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Tillatelse til utslipp av varme til Akerselva - Nydalen Energi AS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknad fra Nydalen Energi AS og
gir tillatelse til utslipp av varme til Akerselva på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende
vilkår følger vedlagt.
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med særlig klageinteresse innen 3 uker.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til brev fra Nydalen Energi AS datert 23.12.2011 til
NVE der det søkes om konsesjon og utvidet konsesjon for fjernvarmeanlegget i Nydalen. Det
vises også til utvidet konsesjon til Nydalen Energi AS fra NVE datert 21.11.2012 med endringer
datert 27.6.2013 samt til revidert konsesjon fra NVE datert 13.3.2015.
Bakgrunn
I forbindelse med NVE sin behandling av søknad om konsesjon for fjernvarmeanlegget i
Nydalen ble søknaden sendt på høring. Fylkesmannen uttalte seg i saken i brev datert
29.10.2012. Fylkesmannen anbefalte blant annet NVE, før en utvidet konsesjon gis, om å be
tiltakshaver foreta en utredning av virkningen på ytre miljø ved en temperaturendring hvis
minstevannføringen er mindre enn 1500 l/s, alternativt å sette vilkår om maksimal
temperaturendring på 0,7 grader. Fylkesmannen informerte samtidig om at vi ville vurdere
behovet for en tillatelse etter forurensningsloven, men så det som hensiktsmessig å avvente en
slik vurdering til etter at NVE hadde ferdigbehandlet søknaden.
NVE ga Nydalen Energi AS utvidet konsesjon den 21.11.2012, der det blant annet ble satt vilkår
til at utslipp til Akerselva ikke skulle medføre en temperaturendring på mer enn 0,7 grader samt
at Nydalen Energi AS skulle foreta en utredning av virkningen på ytre miljø i tråd med
Fylkesmannens anbefaling.
Nydalen Energi AS fikk Naturhistorisk museum til å foreta en vurdering av virkningen på
bunndyr og fisk ved en eventuell temperaturendring. Fylkesmannen kommenterte utredningen fra
Naturhistorisk museum (Rapport nr. 23 – 2013) i brev til NVE datert 23.3.2013. På bakgrunn av
en helhetsvurdering frarådet vi NVE å endre kravet til vilkår utover 0,7 graders økning av
vanntemperaturen, da dette med stor sannsynlighet ville forringe økologien i Akerselva vesentlig.
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NVE endret konsesjonen den 27.6.2013. Denne endringen ble påklaget av tiltakshaver og klagen
ble oversendt Olje- og energidepartementet for klagebehandling i brev av 11.11.2013. Klima- og
Miljøverndepartementet har i brev av 16.6.2015 bedt Fylkesmannen om å gjøre en vurdering av
søknaden om varmeveksling etter forurensingsloven.
Søknad
Nydalen Energi AS søkte i brev av 23.12.2011 NVE om konsesjon til å etablere en ny
fjernvarmesentral innenfor eksisterende konsesjonsområde i Nydalen i Oslo kommune.
Varmesentralen er planlagt plassert på nordsiden av Nydalen Bruks vei, øst for Maridalsveien og
inntil en turvei langs vestsiden av Akerselva. Området var ved søknadstidspunkt regulert til
friområde, men er nå omregulert til bebyggelse og energianlegg.
Varmesentralen består av et bygg for forbrenningsenheter, lager for brensel og skorstein. Bygget
har en grunnflate på 35x20 m. Bygget er etablert delvis inn i terrenget og tilpasses omgivelsene.
Lager for pellets ligger integrert i bakkant av bygget. Skorsteinen har en høyde på 28 m. Det er
en eksisterende turvei mellom varmesentralen og Akerselva.
Varmesentralen er en pelletsfyrt bioenergikjel med kapasitet 4 MW, og varmepumper basert på
grunnvarme og elvevann med kapasitet på til sammen 2,25 MW. I tillegg er det søkt om to
spisslastkjeler på henholdsvis 2 MW(elkjel) og 6 MW (gass). To eksisterende varmepumper på
henholdsvis 800 kW og 140 kW, plassert i eksisterende varmesentral, er innlemmet i søknaden.
Total installert effekt i fjernvarmeanlegget vil være ca. 29 MW. Av dette er 14,3 MW
varmeeffekt i eksisterende sentral (Vannesentral Øst) og 14,5 MW varmeeffekt i ny sentral
(Varmesentral Vest).
Nydalen Energi AS har også installert fjernkjølingsanlegg med kapasitet på 13,5MW tilknyttet
den nye sentralen. Kjølemaskinene vil veksle varme mot Akerselva. Det er et uttak av vann fra
Akerselva på 535 l/s. Dumping av overskuddsvarme er beregnet å gi en max. temperaturheving
av elvevannet på 2 °C.
Total energileveranse (varme) er beregnet til ca. 30 GWh. Det er beregnet en samlet kostnad på
68,5 millioner kr. Herav er det beregnet kostnader ved kjøleanlegget på ca. 23,5 mill. Basert på
dette har Nydalen Energi AS beregnet et samfunnsøkonomisk overskudd på om lag 76,5 mill. kr.
Høring
Fylkesmannen vurderer at søknaden ikke behøver å sendes på en ny høring i forbindelse med
behandling etter forurensningsloven, da partene har fått muligheten til å uttale seg i saken i
forbindelse med NVE sin behandling av saken, jf. forurensningsforskriften § 36-7 første ledd
bokstav c.
Søknaden om fjernvarmekonsesjon ble sendt på høring av NVE, samt lagt ut til offentlig ettersyn
i Informasjonssenteret i Oslo Rådhus, Deichmanske bibliotek, Oslo kommune v/ Plan- og
Bygningsetaten og Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker, og tiltaket ble også publisert på
NVEs hjemmeside. Søknaden ble også kunngjort i Aftenposten og Dagsavisen.
NVE mottok høringsuttalelser til den omsøkte utvidelsen av fjernvarmeanlegget i Nydalen fra
syv høringsparter. Fylkesmannen gjengir i korte trekk innkomne merknader til NVE som gjengitt
i NVEs utvidet fjernvarmekonsesjon i brev av 21.11.2012.
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Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune (VAV) har uttalt seg i to brev. I brev av 16.3.2012 uttales
det en rekke momenter i forhold til selve utbyggingen. I brev av 16.3.2012 anbefaler VAV at det
stilles krav til at vann fra kjøleanlegget som føres ut i Akerselva ikke overstiger temperatur over
20 grader ettersom høyre temperatur enn dette kan føre til skade på det biologiske livet i
vassdraget. Tiltakshaver må sikre at det ikke blir tilført noen forurensing i vannet fra
kjøleanlegget ved ev. uhell e.l.
Byantikvaren skriver i brev av 27.3.2012 noen merknader om kulturminner og at det aktuelle
området bevarer sitt grønne preg. Selve utformingen av bygget kommenteres også.
Bydel Nordre Aker ved Bydelsutvalget har i møte av 15.3.2012 vedtatt følgende:
"Bydel Nordre Aker anbefaler planene for ny energisentral i Nydalen, men ber om at følgende
forhold tas med i reguleringsarbeidet: Virkning for Akerselva og sikringen av elva mot
forurensning. Virkninger i forhold til lokalforurensning."
Bymiljøetaten, Oslo kommune skriver i brev av 21.3.2012 en rekke kommentarer til plasseringen
av sentralen. Bymiljøetaten forutsetter at det legges vekt på at vanninntak og vannutløp utformes
slik at en unngår påvirkninger av dyre- og plantelivet i elven. Potensielle gyteplasser for ørret bør
unngås ved lokalisering av utslippspunkt.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skriver i brev av 15.2.2012 at planen ikke
kommer i konflikt med DSBs interesser som elsikkerhetsmyndighet.
Nygård Borettslag skriver i e-post av 22.2.2012 kommentarer ift plassering.
Oslomarkas Fiskeadministrasjon
I tillegg har Oslomarkas Fiske Administrasjon, OFA, uttalt seg til Olje- og Energidepartementet
som svar på henvendelse fra OEDs epost den 11.11.2014 om OFAs syn på klagesaken. OFA
uttaler at Akerselva ikke bør brukes som kjølemedium. OFA viser til at høyere temperatur antas å
øke problemer med sopp på gytefisk og vinterstøinger av laks og sjøørret. OFA peker også på at
fisken blir senere gytemoden i Akerselva, antakelig pga varmt vann fra Maridalsvannet og at
dette kan forsterkes ved at vannet blir enda varmere ved varmedumping via Nydalen Energi AS.
Fylkesmannens vurderinger etter forurensningsloven
Fylkesmannen har vurdert søknaden fra Nydalen Energi AS datert 23.12.2011 med
underliggende dokumenter vedrørende bruk av Akerselva til varmeveksling. Påvirkning av
temperatur faller inn under forurensningslovens bestemmelser, jf. § 6 punkt 4.
Fylkesmannen vurderer at endringen av temperatur i Akerselva som følge av planlagt utslipp av
varme er av en slik størrelse at det vil påvirke Akerselva og dermed medføre en fare for
forurensning, jf. forurensingsloven § 7. Tiltaket utløser derfor en tillatelse etter
forurensningsloven § 11. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, lagt vekt på
de forurensningmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket
for øvrig vil medføre.
Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften,
der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer,
grunnvann og kystnære områder.
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Forurensningsmessig betydning
Utslipp av varme til Akerselva vil medføre en økning i vanntemperaturen til Akerselva
nedstrøms utslippet i Nydalen og gradvis nedover. I følge søknaden vil økningen i
vanntemperaturen være inntil 2 °C over det som er naturtilstanden, noe som vil kunne medføre
en forringelse av det biologiske mangfoldet i Akerselva. De natur- og samfunnsmessige
konsekvensene av varmedumpingen er vurdert i de følgende avsnitt.
Naturmessige vurderinger
Når Fylkesmannen avveier fordeler og ulemper for om tillatelse skal gis etter forurensingsloven
skal prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven legges til grunn i vurderingene.
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Føre-var-prinsippet
skal også vurderes.
Hovedfokus i Fylkesmannens vurderinger er Akerselva sin regionale verdi for Oslos store
befolkning og de mange tilreisende samt alle de økonomiske investeringer som er gjort over tid
for å ivareta brukerinteressene med friluftsliv, rekreasjon, fiske og ivareta leveområde for en
rekke trua og sårbare arter som laks, ørret, kreps og elvemusling. Disse økonomiske
investeringene og miljøverdiene skal veies opp mot de samfunnsmessige miljø- og
klimagevinstene i forhold til forbedret nærmiljø ved at en rekke oljekjeler er sanert, men også
ulempene ved valg av driftsmetoder ved fjernvarmeanlegget i Nydalen som varmedumping til
Akerselva.
Virkningen av tiltaket med varmedumping til Akerselva vurderer Fylkesmannen som
tilstrekkelig opplyst i forhold til naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlaget, jf. § 8, på
bakgrunn av utredningen i foreliggende fagrapport fra Naturhistorisk museum og
temperaturmålinger gjort i elva av Norsk energi.
Konklusjonene i utredingen til Naturhistorisk museum er at artene kreps, ørekyte, mort, abbor og
gjedde får uforandret eller forbedrete forhold ved en temperaturøkning i Akerselva. For
bunndyrene antas mengdeforholdene å endres, men ingen arter forsvinner. Når det gjelder de
sårbare artene laks og ørret, vil laks trolig få redusert antall fisk og en mindre produksjon av
utvandrende ungfisk, mens ørret vil i perioder oppleve maksimaltemperaturer nær grensen for å
dø og trolig få redusert vekst og antall fisk. Elvemusling vil således kunne få negative
konsekvenser da larver fra elvemusling parasitterer på gjeller til ørret. Fylkesmannen mener at
virkningen på økosystemet er noe usikkert både på kort og lang sikt slik at prinsippet om «førevar» jf. § 9 i naturmangfoldloven i noen grad må anvendes.
Ved vurderinger etter naturmangfoldloven § 10, – samlet belastning, skal det gjøres en vurdering
av den samlete belastningen som økosystemet blir utsatt for. I dette tilfelle defineres
Akerselva som økosystemet. Det skal vurderes summen av nåværende påvirkninger pluss antatt
fremtidige belastninger. Fylkesmannen vurderer at tiltaket med varmedumping kan gjennomføres
på visse vilkår slik at samlete belastningen av tiltakene på økosystemet etter naturmangfoldloven
§ 10 ikke overstiger kritisk nivå for økosystemet. Belastningen på økosystemet antas, med vilkår,
av en slik grad at skader ikke kan pålegges dekket av Nydalen Energi AS etter
naturmangfoldloven § 11.
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I tillatelsen er det bl.a. satt vilkår om en maksimal grense på 22 °C hvor det ikke kan dumpes
varme ut fra at føre-var prinsippet bør anvendes. Det er investert betydelige offentlige midler og
egeninnsats for å heve standarden på Akerselva til en levende elv med høy rekreasjonsverdi både
for fiske og friluftsliv for Oslo by med tilreisende. Som en følge av dette ble bl.a. fisket etter laks
og sjøørret igjen åpnet 1. juli 2016. Ved å sette et øvre tak med god sikkerhetsmargin til
temperaturer som vil virke skadelig bla for ørret, vil en sikre at det målrettete arbeidet med å få
”god økologisk status” i Akerselva ikke reverseres i vesentlig grad. Dette er i tråd med
vannforskriften §§ 4 og 5 som fastslår at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes slik at vannforekomsten skal ha minst ”god økologisk og kjemisk
tilstand eller potensiale”. Elva vil bli benyttet til varmedumping gjennom året og dette kan
medføre skadelige virkninger som tidligere klekking og endringer av artspopulasjoner ved at
noen artsgrupper får bedret forhold mens andre får mindre gunstige levevilkår. Ved å innføre en
øvre grense for temperatur med menneskelig påvirkning vil en kunne redusere stress på livet i
elva. Ørret har unnvikelsesreaksjoner og reduksjon i vekst allerede ved 20 °C og opp mot en
temperatur på 24,7 °C, som regnes som dødelige for ørret under langtidseksponering. En øvre
grense på 22 °C vil også øke sikkerheten for virkningen av menneskelig svikt ved driften av
varmesentralen siden temperaturstyringen gjøres via løpende målinger i elva.
Beregningen i fagrapporten av maksimal temperaturen i elven er gjort ut fra året 2011. Den
kritiske tiden i forhold til maksimale temperaturverdier er om sommeren. I 2011 var sommeren i
Oslo kjølig med mye regn. I 2014 var sommeren varm og det ble det målt opp mot 25,5 °C i
Akerselva ved Nydalen. Fylkesmannen mener at det er grunn til å forvente at en innenfor
konsesjonstiden til år 2038 vil oppleve tilsvarende varme somre som i 2014. Dette antas å gi
perioder på sommeren med vanntemperaturer opp mot og over kritisk dødelig grense for ørret på
24,7 °C når en legger til 2 graders økning i vanntemperaturen ved varmedumping til Akerselva. I
2014 ville vannets temperatur da kunne nå 27,5 °C ved Nydalen som er meget høyt som følge av
ekstra varmedumping. Virkningene av de høye temperaturene i Akerselva sommeren 2014 er
ikke dokumentert, men det er ikke direkte rapportert om akutt fiskedød som kan knyttes til den
aktuelle perioden.
Det legges til grunn for beregningene at vannføringen på sommerstid er på 1500 l/sek. Uttaket av
vann til varmeveksling er 535 l/s, som er en tredjedel av normal sommervannføring.
Sommervannføringen er en selvpålagt grense for minstevannføring som Oslo kommune har
fastsatt. Imidlertid vil det ved en tørkeperiode, som i 1995-96, være hensynet til
drikkevannsinteressene for Oslo bys befolkning som må prioriteres. Hvis magasinfyllingen i
Nordmarka er lav kan vannføringen settes ned til 500 l/s. Under tørkeperioden i 1995 – 96 ble
dette allerede gjort i desember 1995. Da magasinfyllingen ikke bedret seg i 1996 ble
vannføringen satt ned til 250 l/s fra 21.03.1996 til og med 02.11.1996, i syv måneder hvor
sommermåneden var inkludert. Det kan ikke utelukkes at vannføringen må settes betydelig ned i
en fremtidig tørkeperiode. Vann- og avløpsetatene i Oslo kommune har nylig offentlig uttalt
bekymring i forhold til vannforsyningskapasiteten til Maridalsvannet i forhold til antakelsen om
en voksende by i tiden fremover. Alternativ løsning som utredes er overføring av drikkevann fra
Holsfjorden, men dette antas først å være på plass om noen titalls år. Fylkesmannen mener det er
stor sannsynlighet for at det vil kunne oppstå perioder med betydelig lavere vannføring en
”minstevannføring” innfor den kritiske perioden på sommeren hvor vanntemperaturen er
maksimal. Vannføringen kan som i 1996 komme under halvparten av Nydalens Energi AS behov
til varmeveksling på 535 l/s slik at en varmedumping på 2 gr C antas overskredet for å dekke
behovet på kjøling sommerstid. Dette vil gi økt risiko for fiskedød innfor konsesjonsperioden. I
en slik periode med lav vannføring vil også konsesjonæren stå med sterkt redusert mulighet for
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tilfredsstillende kjøling for kunder i Nydalen hvis varmedumping til Akerselva er eneste
kjøleløsning.
Samfunnsmessige vurderinger
Behovet for kjøling av bolig- og næringsbygg antas bare å øke i fremtiden med økende
utbygging. Nydalen Energi AS leverer for tiden kjøletjenester bl.a. til organisasjoner som har
meget viktige samfunnsfunksjoner som Statnett og PST. Ved et driftsbrudd ved
varmevekslingsanlegget eller ved en tørkeperiode som i 1995 - 96 hvor hensynet til
drikkevannsforsyningen i Oslo by må prioriteres, og hvor det ikke er varmevekslingskapasitet i
Akerselva ved at vannføringen er satt til et minimum, bør det ut fra en beredskapsmessig
vurdering være behov for å finne alternative kjølingsløsninger. Valg av miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige resultatet skal vektlegges etter
§ 12 i naturmangfoldloven. Slike løsninger kan være magasinering av varme i grunnen og eller
kjøling til luft for å nevne to kjente og brukte kjølemetoder. Magasinering av varme i grunnen
brukes i dag på en effektiv måte bl.a. lengre nede i Akerselva ved Vulkan til kjøling av lokalene
til Mathallen og Bellonas kontorer.
Ulempene ved bruk av magasinering av varme i grunnen som et alternativ til varmedumping til
Akerselva vil være begrenset. Det vil i første rekke være en økonomisk belastning for Nydalen
energi AS. Et kjøletårn vil ikke være i drift mer en noen uker i året ut fra situasjoner med bortfall
av kjølekapasitet som følge av driftsstans eller vannmangel i Akerselva samt i perioder hvor det
ikke kan benyttes varmeveksling som følge av vilkår i tillatelsen. Området med varmesentral
ligger tett opp til en av Oslos mest trafikkerte veier; Ring 3, slik at de negative konsekvensene
ved støy fra et eventuelt kjøletårn vil bli mindre dominerende. Det går en turvei mellom
varmesentralen og Akerselva, så turgåere vil på aktuell strekning bli noe forstyrret av drift av
kjøletårnet i korte perioder.
Fylkesmannen mener at drift av kjøletårn vil ha uheldige virkninger av lokal betydning i
Nydalen. Disse ulempene må veies opp mot de negative virkningene av varmeutslippet på store
deler av Akerselva fra Nydalen og gradvis ned til utløpet ved Operaen. Ulempen for de regionale
verdiene knyttet til store deler av Akerselva bør etter Fylkesmannens syn veie tyngst.
Fylkesmannen vurderer at alternativ kjøling til elvevann uansett vil måtte bygges ut fra drifts- og
beredskapshensyn, slik at ulempene dette medfører veier mindre i forhold til virkningen på
økologien i Akerselva.
Det har vært gjennomført en stor satsning på Akerselva over flere tiår, her kan nevnes statens
satsing på «miljøpakker» for nasjonalt viktige vassdrag gjennom ”Akerselva miljøpark”. Oslo
kommune har gjennomført omfattende tiltak på avløpssiden bla via ”Midgardsormen” for å bedre
vannkvaliteten. Det er også bygget fisketrapp ved nedre Foss og det er lagt ut gytegrus som
biotopforbedrende tiltak for laks og sjøørret på strekningen fra Cuba og nedstrøms samt at det
settes ut årlig 200 000 yngel av laks og sjøørret i området oppstrøms Nydalen og nedover. Det er
videre gjort store økonomiske investeringer av Oslo kommune for å begrense utslipp fra tette
flater via overvannsledninger og utslipp fra kloakkledningsnett samt å hindre akuttutslipp som
har plaget Akerselva i mange år. Det siste store akuttepisode var klorutslippet ved Oset
vannrenseanlegg i 2011 og fyringsoljeutslipp fra Ullevål i 2012. Fylkesmannen mener de nevnte
ulempene for tiltakshaver også er mindre enn de negative virkningene en varmedumping på 2
grader vil ha på de regionale brukerinteressene til befolkningen i Oslo by med muligheter for
rekreasjon, friluftsliv og fiske i hele elva fra Nydalen til munningen ved Operaen.
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Det kommer av målrettet arbeid over flere tiår at Akerselva fremstår med de kvalitetene den har i
dag; hvor en kan vandre nær sammenhengende elvenært fra utløpet av Maridalsvannet ved Oset
og ned til Vaterland, hvor en kan bade i de øverste delene av elva og hvor en kan fiske som følge
av at økosystemet til Akerselva er på vei mot et tilfredsstillende nivå. Det har vært gjennomført
mange små og enkelte store grep som Midtgaardsormen for å minimere belastingene. I tillegg
kommer de strukturelle endringene den siste tiden i næringsvirksomhet langs elva hvor store
aktører som Denofa Lilleborg, Idun Gjærfabrikker, Christiania spikerverk og Schous - og
Ringnes bryggerier for å nevne noen, er borte som store negative påvirkere av økologien i
Akerselva. Det er sumvirkningen av alle disse små og store tiltakene som har gitt det samlete
gode resultat for Akerselva en ser i dag. Oslo kommune og Fylkesmannen har som myndighet
ført en praksis med strenge krav ovenfor tiltakshavere med utslipp og belastninger av elva. I
tillegg har private aktører tatt ansvar og valgt tekniske løsninger som har vært med på å gi de
kvaliteter som Akerselva har i dag.
Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen mener at det er overveiende fare for vesentlige skadevirkninger på økologien i
Akerselva dersom en gir en tillatelse til varmedumping på inntil 2 grader. Fylkesmannen mener
derfor at det er nødvendig med vilkår som gir en sikkerhetsmargin for skadevirkninger.
Fylkesmannen mener at de økonomiske og miljømessige ulempene ved ikke å kunne benytte elva
til varmedumping utover 2 grader ved temperaturer over 22 °C er mindre enn faren for en
vesentlig grad av forringelse av Akerselva med bakgrunn i de meget store økonomiske
innvesteringene som er gjort over lang tid for å bedre vannmiljøet og økologien i Akerselva.
Det er sumvirkningen av alle små og store tiltak som har gitt det samlete gode resultat for
økologisk status en ser i dag i Akerselva med mulighet for rekreasjon, friluftsliv og fiske i hele
elva fra Nydalen til munningen ved Operaen. Fylkesmannen mener det er riktig å fortsette
praksisen med restriktive krav til tross for de økonomiske og praktiske utfordringer det kan få for
den enkelte tiltakshaver langs elva.
I forbindelse med NVEs konsesjonsbehandling av fjernvarme ved Nydalen har brukere og lokale
forvaltere av Akerselva ved Oslomarkas Fiskeadministrasjon, kommunalt forvaltningsnivå ved
Oslo kommune og det regionale forvaltningsnivået ved Fylkesmannen alle uttrykt bekymring for
en varmedumping til Akerselva og virkning på naturmiljøet og økologien. Fylkesmannen mener
NVE i sin konsesjonsbehandling etter energiloven har funnet en løsning i forholdt til vilkår for
varmedumping som på en god måte kommer både interessene til Nydalen Energi AS og hensynet
til naturmiljøet i møte. Fylkesmannen ser ingen tungtveiende grunner til å endre på disse
vilkårene og legger tilsvarende vilkår til grunn i medhold av forurensingsloven.
Vedtak
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir herved tillatelse til Nydalen Energi AS å bruke Akerselva
til varmedumping. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår til
tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse
skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensnings-, natur- og
samfunnsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for
øvrig vil medføre.
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18.
Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En
eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Side 8 av 8
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen gjelder fra dags dato og
frem til 01.12.2038.
At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter
forurensningsloven §§ 78 og 79.
Risikoklasse
Ved fastsettelse av risikoklasse for en bedrift tas det hensyn til utslipp til vann/luft samt
potensialet for utslipp ved uhell og lignende, og resipientforholdene ved virksomheten.
Basert på disse vurderingene er tiltaket plassert i risikoklasse 3. Kontroll av bedrifter i denne
klassen gjennomføres ca. hvert 3.-4. år. Som regel vil det imidlertid gjennomføres kontroll på
nye anlegg etter omtrent ett år etter at ny tillatelse er gitt.
Gebyr
Nydalen Energi AS skal betale et gebyr på kr. 21 500,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin
behandling av søknad, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.
Saksbehandlingen knyttet til behandling av søknaden er plassert i gebyrsats 4, jf.
forurensningsforskriften § 39-4. Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved
fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, korrespondanse med søker,
høring av saken samt ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos
Fylkesmannen inngår også. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.
Klageadgang
Vedtaket om tillatelsen etter forurensningsloven, herunder plassering i gebyrsats og risikoklasse,
kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3
uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de
endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør
nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig og
sendes via Fylkesmannen.
Med hilsen
Are Hedén
Fylkesmiljøvernsjef

Kari Skogen
faggruppeleder
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Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av varme til
Akerselva - Nydalen Energi AS
Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme
lov. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i brev datert 23.12.2011 med
underliggende dokumenter. Det er satt vilkår for tillatelsen.
Nydalen Energi AS må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Oslo og
Akershus endringer de ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknad eller
under saksbehandling som kan ha betydning.
Tillatelsen er gyldig fram til 01.12.2038.
Tiltaket er plassert i gebyrsats 4, jf. forurensnings forskriften kap. 39 om innkreving av
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven §
39-4.
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1 Hva tillatelsen omfatter
Tillatelsen gjelder utslipp av vanne til Akerselva fra fjernvanneanlegget til Nydalen Energi AS
i Nydalen i Oslo kommune.
Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i brev datert 23.12.2011 med underliggende
dokumenter dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er
avklart med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

2 Generelle vilkår
2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til vann, er isolert sett uønsket. Selv om
utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å redusere sine
utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av
komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.

2.2 Tiltak ved økt forurensningsfare
Hvis det oppstår fare for økt forurensning som følge av unonnale driftsforhold eller av andre
grunner, plikter virksomheten snarest mulig å iverksette de tiltak som er nødvendig for å
eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig redusere eller
innstille driften.
Virksomheten skal så snart som mulig infonnere Fylkesmannen og naboer om unonnale
forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i
henhold til vilkår 5.4.

2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig
betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert og inngå i
virksomhetens internkontroll.

2.4 Internkontroll
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende
forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante
forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.
2.4.1 Miljørisikovurdering
Virksomheten plikter til en hver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforholdene. Dette innebærer at virksomheten skal ha
gjennomført en risikovurdering der alle forhold som kan medføre forurensning av ytre miljø er
vurdert. Miljørisikovurderingen skal dokumenteres.

Det skal særlig fokuseres på at virksomheten nå behandler farlig avfall. Det skal gjennomføres
en risikovurdering med bakgrunn i aktiviteter som kan medføre en forringelse av ytre miljø.
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Miljørisikoanalysen skal gjelde både for nonnal drift ved anlegget og akutt forurensning.
Virksomhetens risikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres ved
endringer i driften og minimum en gang per år. Eventuelle behov for tiltak skal følges opp
gjennom en tiltaksplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet.
Bedriften skal også ha oversikt over de natunniljøressurser som kan bli berørt av akutt
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
2.4.2 Driftsinstruks
Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging,
kontroll og overvåking som sikrer at vilkårene i denne tillatelsen og annet relevant regelverk i
forhold til ytre miljø, overholdes. Ved tilsyn må virksomheten dokumentere dette.
2.4.3 Avvikshåndtering
Avvik skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5,2. ledd
punkt 7. Dette inkluderer undersøkelse av årsakene til at avvikene har skjedd, vurdering og
iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene og tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje
på nytt. Avvikshåndtering skal dokumenteres skriftlig.

3 Utslipp av varme til Akerselva
For bruk av elvevannet til kjøling og oppvanning settes følgende rammer:
•
•
•
•
•

Når temperaturen i elva er under 10°C tillates en endring i temperaturen på inntil 0,7 cC.
Når temperaturen i elva er 1 til 17 °C tillates en endring i temperaturen på inntil 2,0 cC.
Ved 17 til 18°C tillates en heving til 19°C.
Når temperaturen i elva er 18 til 21°C tillates en endring i temperaturen på inntil 1,0 cC.
Det tillates ikke bruk av elva til kjøling når temperaturen er 22°C eller mer.

°

4 Kontroll og overvåking
Det skal gjennomføres kontroll og overvåking i henhold til et kontroll- og måleprogram.
Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.
Overvåkningen skal innbefatte måling av temperaturen i elvevannet før vanninntak og nedenfor
returpunkt for elvevann. Det skal etableres målestasjon for fortløpende rapportering av data om
temperatur. Utfonning av anlegg for måling og rapportering av vanntemperatur skal
godkjennes av Fylkesmannen.
Temperatunnålinger skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell
kontroll.
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5 Beredskapsmessige tiltak mot forurensning
5.1 Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

5.2 Etablering av beredskap
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid
representerer.

5.3 Akutt forurensning
Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet og Kystverket
varsles i henhold til gjeldende forskrift 19. Melding gjøres til brannvesenet på tlf. 110.
Fylkesmannen skal deretter informeres om hendelsen på e-post
fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no.

5.4 Varsling
Fylkesmannen skal varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold med forurensningsfare
og/eller ulykker innenfor de områder som tillatelsen omhandler (f.eks. teknisk svikt, brann
etc.). Det skal skriftlig redegjøres for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller
som er under iverksettelse. Oversikt over avvik skal rapporteres i årsrapporteringen, jamfør
vilkår 6.

6 Rapportering
Det skal føres logg over resultater fra temperaturovervåkingen. Loggen skal som et minimum
inneholde måleresultater, eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak.
Det skal sendes en forenklet rapport til Fylkesmannen pr. 1. mars hvert år. Rapporten skal
inneholde:
• Beskrivelse av driftsåret med eventuelle avvik og avbøtende tiltak som er gjennomført
for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene.
• Resultater fra temperaturmålinger med forenklet kommentarer.

7 Tilsyn
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de som denne
bemyndiger føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jamfør forurensningsloven § 50.

