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Høringsuttalelse til utvidelse av fjernvarmenettet i Bergen
Vi viser til annonse i Bergens Tidende 1. mars og sender herved våre merknader til BKK Varme sin
søknad om utvidelse av fjernvarmenettet i Bergen. Vi takker for utsatt frist. Vi støtter utvidelsen av
fjernvarmenettet, men går sterkt i mot planene om at økt varmebehov skal dekkes ved økt bruk av
fossil energi som grunnlast eller ved bygging av nytt forbrenningsanlegg for usortert restavfall.
Med bruk av fossil energi (olje og gass) som brensel for fjernvarmeanlegget vil den globale
miljøgevinsten av at fjernvarme erstatter lokal fyring bli mikroskopisk. Med bruk av ny
avfallsenergi vil det være færre insentiver til materialgjenvinning av avfall. Vi ønsker bruk av
fornybar energi som varmekilde i det nye anlegget, og ser på rene biobrensler eller bruk av
varmepumper som henter varme fra sjøen som svært aktuelle og miljøvennlige alternativer.
Vi erkjenner at fjernvarmeutbygging kan være krevende i forhold til lokale arealkonflikter og
anleggsperioden, og ser at det er behov for rasjonell framdrift i utbyggingen som kan koordineres
med annet gravearbeid. Vi ønsker ikke at den videre utbyggingen av fjernvarme i Bergen skal bli
utsatt på grunn av manglende miljøvennlige energiløsninger. Vi anbefaler derfor at BKK Varme får
utvidet sitt konsesjonområde, men at selskapet pålegges å utarbeide konkrete planer for bruk av
fornybar energi til å dekke det økte varmebehovet. Det må settes en kort tidsfrist for når fornybare
varmeløsninger senest skal være på plass. Vi foreslår at det settes en frist som er senest i løpet av
2008.
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