
Aktuelt
Utfordringen ligger i at både Tyskland 
og Storbritannia vurderer å subsidiere 
dem som bygger ny kapasitet.
Auke Lont, side 12

Gjensidige har rundt

 350
kra� kunder i sin portefølje, side 10

kroner. Den ble i sin tid bygd av 
Norsk Miljøkraft før Hydro tok 
over. Dermed ble den en del av 
Statoils portefølje, og de solgte til 
Finnmark Kraft.

Nå roterer pengene inn fortere 
enn Auke Lont rekker å telle til 16. 
Vindparken har en installert effekt 
på 40 MW, og leverte i fjor 86 GWh 
og 4,4 millioner kroner i overskudd.

Vil møte lokalbefolkningen
NVE-sjef Per Sanderud sier han 
prøver å se streng og rettferdig 
ut når han lar seg avbilde, men 

strålende sol gjør han mer smilende 
og munter.

– Utgangspunktet for at jeg 
er her, er Defo-konferansen. Det 
er en viktig forening, og den 

 VINDKRAFT  John Masvik i Finnmark Kraft fikk lokket 
med seg både NVE-sjefen og Statnett-sjefen til å se på 
nye og gamle vindkraftprosjekter. En solrik båttur på 
toppen av Norge gjør noe med humøret.  

AV HAAKON BARSTAD
HAAKON.BARSTAD@EUROPOWER.COM

– Å, se der er vindmøller, sier 
de nesten i kor.

Vassdrags- og energidirektør 
Per Sanderud og konsernsjef Auke 
Lont i Statnett lar seg begeistre av 
Havøygavlen som dukker opp i 
horisonten.

De er på tur fra Honningsvåg 
på Magerøya til Havøysund noen 
mil lengre vest. Rett utenfor ligger 

Nordkapp, deretter er det åpent 
hav til Bjørnøya.

Midt i en diskusjon mellom 
NVE-sjefen og Statnett-sjefen om 
hvordan de kunne ha revitalisert 
reindriftsnæringen, runder båten 
Stikkelvågkjerringa. Dermed 
kommer Havøygavlen til syne, og 
de glemmer reindriftsnæringen.

Fortsatt er Havøygavlen et 
par mil unna, men alle de 16 
 vindmøllene er godt synlig i 
horisonten.

Lønnsom omdreining
– Hver omdreining betyr én krone 
i inntekt, sier John Masvik.

Som administrerende direktør 
i Finnmark Kraft er han strålende 
fornøyd både med omdreiningene 
i horisonten og med de prominente 
passasjerene om bord. Han dro 
Sanderud og Lont med seg etter at 
de hadde holdt hvert sitt innlegg på 
Defo-konferansen i Honningsvåg.

– Sier du det? Én krone for hver 
omdreining? Og det er 16 turbiner? 
Hver av dem har ganske mange 
omdreining per minutt. Det blir 
kroner av slikt, sier Lont.

– Ja, det blir det, smiler Masvik 
fornøyd.

De er på vei for å feire tiårs-
jubileet til verdens nordligste 
vindpark. Finnmark Kraft kjøpte 
parken i 2011 for 20 millioner 
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Norsk kraftindustri står overfor betydelige etableringer av ny fornybar energiproduksjon og ny infrastruktur. Vi følger  utviklingen
nøye og har bred erfaring fra en rekke prosjekter, noe som gjør oss godt rustet til å finne løsninger for de ulike aktørene.

Med mer enn 120 advokater er Haavind et av Norges største advokatfirmaer. Vår rådgivning dekker alle forretningsjuridiske
områder, og vi bistår i alle spørsmål knyttet til både privat og offentlig rett. Vår erfaring er at de aller beste løsningene kommer
når kundene er tett involvert i arbeidet.
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GUTTA PÅ TUR

❱❱❱

BYGGER LINJER: Konsernsjef i Statnett, Auke Lont, er i Nord- Norge 
� ere ganger i året. Ofoten–Dals� orden-linjen er rett rundt hjørnet. Den 
bør være mulig å få klar til i 2017, men den skal jo bygges først, sier han.

GIR KONSESJON: Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud sier 
det ligger til jobben å ha kontakt med lokale kra� selskap, men sier at 
ulike konsesjonsbehandlinger i liten grad blir påvirket av hans reiser. 

Det gir et annet inntrykk å være ute i 
terrenget enn bare å ha lest om et prosjekt 

på papiret.
Per Sanderud, NVE-sjef

BÅTTUR: NVE-sjef Per Sanderud, seniorrådgiver i NVE Berit 
Rasmussen og Statnett-sjef Auke Lont ble med John Masvik i 
Finnmark Kra�  på tur til Havøygavlen. ALLE FOTO: HAAKON BARSTAD



konferansen vil jeg ha med 
meg. Men når jeg først har dratt 
så langt, så ligger det til jobben 
å ha kontakt med de lokale 
 kraftselskapene. Det er nyttig 
på flere måter. Her vil det være 
særlig nyttig å prate med lokal-
befolkningen om hvordan det er 
å ha en slik vindpark i nærheten. 
Havøygavlen er jo en av de første 
vindparkene som ble etablert i 
Norge, sier Sanderud.

Litt senere på turen får han 
møte både ordføreren og tilfeldige 
innbyggere, og alle han møter er 
positive til vindparken, selv om den 
ligger svært nær bebyggelsen.

Skal kjenne prosjektene
NVE-sjefen er ofte ute på befaring. 
Snart skal han til Kvam for å se på 

flomskadene, og deretter blir det 
en runde til småkraftprosjekter

– På befaringer lærer jeg 
hvordan våre folk jobber og gjør 
vurderinger, men det viktigste er 
kanskje å møte både motstandere 
og tilhengere av ulike prosjekter. 
Å høre hvilke argumenter som 
kommer opp, er veldig interessant.
– Får din personlige kjennskap 
til prosjekter betydning for 
konsesjonsbehandlingen?

– Nei, i liten grad. De store pro-
sjektene skal jeg uansett kjenne 
godt, og det gir et annet inntrykk 
å ha vært ute i terrenget enn 
bare å ha lest om det på papiret. 
Løsninger blir drøftet med meg, og 
det er klart jeg kan ha meninger, 
men konsesjonsbehandling blir 
ikke vesentlig forskjellig av mine 
reiser. Vil jeg tro, smiler han.

– Nå må du ikke glemme å se 
streng og rettferdig ut, erter Auke 
Lont og latteren runger utover 
Barentshavet.

Bedre enn rapporter
Statnett-sjefen er også en sentral 
mann i Finnmark Krafts videre 
planer. Kommer ikke den nye 
Nord-Norge-linjen på plass innen 
rimelig tid, vil det forkludre flere 
av John Masviks prosjekter.

– Det er viktig å være til stede 
der det skjer. Statnett investerer 

milliarder i anlegg over hele 
landet, og å dra ut handler om å få 
kjennskap til prosjekter og bygge 
tillit. Det er noe helt annet å møte 
folk ute på prosjekter enn å sitte i 
Oslo og lese rapporter, sier Lont.
– Kommer du til å påskynde linjen 
etter å ha vært på denne turen?

– En slik linje er et resultat 
av omfattende avveininger. Jeg 
er Nord-Norge to–tre ganger 
i året, og en tur fra eller til vil 
neppe ha avgjørende betydning. 
Konsesjonen til kraftlinjen fra 
Ofoten til Dalsfjorden er rett rundt 
hjørnet. Den bør være mulig å 
få klar til i 2017, men den skal 
jo bygges først, sier Statnett-
sjefen – vel vitende om at flere av 
Statnetts prosjekter er forsinket på 
grunn av protester.

Lont legger til at kontakten ikke 
bare er viktig for kraftselskapene. 
Det er også i Statnetts interesse. 

– Statnett er avhengig av den 
lokale kompetansen ute blant 
kraftselskapene. Det er viktig både 
for planlegging, beredskap og for-
syningssikkerhet. Slike turer er 
derfor veldig lærerike, sier han.

Kamp for oppmerksomheten
Etter møte med lokalbefolkningen 
i Havøysund, og en runde oppe 
blant vindmøllene på Havøygavlen, 
drar følget videre til Snefjord. Der 

planlegger Finnmark Kraft å sette 
opp rundt 50 vindmøller.

Det prosjektet har de også tatt 
over fra Statoil, og saken er inne til 
sluttbehandling hos NVE. 

– Å ha med disse karene på 
tur handler først og fremst om 
å vise dem både mulighetene og 
 utfordringene vi har her oppe, sier 
John Masvik.

Han tror ikke turen får direkte 
betydning for konsesjonsbe-
handling og nettprioritering, men 
at kjennskap til landsdelen i sum 
kan ha betydning.

– For oss som holder til så langt 
fra Oslo, er det viktig å få dem 
oppover. Det ble nylig påpekt på 
et seminar at hele strømforbruket 
i Finnmark tilsvarer kapasiteten 
til en transformator på Smestad. 
Derfor må vi jobbe for å holde på 
oppmerksomheten, sier han.

Og i dag har han all oppmerk-
somhet han kan ønske seg.

– Dette er en utrolig fin tur, sier 
Lont.

– Kunne ikke ha vært bedre, sier 
Sanderud. n

Fakta

Finnmark Kraft AS
 n Stiftet 2009. Selskapets 

formål er å bygge ut 
og drifte vind- og vann-
kraft verk i Finnmark. 

 n Eiere er Varanger 
Kraft, Alta Kraftlag, 
 Hammer fest Energi, 
Luostejok Kraftlag, Repvåg 
Kraftlag, Ymber, Nordkyn 
Kraftlag samt grunn eieren 
Finnmarks eiendommen.

❱❱❱

Hver omdreining betyr én krone i inntekt.
John Masvik, administrerende direktør i Finnmark Kraft

VindparK: De 16 vindmøl-
lene på Havøygavlen leverte 
i fjor 86 GWh og 4,4 millioner 
kroner i overskudd 
til Finnmark Kraft.
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