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EU-retten har opprettholdt 
boten på 188 millioner kroner 
ilagt Marine Harvest. Ved en 
eventuell anke vil endelig dom 
komme i 2018.

I 2014 fikk Marine Harvest en 
bot på 188 millioner kroner fra 
EU-kommisjonen for å ha brutt 
konkurransereglene. Selskapet 
overtok fiskeselskapet Morpol før 

EU rakk å godkjenne overtakel-
sen, melder E24.

Nå har EU-retten slått fast at 
millionboten står seg. Det 
kommer fram i en børsmelding 
torsdag. Marine Harvest er 
ifølge meldingen skuffet over 
utfallet av saken og at argumen-
tene deres ikke er blitt aksep-
tert. (©NTB)

mener marine Harvest brøt reglene

Opprettholder bot

– Jeg håper at bilister 
på Helgeland allerede 
fra 2020 kan fylle 
biogass produsert på 
et biogassanlegg på 
Helgeland.
Jon Steinar Linga 
jsl@helg.no
922 93 134

Det sier Shmil-direktør Håkon 
Johansen.

Sammen med Nordland Bon-
delag, avfallsbehandlingssel-
skapet Biomiljø i Mosjøen, for-
søksanlegget LetSea på Dønna 
og Skognæringsforum Nord-
land er SHMIL en del av eier-
skapet i et biogassprosjekt som 
styres av Norsk institutt for 
Bioøkonomi på Tjøtta (NIBIO), 
under ledelse av seniorforsker 
Vibeke Lind.

På vegne av eierne fører NI-
BIO i pennen en utredning om 
potensialet for å bygge og drifte 
et biogassanlegg på og for Hel-
geland. Utredningen skal være 
ferdig vinteren 2018, og vil kort 
og greit svare på om et slikt an-
legg er økonomisk og praktisk 
mulig å realisere.

– Mange biogassanlegg har 
tilgang til kun en eller to orga-
niske komponenter. Et anlegg 
på Helgeland vil ha tilgang til 
organisk avfall fra alle primær-
næringene. Dette gjør prosjek-
tet ganske unikt, sier Lind.

naturhensyn
Organisk avfall betyr i praksis 
husdyrskitt, kloakkslam, mat-
avfall og fiskeavfall. I tillegg 
kommer avfall fra skogsdrift.

– Som en del av utredningen 
skal vi lage en samfunnsøkono-
misk analyse. Spørsmålet om 
råstofflogistikk inn til et slikt 
anlegg står meget sentralt; Hel-
geland er jo en langstrakt regi-
on. I tillegg må vi naturlig nok 
ha avsetning på produkter ut av 
anlegget, i form av biogass som 
kan brukes i busser, biler, båter 
og ferjer, og dermed i selskap 
som Nortura, SHMIL, og på 
hurtigbåter og i industrien. I til-
legg så får vi et restprodukt som 
vi kaller biogjødsel. Den inne-
holder blant annet en type ni-
trogen som er veldig lett å ta 
opp av planter, sammenliknet 
med kunstgjødsel. Pluss at fos-

foret som dyra spiser ved å spi-
se planter som har blitt gjødslet 
med kunstig gjødsel, blir resir-
kulert gjennom prosessen og da 
i stedet for at verdens fosforres-
surser blir tømt for å produsere 
kunstgjødsel. Biogjødsel kan 
erstatte bruk av kunstgjødsel, 
sier Lind.

Hun poengtere at et biogass-
anlegg på sikt kan gi mange 
ringvirkninger.

– Vi vet at det ligger mange 
spennende muligheter gjen-
nom et biogassanlegg, mulig-
heter som kan gi flere arbeids-
plasser enn kun de ansatte på et 
slikt anlegg.

– Hva kan du si om lokalise-
ring?

– Dette vil kanskje bli belyst i 
utredningen, og må vurderes ut 
fra hvor råstoffet er og logis-
tikkmulighetene. Vi kan ikke si 

så mye mer om det nå.
– Hva med kostnader og finan-

siering?
– Det må vi vurdere etter 

hvert. Det er næringen selv som 
har finansiert utredningspro-
sjektet, samt fylkeskommunen 
og landbruksdirektoratet. Pro-
sjektet er veldig spennende, 
men den kommersielle delen 
ønsker jeg ikke å spekulere i, 
sier Lind.

lokaliseringsspørsmålet
– Jeg har et pragmatisk forhold 
til hvor et biogassanlegg skal 
bygges. Men det skal på plass, 
før eller siden, og helst innen 
2020. Biogass er framtidens 
drivstoff, kommenterer Håkon 
Johansen

– Hva kan du si om mulighete-
ne for å få finansiert anlegget?

– Jeg ser for meg en kombina-

sjon av privat og offentlig sek-
tor. Det blir helt nødvendig at 
private aktører blir med.

– Hvor mye kan anlegget kom-
me til å koste?

– Fra 150 millioner kroner og 
nedover. Vi vet noe om hvor 
mye biogass det kan bli snakk 
om å produsere, men det øn-
sker vi ikke å gå ut med nå. Men 
jeg ser for meg at SHMIL i sam-
arbeid med vårt anlegge Eco-
pro i Verdal skal ha en aktiv rol-
le. Der har vi jo allerede stor 
kompetanse på feltet. Anlegget 
starter biogassproduksjon om 
en måned, sier Johansen.
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- vi er i siget med biogass

i siget: Vibeke Lind fra NIBIO på Tjøtta besøkte tirsdag Shmil og Håkon Johansen.  Foto: benedicte Wærstad

ressUrs: Kumøkk fra 
Helgeland kan i framtiden bli 
omgjort til biogass produsert på 
Helgeland.
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kOnFerAnSe: Statsminister 
Erna Solberg kommer.

Globalisering, urbanisering og 
digitalisering.  Det er stikkordene når 
Agenda Nord-Norge samler nærings-
liv, politikere og akademia på Mo.
Hugo CHarles Hansen
tips@helg.no
75 11 36 00

– For oss i Nord-Norge er nettopp globalise-
ring, urbanisering og digitalisering viktig i 
den tida vi er inne i nå. Endringene går 
raskt, og det er vanskelig å forestille oss 

hvor vi er om bare få år, sier prosjektleder i 
Agenda Nord-Norge, Mari Nilsen.

Agenda Nord-Norge har til  ambisjon å 
bidra til koblinger og kunnskap som frem-
mer verdiskaping i vår nordlige landsdel. 
Hvert år arrangerer de ei samling for næ-
rings- og samfunnsaktører som brenner for 
utvikling i nord.

Etter Tromsø, Bodø og Alta, har turen for 
historiens fjerde samling kommet til Mo i 
Rana – 13. og 14. november.

– Det blir spennende. Nå ønsker vi å få 

vist fram dette området for hele Nord-Nor-
ge, sier Nilsen.

Arrangementet har vokst gjennom årene 
det har eksistert.

– Det viser at det har vært entusiasme 
rundt opplegget. Nå har vi måttet sette et 
tak på 480 deltakere, for at arrangementet  
ikke skal bli for stort. Det er plasser ledige, 
og vi ønsker at enda flere fra helgelandso-
mrådet også skal melde seg på, sier pro-
sjektlederen til Rana Blad.

480 deltar på Agenda Nord-Norge

15 år: Alcoa Mosjøen har inngått en 15 år lang kotrakt for levering av energi,  
 FOtO: jOn SteinAr lingA

Alcoa Norway ANS 
har inngått en 15 år 
lang kraftkontrakt 
med Nordlicht-pro-
sjektet.
rune Pedersen 
rune@helg.no
416 20 634

Alcoa vil kjøpe hele produk-
sjonskapasiteten fra vindpar-
kene Kvitfjell/Raudfjell på 
Kvaløya, 30 km vest for Trom-
sø. 

Kontraktene sikrer langsiktig 
leveranse av miljøvennlig, for-
nybar kraft til Alcoas smelte-
verk i Mosjøen, og bidrar til å 
posisjonere Alcoa Mosjøen som 
et av verdens mest bærekrafti-
ge aluminiumverk, heter det i 
en pressemelding fra Alcoa 
Norway torsdag.

Bærekraftig
– Overskudd av bærekraftig 
energi i Norge bør brukes til 
langsiktig verdiskapning lokalt. 
Med denne nye langsiktige av-
talen vil vi ta et nytt steg fram 

mot lavutslippssamfunnet, 
samtidig som avtalen gjøre oss i 
stand til å arbeide videre fram 
mot 2050-målene som er ned-
felt i Norsk industris veikart for 
prosessindustrien», sier Kai 
Rune Heggland, Norgessjef i Al-
coa og Vice president Alumini-
um Operations EMEA and 
Australia.

"
Overskudd av 
bærekraftig 
energi i Norge 

bør brukes til langsiktig 
verdiskapning lokalt.
kAi rune HegglAnd
Norgessjef i Alco og Vice precident 
Aluminium Operations EMEA and 
Australia

– Samtidig er det ingen tvil 
om at vår bærekraft og konkur-
ranseevne bare kan sikres hvis 
vi har tilgang til kraft til globalt 
konkurransedyktige priser, noe 
som krever en god balanse mel-
lom strømforsyningen i Norden 
på den ene side og nivået på 
krafteksport på den annen 
side», fortsetter Heggland.

Sikrer jobber
Produksjonskapasiteten til 
vindparkene i Troms tilsvarer 
årsforbruket til 50 000 norske 
husholdninger. Alcoa Norway 
ANS vil kjøpe all kapasiteten til 
Nordlicht-prosjektet. Kontrak-
ten vil bidra til fortsatt verdi-
skapning lokalt i Mosjøen, og er 
et skritt i riktig retning for å sik-
re framtidige jobber både på 

verket og indirekte hos våre le-
verandører. Kontrakten illus-
trerer også konsernets dedika-
sjon til lokalsamfunnet i Vefsn 
og til aluminiumsverket og dets 
ansatte.

– Dette er en veldig gledelig 
dag for Alcoa Mosjøen, sier Ka-
thrine Næss, verksdirektør ved 
Alcoa Mosjøen.

Alcoa Mosjøen har sikret seg ny kraftavtale

energi i 15 år

FrAmtidA:Norgessjef i Alcoa, Kai Rune Heggland,  mener avtalen 
gjør Alcoa i stand til å arbeide videre fram mot 2050-målene som er 
nedfelt i veikartet for prosessindustrien.  FOtO: ASBjørg SAnde
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