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Side 2

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) § 5-1 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av
10.11.2009, notat Bakgrunn for vedtak av 19.04.2010, søknad av 13.01.2011 og søknad av
21.01.2011

Fortum fjernvarme AS

tillatelse til i Bærum og Oslo kommuner i Akershus og Oslo fylker å bygge og drive
fjernvarmeaniegg:
A.

Innen det området som går fram av kart merket "Konsesjonsområde fjernvarme", i
målestokk 1:12000, vedlagt konsesjonsdokumentet.

B.

Med følgende energisentraler og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart:

Energisentral på Fornebu:
•

To varmepumper med samlet installert effekt 13,7 MW

•

To oljekjeler med samlet installert effekt 20 MW

Energisentral på Lysaker:
•

To varmepumper med samlet installert effekt 10 MW

•

En oljekjel med installert effekt 10 MW

Energisentral i Rolfsbukta:

C.

•

To varmepumper med samlet installert effekt 16 MW

•

To oljekjeler med samlet installert effekt 26 MW

Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart.

Fjernvarmekonsesjon meddelt Fortum fjernvarme AS 19.01.2011, ref. NVE 200905539-26,
bortfaller herved.
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I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med
hjemmel I energilovn § 5-2 følgende spesielle vilkår:
1.

Konsesjonens varighet
Tillatelsen gjelder inntil 01.01.2030.

2.

Frist for ferdigstillelse og idriftsettelse av fjernvarmeanlegget
Fjernvarmeanlegget i det utvidede konsesjonsområdet og energisentralen i Rolfsbukta skal være
påbegynt innen 22.04.2012, og anlegget skal være ferdigstilt og idriftsatt innen 01.05.2014.
Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjemvarmeanlegget
innen den 01.05.2012. Dersom NVE fmner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden
og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.
Konsesjonær plikter å sende melding til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Meldingen
skal inneholde dato for idriftsettelse av anlegget og total installert effekt i energisentralene.

3.

Fornybar energiproduksjon
Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen.
Ved lav fornybarandel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker
fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.

4.

Teknisk -økonomisk rapportering
Konsesjonær ska1, når NVE krever det, legge frem de opplysninger om tekniske og økonomiske
forhold som NVE vurderer som relevant vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget.

5.

Krav til virksomheten
Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

6.

Kulturminner
Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter,
for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner.

7.

Kryssing av veier
Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med aktuelle
veimyndigheter før anleggsarbeidene starter.

8.

Støy
Støy fra energisentralene ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra
Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF).
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9.

Klassifisering av anlegg
Konsesjonær kan ikke igangsette arbeid med anlegg som framgår av energiloven § 9-3 før
klassifisering etter § 5-3 i forskrift om beredskap i kraftforsyningen av 16. desember 2002 nr. 1606
foreligger.

10. Sikring og tilbakeføring av fjernvarmegrøfter
Konsesjonær plikter å påse at fiernvarmegrøftene er forsvarlig sikret under anleggsarbeidet.
Fjernvarmegrøftene skal tilbakeføres i takt med anleggsarbeidet, og området skal istandsettes så
raskt som mulig etter at anleggsarbeidet er avsluttet.
11. Utslipp til vann og luft
Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med
utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11.
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Klageadgang
Denne avgjørelsenkan påklagestil Olje- og energidepartementetinnen tre uker fra det tidspunkt underretningener kommet fram
til partene,jfl forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnesskriftlig, stiles til Olje- og energidepartementetog
sendesinn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelsetil vår sentralee-postadressenve(@,nve.no.
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