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Jfr.: Høring 14/43152   Overvik, områderegulering, offentlig ettersyn 
 
Statkraft viser til mottatte høringsnotat og ønsker å komme med følgende tilbakemelding: 
 
Området Overvik ligger i dag utenfor vårt konsesjonsområde, men grenser helt inntil og vil være et 
naturlig område å innsøke konsesjon for hos NVE. 
 
Statkrafts nærmeste forsyningsnett er i dag ved Dragvollområdet. Det er allerede avsatt, og 
forberedt, kapasitet til forsyning av Overvik området. 
 
Grunnet avstanden og store overføringsdimensjoner vil en slik framføring ha et betydelig 
investeringsbehov. Dette igjen vil stille krav til sluttbruker om at all oppvarmingsbehov for varme og 
tappevann dekkes med fjernvarme. I forkant av en slik utbygging må det derfor fra vår side 
forutsettes at det inngås avtale med kommunen og Overvik Utvikling (knyttet til byggetrinn 1) om at 
hele deres oppvarmingsbehov dekkes med fjernvarme. 
 
For å kunne komme tidlig inn i de ulike fasene vedrørende framdrift og utbygging av området, er det 
ønskelig å få tilgang til prosjekteringsgruppen slik at felles infrastruktur kan koordineres parallelt 
med etablering av veinett og lignende. 
 
Statkraft ønsker også å fokusere på Trondheim kommunes ønske om reduksjoner i utslippene av 
klimagasser i kommunen. Fjernvarme er overskuddsvarme, fra blant annet kommunenes avfall som 
må brennes da det er forbud mot avfallsdeponering i Norge. Statlige etater som SSB for eksempel, 
klassifiserer derfor utslipp fra fjernvarme som benytter spillvarme fra pålagt avfallsforbrenning til 0 
gCO2/kWh. 
 
En utnyttelse av allerede eksisterende varmeproduksjon vil også slå meget gunstig ut i 
byggeprosessen av et slikt stort utbyggingsprogram. Ved å benytte fjernvarme som byggvarme i 
anleggs- og byggefasen, reduseres utslippene til et minimum og bidrar til et lavt CO2-avtrykk for 
området. 
 
Med nye innovative løsninger kan fjernvarme nå også brukes som kjøling i bygg på en enkel og 
økonomisk måte, noe kanskje ikke alle kjenner til i dag. Dette gir også et positivt bidrag til reduksjon 
av klimagasser og er miljøvennlig. 
 
Vi står gjerne til disposisjon om det skulle være spørsmål eller ønsker om mer informasjon. 
 
Med vennlig hilsen 
for Statkraft Varme AS 
 
Terje Berg 


