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16,3 millioner i støtte
RAUFOSS : – Vi er

kjempehappy med
16,3 millioner kroner
i støtte, sier daglig
leder av Raufoss
industripark, John
Einar Jørgensen.
Jan Frode Simensen

– Men så langt har vi ikke gjort
noe vedtak om at vi setter i gang
med å bygge et biobrenselanlegg,
legger Jørgensen til.
Raufoss industripark har søkt
det statlige Enova om støtte til å
bygge om fjernvarmeanlegget i
parken fra elkraft og oljebasert
drift til biobrensel, det vil si flis.
Oppland Arbeiderblad har tidligere skrevet at et biobrenselanlegg i parken vil koste i størrelsesorden 50 millioner kroner.
– Dette er et veldig bra varmeprosjekt, med konvertering fra
olje og elkraft til flis. Et positivt
tiltak, et prosjekt som er relativt stort. Prosjektet ligger godt
innenfor de rammer og betingelser for prosjekter vi gir støtte til,
sier rådgiver Andreas Stokke i
Enova.
– Vi håper at prosjektet blir
realisert, legger Stokke til.

Anlegg til 50 millioner
Da Oppland Arbeiderblad fikk
informasjonen fra Enova i går,

var tildelingsbrev ennå ikke
sendt ut til mottakeren. Tildelingsbrev blir sendt i løpet av
denne uka.
– Vi har ikke fått noen formell
beskjed fra Enova om saken.
Men når det skjer, vil vi behandle
saken her. Hos oss er det tre parter involvert. Det er vi som eier
av industriparken, våre leietakere
og Dalkia som drifter infrastrukturen i parken, inklusive fjernvarmeanlegget, sier daglig leder
John Einar Jørgensen i Raufoss
industripark.
– Jeg vet ikke om vi får behandlet spørsmålet om bygging
av biobrenselanlegg hos oss før
sommerferien. Får vi ikke gjort
det før sommerferien, vil vi ta
stilling til utbygging rett etter
sommerferien, forteller Jørgensen.

To år fra beslutning
Jørgensen har tidligere opplyst
at fra beslutning om bygging blir
tatt, vil det gå to år til biobrenselanlegget står ferdig.
Hensikten med å bygge et
biobrenselanlegg er å få ned fyringskostnadene til leietakerne
i industriparken. I Raufoss industripark er det 240.000 kvadratmeter lokaler, hvorav to prosent ikke utleid.
Det er Raufoss næringspark
ANS som eier grunn og bygninger. Formelt sett er John Einar
Jørgensen daglig leder av Raufoss næringspark ANS. Eierne
av sistnevnte selskap er Store-

IKKE BESTEMT:
– Vi har foreløpig ikke bestemt
oss for om vi bygger biobrenselanlegg, sier daglig leder John
Einar Jørgensen i Raufoss
industripark.
ARKIVBILDE

brand med 65 prosent, Orkla
med 25 prosent, mens Nammo,
Vestre Toten kommune og FG
Eiendom har de siste ti prosent.

Nytt medlem i TotAl-gruppen

DOKKA: Rustfrie Bergh AS på Dokka går inn som nytt medlem
i TotAl-gruppen. Selskapet har 58 ansatte. Hovedaktiviteten er
innenfor produkter og komponenter i tynnplater. Komplette
løsninger til storkjøkken er et hovedprodukt med en sterk markedsposisjon, opplyses det i en pressemelding.
TotAl-gruppen, som holder til på Raufoss, har nå 39 medlemmer i Hedmark, Oppland og Buskerud. Gruppen er en uavhengig forening som arbeider med innovasjon og nyskaping
i medlemsbedriftene.

Fremoverlent bedriftsselger

Nysgjerrig på fremtidens kommunikasjonsløsninger?
Vi utvider og har som målsetning å bli Norges ledende faghandel
innen kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet.
For å bli nummer èn på bedriftsmarkedet trenger vi deg som er kvalitetsbevisst, serviceinnstilt,
initiativrik og som evner å skape merverdi for kundene dine. Vi søker derfor etter en fremoverlent
person innen salg som ønsker å være med på denne reisen.

Telenor Telehuset AS er et 100% eid datterselskap av Telenor og er Telenors egen faghandelskjede.
Telenor Telehuset har 280 dyktige medarbeidere fordelt på 31 avdelinger over hele landet.
Som faghandel står kompetanseutvikling av egne medarbeidere i fokus.

Se www.telehuset.no for mer informasjon, eller kontakt Lena Nilsson tlf. 400 21 439
eller Henrik Hummel tlf. 400 21 436 i Proffice Rekruttering.

www.telehuset.no

