
 

PRESSEMELDING: 
 
 
 
Enova-støtte til Vågan kommune.  Bærekraftskonsept for Vågan Rådhus og andre nybygg i 
Svolvær sentrum.  
 
Som del av prosjektet Lofoten De Grønne Øyene 2030 er Vågan kommune tildelt 1 millioner 
kroner fra Enova for å utrede et helhetlig energi- og klimakonsept for nye Vågan Rådhus i 
samspill med flere byggprosjekter i Svolvær sentrum. Innovasjon, samspill, smart teknologi 
og sirkulærøkonomi er stikkord for løsningene som Vågan kommune har fått støtte til å 
utrede nærmere for utbyggingsområdet i Svolvær sentrum. Målet er å ivareta 
bærekraftighet og langsiktige løsninger, både for miljø og kommuneøkonomien. 
 
Lofotrådet har gjennom vekststrategien Lofoten De Grønne Øyene 2030 i fellesskap med 
Lofotkraft og Destination Lofoten satt ambisiøse mål for å styrke vekst og grønn 
konkurransekraft i Lofotregionen framover. Kommunene vil vise vei og legge til rette for 
innovasjon og langsiktig bærekraft, som samfunnsutvikler og næringsutvikler. Til det kreves 
kompetansebygging, involvering og helhetlig tenkning.  
 
«Konseptutredningen er et resultat av det gode samarbeidet mellom Lofotrådet, Vågan kommune og 

næringslivet. Det er svært positivt at vi ved hjelp av støtte fra Enova nå får mulighet for å se på 

helhetlige løsninger med offentlig og privat sektor, som vil være til gode for Vågans innbyggere. «Ved 

å utrede nytt rådhus, nytt hotell, andre nybygg og Storgata i Svolvær sammen vil vi ta et viktig steg 

for å bidra til at Lofoten tar en posisjon i det grønne skiftet»,», uttaler kommunedirektør i Vågan, 

Tommy Stensvik.   

Vågan kommune, Vågan Eiendom KF og Lofotrådets klimarådgiver har utarbeidet søknaden. 
Eiendomsselskapet Eiendomsspar har stilt et sterkt energifaglig kompetansemiljø tilgjengelig 
i både søknadsarbeidet og til støtte ved gjennomføring av prosjektet. I tillegg har Lofotkraft 
/Lofotkraft Muligheter, Lofoten Avfallsselskap (LAS) og Destination Lofoten bidratt i 
arbeidsgrupper, mens rådgivingsmiljøene Evotek og UiT Norges Arktiske Universitet har 
bidratt til å konkretisere muligheter og løsninger tilpasset prosjektet. Arbeidsgruppene vil 
fortsette samarbeidet for å sikre helhetlig tilnærming i gjennomføringen av prosjektet. 
Støtten fra Enova skal benyttes til å leie inn erfarent rådgivermiljø med spisskompetanse til å 
utrede prosjektet.  
 
Eiendomsselskapet Eiendomsspar som skal bygge nytt hotell i Svolvær sentrum har energi, 
miljø og bærekraft som viktige kriterier i hotellprosjektet de planlegger i Svolvær sentrum. 



De stiller seg meget positive til Vågan kommunes initiativ til å fremme bærekraft og miljø 
gjennom et felles konsept: 
 
Eiendomsspar:  «Gjennom denne konseptutredningen får vi kartlagt hvilke felles løsninger med 
kommunen innenfor fornybar energi og andre miljøtiltak som kan være aktuelle å benytte i 
utbyggingen av nytt hotell.  
Vi er en framoverlent eiendomsaktør som setter miljø og bærekraft i eiendomsdriften og 
prosjektutvikling høyt på agendaen. Dette konseptet bidrar til nettopp økt miljøfokus for hotellet, ikke 
minst for regionen rundt og lokalt næringsliv som vi synes er veldig spennende å være med å utvikle 
løsninger i samarbeid med.» sier André Dalene, Miljøsjef i Eiendomsspar.  

 
 
Entreprenører og utdanningsinstitusjoner vil bli invitert til å ta del i kompetansebyggingen i 
prosjektet. Både entreprenører og fagansvarlige ved yrkesfag på Vest-Lofoten vgs. og NESO 
har gitt positiv respons om at de ønsker å involveres, og bygge kompetanse underveis i 
forprosjektet.           
  
 
Enova:  «Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi, materialer og andre 

ressurser mest mulig effektivt. Da må vi ha økt samspill mellom bygninger, energisystem og 

transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og ny teknologi innenfor flere 

sektorer. Dette prosjektet er et ambisiøst forbildeprosjekt som skal utrede innovative energi-, 

effekt- og klimaeffektive løsninger for et sentrumsområde. Utredningen vil i tillegg til Vågan 

kommune også kunne bidra med nyttig kunnskap til mange andre byer og tettsteder, og med 

det være et viktig bidrag på vegen mot Lavutslippssamfunnet.» uttaler Jan Peter Amundal, 

Seniorrådgiver i Enova SF. 

 
                                                                                                                                                                                                                    
Dette er et prosjekt som kan gi positive ringvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt. «Vi 
skal trekke læring fra både prosess og konkrete løsninger, som kan videreføres i framtidige 
byggeprosjekter både i Vågan og de øvrige Lofotkommunene.», sier Tommy Stensvik. «Vi skal 
utvikle kunnskapsgrunnlaget som trengs for å utvikle Svolvær til å bli en Grønn by på de 
Grønne øyene. Det kan og skal vi få til sammen.»  


