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Dette er de tre
omsøkte vindkraftverkene:
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■ Kvalsund vindkraftverk er
lokalisert til området mellom
Repparfjorden og Vargsundet,
og omfatter tre adskilte delområder på til sammen 30,5 kvadratkilometer. Installert effekt er planlagt til 280 MW og beregnet produksjon til 924 GWh per år. Her
er tiltakshaver Fred. Olsen
Renewables (FORAS).
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Polaris Crossoverscootere er
for deg som ikke har bestemt deg om
løypekjøring eller løssnø er mest moro.
Med en SwitchBack oppnår du begge deler.
Velg mellom vår nye 800 Assault modell eller
våre utrolig prisgunstige og allsidige SHIFT modeller.

■ Falerassa vindkraftverkt, i
regi av Finnmark Kraft, er foreslått lokalisert på to områder på
til sammen 42 kvadratkilometer,
øst for Sammelsundet i Kvalsund
kommune. Antatt utbyggingsomfang er 133 turbiner på 3 MW
(totalt 400 MW) med beregnet
produksjon på 1.400 GWh per år.
■ Dønnesfjord vindkraftverk
planlegges lokalisert på
Skonnertfjellet på Sørøya i Hasvik
kommune, og det er selskapet
Vindkraft Nord AS som står bak
det prosjektet. Her har man søkt
om utbygging av 3-5 turbiner
med installert effekt på 10 MW.
Til prosjektet hører infrastruktur i
form av vei og kraftlinje.
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CROSSOVER

POLARIS OVERBEVISER IGJEN - 60% NYHETER 2011
Se hele vårt komplette
p
aggressive
gg
modellprogram
p g
ppå www.polarisindustries.com

600 Shift 136

550 Shift 136

109 900,89 900,Eksempel på tilbehør:

800 Switchback Assault
149 900,900
90
0,-

30 kg lettere enn tidligere Switchback

IQ 136 2-UP TOURING KIT

Se hele vårt aggressive modellprogram hos oss:
ALTA: Hauans A/S .................................................. Tlf. 78 44 94
HAMMERFEST: Hauans A/S .................................. Tlf. 78 42 97
KAUTOKEINO: KautoMotor & Fritid...................... Tlf. 78 48 68

KVALSUND: Skaidicenteret ................................... Tlf. 78 41 62
HONNINGSVÅG: Destinasjon 71gr Nord AS ........ Tlf. 97 11 54
LAKSELV: Arctic Steel & Machining AS.................. Tlf. 78 46 30

GJELDER TOM 18.12.10

1295,– DN er for tidlig ute

– Det DN er spurt om i denne fasen
er hva de ønsker vi skal utrede.
Ikke om hva som ikke er utredet,
sier prosjektleder Bjørn Blix til kritikken som kommer i innspillet fra
Direktoratet for naturforvaltning
(DN).
Ifølge ham er en del av oppgaven
til DN å få bevart så mye av naturen som de klarer, og hevder at de
derfor gjør hva de kan for å motarbeide et vindkraftprosjekt.
– Det er ingenting som overrasker oss, fastslår han. Han tror likevel ikke innspillet fra DN om å
vente på den regionale planen for
vindkraft utgjør noen forsinkelser,
og viser til at utredningen de skal
gjennom er en del av konsesjonsprosessen, som ikke er ferdig før
om et års tid likevel.
– Vi får ingen faseforskjell i tid,
men det er i neste omgang når vi
legger fram konsesjonssøknaden at
NVE spør om den er godt nok utredet. Så jeg synes DN foregriper

0,2 PAR DESIGNBRILLER FRA 1295,Akkurat nå kan du velge 2 par designbriller for prisen av 1, fra 1295,-

– Jeg synes DN foregriper begivenhetens gang ved å være uenig
allerede nå, fastslår prosjektleder
Bjørn Blix hos Fred. Olsen
Renewables. Arkivfoto

begivenhetens gang ved å være
uenig allerede nå, fastslår han.
– Men hva svarer dere direktoratet da?
– NVE vet også hva som skjer.
Så dette er ikke uventet, og vi har
valgt å ikke kommentere noen av
innspillene, svarer prosjektleder
Bjørn Blix.

Du kan velge briller fra kjente designmerker fra bl.a. FCUK, French Connection, Tommy Hilﬁger,
Jasper Conran, Missoni og Osiris, eller blant over 1000 andre ﬂotte innfatninger. God kvalitet og
design behøver ikke å koste en formue, i alle fall ikke hos Specsavers. Bestill synsundersøkelse i dag.

ALTA: Løkkeveien 37

78 45 62 22

Gjelder ved kjøp av innfatninger fra 1295,-. PENTAX enstyrkeglass er inkludert (1,5 indeks). Når du kjøper briller med progressive
glass fra 1000,- ekstra får du samme type standardglass i det andre paret (1,5 indeks). Ved valg av andre glass eller overﬂatebehandlinger, tilkommer ekstra kostnader iht vår ordinære prisliste for begge brillene. Synsundersøkelse kommer i tillegg.
Tilbudet gjelder tom 18. desember 2010 og kan ikke kombineres med andre tilbud.
www.specsavers.no
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Prosjektleder Bjørn
Blix hos Fred. Olsen
Renewables mener at
direktoratet er tidlig
ute med kritikken, og
at dette ikke var uventet.

