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FLORA
KOMMUNE

Saksgang Møtedato Saksnr.

Formannskapet 08.06.2010 039/10
Bystyret 15.06.2010 050/10

Sakshandsamar: 
Terje Heggheim

Arkiv:    K1-
Objekt:     

Arkivsaknr
10/1048 

TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSAREAL

Kva saka gjeld:
Saka handlar i hovudsak om kommunen si tilrettelegging av næringsareal.  I tillegg blir det 
tatt stilling til korleis vi kan gjere kommunen sitt eige selskap for føremålet; Flora 
næringseigedom AS (FNAS) betre i stand til å arbeide med føremålet samt å finansiere 
aktiviteten.

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Flora skal være eit leiande miljø innan logistikk, marine operasjon og maritime fag på 
landsbasis, gjennom satsing på våre komparative fortrinn, berekraftig næringsutvikling, 
relaterte verksemder og regionalt samarbeid. Flora Næringseigedom og Flora Hamn skal 
drive arealutvikling, hamnetilrettelegging og arealutleige for å støtte opp om denne 
visjonen. 

Resultatmål

1. Opparbeid planreserve (regulering/områdeplanlegging) på 300 daa 
næringsareal/400 m kai i løpet 3 år gjennom områdeplaning eller regulering, derav 
100 daa som er klargjort for sal.

2. Flora Næringseigedom/Flora Hamn skal realisere meirverdiar på arealsal og/eller 
arealutleige som skal reinvesterast i dette formålet.

Effektmål
3. Sikre areal til små- og mellomstore bedrifter i Florø og i regionen
4. Sikre areal til nye operatørselskap eller andre oljeserviceselskap som ynskjer 

etablering i Florø
5. Sikre næringsareal til havbruk og marin bransje
6. Sikre areal til framveksande næringar innan fornybar energi 
7. Avklare anna infrastruktur med omsyn på kai, veg og VAR
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Prosessmål
1. Kontakt med bedrifter lokalt, regionalt og nasjonalt 
2. Bygge omdømme, kommunisere og profilere lokalisering i Florø
3. Flora Hamn skal være part i utbyggings- og områdeplanar
4. Samarbeide med andre næringsaktørar i regionen om arealutvikling, med omsyn på 

finansiering, framdrift, gjennomføring og marknadsføring.

Tiltak og handlingar for å nå målsettinga
1. Sette av ressursar til planlegging, grunnkjøp og arealutvikling gjennom Flora 

Næringseigedom 
a) Løyve 4 mill. kr. av INU midlar som Flora kommune til 

områdeplanlegging/regulering med utgangspunkt i handlingsplanen sine 
avsetningar i 2012 og 2013 

b) Utvide aksjekapitalen i FNAS/prosjektfinansiere/lån av fond/lån med tilføring 
av kapital frå Flora Hamn, etter nærare vurdering og avtale

2. Gjennomføre og finansiere grunnerverv eller avtalar med grunneigar som sikrar 
utbygging av industriområda som i kommuneplan er avsett til desse formåla

3. Områder som utgangspunkt for planlegginga, grunnkjøp og realisering
Gunhildvågen, Nesjane, Botnastranda aust og realisering av råstoffuttak på 
Grønenga

4. Utvikling av ressursar for steinuttak/råstoffuttak inngår i utvikling av framtidige 
areal

5. Gjennomføre behovsanalyse for ulike bransjar og ulike aktørar

Inngå samarbeidsavtalar om realisering av områda med andre private aktørar der dette er 
hensiktsmessig

08.06.2010 FORMANNSKAPET

Røysting:
Samrøystes

FORM-039/10 VEDTAK:
Flora skal være eit leiande miljø innan logistikk, marine operasjon og maritime fag på 
landsbasis, gjennom satsing på våre komparative fortrinn, berekraftig næringsutvikling, 
relaterte verksemder og regionalt samarbeid. Flora Næringseigedom og Flora Hamn skal 
drive arealutvikling, hamnetilrettelegging og arealutleige for å støtte opp om denne 
visjonen. 

Resultatmål

1. Opparbeid planreserve (regulering/områdeplanlegging) på 300 daa næringsareal/400 m 
kai i løpet 3 år gjennom områdeplaning eller regulering, derav 100 daa som er klargjort 
for sal.

2. Flora Næringseigedom/Flora Hamn skal realisere meirverdiar på arealsal og/eller 
arealutleige som skal reinvesterast i dette formålet.
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Effektmål
3. Sikre areal til små- og mellomstore bedrifter i Florø og i regionen
4. Sikre areal til nye operatørselskap eller andre oljeserviceselskap som ynskjer etablering 

i Florø
5. Sikre næringsareal til havbruk og marin bransje
6. Sikre areal til framveksande næringar innan fornybar energi 
7. Avklare anna infrastruktur med omsyn på kai, veg og VAR

Prosessmål
1. Kontakt med bedrifter lokalt, regionalt og nasjonalt 
2. Bygge omdømme, kommunisere og profilere lokalisering i Florø
3. Flora Hamn skal være part i utbyggings- og områdeplanar
4. Samarbeide med andre næringsaktørar i regionen om arealutvikling, med omsyn på 

finansiering, framdrift, gjennomføring og marknadsføring.

Tiltak og handlingar for å nå målsettinga
1. Sette av ressursar til planlegging, grunnkjøp og arealutvikling gjennom Flora 

Næringseigedom 

a. Løyve 4 mill. kr. av INU midlar som Flora kommune til 
områdeplanlegging/regulering med utgangspunkt i handlingsplanen sine 
avsetningar i 2012 og 2013 

b. Utvide aksjekapitalen i FNAS/prosjektfinansiere/lån av fond/lån med tilføring 
av kapital frå Flora Hamn, etter nærare vurdering og avtale

2. Gjennomføre og finansiere grunnerverv eller avtalar med grunneigar som sikrar 
utbygging av industriområda som i kommuneplan er avsett til desse formåla

3. Områder som utgangspunkt for planlegginga, grunnkjøp og realisering
Gunhildvågen, Nesjane, Botnastranda aust og realisering av råstoffuttak på Grønenga

4. Utvikling av ressursar for steinuttak/råstoffuttak inngår i utvikling av framtidige areal

5. Gjennomføre behovsanalyse for ulike bransjar og ulike aktørar

Inngå samarbeidsavtalar om realisering av områda med andre private aktørar der dette er 
hensiktsmessig

15.06.2010 BYSTYRET

Røysting:
Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BYST-050/10 VEDTAK:

Flora skal være eit leiande miljø innan logistikk, marine operasjon og maritime fag på 
landsbasis, gjennom satsing på våre komparative fortrinn, berekraftig næringsutvikling, 
relaterte verksemder og regionalt samarbeid. Flora Næringseigedom og Flora Hamn skal 
drive arealutvikling, hamnetilrettelegging og arealutleige for å støtte opp om denne 
visjonen. 
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Resultatmål

1. Opparbeid planreserve (regulering/områdeplanlegging) på 300 daa 
næringsareal/400 m kai i løpet 3 år gjennom områdeplaning eller regulering, derav 100 daa 
som er klargjort for sal.
2. Flora Næringseigedom/Flora Hamn skal realisere meirverdiar på arealsal og/eller 
arealutleige som skal reinvesterast i dette formålet.

Effektmål
3. Sikre areal til små- og mellomstore bedrifter i Florø og i regionen
4. Sikre areal til nye operatørselskap eller andre oljeserviceselskap som ynskjer 
etablering i Florø
5. Sikre næringsareal til havbruk og marin bransje
6. Sikre areal til framveksande næringar innan fornybar energi 
7. Avklare anna infrastruktur med omsyn på kai, veg og VAR

Prosessmål
1. Kontakt med bedrifter lokalt, regionalt og nasjonalt 
2. Bygge omdømme, kommunisere og profilere lokalisering i Florø
3. Flora Hamn skal være part i utbyggings- og områdeplanar
4. Samarbeide med andre næringsaktørar i regionen om arealutvikling, med omsyn på 

finansiering, framdrift, gjennomføring og marknadsføring.

Tiltak og handlingar for å nå målsettinga
1. Sette av ressursar til planlegging, grunnkjøp og arealutvikling gjennom Flora 

Næringseigedom 
a) Løyve 4 mill. kr. av INU midlar som Flora kommune til 
områdeplanlegging/regulering med utgangspunkt i handlingsplanen sine 
avsetningar i 2012 og 2013 
b) Utvide aksjekapitalen i FNAS/prosjektfinansiere/lån av fond/lån med 
tilføring av kapital frå Flora Hamn, etter nærare vurdering og avtale

2. Gjennomføre og finansiere grunnerverv eller avtalar med grunneigar som sikrar 
utbygging av industriområda som i kommuneplan er avsett til desse formåla

3. Områder som utgangspunkt for planlegginga, grunnkjøp og realisering
Gunhildvågen, Nesjane, Botnastranda aust og realisering av råstoffuttak på 
Grønenga

4. Utvikling av ressursar for steinuttak/råstoffuttak inngår i utvikling av framtidige 
areal

5. Gjennomføre behovsanalyse for ulike bransjar og ulike aktørar

Inngå samarbeidsavtalar om realisering av områda med andre private aktørar der dette er 
hensiktsmessig

Terje Heggheim
rådmann
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Innleiing:
I sak 014/08 vedtok bystyret at Flora kommune og Flora Hamn og Næring KF etablerer eit 
eigarselskap for næringseigedom, der kommunen og hamnekassen eig kvar sine 50 %. Saka 
peika på at selskapet skulle kunne kjøpe areal til nærings og hamneføremål kvar som helst i 
Flora. I første omgang er det planen at selskapet kjøper eigedom i Botnastranda. Fjordbase 
overtok utvikling av dette området i 2009 som fylgje av avtale med Flora kommune.

Vurdering:
Flora Hamn og Flora Næringseigedom ynskjer å fortsette samarbeidet om utvikling av 
andre areal. Styret i Flora Næringseigedom består av Bente F. Steindal (styreleiar), Tore 
Jakob Madsen og Åge Larsen. Øyvind Bang-Olsen er vert leigd som dagleg leiar.

I 2007 vart kommunedelplan for Floralandet og Brandsøy vedteke.  Hovudekspansjons-
området  for industri- og næringsareal skulle komma på Botnadstranda. Her har det også 
vore planlagt ei gradvis overføring av oppgåver og funksjonar til ny hamneterminal. Med 
Statoil sitt vedtak om å leggja sentralhamn for røyr vart dette arealet raskt bygd ut. Ny 
hamneterminal med første byggjesteg er fullfinansiert av Flora Hamn. Tilsegnsbrev for 
tilskott frå INU1 og Fylkeskommunen er venta i den nærmaste tida.   

I Gunhildvågen, det andre stor industriarealområdet i kommunedelplanen for Floralandet 
og Brandsøy, er det teknisk utbygging og grunnerverv som er avgjerande for utviklinga. 
Flora Næringsarbeidet har starta opp dette arbeidet i Gunhildvågen. Kommuneplanen har 
peika ut dette området primært for marine bedrifter innan fiskeri og havbruk. 

Utfordringane framover ligg i å ha arealreserve og områder for vidare ekspansjon innan 
petroleum, marin sektor, framveksande næringar innan fornybar energi. Dessutan må det 
utviklast eigne strategiar for regionen sine små- og mellomstore bedrifter som ynskjer å 
vekse. Arealreserven bør i første omgang opparbeidast i Eikefjord i Nesjane og 
Botnastranda aust. 

Det er ny hamn på Botnastranda som gjer at område framstår som attraktivt å byggje ut i 
eit kortsiktig perspektiv. Område kan over tid også bli sett i relasjon til utnytting av 
steinressursførekomsten på Grønenga. Areal her bør kunne være utgangspunkt og 
prioriterast for satsing innan offshore næringane.  I kommuneplan er området avsett til 
ressursuttak. Sentrumsnære areal som Rota, Hesteneset, Stranda og Fugleskjærskaia er det 
i denne rapporten ikkje gjort særskilte vurderingar av. Områda må finna si avklaring i 
eigne vurderingar knytt til arealbruk, til dømes gjennom igangsett sentrumsplan eller anna 
overordna analyse.   

I 2008 vart det gjennomført ei undersøking om trong for næringsareal. Det meldte seg 
interesser for til saman 300 daa. Fjordbase og sentralfunksjon for røyr var den største 
aktøren. Andre aktørar som søkte areal har funne areal hjå andre aktørar. Mellom kan STX 
Norway Florø komme til å opne deler av sitt areal for utleige for andre bedrifter. 

Sjølv om ikkje arealpresset framstår som så prekært som for eit til to år sida er det likevel 
viktig å arbeide systematisk over tid med desse spørsmåla. 
Trong for areal har dei siste åra hatt ein tendens til å komme i sprangvis store hopp, og 
ikkje nødvendigvis som små delsal over tid.  Vi viser i denne samanheng til Ewos si 
                                                  
1 Den Interkommunale Næringsretta Utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i 
kommunane Førde, Sogndal og Flora



JournalpostID: 157934_3_P Side 6 av 6

utviding og Statoil si etablering av røyrsenter. Dette viser at det i seg sjølv er viktig å ha ei 
arealreserve. 

Sett i ettertid har ein dessutan i for liten grad klart å utvikle areal for små- og mellomstore 
bedrifter (opp til 250 tilsette). Som del av rapporten er det sette opp målsetting om å 
gjennomføre særskilte vurderingar for å tiltrekkje seg slike verksemder.  Nesjane i 
Eikefjord ligg strategis for ei slik satsing. Tilgang til kai, kort avstand til Florø, Svelgen og 
Førde og anna felles infrastruktur bør være føremoner ein kan utvikle. I dette området er 
det i dag også ledig areal. Likevel må det gjennomførast ei meir omfattande behovsanalyse 
i høve felles infrastruktur og anna marknadsbearbeiding for å kunne klare å realisere ein 
slik satsing.     

Flora kommune treng no å komme i forkant av utviklinga av dei område som 
kommuneplanen peikar ut. Det må derfor investerast mykje i arealtilrettelegging. 
Systematikken må gjelde i høve storleik på eigenkapital og ressursar til å arbeide med 
desse spørsmåla. Ein må også ha eit langsiktig tidsperspektivet før ein ser resultat.

Rapporten viser kostnadsomfanget med å realisere eit plangrunnlag for eit gitt areal. Ei 
anna finansiell utfordring er knytt til å ha eigenkapital til å kunne gjennomføre grunnerverv 
og i kombinasjon med planlegging. Det går gjerne to til tre år frå grunnerverv og 
planoppstart til areal kan planerast og seljast. I eit næringsutviklingsperspektiv er det denne 
fasen Flora kommune sine nærings- og hamneselskap kan være med å investere i. I 
rapporten blir det gjort framlegg om å finansiere aktiviteten knytt til planlegging, 
grunnerverv og utvikling av næringsareal med 8 millionar kroner i ny kapital. Avsetninga 
skjer over 4 år og fordeler seg på 4 mill. kr. frå Flora Hamn sine fond og 4 mill. kr. Flora 
kommune frå INU løyvinga som Flora kommune mottek.

Flora kommune har vedteke næringspolitiske mål i desember 2009 for perioden 2010 –
2013. Denne rapporten supplerer dei næringspolitiske mål med konkrete til og arealmål 
innanfor ein 2 til 3 års periode. I arealmåla har ein forsøkt å være realistisk med omsyn på 
areal som kan tilretteleggjast med den sum midlar ein set av.   

I kommuneplan er det trekt opp ein strategi for arealutvikling i distrikta. Rapporten drøftar 
ikkje dette utover dei føringar som ligg der. Rapporten tek heller ikkje opp i seg 
vurderingar omkring lokalitetar til havbruksnæringa. Rullering av kystsoneplan med dette 
fokus bør drøftast oppstart særskilt.

Økonomiske konsekvensar:
Vert i første omgang å investere over tildelte INU-midlar.  Hamnekapitalen sitt bidrag må avklarast 
etter eigne vurderingar og avtale i løpet av hausten 2010. 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Ingen

Prenta/uprenta vedlegg:
Industri og næringsareal i Flora kommune, rapport


