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Oslofjord Varme AS - Vedtak om utvidelse av konsesjonsområdet for
fjernvarme rundt Sandvika i Bærum kommune, Viken fylke
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir herved Oslofjord Varme AS (OVAS) tillatelse til
utvidelse av deres konsesjonsområde for fjernvarme i Bærum kommune, Viken fylke. Tillatelsen gis i
medhold av energiloven § 5-1, på basis av søknad av 01.09.2020. Tillatelsen innebærer utvidelse av
konsesjonsområdets utstrekning, slik at området som vist med rød innramming på følgende kart
inkluderes i konsesjonsområdet:
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Det fremkommer av søknaden at ønsket om utvidelse skyldes at Bærum kommune skal bygge en
barnehage med eiendomsgrense til konsesjonsområdet. Kommunen har kontaktet tiltakshaver, med
ønske om tilknytning til fjernvarmeanlegget. Tiltakshaver skriver at tiltaket ikke vil påvirke
naturmangfold eller kulturminner i omradet. Utvidelsen vil ikke medføre behov for økt
produksjonskapasitet i fjernvarmeanlegget.
NVE konstaterer at den omsøkte endringen av konsesjonsområdet er i tråd med NVEs veiledning og
praksis. Tillatelsen medfører ikke endringer i varmeproduksjon og vilkår satt i gjeldende
fjernvarmekonsesjon av 15.08.2017, NVE ref.: 200903639-39. NVE har på dette grunnlag ikke funnet
det nødvendig å skrive ut en ny konsesjon for anlegget. Ettersom søknaden er avklart med Bærum
kommune har vi heller ikke funnet det nødvendig å høre søknaden. Konsesjonens kartvedlegg er
oppdatert med et nytt konsesjonskart. Dette kan lastes ned på NVEs nettsted for saken:
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=434&type=A-7
Vedrørende nytt fjernvarmenett minner NVE om konsesjonens vilkår for fremføring, samt konsesjonærs
ansvar dersom det viser seg at tiltak vil påvirke kulturminner og/eller naturmangfold.
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Eventuelle
klager vil bli sendt OVAS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.
Vi ber OVAS om å underrette berørte grunneiere/ rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal
etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens
dokumenter.
En fjernvarmekonsesjon legger nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i
nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området. NVE vil i denne sammenheng minne om
at en fjernvarmekonsesjon innebærer en overordnet rasjonalitetsvurdering av anlegget. NVE har ikke
gjort en vurdering av enkeltbygg innenfor konsesjonsområdet. Det oppfordres derfor til dialog mellom
fjernvarmeutbygger og kommune før tilknytningsplikt pålegges enkeltbygg.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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