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I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet

14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til ssknad av 01.02.2007 og

vedlagt notat Bakgrunnfor vedtak, KTE-notat 20/08.

Sandnessj oen Fj ernvarmeanlegg AS

tillatelse til i Alstahaug kommune i Nordland fylke, fl bygge og drive fjernvarmeanlegg:

A. Innen det omriLdet som gflr fram av kart merket o'Konsesjonsomrflde - Sandnessjaen" ay

1 4.03.2008 vedlagt konsesj onsdokumentet.

B. Eksisterende varmesentral med omsskt utvidelse vil fi folgende installasjon:

o 1 varmepumpe d 0,8 MW

o 2 stk vannepumper ir 1,1 MW, totalt 2,2MW

o  l o l j e k j e l e 3 M W

e 2 stk elektrokjeler d 0,45 MW

I 1 gasskjel d 1,5 MW

C. Hovedrorsystemet skal i det vesentligste vsere som vist pi ovennevnte kart.

I tillegg til de til enhver tid gieldene vilkflr fastsatt i eller i

hjemmel i energiloven $ 5-2 folgende spesielle vilkir:

1. Konsesjonensvarighet

Tillatelsen gf elder inntil 0l.06.2038.

medhold av energiloven, fastsettes med

Frist for fullfsrelse av anlegget

Utvidelsen av eksisterende {ernvarmeanlegg skal vrere p6begynt innen ett 6r etter endelig vedtak, og

vere ferdigstilt og idriftsatt innen den 01.06.201 1.

Konsesjoneren plikter 6 orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for utvidelsen av

fiemvarmeanlegget innen den 01.06.2010. Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i

samsvar med ssknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE r.urdere ny avgrensing av

konsesjonsomridet.

Konsesjonar plikter 6 sende melding til NVE straks utvidelsen av fiernvarmeanlegget er
gjennomfort, og anlegget i sin helhet er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse

av anlegget og total installert effekt i varmesentralen.

Krav til virksomheten

Konsesjoneren skal ha egne ansatte til i foresti daglig drift av foretaket.

)

3.
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Kulturminner

Konsesjonrer skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid for anleggsarbeidene starter,

for 6 avklareeventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner.

Statens vegvesen

Dersom fiernvarmerorene vil krysse veier, skal konsesjonar avklare dette med Statens vegvesen for

anleggsarbeidene starter.

6. Stoy

Stoy fra varmesentralen ved nermeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra
Statens forurensningstilsyn.

7. Utslipp til vann og luft

Utslippene fra anlegget skal vare under tillatte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn, og

konsesjoner skal ta kontakt med Fylkesmannens miljovernavdeling for i endelig avklare om det er

nodvendig med utslippstillatelse etter Forurensningsloven $ 1 1.

Denne avgiorelsen kan piklages til Olje- og energideparternentet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er

kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og

energideparternentet og sendes giennom NVE.




