
 
 

 

Kurs: Bioenergi som gårdsvarme 
 

 

 

  

 

Velkommen til et innføringskurs i biovarme på gården.  Vi legger opp til en praktisk kveld, 

der deltakerne får innblikk i hvordan et bioanlegg fungerer, og hva man må tenke på før man 

går i gang. I tillegg får vi møte leverandører av biokjeler. 

 

Tirsdag 4. april 16:00–21:30 

Oppmøte: Bø hotell  Kart  

Adresse: Gullbringvegen 32, 3800 Bø i Telemark 

 

 

Arrangør: Bioenergiprosjektet til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold, 

fylkeskommunene i Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold og Innovasjon Norge 

Medarrangør: Bondelaget i Telemark, AT skog og Innovasjon Norge 

 

 

https://kart.gulesider.no/m/nOmOb


 
 

 

 

Program for kvelden 

16:00 VELKOMMEN 

Prosjektleder for Bioenergiprosjektet, Kjetil Øi ønsker velkommen  

 Om bioenergiprosjektet og hva kan bioenergiprosjektet bidra med 

 Lønnsomhet i bioenergi, med eksempler 

16:15 Innovasjon Norge sine støtteordninger, Roar Flatland, Innovasjon Norge 

 Ulike støtteordninger i bioenergiprogrammet 

 Hvordan komme i gang med prosjektet 

16:30 Presentasjon av biokjelleverandører 

 Hargassner 

 ETA 

 CN og Passat 

 Gilles 

17:10 Del 1 Hvorfor velge biovarme? –Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus 

 Fra skog til varme 

 Brenselslagring 

 Forbrenning- Hva innebærer det å brenne biomasse?  

 Riktig dimensjonering 

 Praktisk bruk -Hvor mye ettersyn? 

 Gode eksempler 

18:00 Mat; Rundstykker og kringle 

18:50 Del 2 Hvorfor velge biovarme? – Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus  

19:50 Befaring av fjernvarmeanlegget i Bø 

 Gaute Finstad, AT skog forteller om sine erfaringer (www.bofjernvarme.no) 

 Biokjelleverandørene har med demoanlegg og informasjon om de ulike 

bioanleggene, visning utenfor Bø fjernvarme 

Går du med konkrete tanker, ta gjerne med energiforbruk og en oversikt over gården så kan 

vi se på dine mulige løsninger. 

http://www.bofjernvarme.no/


 
 

 

Gratis deltakelse 

På grunn av bestilling av mat ber vi at påmelding skjer senest 31. mars kl. 15:00 til:  

Klikk for påmelding  

For spørsmål eller alternativ påmelding kontakt Kjetil Øi, fmavkoi@fylkesmannen.no eller 
97130119 
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