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SANDØY ENERGI AS
– HER FOR DEG
Sandøy Energi AS holder til på Harøy i gamle Sandøy kommune, som er
en del av Ålesund kommune i Møre og Romsdal i dag. Vi har i dag blitt et
konsern med 3 datterselskap. Sandøy Nett, Sandøy Installasjon og Sandøy
Vindkraft.

INSTALLASJON
Serviceoppdrag og nyinstallasjoner
i bolig, næring og industri.

Vi er ca. 17 ansatte fordelt utover datterselskapene, og selskapet sitt
formål er å drive overføring av energi i lokalnettet. Sandøy Vindkraft
kjøper tjenester fra Sandøy Energi AS og Sandøy Nett AS.
Konsernet ønsker å være en bidragsyter til lokalt næringsliv og har et
sterkt lokalt engasjement. Vi er opptatt av at vår inntjening også skal
komme lokalsamfunnet til gode.

NETT
Nettleie, drift og eltilsyn.

Beredskapen selskapet har bygget opp over mange år, er også viktig for
lokalsamfunnet, og våre ansatte står alltid beredt til å rykke ut. Vi tar vårt
samfunnsansvar høyst alvorlig og streber for å levere våre tjenester på
best mulig måte, både sikkert, økonomisk og miljøvennlig.
Sandøy Nett står for beredskapen, drift og vedlikehold av strømforsyningen i «gamle Sandøy». Det er et stort ansvar å få lov til å levere en trygg
og sikker strømforsyning til øysamfunnet her ute. Med de tøffe vintrene
som kan være her på øyene, står våre erfarne montører klare til å ta imot
utfordringene vinteren og de fire årstidene har å tilby, for å levere en stabil
strømforsyning.
Sandøy Installasjon har solid erfaring og kompetanse innen
elektrikertjenester både for private og næringskunder.
Vi utfører alt fra enkle installasjoner og servicejobber til
tverrfaglige totalprosjekter.

Koia Moderne

Har du byggeplaner,
eller behov for rehabilitering?
Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Panorama

VINDKRAFT
Vindmålinger og lokal produsert
vindkraft.

Bestill gratis hus- og hyttekatalog på www.norgeshus.no
Norgeshus GF Bygg & Eiendom AS / 6487 HARØY
Tlf. 412 63 455 / gfbygg@norgeshus.no

TATT AV VINDEN
Sandøy vindkraftverk (Harøy vindkraftverk) befinner seg
på Stillingsholen på Harøya. Den første vindturbinen
ble satt i gang i desember 1999. Vindkraftverket består
av fem 47 meter høye, norskproduserte vindmøller fra
Vestas. Installert effekt er 3,75 MW med en årsproduksjon
på ca. 11 GWh. Vindkraftverket har nå produsert jevnt
med strøm i over 20 år, og har hele veien vært et positivt
tillegg til selskapet og lokalsamfunnet. Sandøy Energi
AS står fremfor en fornying av dagens konsesjon. Det
blir vurdert om en skal ha dagens turbiner i 10 år til, eller
om man som et alternativ skal skifte ut innmat, vinger
og hus til mer moderne utstyr for nye 25 år. En fornying
av parken vil gi selskapet bedre økonomi, samt høyere
produksjon. I s amarbeid med Sandøy kommune er det
kartlagt muligheten for å produsere hydrogen med energi
og kraftsalg fra vindkraft. Dette vil bidra til utslippskutt og
være med på en positiv utvikling for vindkraftverket.

NATUREN KAN IKKE LYVE
Et typisk vindkraftverk har en tårnhøyde på ca. 90 meter og en rotordiameter på mellom 90 og 100 meter,
men det er ingenting typisk med Harøy vindkraftverk.
Vindmøllene her er både lavere og gjør mindre ut av seg
enn tradisjonelle vindmøller. Det er aldri blitt registrert
skader på fugl, og havørnbestanden har bestått. Ingen
iskast, klager på støy eller lignende har blitt rapportert
siden oppstarten. Sandøy Vindkraft var også starten på
naturstiene som i dag er videreutviklet til å strekke seg
over flere områder på Harøya. Dette danner grunnlaget
for flotte naturopplevelser hvor både mennesker og
naturen lever godt om hverandre.

PÅ LAG MED FREMTIDEN
Sandøy Energi AS håper å bestå som en lokal samfunnsaktør i lang tid fremover.
Vi ser store muligheter med Nordøyvegen, som vil gi
fastlandsforbindelse til Nordøyene i Ålesund kommune
og åpne mulighetene for både næringslivet og lokalsamfunnet. Dette vil føre til økt aktivitet og hjelpe med å bidra
til at øyene holder seg levende og attraktive for gamle og
nye beboere.

TOTALLEVERANDØR AV BYGG- OG TØMRERTJENESTER
Nybygg • Påbygg • Renovering
Gratis pristilbud.
Godkjent for våtrom og asbestsanering.
Vi har 50 Tm kranbil og leier ut lift, stillas og
tilhengermontert kvisthogger.
Besøk vår butikk med 3000 varer:
Alt av byggevarer, verktøy, festemidler. Utstyr til
skog, hage, bil, båt.

Myklebustveien 17, 6488 Myklebust
Tlf. 71 27 66 70

www.myklebusttrevare.no

En innovativ og fremtidsrettet samarbeidspartner innen
teknisk infrastuktur.
Hovedaktivitetene er tjenester knyttet til telecom, IKT, elektro, elkraft, automasjon og
mekatronikk. Vi bundler våre produktområder på tvers for å sikre optimale leveranser og
drift for våre kunder.

• Telecom
• Velferdsteknologi
• Elektro
• El-kraft
• Energi
• Solceller

• Sikkerhet/smartteknologi
• IKT
• Mekatronikk
• Byggautomasjon
• Automasjon
• AMS

Tlf. 915 02 121 • www.oneco.no

DIN NATURLIGE
SAMARBEIDSPARTNER
PÅ NORDØYANE

Vi har en ny og moderne maskinpark og utfører alle typer oppdrag
innen anlegg og transport, feiing, containerutleie og områdesikring.
Nyjordvegen 190, 6480 Aukra • Tlf. 4000 6462 • E-post: post@oddsmaage.no

www.oddsmaage.no

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet alle dager.
Vår kontortid:
mandag til fredag 0730–1500.
Tlf. 71 27 56 00
firmapost@sandoyenergi.no
Adresse: Nausthaugen 28, 6487 Harøy
Postadresse: Postboks 94, 6485 Harøy



- Fridtjof Nansen

Sandøy Energi AS har gjennom
mange år stilt opp for lokale lag og
aktører. Foruten om ønsket om å
levere rimelige og sikre tjenester
til lokalsamfunnet har konsernet
også et sterkt lokalt engasjement
og er opptatt av at vår inntjening
også skal komme lokalsamfunnet til
gode. Derfor gir vi tilskudd og støtter opp om ulike lag, foreninger og
varierte kulturtiltak i nærområdet.
Naturstiene kommer som et direkte
resultat av engasjementet til Sandøy
Vindkraft.
Sandøy Installasjon har tatt stor
risiko ved å få bygget ut fiber på
Harøya og Finnøya. Som leverandør
av samfunnskritisk infrastruktur til
privatmarkedet, næringslivet og offentlig virksomhet har våre ansatte
alltid stått beredt til å rykke ut, hele
året, året rundt.
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«Det er de unge som skal skape
fremtiden og gjøre verden til et
bedre sted å leve i.»

