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Sak 20/ 13929-16 - Rullering av kommuneplan i Nes kommune

Vi viser t il deres sak 20/ 13929 - 16 «Oppstart av rullering av kommuneplanen i Nes kommune og ut leggelse av forslag

til planpro gram til offentlig ett ersyn » og sender med dett e innspill til kommuneplanens arealdel.

Akershus Energi Varme (AEV) har konsesjon for leveranse av fjernvarme innenfor konsesjonsgrensene på Årnes.

Produksjon av fjernvarme foregår primært ved bruk av lokale energikilder som ellers ville ha godt t il spille.

Fjernvarmenet t et vi over t id har etablert, gjør at vi i dag har en god utbygd infrast rukt ur som gjør at vi kan flytte energi

fra et sted med overskudd t i l et sted med underskudd for oppvarming av bygninger, tappevann, kunstgressbaner, etc. i
og rundt sent rum på Årnes.

Varmesent ralen for produksj on av fjernvarme er i dag i og ved Årnes kornsilo t ilhørende Felleskjøpet.

1. Beskrivelse av forslaget

AEV er  i  t id lig fase for utre de etablering av ny produksjon med fornybar energi på Årnes.  Ny  varmesent ral (VS)  vil

ut redes med mulighetene for plassering av varmesent ral t ilsvarende dagens plassering og plassering på andre t omter i
områdene t ilknytt et dagens fjernvarmeledninger.

Varmesent raI for produksjon av fjernvarme vil bestå av byggearealer med flere rom/ bygg for kjeler, teknisk utstyr,
fl issilo med innmat ing av fl is, pipe, et c.

Byggearealene vil være i størrelsesorden ca. 600 - 900 m2 {f.eks. 35 x 25 m2) med noe varierende høyder og dybder

under bakkenivå. Bygg for kj eler og teknisk utstyr med høyde på ca. 10 meter og f lissilo delvis nedgravd med bunn silo
ca. 5 m under bakkenivå. Høyde på pipe normalt 15 - 20 meter over bakkenivå.

Utvendig area ler (tomt ) skal gi plass t i l bygg nevnt over, samt plass t i l leveranse av energikilder med t ankbil og vogntog
t ilret t elagt for bakt ipp eller sidet ipp. To mteareal ca. 3.500 m2.

2. Områder

Områder for etablering av ny varmesent ral vil kunne være i t ilknyt ning t il næringsområdene 13 og 15 på kartet «Forslag

til kommunedelplan r n es 2019-2030» rev. 18/ 6-19 elle r i tilkn ytn ing til dagens plassering ved r nes kornsilo .

Etablering av varmesent ral vi l da være i nærheten av det etablerte fjernvarmenet t som i dag forsyner bygg, etc., i

sent rum og rundt sent rum, samt hvor den videre utviklingen av boliger, et c. i Årnes vil skj e.
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3. Forslagsst illers kontakt informasjon

Akershus Energi Varme AS
Pausvegen 6,

1927 Rånåsfoss

v/ lvan Henrik Berg mobil: 917 73 071 - epost: ivan.henrik.berg@akershusenergi.no

Med vennlig hilsen

Akershus Energi Varme AS

r "Ivan-Henrik Berg

Leder marked og utvikling
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