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Regjeringen har gitt grønt lys for over 400 nye vindturbiner i 

Trøndelag.

• Olje- og energiministeren har gitt tillatelse til bygging av 
åtte nye vindkraftverk på Fosen og i Snillfjordområdet, samt 
tilknytningsledninger og en ny høyspentlinje fra Namsos til 
Trollheimen.

• Til sammen blir det et av verdens største 
vindkraftprosjekter, med en samlet prislapp på 20 
milliarder kroner.

• Tildelt nettkonsesjon muliggjør også realisering av to 
vindparker som allerede har endelig konsesjon på totalt 165 
MW.

Sarepta Energi er eid 50/50 av TrønderEnergi og NTE



OED gav konsesjoner til ca 1300 MW med tilhørende 
nettilknytning samt ny sentralnettslinje i Midt-Norge



Midt-Norges største infrastrukturprosjekt på mange 
10-år !

 «Verdens største vindpark?-1450 MW1)»

- Mer enn 4 TWh

 Tilsvarer ca halvparten av tidligere 

kraftunderskudd i Midt-Norge 

- medførte 14 kr/kWh for 2,5 år siden

 Investeringsramme på godt over 20 Mrd NOK 

- St Olavs hospital var på 12

 Bedret kraftbalanse, oppgradert nett og økt 

forsyningssikkerhet i Midt-Norge samt 

forsterket Nord-Sør forbindelse

 Vesentlig norsk bidrag i el-sert. markedet
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1. Hvorav ca 1300 MW fikk tildelt endelig konsesjon i 26. august 2013

SAE Vind er eid av Statkraft og Agder Energi
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Utfordringer

 Følgelig vil en stor del av SAE Vind 

sin kapasitet bli allokert til Midt-Norge

 Sarepta er allerede i regionen og 

skalerer betydelig opp sin virksomhet

 Gjensidig avhengighet – «ei pakke!»

 Finansiell løfteevne

 Begrenset utbyggingskapasitet og krevende 

betingelser for Statnett?

 Meget stram tidslinje

 Kapasitet i leverandørmarked?

 Krevende kraftmarked - lønnsomhet i prosjektene

Det er betydelig utfordringer vedrørende realisering av 
prosjektene. 
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Studentoppgave for NTE, juni 2011 

Ytre Vikna Vindpark 

Sarepta Energi er eid 50/50 av TrønderEnergi og NTE



Vekstmuligheter og ringvirkninger

• Størst vindkompetanse i Norge

• Vekselvirkninger mot Høyskolene

• 160 km interne veier

• Adkomstveier

• Linjebygging

• Betong til 500 fundament 

• Driftsorganisasjon i 20 år

• Kontor og verkstedbygg

• Service, mat, overnatting etc

• Eiendomsskatt

• Økt inntektsgrunnlag grunneiere

Sarepta Energi er eid 50/50 av TrønderEnergi og NTE





Takk for oppmerksomheten!


