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Sammendrag Skarsdøya Vindkraftverk – Njordr as
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1. Njordr as har noen av Norges mest erfarne ansatte og eiere innen vindkraft; eid av Norsk 

Hydro, Teknovekst,  ATS Next og ansatte

2. Vi fokuserer på å utvikle vindkraft for å styrke norsk industri med rimelig kraft

3. Norge må redusere CO2 utslipp med 50 % de neste 10 årene, ny vindkraft er et helt 

nødvendig virkemiddel for å nå dette målet

4. Skardsøya Vindkraftverk vil gi et stort positivt bidrag med hensyn til CO2 situasjonen i Aure 

kommune

5. Skardsøya synes å ligge godt til rette for vindkraft, god vind, betydelig produksjon, 

begrenset naturinngrep, god nettilknytning. God produksjon 0,3 TWh på lite område (0,6% av 

Aure kommune). Godt nett ved parken

6. Positive grunneiere; festeavtale inngått med majoriteten av grunneiere

7. Formål med møtet

- Informere bredt om pågående planer og bakgrunn for disse

- Motta innspill og kommentarer til Swecos pågående konsekvensutredinger



Fra konsesjonssøknad til utvikling, finansiering, bygging og drift

DriftKonsesjonsprosess Prosjekt-utvikling Finansiering
Kontrakter og 

bygging

Identifying farms regarding wind, 

grid and environmental impact

1. Notification to 

NVE”Konsekvensutreding”. 

Concession NVE and OED.

2. Purchase existing concessions 

3. Purchase/take over exisiting 

projects w.o concession 

Detailed engineering, wind 

measurements- and assessment 

and tender process

Due diligence reports. Draft bank 

terms.

Target financial investors for 

project shares including required 

project equity

Divestment of shares prior to 

construction start up

Final negotiation of contracts and 

execution of construction, PPA, 

bank financing process

After divestment, Njord/Norsk

Hydro participates in managing

the wind farms
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Prosjektreferanser - Nøkkelpersoner og eiere

Prosjekt Møller – MW Invest Ansvar Periode

Havøygavlen

vindpark

16 – 40 Drift – Norsk Hydro 2002-2006

Svensk vindkraft -- -- Finansiering flere prosjekt 2013-2014

1. Egersund 33 – 112 Ca 1,1 

mrd

Utvikling, finansiering, PPA, 

bygging

2014-2016

2, 3.4.  Bjerkreim Sør 70 – 296 Ca 3 

mrd

Oppkjøp, utvikling, finans,PPA, 

Statnett, kontrakter, bygg Fas 1

2015-2018

5. Måkaknuten 24 – 99 Ca 1 

mrd

Oppkjøp, Utvikling, kjøp, 

finans, PPA, kontrakter

2016-2018
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Njordrs vindkraftprosjekt – soliditet, trygghet og lav risiko

• Skardsøya Vindkraft as (SVAS) vil organiseres i et eget aksjeselskap

• ikke utsatt for risiko ifm morselskap, SVAS solid finansiert

• normalt kommer stort pensjonsfond inn som hel eller deleier (norsk eller utenlandsk)

•Risiko under bygging reduseres til et minimum 

• 15 års kraftkontrakt inngåes med solid avtaker og/eller GIEK garanti før bygging starter

• Alle kontrakter er inngått på fastpris med store leverandører

• Streng kontroll på grensene mellom de ulike kontraktene

• Risiko under 25 års drift er redusert til et minimum

• 20-25 års strømproduksjonsgaranti fra leverandør av turbiner, avbruddsforsikringer

• Fra år 12 legges plan og midler tilside for opprydding (NVE krav i konsesjon)

• Lån er fullt nedbetalt innen de første 15 år, dvs ingen lån etter at strømavtalen er utløpt

• GIEK garanti eller tilsvarende sikkerhet for kraftkjøpsavtalen



2. Skardsøya Vindkraftverk

- Historikk og dagens prosjekt



SAE Vind konsesjonssøknad med konsekvensutredning 2008-2010 
(2019 søknadstall i parentes)
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18 Turbiner (19)

Hver på 2,3 MW (6,0)

Navhøyde : 80 m (122,5)

Vingeradius: 56,5 m (77,5)

Produksjon: 102 GWh (>300)

Arealbruk: ca 3,8 km2 (4,5)

Investering:   - (800 mill NOK)

Full høring gjennomført, men søknad trukket 16.9.15 

grunnet nettilknytningsproblematikk



Nettforbindelse – ca 100 MW tilgjengelig 
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Nøkkelinfo - Skardsøya prosjektet i dag

• Kraften trengs lokalt og i Norge på grunn av økt kraftbehov

• Rimelig strøm vil kunne bidra til å styrke lokal industri

• Ny lokal kraftkrevende industri

• Hydro på Sunndalsøra

• Skardsøya vil gi 0,3 TWh = 300 GWh = 300.000 MWH = 300.000.000 kWh

• 10% (30 GWh) vil dekke strømbehovet for alle boliger i kommunen

• Nok strøm til 90.000 elbiler

• Reduserte utslipp på:

• 90.000 tonn ved dagens europeiske strømmiks (SINTEF)

- Tilsvarer reduserte CO2 utslipp som om 40.000 biler fjernes

• Ca 300.000 tonn ved direkte erstatning av gass/olje

• Vil kunne være i drift i 2022

• Rent kommersielt, ingen offentlige tilskudd
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Skardsøya Vindkraftverk vil gi rimelig strøm

Typisk Skardsøya Vindkraftverk langsiktig salgspris, balansert med vannkraft 

Dagens Næringsliv 7.2.2019



3. Norsk Hydro – Industri og vindkraft



4. Hvorfor vindkraft på Skardsøya



Atmosfærens innhold av CO2
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FN IPPC – Oktober 2018

Å begrense global oppvarming til 1,5 grader vil kreve raske og omfattende 
tiltak på alle samfunnsområder i en skala verden aldri har sett maken til.
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Havet varmes opp, og forsures fordi CO2 taes opp i vannet 

Sjøsommerfugl er viktig i kostholdet til 

fiskearter som sild, laks og  hval. Den har en 

spesiell rolle i økosystemet som bindeledd 

mellom de laveste og øverste trinnene i 

næringskjeden. Skjellet løses opp i surt 

havvann.

- Ved 2 graders temperaturøkning vil 
alle korallrev i verden dø. 25% av 
livet i havet er avhengig av 
korallrevene

- Havet har blitt 30% surere siden 
førindustriell tid, utviklingen vil 
akselerere om ikke vi klarer å fjerne 
CO2 utslippene
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Fornybar energi, sol, vind og batterier er rimeligere enn kull, olje og gass

Dieselbil

15 kr / l

50 liter tank gir ca 1000 km

Pris per km = 75 øre

Elbil

1 kr / kWh

100 kWh batteri gir ca 500 km

Pris per km = 20 øre



Utslipp fra norsk produsert olje&gass relativt innenlandske utslipp
Kilde: Norsk Klimastiftelse
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145Twh

Vi har et 100% elektrisk el.system

Men over 50% av Norges 
energiforbruk er fossilt – 157 TWh

Kilde ST1

Tjeldbergodden

770 Mill. m3 gass per 
år = 0,85 TWh



CO2 utslipp Aure Kommune
Kilde: Miljødirektoratet
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112 tonn per innbygger

Spørsmål:

Hvis dere kan velge; hvordan vil 
Aure prioritere kutt av 45% CO2

utslipp (190.000 tonn) fram til 2030?



Norsk industri har store muligheter når verdens CO2 utslipp skal reduseres 
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Industriens- Energipris og
CO2 innhold

Kilde: Northvolt
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Skardsøya Vindkraftverk sett fra Litlfonna



CO2 fri metanolproduksjon – store muligheter med rimelig strøm 
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CH3OH

Svartsengi CO2 til fornybar methanol anlegg, Reykjanes, Island

verdensmarkedet er i dag på 110 mill tonn/år

Tjeldbergodden produserer 0,9 mill tonn



Eksempel på ny grønn industri
Elbil batterier kan produseres med mye lavere utslipp i Norge

23

Source:   The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion 
Batteries, IVL Svenska Miljöinstitutet, mai 2017.

- En bensin/diesel bil kan brukes i 8,2 år før den har sluppet ut like my CO2 som

ved produksjon av et Tesla batteri

- CO2 utslipp av ca 17,5 tonn ved produksjon av et 100 kWh Tesla batteri = 30 t/r 

flyturer for en person Oslo til New York

- Kan redusere CO2 utslipp med ca 90% ved å bruke fornybar kraft



•Confide

ntial

•Source: FREYR; Norconsult

FREYR – Batterifabrikk planlegges i Mo i Rana

3 TWh – mest vindkraft – 2.500 direkte arbeidsplasser
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Sannsynlig norsk fornybarmål:

88% fornybarandel

+ 30 TWh før 2030
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Hva med havvind?

Skardsøya Vindkraftverk
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5. Sweco – konsekvensutredinger

- Plan for Konsekvensutredninger

- Spørsmål og Innspill til konsekvensutredninger
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6. Avbøtende Tiltak
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Vindkraftpark som turområde – Høg Jæren Vindpark



31

Prosess med grendelag for avbøtende tiltak
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Fiberdugnad?

- Njordr vil ha anleggsmaskiner og bygge veier i deler av området

- Mulig dugnad mellom NEAS, grendelag og innbyggere

- Grendeutvalgene organiserer lister blant interesserte
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Eksempel på miljøtiltak: lys i turbintårn styres av radar 

– tennes kun når fly er nærmere enn 1.500 m
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• 7. 

• Kristiansund Turistforening

• Aure Naturvernforbund
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Synlighet og visualiseringer



Synlighetskart
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Visualisering fra Brekka
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Visualisering fra Brekka – synlighetskart
Tuppen av ett vingeblad er såvidt synlig 
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