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Lån til SiT Geovarme AS  
 
I forbindelse med bygging av et nytt geoanlegg på Moholt har SiT Geovarme AS behov for 
finansiering av et nytt geoanlegg. Sit har tidligere vedtatt å foreta en større oppgradering av 
studentboligene i Moholt alle til ca 390 mill.kr.  I forbindelse med denne oppgraderingen må disse 
studentboligene ha termisk (fornybar) energi til ventilasjon og forbruksvann. Sit har tidligere 
konkludert med at det er mer økonomisk lønnsomt å investere i egen energisentral enn å benytte 
fjernvarme fra Statskraft.  
 
Styret i SiT Geovarme AS har i sitt styremøte 4. november fattet følgende vedtak: 
 
«Styret godkjenner en investeringsramme på brutto 21 mill.kr inkl. mva. Daglig leder får fullmakt 
til å ta opp et rammelån fra Sit iht. investeringsplan. Styret ber daglig leder inngå avtale om leie 
av lokaler for anlegget og levering av energi til Sit. Avtalene bør være langsiktig, minimum 30 år.» 
 
 

 
 
Denne investeringen vil omfatte ny energisentral med geobrønner, legging av rør til alle byggene 
og veksler for gjenvinning av varme fra kloakken.   
 
Med et nytt geoanlegg vil dette gi mest mulig fornybar energiforsyning, mindre klimautslipp og 
mindre kjøp av energi. Prosjektet er med å forsterke Sit sin profil som en samfunns aktør som tar 
samfunnsansvar på miljøsiden. 
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Det anbefales at settes til 30 års nedbetaling, da vil lønnsomheten i prosjektet være positivt fra 
første år. Settes nedbetalingen til 20 år vil prosjektet være lønnsomt etter 7 år. Grunnlaget for 
beregningen er et lån på 21 MNOK, hvor det er fradrag for mva på 4,2 MNOK.  
 
 
Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund 
 
 
 
Tilrådning:  
Styret godkjenner at Sit yter et langsiktig lån på inntil 21 mill.kr til SiT Geovarme AS for å 
finansiere et nytt geoanlegg på Moholt. Nedbetalingstid settes til 30 år.   
 
 
 
Trondheim, 18. november 2020 
 
 
Audhild Kvam 


