
 

PRESSEMELDING 

NORD-NORSK SAMARBEID GIR NY VINDPARK PÅ HAVØYGAVLEN 
 
Finnmark Kraft AS har sammen med sine eiere inngått et partnerskap om å bygge og drifte verdens 
nordligste vindpark i Havøysund. Havøygavlen vindpark skal re-etableres, og nye turbiner skal 
installeres.  
  
Havøygavlen vindpark er verdens nordligste vindpark, og ble etablert i 2002. Den gang var det en av de 
første store vindparkene med store turbiner på hele 2,5 MW. Disse turbinene har levert strøm til 
Finnmark i nærmere 20 år, og turbinene nærmer seg levetids slutt. Det er derfor inngått et partnerskap 
mellom dagens eiere av Finnmark Kraft for å iverksette utskifting av 15 Nordex-turbiner til 9 nye Vestas-
turbiner på 4,2/4,3 MW. Dagens vindkraftverk vil stoppe produksjonen våren 2021, og det nye 
vindkraftverket forventes å være i regulær produksjon mot slutten av 2021. Det er beregnet en 
årsproduksjon på ca 135 GWh. Utbyggingen vil pågå over 18 måneder under ledelse av Finnmark Kraft. 
 
Finnmark Krafts styreleder er svært glad for å ha nådd denne viktige milepælen. «Finnmark Krafts mål 
har hele tiden vært å bli en ledende aktør innen utvikling av fornybar energi i vår region, der vi både 
utvikler, bygger, eier og driver kraftverk. I 2011 kjøpte vi Havøygavlen, og nå gjør vi beslutning om å re-
etablere Havøygavlen. Det er bare 2 år siden vi idriftsatte vindparken i Båtsfjord, og den vindparken har 
levert i tråd med forventningene. Nå tar eierne nye steg sammen med Finnmark Kraft. Vi satser i 
Finnmark, for Finnmark av Finnmarksbedrifter.», sier Per-Erik Ramstad.»  
 
Finnmark Kraft er svært fornøyd med å få sine eiere som samarbeidspart, lokale solide kraftselskap, med 

tilhørighet i Finnmark.  Medeierne er Repvåg Kraftlag, Ymber, Alta Kraftlag, Varanger Kraft og Norkyn 

Kraftlag. I tillegg har vår lokale bank, Sparebank1 Nord-Norge valgt å satse på fornybar energi sammen 

med oss. Sparebank1 Nord-Norges Ulf Tore Isaksen uttaler: « Som bank kan vi være med på å påvirke 

landsdelens retning gjennom å være selektiv i forhold til hva vi vil finansiere. Vi lever i et av verdens 

mest sårbare områder, så dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor. Vindkraft er ren, fornybar og 

evigvarende, og det er denne type energi som må ligge til grunn for all utvikling i landsdelen. Derfor 

mener vi dette er et godt og fremtidsrettet prosjekt, som kler både Finnmark og Nord-Norge og 

SpareBank 1 Nord-Norge godt.» 

Egon Leonhardsen, administrerende direktør i Finnmark Kraft uttaler: “Etter mange år med drift ved 
Havøygavlen, ser vi fram til å videreutvikle en ny vindpark, der vi gjenbruker et område som allerede har 
vært i bruk til vindkraft i 20 år. Prosjektet kan også bruke om igjen en god del av infrastrukturen, noe 
som gir det nye prosjektet en god avkasting. Vi er svært fornøyd for at prosjektet nå blir realisert, og vi 
gleder oss sammen med Måsøy kommune. Vi har solide leverandører med på prosjektet, som vil skape 
lokale ringvirkninger. Det vil bety mye for regionen at et så stort industriprosjekt blir realisert.» Han 
fortsetter: “Vi er stolte av at vi sammen klarer å løfte en slik industrisatsing lokalt. Vi er en av de få 
vindparkene i Norge som eies og driftes av lokale selskap. Det ønsker vi å fortsette med også når 
vindparken renoveres, og klargjøres for 30 nye år med produksjon av grønn energi.”  

 
Bernth Sjursen, ordfører i Måsøy kommune er svært positiv til satsingen i kommunen «Det er ikke hver 
dag vi har en industrisatsing i vår kommune på flere hundre millioner kroner. Vindparken har blitt et 



landemerke for Måsøy kommune, og vi er stolte av verdens nordligste vindpark. Den har gitt oss både 
lokale arbeidsplasser i driftsfasen, og vil gi oss mange muligheter under utbyggingen. Her er det bare for 
lokalt næringsliv å gripe mulighetene. Som politiker og ordfører har jeg sagt et tydelig ja til videre 
utvikling av vindkraft i vår kommune, og jeg vil takke Finnmark Kraft for at de drar i gang dette 
formidable prosjektet hos oss. Når Finnmark Kraft i tillegg viser seg som en god partner til utvikling av 
lokalt næringsliv, er dette en stor mulighet for vår kommune.» 
 
OM FINNMARK KRAFT AS  
Finnmark Kraft AS er et lokalt eid energi-selskap. Formålet er å være en ledende aktør innenfor fornybar 
energi i Finnmark, i samarbeid med grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmark Kraft er en langsiktig 
og utviklingsorientert aktør som har sitt fokus på verdiskapning gjennom egenutvikling eller ved 
deltagelse i andres prosjekter. Selskapet ble stiftet 2009. Eierne er kraftselskapene Alta Kraftlag, 
Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Ymber, Varanger Kraft, Hammerfest Energi, samt 
grunneieren FeFo.  
 

OM VÅRE EIERE  

Varanger Kraft AS 

Eies av kommunene Sør Varanger, Nesseby, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø. Selskapet er 
områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets 
kjernevirksomhet. 

Nordkyn Kraftlag AL  

Nordkyn Kraftlag er et andelslag med kommuner, bedrifter og private som andelseiere. Selskapet er 
områdekonsesjonær i Lebesby og Gamvik kommune. Nordkyn Kraftlag driver med kraftomsetning og 
nettdrift som er selskapets kjernevirksomhet.    

Repvåg Kraftlag SA  

Repvåg Kraftlag er et samvirkeforetak med kommuner, bedrifter og private som andelseiere. Selskapet 
er områdekonsesjonær i kommunene Nordkapp og Måsøy samt deler av Porsanger og Kvalsund. 
Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet. 

Alta Kraftlag SA 

Alta Kraftlag er et samvirkeforetak med selskapets nettkunder som medlemmer. Selskapet er 
områdekonsesjonær i Alta, Loppa og Kvænangen kommune. Selskapet er områdekonsesjonær i 
eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet. 

Ymber AS 

Ymber AS eies av kommunene Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Kautokeino, Kvænangen og Loppa samt 
Troms fylkeskommune. Selskapet er områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, 
kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet. 

Luostejok Kraftlag SA 

Luostejok Kraftlag er et samvirkeforetak med kommuner, bedrifter og private som andelseiere. 
Selskapet er områdekonsesjonær i Karasjok kommune samt deler av kommunene Porsanger og Lebesby. 
Nettdriften er selskapets kjernevirksomhet.  
 



Hammerfest Energi AS 

Hammerfest Energi AS eies av kommunene Hammerfest, Kvalsund og Hasvik. Selskapet er 
områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets 
kjernevirksomhet. 

Finnmarkseiendommen (FeFo) 

er et privat rettssubjekt opprettet i medhold av Finnmarksloven av 17. juni 2005.  FeFo eier grunn i 
Finnmark som tidligere ble forvaltet av Statskog. FeFos oppgave etter Finnmarksloven er å forvalte 
grunn, naturressurser og rettigheter i Finnmark på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket 
og særlig som grunnlag for samisk kultur. 
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