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MITT SKIP ER LASTET MED: Gamle tankskip skal brukes til rensing av avfallsvann, og EnivroNor kan ha det første pilotanlegget ferdig i 2017. 	 ILWSTRASJON: E1IVORNOR 

ar vannrensIng. 
Sluttet mi 

. ftta havet for :r1  
SHIPPING:  Med tidligere Wilholmsewspf Ingar Skaug i 
ryggen skal EnvimNor bygge flytende vannrenseanlegg. J' 	, 

4 P11  A  I Sigmund Larsen oyner et mMiardmarked 
THOMAS C. H0IE 	 skip. 	 sjefArild B. Iversen inn i styret og 	 ' 

. THOMASHOI&FNANSAVISEN.N3 	 John Fredriksen startet med pa eiersiden 	 : 
Det globale markedet for vannren- dette i 2006, og i dag er det 15 anlegg 	Skaug og Larsen bar dessuten 	 . 	 . '. 	. . 	' ..... 

sing er formidabelt og vi tror det er pa verdensbasis og ytterligere 40 star mott DNV GL sjefHenrik Madsen 
muligheter i A drive langsiktig fly- I kø. Behovet for vannrenseanlegg er pa Hovik. 	 ,.. .;.. 	 .. 
brottsarbeid 	 samtidig mye storre enn gass 	- DNV omfavnet ideen og syntes 	 . 

Fra Frekhaug nord for Bergen 	 planene var spennende. Stotten fra 	 . 	. . . . 	 .. . . 

ii jobber Sigmund Larsen (55) i En- Ut I orkenen 	 Veritas har vrt viktig for oss, ikke 	 .. 	 . .. 

virONor med a konvertere gamle 12011 hoppet Larsen avjobben som rninst den kredibiliteten de gir, sier 	 • . . 	 .. . .. 

F tankslup til flvtende kloakkanlegg direktor i Od,jell Tankers og etabler 	han 
- Jeg tror vi '4 Il om noen ár vii te EnviroNor.  

. 
se samme effekt som for FSRU-er, 	Idéen om a flytte vannrense- Blir gjodsel 	 HOPPET AV: Sigmund Larsen jobbet PA EIERSIDEN: lidligere Wilhelm- 
sier han, med henvisning til Go- anlegg Ut pa havet fikk Larsen etter DNV GL skal gjore en mulighets- inflen shipping i 30 är. 	FOTO ENVIRONOR sen-sjef Ingar Skaug. 	FOTO: IVAN KVERME 
lars satsning pa regassifiserings- a ha tilbragt mye tid i Midtosten. studie for EnviroNor for et pilot- 

Under en ferie i Dubai med kona og anlegg utenforkysten avMosambik, vtre pa 50.000 kubikkmeter, kos- eksportfinansiering, slik at behovet 
- 	- 	 - 	den yngste datteren ble han nysgjer- som kan vre ferdig allerede i 2017 ter anslagsvis 450 millioner kroner for egenkapital ikke blir veldig stort, 

rig pa kloakkproblematikken. 	dersom alt kiaffer. 	 a bygge. 	 sier han. 

M Etabiert 2011 av Sigmund Larsen. 	Hver dag kjores det mellom 	Seiskapet bar utviklet fire 	 Seiskapet bar fâtt støtte fra 

I . 	JtvikIerIesninger for flytende 	7.000 og 8.000 tankbiler fra by- forskjellige skip avhengig av hva 400.000 kubikkmeter I dognet Innovasjon Norge, i tillegg til at 

. 	vannrenseanlegg, blant arinet 	sentra og ut til store renseanlegg kundene trenger. Hovedtypene Larsen ser ogsà for seg at Envi- Skaug, Jan Atle Halvorsen og et 

r_ 	<<Reliever>> og <Changemakerx. 	I orkenen. Jeg tenkte at det yule er <<Reliever>> og <<Changemaker>>, roNor skal kunne levere skip pa knippe lokale investorer bar skutt 
DNV GL skal gjare en mulighetsstu- 	vrert mye bedre hvis man kunne hvor den forste sender aviops- 350.000 tonn, som vii ha kapasitet inn penger. 
die for et pilotanlegg utenfor kysten 	bruke subseateknologi for a pumpe vannet Ut i fjorden etter fastsatte pa 400.000 kubikkmeter vann i dog- 	Na er Larsen pa jakt etter en 
av Mosambik. 	 kloakken fra land og Ut pa et skip, miljøkrav. 	 net - nok til a rense avlopsvannet fra eller flere investorer som til sammen 

F
Sigmund Larsen og hans familie er 	sier han. 	 - Changemaker renser aviops- ye! 2 millioner mennesker. 	kan satse 20-25 millioner kroner pa 

I. 	sterste eler med 83 prosent, fulgt 	Vestlendingen fikk med seg vannet, og avfallet gjenbrukes til 	- Vi bar droftet konseptet med Frekhaug-bedriften. 

F 	
av Hauge Venture Capital med 9 	tidligere With. Wilhelmsen-sjef energi eller kan brukes som gjod- Eksportkreditt, og bar mottatt en 	- Det vilholde frem til vi bar sik- 
prosent. Ingar Skaug sitter pa 3,5 	Ingar Skaug, og i fjor kom ogsâ sel, sier Larsen. 	 positiv hoidning. Dersom vi far en ret kontrakt og vre tilfredsstillende 

.. 	
prosent 	 -. 	tidligere Wallenius Wilhehnsen- - . Et lite anlegg, som typisk vii avtale regnerjeg_rnedat_vLkan fä for driftft4to4il tre âr, sier han. - 	• 

on"M WIN- _ 


