
– La meg bare først av alt si at vi
unner Kvalsund alle gode prosjekt
og skatteinntekter. Blir vindpar-
kene realisert vil det bety investe-
ringer i milliardklassen, og det vil
også komme hele regionen til
gode, sier ordfører i Alta, Geir Ove
Bakken, i en kommentar til at
Kvalsund kommune i beste fall kan
hente inn hele kommunebudsjet-
tet i årlige eiendomskatteinntek-
ter.

Prosjekt i Alta
Finnmark Kraft AS er etablert i Alta
med en tre personer stor adminis-
trasjon. Ifølge ledelsen er det allere-
de klart at den vil vokse, men hvor
mye vil avhenge av framtidig akti-
vitet. Og selskapet kan også starte
kraftproduksjon i Alta.

– Vi er helt i startfasen med å vur-
dere et område i Alta kommune –
ut mot Porsa. Det er mye som tyder
på at det kan være en gunstig loka-
litet for en vindpark, men vi har
foreløpig ikke kommet til mer kon-
krete vurderinger, forteller direk-
tør John Masvik i Finnmark Kraft.

Godt nytt
Ordfører Geir Ove Bakken mener

det er godt nytt, men advarer sam-
tidig mot å la seg blende av eien-
domsskatteinntekter og framtidi-
ge arbeidsplasser.

– Det er absolutt positivt at noen
har tatt tak og vil utnytte en ressurs
som Finnmark har mye av.
Samtidig er det viktig at vi gir oss
tid til gode prosesser både i forhold
til reindrift og andre berørte inter-
esser, klargjør Alta-ordføreren.

Monstermasser
Han håper at Finnmark fylkeskom-
mune vil ta et overordnet planan-
svar.

– Det dukker stadig opp nye pro-
sjekt, men vi må få sett helheten
både i forhold til berørte næringer,
natur og miljø. Samtidig har
Finnmark behov for kraft, og det er
kjempeviktig at vi får fram mange
gode prosjekter med grønn energi,
klargjør Bakken som kommer med
følgende hjertesukk:

– Det er nesten blitt sånn at jeg hver
eneste dag tenker; nå skulle vi hatt
420 kV-linja. Den er helt nødvendig
dersom Finnmark skal få utvikling.
Dessverre overskygges hele debat-
ten med utgangspunktet i
Hardanger og slagord om monster-
masser.    
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«Medvind» også i Alta?
Vind kan gjøre Kvalsund til eien-
domskattebaroni. Men også i Alta

kommune kan vindkraft gi peng-
er i kommunekassa.

Av Jarle Mjøen

jarle@altaposten.no

Kan fylle opp
halvt budsjett
Blir Falerassa vind-
park realisert etter
planene kan skattege-
vinsten for Kvalsund
bety mer enn
Snøhvit-skatten gjør
for Hammerfest.

– Det kan virkelig bli artig å være
ordfører i Kvalsund i framtiden.
Etter at vi ikke har hatt ei krone til
overs for å tenke utvikling, kan vi
plutselig være i en situasjon hvor vi
kan satse både på gode velferdstil-
bud og skape nye og varige arbeids-
plasser i privat sektor, sier ordfører
Tor Arvid Myrseth (Kvalsund sosial-
demokratiske liste).

Skattebaronen
I dag kan tre store prosjekt bli reali-
sert i Kvalsund i løpet av kort tid; ny
gruvevirksomhet, vindparken til
Finnmark Kraft på Falerassa og
vindparken til Fred Olsen
Renewables på Ulveryggen. 

– Blir alle tre realisert etter plane-
ne snakker vi om over 100 millio-
ner kr i årlig eiendomsskatt. Det er
et helt kommunebudsjett, forteller
ordføreren som i 2009 balanserte

driftsbudsjettet på 105 millioner kr.
Med utskriving av maksimal eien-

domsskatt, syv promille, vil en
investering på seks milliarder på
Falerassa vindpark, bety 42 millio-
ner i  årlig eiendomsskatt. 

– Jeg vil tro at det ikke er ubetyde-
lig for en liten kommune, påpeker
direktør i Finnmark Kraft AS, John
Masvik.

Skole på ønskelista
I Kvalsund har sittende ordfører Tor
Arvid Myrseth ei lang ønskeliste.
Den toppes av en ny skole der
idrettshallen er i dag.

– Vi har gjort Kvalsund til en god
kommune å bo i med sterkt begren-
sede økonomiske ressurser. Får vi
bare en del av pengene det nå anty-
des skal det bli en fantastisk kom-
mune for innbyggerne, lover
Myrseth.

Han gleder seg ikke bare over at
det er penger i vente. For vindkraft-
anleggene vil ikke bare gi kommu-
nen skatteinntekter. Det ligger også
et stort sysselsettingspotensial.
Først under utbyggingsfasen, men
også i driftsfasen. Tommelfinger-
regelen er at hver 15 utbygd MW gir
et halvt til ett årsverk i driftsfasen.
Falerasa er på 420 MW og kan der-
for tilføre 20 til 40 faste arbeids-
plasser.

– Arbeidsplasser er like viktig som
penger, understreker Kvalsund-
ordføreren. 

Av Jarle Mjøen

jarle@altaposten.no

DOLLAR PÅ GANG: Kvalsund-ordfører Tor Arvid Myrseth håper på vindparker og et helt kommunebudsjett i eiendomsskatteinntekter.
(Foto: Kvalsund kommune og John Masvik)      


