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INNSPILL TIL FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD FRA 

HAFSLUND VARME AS OM UTVIDELSE AV KONSESJONSOMRÅDE 

 

Saken gjelder 

Bydel Stovner mottok 29.9.2016, fra Klimaetaten, høringssak vedrørende utvidelse av 

konsesjonsområde for fjernvarme – område Furuset i bydelene Alna og Stovner som søkes 

innlemmet i konsesjonsområdet. Frist for innspill er satt til 3.10.2016. 

 

Til saken 

Bydel Stovner oppfatter at Klimaetaten mottok høringsdokumentene allerede medio august 

2016, med høringsfrist til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 5.10.2016. Bydelen 

finner grunn til å reagere på sen oversendelse, men vil avgi en kortfattet uttalelse. 

 

Saksopplysninger 

Hafslund Varme AS søker om utvidelse av eksisterende konsesjon for fjernvarme for å 

inkludere Furuset, jf Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset (Byrådssak 

148/16) og Futurebuilt - Forbildeområde Furuset (Byrådssak 149/16). Byrådet drøfter i sitt 

handlingsprogram for Futurebuilt, ulike klimavennlige energiløsninger.  

Hafslund oppgir i sin søknad at det er ledig kapasitet i fjernvarmesystemet som muliggjør 

utvidelsen uten utbygging av ny effekt. Utnyttelse av eksisterende overskudd i 

fjernvarmesystemet muliggjør kommunens ønske om et vannbårent energisystem på Furuset og 

bidrar til reduksjon i klimagassutslipp. Tiltaket er funnet bedrifts- og samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. 

 

NVE ønsker synspunkt på omsøkte endringer av konsesjonsområdets avgrensning, fremføring 

av rørnett mv. 

 

Vurdering og konklusjon 

Gjeldende konsesjonsområde for fjernvarme omfatter deler av Groruddalen, og inkluderer kun 

deler av planområdet. Futurebuilt har som mål å redusere klimautslipp og etablere 

miljøvennlige og klimaeffektive byområder. 
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Klimaetaten påpeker i sitt forslag til høringsuttalelse at Futurebuilt-planene også innebærer 

utbygging av et mikroenergisystem, hvor lokale energikilder i størst mulig grad skal utnyttes og 

som kan integreres med makroenergisystemet (både elektrisk og eventuelt et termisk system). 

Klimaetaten finner det viktig at Hafslunds fremføring av fjernvarmesystem skjer på en måte 

som støtter opp under Futurebuilt-ambisjonene. 

 

Bydel Stovner støtter Klimaetatens forslag til uttalelse, men ønsker også å fokusere på 

viktigheten av å utnytte tilgjengelig fjernvarmekapasitet i et klimavennlig og 

samfunnsøkonomisk aspekt, selv om dette kjent teknologi og i så måte lite  innovativt. 

 

Hafslund viser i sin søknad til at trasé for plassering av fjernvarmerør primært skal gå i veigrøft 

og noe på fortau/gangvei.  

Bydel Stovner ber om at rørene, dersom de må krysse gate/vei ved brokonstruksjoner, gis 

tilstrekkelig skjerming/riktig plassering. Vi viser til hendelsen for en kort tid tilbake, der et 

fjernvarmerør under en bro på Østre Aker vei ble kjørt i stykker.  
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Alv H Sørland 

bydelsdirektør 

Reidunn Myster Beier 

seksjonssjef 
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