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Miljøvarme Hadeland AS - Svar på melding om etablering av anlegg for 
forbrenning av rene brensler, gbnr 116/2 Lunner kommune 

Vi viser til melding fra dere om oppstart av biobrenselfyrt varmesentral på området til Lunner 
Almenning i Lunner kommune av 7. mai 2019.  
 
Fylkesmannens tilbakemelding på melding 
Det skal etableres en varmesentral med maksimal produksjon av varme for fast biobrensel på 3 MW 
(1 + 2 MW) og en bioolje/oljekjel på 2 MW. Kjeler for fast biobrensel skal være i kontinuerlig drift, 
mens bioolje/oljekjel skal benyttes som reserve- og spisslast.  
 
Forbrenningsanlegget må overholde krav satt i forurensningsforskriften kapittel 27.  
 
Krav til utslipp for nye fyringsenheter fremkommer av § 27-5 b). For biobrensel må krav for 
enhetsstørrelser på 1< 5 MW overholdes, og for oljekjelen må krav for lettolje overholde 
grenseverdier for anlegg på 1 – 10 MW. Dersom det skal benyttes vegetabilske oljer, må krav for 
enheter på 1 < 5 MW overholdes. Anlegget vil overholde de krav som er satt for de brenselstypene 
som er tenkt benyttet. 
 
I henhold til § 27-5 c), skal skorsteinshøyde for nye forbrenningsanlegg 1 < 5 MW fastsettes ut fra 
spredningsberegninger eller andre metoder basert på utslippets størrelse, høyde på nærliggende 
bygg, luftinntak og topografi, samt avstand til disse. Det er utført en spredningsberegning av Norsk 
Energi, datert 7. mai 2019. Beregningene tar for seg utslipp fra kjeler for fast biobrensel og er utført 
med modellen Breeze Aermod. Det oppgis at krav til spredningsberegning fastsatt i kapittel 27 og 
retningslinjer fra Miljødirektoratet er overholdt. Ved lokalisering i Lunner Almenning er nødvendig 
skorsteinshøyde 23 m for å overholde grenseverdier for bakkekonsentrasjon av NO2 og støv.  
 
Kommentar til spredningsberegning 
Spredningsberegningen har ikke tatt for seg utslipp fra oljekjel ettersom denne kun skal benyttes 
som reserve- og spisslast. Da beregningene er utført med konservative forutsetninger med hensyn 
til utslipp fra de to fyringsenhetene som vil være i kontinuerlig drift, har ikke Fylkesmannen noen 
ytterligere kommentarer til beregningen.  
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Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Kathrine Eriksen Vatn 
overingeniør 
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