
Magnora innleder samarbeid med RWE Renewables om 
vindprosjekt på Sørlandet  
 
1. februar 2021: Magnora, som er et utviklingsselskap innen fornybar energi, har signert en 
opsjonsavtale med RWE Renewables med hensikt om å utvikle vindparken Oddeheia og Bjelkeberg 
i Birkenes kommune i Agder fylke.  
 
Landvindprosjektet vil ha en installert kapasitet på opptil 98 MW når det er ferdig. Magnoras andel i 
prosjektet vil være omtrent 34 prosent. Prosjektet skal etter planen være klart til bygging i 2021 og i 
drift i 2022. RWE Renewables er en av de store internasjonale utviklerne av land- og havvind.  
 
– Sørlandet har en fantastisk mulighet til å ta en ledende posisjon innen utvikling av grønn teknologi, 
som for eksempel batteriproduksjon, støttet av lokal fornybar energi. Det er mange norske regioner 
som ønsker å ikle seg den gule ledertrøya for denne type næringsutvikling, men vi forstår at Birkenes 
kommunestyre er svært ambisiøse med hensyn til deres grønne næringsplaner, og derfor ønsker vi å 
investere her, sier Torstein Sanness, arbeidende styreleder i Magnora ASA.  
 
RWE Renewables har søkt Olje- og energidepartementet om ett års utsatt frist for idriftsettelse. 
Dette betyr at vindkraftverket må være i drift innen 31. desember 2022. Avgjørelse i saken forventes 
snarlig. Magnoras deltakelse i prosjektet er betinget av godkjenning av utsatt frist for idriftsettelse.  
 
BEHOV FOR MER FORNYBAR ENERGI I REGIONEN  
 
– Dette er ekstremt viktig for vår innsats for å tilgjengeliggjøre ny og ren energi. At et norsk selskap 
investerer tungt i vår region er viktig, og det vil ha positive effekter for næringslivet i både Birkenes 
og hele regionen. Jeg mener også at den lokale prosessen har vært konstruktiv. Vi vil trenge mer 
fornybar energi i fremtiden. Det er derfor viktig at alle bidrar, sier Arne Thomassen, fylkesordfører i 
Agder.  
 
Alle avtaler som allerede er inngått mellom RWE Renewables, lokale leverandører og lokale 
myndigheter vil fortsatt være gyldige etter Magnoras investering i prosjektet. 
 
Magnora har sin opprinnelse fra Arendal, og ble startet i 2001. I dag har selskapet hovedkontor i 
Oslo, men eier fremdeles kontorbygg i Arendal, og Magnoras finansdirektør holder til i Kristiansand.  
 
– Å realisere vindparken Oddeheia og Bjelkeberg vil ikke bare skape betydelige verdier og positive 
ringvirkninger for lokalsamfunnet, men også posisjonere Birkenes og Sørlandet for fremtidig grønn 
industriutvikling som potensielt kan generere hundrevis, om ikke tusenvis, av jobber de neste 
tiårene. Vi håper å ta del i dette, sier Sanness.  
 
Selskapet har også nylig investert i følgende selskaper:  

• Kustvind AB som er eier og utvikler av et 500 MW offshore vindkraftprosjektet i Sverige.  
• Solenergiselskapet Evolar AB i Sverige, som utvikler banebrytende perovskitt-teknologi som 

muliggjør en betydelig effektivisering av solcellemoduler.  
• Vindkraftselskapet Vindr AS, som har fokus på små og mellomstore utviklingsprosjekter. 
• Etablert Magnora Floating Wind, som er et felles selskap med et verdensledende 

offshoreteknologiselskap for utvikling av ScotWind og den første norske lisensrunden innen 
havvind.  

 
 
 



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  
Erik Sneve, konsernsjef i Magnora ASA, e-post: es at magnoraasa.com  
Torstein Sanness, arbeidende styreleder i Magnora ASA, e-post: sanness at sf-nett.no  
 
Om Magnora ASA  
 
Magnora ASA (OSE: MGN) er et utviklingsselskap innen fornybar energi som søker etter lønnsomme 
grønne investeringsmuligheter. Firmaet er notert på Oslo Børs’ hovedliste med ticker MGN.  
 


