FRA ET SOLCELLEANLEGG



Om Klar Energy

BÆREKRAFT OG KVALITET  



PRODUKSJON OG KVALITET



Ragnar Moe Tafjord

SOLCELLER OG KVALITET? 

Forsikring?

Hva betyr produsentgarantiene? 

Kjøpslov?



SOLCELLER OG LØNNSOMHET

Prisindikasjon 50 kWp anlegg

Følgende inngår ikke i regnestykket: 
• Skatteeffekter
• Effekt av lavere finansieringskostnader.  
• Lavere driftskostnader (FDV)
• Omdømme/markeds effekter 



SOLCELLER ER LØNNSOMT

Forutsatt god prosjektering, riktig dimensjonering og riktig produktkvalitet


