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Norsk Bioenergi har kjøpt 
anlegget på Storslett. 

Bioenergianlegget på Storslett 
har ikke vært i drift siden Nord-
Troms Bioenergi gikk konkurs i 
2016. Nå er ny eier på plass, og 
fra og med i høst er det Norsk 
Bioenergi som skal drifte anleg-
get.

Jon Topstad i Norsk Bioenergi 
tok fredag turen til Nordreisa 
for å signere avtalen med kom-
munen. De skal fra og med 1. 
oktober levere varme til de 
samme byggene anlegget tidli-
gere har levert til, altså Sonja-
tun med alle tilhørende bygg, 
Storslett skole og svømmehal-
len. Avtalen ble vedtatt i for-
mannskapet i mars i år.

Høye ambisjoner
Norsk Bioenergi ble etablert i 
2007, og er et av de eldste fir-

maene som driver i nærvarme-
bransjen, ifølge Topstad.

Han forteller at de bygde sitt 
første anlegg i 2009, og har i 
dag omkring 25 anlegg over 
hele landet.

– For tre år siden overtok vi 
et anlegg på Stryn, der et sel-
skap hadde gått konkurs. Vi 
klarte å snu det og få dreisen på 
det, og siden har vi overtatt 
flere eksisterende anlegg og 
implementert egne systemer, 
sier han.

Det er det som er tanken med 
anlegget på Storslett også. Top-
stad sier de skal beholde det 
beste, men investerer en god 
del i anlegget for å kunne levere 
mengden energi som er nød-
vendig.

– Vi skal ha en oppetid på 
100 prosent, og det skal i reali-
teten være uten unntak, sier 
han.

Etter hvert har de ambisjo-

ner om å kunne levere tappe-
vann til sykehjemmene også, 
og de vil nå jobbe for å få kom-
munen med på dette.

– Vi skal bevise at det er en 
fornuftig og lønnsom løsning 
for kommunen, sier Topstad.

– Vi legger lista høyt, men 
skal leve opp til det, legger han 
til.

Etterspurt tilbud
Fem millioner skal selskapet 
investere i utvidelser og tilpas-

ninger av anlegget. I byggepe-
rioden vil de bruke lokale 
entreprenører, og det er også 
lokale som skal hyres inn for å 
drifte anlegg.

– De vil da ha ansvar for lø-
pende tilsyn, vedlikehold, og 
ikke minst forebyggende vedli-
kehold, sier Topstad.

Ordfører Øyvind Evanger 
tror dette kan skape positive 
ringvirkninger i kommunen.

Både fordi det skal brukes lo-
kale entreprenører, og fordi 
bønder igjen kan få avsetning 
for skogen sin. Alt av flis som 
skal brukes på anlegget skal 
nemlig være kortreist.

– Dette har vært et etterspurt 
tilbud helt siden det forrige sel-
skapet gikk konkurs, sier han.

– Jeg er veldig glad vi får drift 
i anlegget igjen.
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Spesielt søndag blir grå, 
forteller meteorologen. 
Fredag og tidlig lørdag vil by på 
det beste været i dagene som 
kommer. Det melder vaktha-
vende meteorolog, Eirin Arne-
sen ved Vervarslinga i 
Nord-Norge. 

Da blir det fortsatt stortsett 
opphold, selv om det er vind 

som vil trekke litt. 
–Lørdag vil vinden etterhvert 

legge seg over til sørvest, som 
muligens trekker inn mer sky-
er, i alle fall i kystområder. Ut-
over ettermiddagen kommer 
det også litt spredt regn her. 
Om kvelden blir vinden sterke-
re, opp i liten kuling fra sør, 
sørvest. 

Søndag blir enda mer grå. 

–Da vil systemet som gir ned-
bør trekke lengre nord og vin-
den drar seg opp. Det blir vind 
fra vest og sørvest opp i liten 
kulng noen plasser, og også 
mer nedbør, forteller Arnesen. 

Ifølge henne vil vestavinden 
sørge for at det blir temmelig 
grått.

– Det vil være regn hele da-
gen, selv om det nok roer seg 

litt utover kvelden. 
Tendensen for neste uke ser 

heller ikke lovende ut. 
–Prognosene er usikre, men 

det ser ut til at vi vil bli preget 
av lavtrykk. Det blir vestlig til 
dels mye vind. 

Temperaturene vil imidlertid 
holde seg på samme nivå, kan-
skje til og med stige noe.  
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Det blir vått og vindfullt

GRÅTT: Søndag blir det vått og 
vindfullt. Det kan også fort-
sette utover neste uke. Foto: 


