
Pressemelding 

Norhybrid Renewables AS bygger 
banebrytende hybridpark på Lista 

Farsund kommune har innvilget søknad fra Norhybrid Renewables AS om tillatelse til å sette 
opp et hybrid energianlegg på området til Farsund Lufthavn. Anlegget vil bestå av Norhybrid 
sin hybridløsning for fornybar energiproduksjon og lagring i en nedskalert utgave og 
hensikten er først og fremst å utvikle og optimalisere selskapets tekniske løsninger for 
produksjon og utnyttelse av fornybar energi fra sol og vind. 

Anlegget, som vil bestå av tre vertikalakse vindturbiner, et felt med solcellepaneler og et 
energilager vil bli plassert på en av betongflatene på flyplassen, og det vil samarbeides tett 
med eier og driver av flyplassen om testaktivitetene. Farsund Lufthavn har store arealer og 
unike vindforhold som gjør det spesielt godt egnet til utprøving av nye løsninger innen flere 
ulike felt, hvor energiproduksjon er et satsningsområde. 

Vindturbinene i dette anlegget skiller seg fra tradisjonelle, store vindturbiner på flere måter: 
- De er under 15 meter høye
- Lavere vingehastighet gjør dem tilnærmet lydløse
- Ingen forurensning som for eksempel girolje eller mikroplast
- På grunn av sin sylindriske utforming vil de være lettere for fugler å oppdage

I forbindelse med pilotanlegget skal det gjennomføres en studie av hvordan denne 
vindturbinteknologien påvirker fuglelivet i området.  

Anlegget vil ha byggestart i April/Mai 2023 og prosjektet skal ha en varighet på to år. 

Norhybrid Renewables AS er et teknologiselskap som utvikler hybride energiløsninger basert på solenergi, 
vindturbiner og energilagring. Selskapet utvikler en egendesignet vertikalakse vindturbin som plassert klynger i 
en solcellepark vesentlig øker energiutbyttet fra anlegget. 
For ytterligere informasjon: Carl Ivar Holmen, tlf.: 453 97 575 – carl.ivar.holmen@norhybrid.com 

Lista Lufthavn AS er konsesjonshaver og driver av Farsund Lufthavn, Lista. Selskapet har fokus både på 
flyrelatert virksomhet og grønn næringsutvikling. Målet for selskapet er gjennom sin strategiske plassering og 
sine unike egenskaper å være en arena for både morgendagens luftfart så vel som morgendagens 
energiløsninger.  
For ytterligere informasjon: Arne Mikalsen, tlf.: 991 60 701 – am@venturos.no 
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Illustrasjonsbilde av Norhybrid sitt testanlegg på Farsund Lufthavn Lista (kilde: Norhybrid Renewables AS) 

 
 
 


