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Nydalen Energi kjøper Vestby fjernvarme fra Vestby kommune 

Nydalen Energi og Vestby kommune har den 25. april, 2022, signert en avtale om 
kjøp av Vestby Fjernvarme. Virksomheten er lokalisert i Vestby Kommune knappe 30 
min. sørøst for Oslo og forventes overdratt til Nydalen Energi i løpet av sommeren. 

”Vi ønsker alle Vestby Fjernvarmes kunder velkommen til Nydalen Energi. Vi 
arbeider kontinuerlig med å utvide og forbedre virksomheten i og rundt Nydalen samt 
med å gjennomføre interessante oppkjøp både på østlandsområdet og i resten av 
Norge. Vestby Fjernvarme er lokalisert kun en halv time sørøst for Nydalen og har et 
spennende potensial som vi er glade for å få muligheten til å kunne utvikle og 
realisere videre i samarbeid med Vestby Kommune. Vi takker for et godt samarbeid 
med Vestby Kommune så langt i prosessen. Vi planlegger å både utvide 
konsesjonsområdet og produksjonskapasiteten samt knytte til oss flere kunder”, sier 
Kim Lande, administrerende direktør i Nydalen Energi. 

“Vi skal fortsette å drifte anleggene og ta vare på kundene i Vestby med lokal 
tilstedeværelse og vi ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som Vestby 
kommune og sine ansatte har gjort så langt. I tillegg vil vi utvikle virksomheten rundt 
Vestby videre med å spille på kompetansen til Nydalen Energi og hos våre eiere. 
Både eksisterende og nye varmekunder skal bli godt tatt vare på også i 
fortsettelsen,» sier Kim Lande videre. 

“Vi har siden 2008 arbeidet med å utvikle fjernvarme i Vestby kommune gjennom 
ulke eierskapsløsninger og strukturer og vi er nå glade for å kunne gi stafettpinnen 
videre til Nydalen Energi. Vi har siden i fjor sommer hatt dialog med flere 
interessenter og vi er godt fornøyde med den prosessen vi har hatt med Nydalen 
Energi og vi har god tro på at Nydalen Energi vil gjøre en god jobb med å utvikle og 
drive Vestby Fjernvarme videre,» sier Sjur Authen, rådmann i Vestby Kommune. 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med: 

Kim J. Lande, adm. dir. i Nydalen Energi, kim@nydalenenergi.no,  +47 97 97 24 25 

Nydalen Energi er basert i Nydalen i Oslo og har siden 2003 levert både miljøvennlig fjernvarme og 
fjernkjøling til sine kunder i hovedsak basert på varmepumper og bioenergi. Varmepumpene sørger 
for gjenvinning og gjenbruk av lokalt varme- og kjøleoverskudd og henter også både varme og 
kjøling ut fra omgivelsene og sammen med bruk av bioenergi bidrar Nydalen Energi vesentlig til lokal 
strømsparing, redusert effektbelastning i strømnettet og hadde i 2021 99% fornybare energikilder. 


