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Fornybar energi:

NORD-NORGES NÆRINGSBLAD

Vindkraft, småkraftverk, havkraft og
alternativ energi.

20. ÅRGANG

Denne utgave av NæringsRapport: Nærgående om kraftmarkedet i Nord Norge

Best i
klassen
En sammenlikning av
driftsmarginene de siste
fem årene viser at Nordkraft
er suverent best i klassen blant
de store nordnorske kraftselskapene. Selskapet sitter igjen
etter drift med mellom 45 og 50
øre pr krone som omsettes!

Administrerende direktør
Klaus Hvassing
4 og 5

Lønnsom fjernvarme

Størst på småkraft

Fornybart Narvik-miljø

Søker samarbeid

Vindfarmbåter fra
Grovfjord Mek

Mo Fjernvarme er landsdelens
største leverandør av fjernvarme, og daglig leder Terje
Sund-Olsen kan vise til store
overskudd.

Nordkrafts datterselskap,
Fjellkraft – ledet av Halvor
Vislie – legger opp til å bli landets største småkraftutbygger.
Flere prosjekter er igangsatt.

I Narvik satses det på fornybar
energi på flere fronter. Daglig
leder for selskapet Enerconsult, Svein- Erik Høiem, legger
opp til sterk vekst innen prosjektering av fornybar energi.

Administrerende direktør i
Finnmark Kraft, John Masvik,
mener at samarbeidspartnere
utenfra er en nødvendighet for
at selskapet skal kunne nå sine
mål.

Bård Meek-Hansen ved
Grovfjord Mek. Verksted tror
at levering av servicebåter til
vindmølleparker til havs kan gi
verftet sterkt vekst i årene som
kommer.
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Mo Fjernvarme vil også levere varme til industriproduksjon:

Lønnsom fjernvarme i Mo i Rana

Mo Fjernvarme AS er NordNorges største leverandør av
fjernvarme – og det eneste
fjernvarmeanlegget her i landet som helt baserer seg på
utnyttelse av spillenergi fra
industrien. Og det lønner seg.
I fjor kom selskapet ut med et
resultat før skatt på 13,57 millioner kroner, ut fra ei omsetning på 31,39 millioner.
Geir Johansen

Mo Fjernvarme AS ble stiftet
som selskap i 1999, men lenge
før var det lagt til rette for utnyttelse av spillenergien i det
som i dag er Mo Industripark.
– Allerede på midten av
1980-tallet begynte folk i
Helgeland Kraftlag AL (nå
HelgelandsKraft AS) og Norsk
Jernverk (nå Mo Industripark
AS) å vurdere hvordan spillenergi; det vil si avgasser og
kjølevann, fra industriproduksjonen kunne benyttes
til fjernvarme, forteller daglig
leder Terje Sund-Olsen i Mo
Fjernvarme.

Forutseende

– Det var i ei tid da fjernvarme
fortsatt var et ganske ukjent
begrep her i landet. Trondheim Energi var eneste selskap som samtidig hadde
kommet i gang med produksjon av fjernvarme, så vi må
kunne fastslå at man var forutseende innen kraft- og industrimiljøet i Mo. Helgeland
Kraftlag begynte å legge rør

hvor fjernvarme kunne distribueres, mens Norsk Jernverk
bygde de første anlegg som
kunne stå for produksjon av
fjernvarme. Etter om lag 15
års fjernvarmeaktivitet ble
aktørene i 1999 enige om å
stifte et eget selskap – Mo
Fjernvarme AS. Selskapet
eies i dag av Helgelandskraft
med 40 prosent av aksjene og
Mo Industripark med 60 prosent, sier Sund-Olsen.

Overskudd

Det gikk imidlertid mange år
før utnyttelse av spillenergi
til fjernvarme ble til lønnsom
butikk.
– Det skjedde rundt år 2002.
Da var antall bygg i Mo i Rana
som mottok fjernvarme blitt
stort nok; samtidig som prisene på olje og elektrisk kraft
var blitt høyere og mange av
produksjonsanleggene nedbetalt. De siste årene har omsetningen i vårt selskap økt
jevnt, og vi har gått med gode
overskudd, sier Sund-Olsen,
som kom inn som daglig leder
i 2005.

72 GWh

Mo Fjernvarme produserte i
2009 nesten 72 GWh fjernvarme. Av dette var andelen
gjenvunnet energi 92 %. De
fleste større bygg i sentrum
av Mo i Rana er tilknyttet
nettet til Mo Fjernvarme. Det
gjelder for eksempel Moheia

fritidspark med badeland,
kunstgressbane og idrettshall,
Nasjonalbiblioteket, Statens
innkrevingssentral og rådhuset. Gjenvunnet energi holder også gågatenettet snø- og
isfritt om vinteren. I Mo Industripark mottar blant annet

Fjernvarme i mo: Bildet viser mo industripark fra luften, med byen
mellom fjorden og industriparken. nede i bildet, litt til venstre for
midten, sees det rødlige kjølesystemet for renseanlegget til Fesil aS
rana metall. i dette kjøleanlegget er en varmeveksler som er hovedkilden til spillvarmen, som igjen er det som forsyner mo Fjernvarme
med energi til fjernvarmenettet i mo i rana med omegn. Foto: MIP Info

fra fjernvarmenettet. Det
varme vannet fraktes i rør ut
til kundene, som har anlegg
for vannbåren varme.

En suksess

Terje Sund-Olsen fastslår at
stasingen på Mo Fjernvarme
har vært en suksess.
– Vi fikk kommunens miljøpris i 2006; som den aller første industribedriften. Vi har
holdt på i lang tid, og blir lagt
merke til langt utenfor Mo i
Rana. Vi har kun tre ansatte
– og leier inn en god del tjenester; blant annet for overvåkning av systemet vårt, fra Mo
Industripark. Det er selvsagt
nYe mULiGHeTer: Daglig leder
Terje Sund-olsen (innfelt) seg nå en fordel at vi befinner oss
midt inne i industriparken,
om etter andre bruksområder
for fjernvarme enn oppvarming
og kan bruke miljøet her til
av bygg.
deler av drift og vedlikehold.
Vi har tjent bra med penger
de siste årene, og det akter
et fiskeoppdrettsanlegg store vi å fortsette med, men vi er
mengder fjernvarme.
avhengig av en oppegående
prosessindustri for å klare det,
Røyk og avgasser
sier Terje Sund-Olsen.
Selve prosessen med gjenvinning av spillenergi er ganske Nytt marked
enkel. Man tar avgasser som Han sier at markedet for
kommer fra industriproduk- tradisjonelt mottak av fjernsjonen og fører dette gjen- varme i Mo i Rana nå på det
nom en vannfylt kjel, såkalt nærmeste er mettet.
røykrørskjel, som varmer opp – Fjernvarme innebærer store
vannet som kommer i retur sesongsmessige svingninger i

det som vi leverer. Om sommeren leverer vi minimalt og
det dumpes mye energi, mens
vi har høyt trykk gjennom vinteren. For å kunne vokse videre er det nødvendig å finne
fram til nye bruksområder for
fjernvarme. Vi ønsker kontakt med bedrifter som har behov for varme – til produksjon.
Det kan dreie seg om bedrifter
som utfører tørkeprosesser,
for eksempel matvareindustri,
farmasøytisk industri og annet. Og – vi ønsker selvsagt
at nye bedrifter; som kan nyttiggjøre seg fjernvarme, etablerer seg i Mo Industripark
– som har all infrastruktur på
plass for effektiv og god produksjon. Vi akter også i tiden
som kommer å være en miljøfaktor innen industrimiljøet
her, sier Terje Sund-Olsen.

NØKKELTALL
mo Fjernvarme aS
Tall i mill. noK

2009

2008

Driftsinnt.
Driftskostnader
Driftsresultat
Årsresultat
Sum Eiendeler
Sum EK

31,4
16,8
14,5
9,7
77,0
32,6

26,2
13,3
12,8
7,5
83,4
26,8

Sum Gjeld

44,4

56,6
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Statkraft/Trondheim Energi Fjernvarme inne i flere prosjekter:

Stadig mer fjernvarme i nord
satser i nord-norge: – nord-norge er
et prioritert satsingsområde for oss når
det gjelder fjernvarme, sier forretningsutvikler i statkraft/trondheim energi
fjernvarme, audun Brenne.

Harstad fjernvarme: Bildet
viser foreløpig planlagt varmesentral i Harstad. Bygget er tilpasset lokal arkitektur og skal være
operativ innen utgangen av 2011,
dersom alt går etter planen.

Selskapet Statkraft/Trondheim Energi
Fjernvarme ser nå Nord-Norge som et
attraktivt fjernvarmemarked, og er
i gang med å få i gang flere anlegg i
landsdelen. – Vi har mye kompetanse
innen segmentet, og opplever stor vilje
til samarbeid blant aktører i nord, sier
forretningsutvikler i Trondheim-selskapet, Audun Brenne.

kjøpe opp aksjemajoriteten i selskapet
Finnmark Miljøvarme AS – som har
fjernvarmeanlegg i Karasjok, Lakselv
og Alta.
– Vi regner med å ta en avgjørelse om
dette i løpet av høsten, sier Audun
Brenne.

Kraft et stort fjernvarmeanlegg på
nordsiden av Tromsøya. Etter planene
skal det inevesteres rundt 250 millioner kroner innen 2020 i et anlegg
som skal kunne levere fjernvarme til
flere bydeler i Tromsø.

Stort potensiale

– Vi velger nå å satse så sterkt i nord
fordi potensialet for utbygging av
fjernvarme her enda er stort. Sørpå
har de fleste byer og større steder nå
tilgang på fjernvarme. Stakraft har
som klar strategi at fjernvarme er et
prioritert satsingsområde, påpeker
Brenne. Statkraft/Trondheim Energi
Fjernvarme AS hadde ei omsetning
på 358,5 millioner kroner i fjor, og et
resultat før skatt på 44,27 millioner
kroner.

Selskapet har drevet fjernvarmeanlegg siden 1983, og har holdt på lengst
her i landet med dette. Trondheim er
da også byen i Norge hvor fjernvarme
benyttes aller mest.
– Vi har opparbeidet oss solid kompetanse innen fjernvarme; og dette
er kompetanse som selskaper nordpå
som vi inngår samarbeid med kan
nyttiggjøre seg. Fjernvarme er en
ganske så komplisert affære, og vi har
lært av feil som er blitt gjort, påpeker
Senja Avfall
Audun Brenne.
I dag eies alle aksjer i Trondheimsel- På Botnhågen utenfor Finnsnes har
selskapet Senja Avfall AS drevet fjernskapet av Statkraft.
varmeanlegg siden man fikk forebrenningsanlegg på midten av 1980-tallet.
Man leverer varme til en videregående
Troms og Nordland
I Harstad er selskapet iferd med å skole, en fotballhall og seks næringsbygge sin egen avdeling for produk- bygg i området – og produserer årlig
sjon av fjernvarme. I Narvik er man rundt 2,5 GWh med fjernvarme.
i dialog med Nordkraft AS om samar- – Vi kan imidlertid produsere langt
beid om et fjernvarmeanlegg. I Bodø mer, og vi ser på Finnsnes som et aksamarbeider Trondheim-selskapet tuelt marked. Men for å få til fjernmed Bodø Energi og avfallsselskapet varmedistribusjon dit er vi avhengige
IRIS om bygging av fjernvarmeanlegg. av å få samarbeidspartnere, og slike
Bodø Energi har fått konsesjon for ser vi oss nå om etter, sier driftsleder
Bernt Karolius i Senja Avfall.
slikt anlegg.

Finnmark

I Kirkenes har selskapet, i samarbeid
med Varanger Kraft og avfallsselskapet Øfas, søkt om konsesjon for fjernvarmeanlegg. Statkraft/Trondheim
Energi Fjernvarme vurderer også å

Helgeland
renner over av

verdier

Mediebyraaet, tlf. 75 12 55 29

Geir Johansen

Tromsø

Det fins også noen mindre fjernvarmeanlegg – som leverer i lokalmiljøet;
som Dyrøy Energi i Dyrøy kommune
og selskapet Rognan Bioenergi på
Rognan. I Tromsø planlegger Troms

– Heldigvis kommer ressursene tilbake til deg
Helgeland har bratte fjell og mye nedbør og er som skapt for å
drive med vannkraft. På vegne av 14 eierkommuner på Helgeland
gjør HelgelandsKraft nettopp det: Vi forvalter noe av vannkraften
og gir overskuddet tilbake til kommunene.
I 2008 tilførte vi 130 millioner kroner til eierkommunene.

