
Fra: Weidenhaijn Per <Per.Weidenhaijn@statkraft.com> 
Sendt: 6. juli 2018 14:04 
Til: Per Ernesto Øveraas 
Kopi: Gevelt Tormod; Hammer Frode 
Emne: Gnr. 54 bnr. 368 Moer sykehjem – Byggetrinn 1 – Søknad om dispensasjon 

fra tilknytningsplikt for fjernvarme, §4.1 i Kommuneplan 2015-2027. 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei, 
 
Statkraft Varme kommer her med tilbakemelding på - Gnr. 54 bnr. 368 Moer sykehjem – Byggetrinn 
1 – Søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt for fjernvarme, §4.1 i Kommuneplan 2015-2027. 
 

1. Vi støtter kommunens vurdering av at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. 
2. Vi skal være konkurransedyktig og imøteser en åpne dialog rundt de to alternativene slik at vi 

får en bedre oversikt over konkurransebilde. Aktuelle bygningsmasse har vært viktig for 
utviklingen av fjernvarme i dette området og er viktig for den fremtidige utviklingen. 

3. Vi foreslår et møte over sommerferien der vi går gjennom kostnadsbilde for de to 
alternativene. 

 
 
Flott om vi kan få en bekreftelse på att denne mail er mottatt. 
 
 
Ønsker en fin sommer! 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Per Weidenhaijn  
Key Account Manager - Øst Norge, Marked 
 
     
_ _ MOBIL 97 09 14 75 
_ _ SENTRALBORD  +47 915 02450    
 
Statkraft Varme AS 
Lilleakerveien 6, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo 
  
www.statkraftvarme.no 
 

Fra: Per Ernesto Øveraas [mailto:Per.Ernesto.Overaas@as.kommune.no]  

Sendt: 21. juni 2018 14:30 
Til: Firmapost statkraftvarme 

Emne: Gnr. 54 bnr. 368 Moer sykehjem – Byggetrinn 1 – Søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt 
for fjernvarme, §4.1 i Kommuneplan 2015-2027. 

 
Gnr. 54 bnr. 368 Moer sykehjem – Byggetrinn 1 – Søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme, §4.1 i Kommuneplan 2015-2027. 
 
Det er mottatt en søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt for fjernvarme for byggetrinn 1, 
utvidelse av Moer sykehjem i Ås kommune. Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse 4.1 i 

http://www.statkraftvarme.no/


gjeldende kommuneplan som omhandler tilknytningsplikt for fjernvarme. I bestemmelsen 4.1 heter
d et at:

«Ved nybygg, til - /påbygg og ved hovedombygging, med samlet areal over 500 m2 BRA, skal
bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder også for areal under 500 m2 BRA
innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en del av frem tidig større utbyggingsprosjekt. Kravet
forutsetter at konsesjonshaver kan levere fjernvarme.»

Ansvarlig søker er Norconsult på vegne av tiltakshaver Ås kommune.

Det søkes om dispensasjon fra tilknytningsplikten da det er blant annet beregnet at en ener giløsning
basert på bergvarme og utnyttelse av restkapasitet i dagens brønnpark vil være mer økonomisk
lønnsomt enn fjernvarmetilknytning. Statkraft Varme AS har i epost 25.04.2018 levert pristilbud på
fjernvarme, og ligger til grunn for beregningene i dis pensasjonssøknaden.

Kommuneplanen skal være styrende og en dispensasjon vil kunne få presedensvirkninger og bidra til
å undergrave bestemmelsens styringsverdi. Kommunen kan, etter en foreløpig gjennomgang av
søknaden, ikke se at vilkårene for å få innvil get dispensasjon etter plan - og bygningslovens §19 - 2 er
oppfylt.

Søknaden sendes til Statkraft Varme AS til uttalelse, og det bes om tilbakemelding innen 1. august
2018.

Vedlagt er dispensasjonssøknaden.

Med hilsen,
Per Ernesto Øveraas
rådgiver
pla n - og utviklingsavdelingen
skoleveien 1, 1430 Ås
telefon: 64 96 20 76
sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

http://www.as.kommune.no/

