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TILKNYTNINGSPLIKT FOR FJERNVARME PÅ SUNNDALSØRA - FORSKRIFT  
 

Innstilling: 

Sunndal kommunestyre vedtar følgende forskrift angående tilknytningsplikt for fjernvarme på 
Sunndalsøra i Sunndal kommune: 

Sunndal kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66a vedtatt 
følgende forskrift: 

1. Alle nye bygg innenfor det område hvor Sunndal Energi KF er gitt konsesjon for å 
bygge og drive fjernvarmeanlegg er underlagt tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder innenfor konsesjonens varighet, 
inntil 01.01.2031 

2. De vilkår som er gitt i energilovens kap. 5 gjelder for tilknytningsplikten. 
Kommunestyret fastsetter retningslinjer for tilknytningen basert på disse 
bestemmelsene. 

3. Forskriften gjøres gjeldende fra kunngjøringsdato. 

 

Sunndal kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for tilknytningsplikten i samsvar med forslag 
vedlagt denne saken. 

 
 

Vedlegg: 



PNM sak 60/01: Tilknytningsplikt for fjernvarme på Sunndalsøra 
Retningslinjer for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg på Sunndalsøra 
Kopi av annonse. 

Saksopplysninger: 

Plan- miljø- og næringsutvalget behandlet i møte 13.08.01 PMN-sak 60/01: Tilknytningsplikt for 
fjernvarme på Sunndalsøra. Utvalget fattet slikt enstemmige vedtak: 
 
”Sunndal formannskap varsler følgende forslag til forskrift angående tilknytningsplikt for fjernvarme i 
Sunndal kommune: 

Sunndal kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66a vedtatt 
følgende forskrift: 

4. Alle nye bygg innenfor det område hvor Sunndal Energi KF er gitt konsesjon for å 
bygge og drive fjernvarmeanlegg er underlagt tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder innenfor konsesjonens varighet, 
inntil 01.01.2031 

5. De vilkår som er gitt i energilovens kap. 5 gjelder for tilknytningsplikten. 
Kommunestyret fastsetter retningslinjer for tilknytningen basert på disse 
bestemmelsene. 

6. Forskriften gjøres gjeldende fra kunngjøringsdato. 

Sunndal formannskap varsler forslag til retningslinjer for tilknytningsplikten i samsvar med forslag 
vedlagt denne saken. 

Forslag til forskrift og retningslinjer for tilknytning sendes på høring til aktuelle organisasjoner, og 
legges ut til offentlig ettersyn før sluttbehandling i kommunestyret.” 
 
Etter behandling i plan- miljø- og næringsutvalget valgte administrasjonen å sende saken på høring til 
Sunndal Energi, Sunnbo og Sunndal kommune, driftsetaten, og legge saken ut til offentlig ettersyn før 
behandling i formannskapet. 
 
 Det er ikke innkommet skriftlige merknader til saken. 

Vurdering: 

På grunnlag av behandlingen i plan- miljø- og næringsutvalget legges forslaget til forskrift og 
retningslinjer for saksbehandling fram for formannskapet og kommunestyret 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.10.01 
 
Innstilling: 
Sunndal kommunestyre vedtar følgende forskrift angående tilknytningsplikt for fjernvarme på 
Sunndalsøra i Sunndal kommune: 

Sunndal kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66a vedtatt 
følgende forskrift: 



1. Alle nye bygg innenfor det område hvor Sunndal Energi KF er gitt konsesjon for å bygge 
og drive fjernvarmeanlegg er underlagt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget. 
Tilknytningsplikten gjelder innenfor konsesjonens varighet, inntil 01.01.2031 

2. De vilkår som er gitt i energilovens kap. 5 gjelder for tilknytningsplikten. Kommunestyret 
fastsetter retningslinjer for tilknytningen basert på disse bestemmelsene. 

3. Forskriften gjøres gjeldende fra kunngjøringsdato. 

 

Sunndal kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for tilknytningsplikten i samsvar med forslag 
vedlagt denne saken. 

 
 
 
 
 
Påtegning om Formannskapets avgjørelse i møte 16.10.01: 
Formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen. 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 30.10.01 
 
Innstilling: 
Sunndal kommunestyre vedtar følgende forskrift angående tilknytningsplikt for fjernvarme på 
Sunndalsøra i Sunndal kommune: 

Sunndal kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66a vedtatt 
følgende forskrift: 

1. Alle nye bygg innenfor det område hvor Sunndal Energi KF er gitt konsesjon for å bygge 
og drive fjernvarmeanlegg er underlagt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget. 
Tilknytningsplikten gjelder innenfor konsesjonens varighet, inntil 01.01.2031 

2. De vilkår som er gitt i energilovens kap. 5 gjelder for tilknytningsplikten. Kommunestyret 
fastsetter retningslinjer for tilknytningen basert på disse bestemmelsene. 

3. Forskriften gjøres gjeldende fra kunngjøringsdato. 

 

Sunndal kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for tilknytningsplikten i samsvar med forslag 
vedlagt denne saken. 

 
Påtegning om Kommunestyrets avgjørelse i møte 30.10.01: 
Innstillingen ble vedtatt enstemmig. 
 
 
Rett utskrift 
 
02.11.01 
 



_________________ 
Tone Hustad 
Fullm. 


