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Til Ole Roger Strandbakken / planavdelingen i Ringsaker
Som drøftet i vårt møte med VA-avdelingen i fjor og plan-avdelingen i år, så er konsesjonsgrensen for
fjernvarme litt tilårskommen og bør oppdateres slik at det samsvarer med kommunens øvrige
planverk for Moelv. Dette for å reflektere at Moelv er i stor vekst og at vi opplever stor etterspørsel
etter fjernvarme som miljø- og prisgunstig oppvarming.
Vedlagt er et utkast til revidert konsesjonskart basert på møtet før jul. I møtet med planavdelingen
ble det signalisert at kartet virket fornuftig, men det ble ytret ønske om at området ble utvidet noe i
nord for å dekke området rundt B51. Kan dere bekrefte at dette stemmer (gjerne tegn opp der dere
ønsker grensa). På bakgrunn fra deres tilbakemelding vil vi tegne opp et mer detaljert kart, som vi så
sender til NVE. Kommunen vil da få mulighet til å uttale seg på nytt, men jeg synes det er greit at vi
blir enige her lokalt før vi sender dette til Oslo 😊
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