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de er nødt til å tenke på så lenge nettkapasiteten 
inn og ut av fylket er så begrenset som den er. 

Arctic circle. Nettkapasiteten er et problem for 
den videre utbyggingen av kraftproduksjon 
i Finnmark. Fefo hevder det bare er plass til 
120 MW ny produksjon i fylket, et tak man snart 
vil stange mot.

 I dag er nettkapasiteten 250 MW ut av fylket. 
Statnetts plan er å ha 1 050 MW klar innen 
2020, og ytterligere 500 MW etter 2020. 

Sjefen i Finmark Kraft har selv jobbet mange 
år i Statnett, og synes dialogen med Statnett 
om nettutfordringene er god. Likevel tror ikke 
Masvik at ringforbindelsen rundt det nordlige 
Norge, Sverige og Finland – Arctic Circle – vil 
være på plass de neste ti årene. Opprinnelig 
var planen til Statnett at forbindelsen skulle 
være klar i 2016. I Finnmark skal forbindelsen 

strekke seg langs kystområdene fra Alta i vest til 
Skogfoss i øst. 

Til Finnmarks beste. Finnmark Kraft skal sikre at 
verdiene i Finnmarks naturressurser skal komme 
innbyggerne i fylket til gode. Derfor er det viktig 
å ha et godt forhold til viktige berørte parter som 
reindriftsnæringen, jordbruket og reiselivet

Derfor blir hovedfokuset for selskapet i 
år å komme seg rundt og presentere, slik at 
kommuner, selskaper og innbyggere vet hva 
Finnmark Kraft står for. 

– Vi skal være langsiktige her, så det er viktig 
for oss å kunne møte aktørene i framtiden også. 
Vi ønsker å bli oppfattet som en seriøs aktør. 
Reindriften er tydelig på at de ikke ønsker vind-
parker, og det er mange som presser på dem fra 
flere kanter. Derfor er det viktig at vi får fram at 
det ikke er snakk om å fylle opp hele fylket med 
vindparker, sier Masvik. 

Månedens selskap
Energis selskapsanalyse baserer seg på 
budsjetter og regnskap, intervjuer med 
toppledelse og ledelse på de enkelte 
virksomhets områdene i selskapet. Vi ser i 
tillegg på selskapets  nettsider og snakker 
med selskapets  eiere.

Positivt
 ►  Har god tilgang på eiendommer
 ►  Skal sikre at verdien av naturressursene 

i Finnmark tilfaller finnmarkingene
 ►  Har eiere med lang erfaring fra 

energibransjen

Negativt
 ► Anstrengt nettkapasitet i regionen
 ►  Motstand mot vindparker blant 

reindriftsutøverne
 ►  Utfordrende å finansiere alle utbyggings

planene som kan komme

Kuriositeten
 ► For å forstå reindriftsnæringen bedre var 

daglig leder i Finnmark Kraft med på rein
flyttingen våren 2010. 

Største utfordring
 ► Få tilstrekkelig nettkapasitet inn og ut 

av Finnmark

Nøkkeltall
 ► Omsetning: Ingen. 1 million kroner 

 i oppstartkostnader
 ►  Egenkapital: ca 20 mill. kroner
 ►  Energiproduksjon: 0 GWh
 ►  Antall ansatte: 3

Disse eier Finnmark Kraft
 ► Varanger Kraft
 ► Alta Kraftlag
 ► Hammerfest Energi
 ► Luostejok Kraftlag
 ► Repvåg Kraftlag
 ► Ymber
 ► Nordkyn Kraftlag
 ► Finnmarkseiendommen

Om Finnmarks eiendommen
 ► 46 600 km2 

 ► 96 prosent av Finnmarks areal
 ► Området tidligere eid av Statskog
 ► Kan drive næringsvirksomhet på 

eiendommen
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KONSEKVENSER: Finnmark Krafts første vind
park Falesrassa er planlagt å ligge her, på fjellet i 

 Kvalsund. Selskapet innrømmer at parken vil ha store 
konsekvenser for reindriften, som mener reinen ikke 

kan klare å venne seg til vindmøller. Parken vil også 
legge beslag på store, villmarkspregede områder. 

På terskelen til noe stort
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