
 

 

 

PRESSEMELDING 

 

Tarjei Riiser ny daglig leder i Fredrikstad Fjernvarme 

 

Tarjei Riiser er ansatt som ny daglig leder i Fredrikstad Fjernvarme. Han kommer nå fra 

konsulentselskapet Concreto AS. Riiser bør være kjent i Fredrikstad fra forskjellige roller i 

kommunen, og privat næringsliv, blant annet som konstituert kommunaldirektør inntil 

september 2019 og som prosjektutviklingssjef før dette, samt lederjobber i 

entreprenørselskapet Skanska AS 

Tarjei Riiser etterfølger Per Bolstad som går av med pensjon, og som har ledet oppbygningen 

av fjernvarmevirksomheten i Fredrikstad siden starten i 2000. Fredrikstad Fjernvarme er eid 

av Frevar KF 43 % og Varme Acquisitions1 57 %. Energien fra Fredrikstad Fjernvarme er 

basert på energigjenvinning fra forbrenningsanleggene på Øra og leverte i 2019 79,6 millioner 

kWh til næringsbygg og leiligheter i Fredrikstad. Hele 98% av energien kommer fra fornybare 

energikilder (www.fjernkontrollen.no). I tillegg leverer selskapet fjernkjøling til nybygg på 

Værste. 

Styreleder i Fredrikstad Fjernvarme, Atle Nørstebø, er glad for å ha rekruttert en daglig leder 

som har et stort kontaktnett i Fredrikstad og som kan lede veksten i selskapet og utbredelsen 

av fjernvarme i byen. Tarjei Riiser fremstår som engasjert og drivende og kan vise til gode 

resultater i tidligere stillinger. Fjernvarme er en del av den sirkulære økonomien hvor det 

restavfallet samfunnet genererer blir sirkulert tilbake som nyttig fornybar energi til erstatning 

for fossile energikilder og elektrisitet som har mange mer miljø- og ressursvennlige 

anvendelsesområder enn oppvarming i fremtiden. 

Jeg ser frem å vende tilbake til Fredrikstad samfunnet, og er glad for muligheten til lede 

videreutviklingen av Fredrikstad Fjernvarme, som jeg kjenner som en solid og godt drevet 

miljøbedrift, og en viktig bidragsyter i den sirkulære økonomien i Fredrikstad, sier Tarjei 

Riiser. Tarjei Riiser tiltrer stillingen 1. august 2020 

 

 
1 Varme Acquisitions eier i tillegg Oslofjord Varme (100 %) og Drammen Fjernvarme 50 %, 

som derved en av Norges største eiere av fjernvarmeselskaper. 

http://www.fjernkontrollen.no/


 

 

 

Mer informasjon; 

Styreleder Atle Nørstebø, mobil 92697095 

Daglig leder Tarjei Riiser, mobil 47476588 


