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Forord
For å lykkes med næringsutvikling og verdiskaping på Fosen, må viktige oppgaver løses i
fellesskap, på tvers av kommunegrensene. Et felles målbilde og omforente
samarbeidsstrategier er et godt grunnlag for at kommunene i Fosenregionen i fellesskap skal
kunne bidra til vekst og utvikling.
Fosenhalvøyas naturgitte fortrinn er utgangspunktet for mye av næringsaktiviteten. Regionens
næringsstruktur er bygget omkring landbruk, havbruk, fiske, forsvaret, industri og fornybar
energi. De fleste bedriftene på Fosen er små og mellomstore, men regionen huser også noen
store hjørnesteinsbedrifter med et stort antall sysselsatte.
Det interkommunale politiske rådet i Fosenregionen har med dette som bakgrunn utviklet
Næringskompass for Fosenregionen 2021-2024. Samarbeidsplanen skal være et verktøy for
felles handling og innsats for kommunene i Fosenregionen. Kommunene i Fosenregionen har
utviklet ulike samarbeidsordninger om tjenester til innbyggerne.
Fosenstrategien ble vedtatt av rådet i 2020, en strategi som beskriver hvilke områder
kommunene skal samarbeide om. Hovedmål 1 i Fosenstrategien handler om verdiskaping i
regionen, og et av tiltakene under dette hovedmålet har vært utarbeiding av en ny strategisk
næringsplan. Dette fordi arbeid med næringsutvikling er sentralt for alle fire kommuner og
henger tett sammen med den helhetlige samfunnsutviklingen i regionen. Kommunene i
Fosenregionen har egne strategiske næringsplaner, det er allikevel behov for en plan som
styrer og beskriver den regionale innsatsen.
Næringskompasset for Fosenregionen beskriver innsatsområder og peker ut retning for
samhandling. For å lykkes i arbeidet med næringsutvikling skal Fosenregionen IKPR ha en
koordinerende og samlende funksjon, i sterk tro på at de regionene som evner å møte
utfordringer samlet, også vil være bedre rustet i møte med omstilling og til å ta ut
vekstpotensial.

Oppdraget
PwC har bistått rådet med å utvikle en ny strategisk næringsplan for
Fosenregionen. Tidligere har Fosenregionen hatt en felles strategisk
næringsplan i årene 2016-2020 vedtatt av kommunestyrene. Underveis
ble det endret navn til «Næringskompass for Fosenregionen»
Det ble gjennomført en internanalyse hvor det blant annet ble
gjennomført intervju med rådsmedlemmene kommunevis, ordfører,
varaordfører, kommunedirektør/rådmann og opposisjonsleder i alle de
fire kommunene i Fosenregionen.
Det ble også utført en eksternanalyse hvor 20 aktører fra næringslivet i
regionen ble intervjuet. Disse aktørene representerer bedrifter av ulik
størrelse og forskjellige bransjer. En oppsummering av både den
interne- og eksterne analysen er vedlagt planen.

Videre har innspillene blitt bearbeidet sammen med rådet gjennom
flere samlinger med arbeidsmøter. Arbeidet har identifisert tre
innsatsområder;
●

Rammebetingelser

●

Arbeidskraft og kompetanse

●

Samferdsel og infrastruktur

Rådet har vært opptatt av å finne de tiltakene som det er
hensiktsmessig å jobbe med i felleskap, og hvor det er enklere å få
gjennomslag når kommunene står samlet gjennom det
interkommunale politiske rådet. Andre tiltak som tilligger kommunenes
ansvar, er derfor ikke er tatt med i denne planen.

Det vil være avgjørende at Fosenregionen står samlet bak tiltakene og i
arbeidet med gjennomførelsen. Derfor viser næringskompasset også til
hvordan rådet bør jobbe med de ulike tiltakene. Innsatsområdene vil bli
konkretisert ytterligere i arbeidet med handlingsplan og konkret
oppfølging av de ulike tiltakene.

Et Næringskompass som bygger opp
under FNs bærekraftsmål
Bærekraftig utvikling handler om langsiktig verdiskaping. Spesielt
fire av FNs bærekraftsmål utpeker seg som vesentlig sett opp mot de
prioriterte satsingsområdene i næringsplanen. De bærekraftsmålene
samarbeidsplanen for næringsutvikling har gode forutsetninger til å
bidra til er:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste
og bærekraftige
Mål: 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre
arbeidet, og fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling.
Dette er bærekraftsmålene som samarbeidsplanen har størst
påvirkning på. Videre i dokumentet knyttes bærekraftsmålene
til de prioriterte tiltakene. Et tiltak vil bygge opp under flere
bærekraftsmål, men i samarbeidsplanen fremmes det
bærekraftsmålet som tiltaket har størst innvirkning på.

FN har vedtatt 17 utviklingsmål for å fremme sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til
mennesker som lever i dag, samtidig som vi tar vare på
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Innsatsområder

Innsatsområder
Rammebetingelser
Jobbe for felles arbeidsgiveravgift
Nyttiggjøre en større andel av kraften som produseres i regionen lokalt
Jobbe for økt tilgang til kapital
Utvikle helhetlig politikk for næringsareal

Arbeidskraft og kompetanse
Utarbeide en pendlerstrategi
Posisjonere Fosen som Co-working region
Arbeide aktivt for nyskapning og innovasjon
Være en aktiv pådriver for desentralisert høyere utdanning
Økt satsing for fagkompetanse

Videreutvikle kompetanseforum
Samferdsel og infrastruktur
Fortsette arbeidet med Stjørnfjordbrua og Fosenbrua
Tilrettelegge for bedre kollektivtransport
Styrke digital infrastruktur
Kartlegge potensial for havneutvikling
Jobbe for bedre samferdselskoordinering

Rammebetingelser

Samarbeid rundt gode rammebetingelser for næringslivet på Fosen skal øke verdiskapningen og tilflyttingen til regionen
Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Hurdalsplattformen peker på den differensierte arbeidsgiveravgiften som et
hovedvirkemiddel i distriktspolitikken. Per i dag har kommunene på Fosen ulik
arbeidsgiveravgift. For næringslivet i regionen er det viktig med en felles, lav
arbeidsgiveravgift, blant annet for å unngå konkurranseulemper for næringslivet
innad i regionen. Derfor bør være et mål at alle kommunene på Fosen plasseres i
sone 4.

Rådet skal drive aktiv politisk påvirkning opp mot både
Stortinget og regjeringen.

Nyttiggjøre en større
andel av kraften som
produseres i
regionen lokalt

Regionens energiressurser vil være viktig for å styrke og ta nye posisjoner innen både
eksisterende næringer og utvikling av nye kraftintensive næringer. Dette
vanskeliggjøres av dagens begrensede krafttilgang. Det produseres mye kraft på
Fosen og regionen har stilt store naturområder til disposisjon for både vindkraft og
kraftlinjer. Fremover må det jobbes for at denne kraften i enda større grad kan
utnyttes lokalt.

Rådet skal jobbe aktivt for å påvirke nasjonale myndigheter
og regulatoriske føringer for utbygging og tilgang til
kraftlinjer som gir strøm til Fosenregionen.

Jobbe for økt tilgang
til kapital

Fosen har en bank- og finansnæring med nærhet til næringslivet. Å jobbe for å
bevare den lokale banken er viktig for næringslivet i regionen siden lokalbankene har
god innsikt i regionens behov og ønsker. I tillegg vil tilgang på tilstrekkelig
investeringskapital være avgjørende for utviklingen av næringslivet. Blant annet vil
det grønne skiftet gi store muligheter for næringslivet i årene fremover, men dette vil
også være en kapitalkrevende omstilling. Derfor er det viktig å stimulere til økt
investeringsvilje og bruk av privat kapital i regionen.

Rådet bør samarbeide med næringslivet og
næringslivsorganisasjonene på Fosen for å jobbe for økt
tilgang på investeringskapital. I tillegg bør rådet ta initiativ
til økt samhandling med de lokale bankene og se på
muligheten for å etablere et nettverk sammen med disse.

Tilgang til næringsareal, både på land og til havs er avgjørende for næringsutvikling.
Kommunene på Fosen bør utvikle en helhetlig arealpolitikk som bidrar til vekst og
verdiskaping i regionens næringsliv.

Rådet koordinere kommunenes arbeid med næringsareal. I
tillegg bør rådet ta initiativ til å gi næringslivet tilgang på
felles informasjon om tilgjengelig, og fremtidig næringsareal
på Fosen.

Tiltak
Jobbe for felles
arbeidsgiveravgift

Utvikle helhetlig
politikk for
næringsareal

Arbeidskraft og kompetanse

Gjennom tett samarbeid skal det bli enklere for næringslivet å få tilgang til arbeidskraft og den rette kompetansen. Fosen skal, gjennom tett
samarbeid om arbeidskraft og kompetanse, fremstå som en attraktiv region å bo og jobbe i.
Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Mange pendler til og fra regionen. Det vil derfor være hensiktsmessig å utarbeide en
pendlerstrategi. En slik strategi bør gjelde både inn -og utpendling. Dette for å enda
bedre kunne legge til rette for at folk skal kunne bo på Fosen og pende ut, samt
legge enda bedre til rette for pendling inn til Fosen.

Rådet bør ta initiativ til et slikt arbeid og samtidig sørge for
at dette gjøres i tett samarbeid med næringslivet og
pendlerforeninger.

Posisjonere Fosen
som
Co-working regionen

Mange har et ønske og behov for å jobbe hjemmefra eller fra hytta. Dette har blitt
ekstra aktuelt etter coronapandemien. Fosen har muligheten til å etablere seg om
co-workingregionen, hvor det er kontorplasser er lett tilgjengelig og attraktivt flere
steder i regionen.

Rådet bør jobbe aktivt med å tilrettelegge for gode
kontorfellesskapsløsninger flere steder på Fosen og bidra til
den jobben som allerede gjøres for å etablerer flere coworkinglokasjoner på Fosen.

Arbeide aktivt for
nyskapning og
innovasjon

Det vil være viktig å legge til rette for et godt samarbeid med innovasjons- og
kompetansemiljøene i regionen, herunder spesielt NTNU og SINTEF. Rådet bør ta
initiativ til å knyttet innovasjons- og kompetansemiljøene tettere sammen med
næringslivet i regionen, eksempelvis gjennom regelmessige treffpunkter. Et annet
viktig moment knyttet til innovasjon er virkemiddelapparatet. Her etterspør
næringslivet et kontaktpunkt som kan hjelpe aktørene å navigere blant virkemidler
og støttefunksjoner som kan være relevante for innovasjonsprosjekter.

Rådet bør være en fasilitator for å knytte næringslivet i
reginonen tettere sammen med innovasjonsmiljøene, samt
bistå med å sette næringslivet i kontakt med
ressurspersoner som kjenner virkemiddelapparatet.

Tiltak
Utarbeide en
pendlerstrategi

Arbeidskraft og kompetanse forts.
Tiltak

Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Være en aktiv
pådriver for
desentralisert høyere
utdanning

Tilgang til utdanning er viktig for næringslivet i Fosenregionen. Det bør derfor legges
enda mer vekt på å utvikle gode tilbud for desentralisert utdanning, både for
yrkesgrupper i offentlig og privat sektor. Dette bør ses i sammenheng med coworkingsatsingen, for å kunne lage “co-education Fosen”, der gode utdanningstilbud
blir tilbudt samtidig som utdanningen kan tas sammen med andre i samme
situasjon. Kompetanseforum Fosen vil være en viktig arena her.

Rådet har en viktig pådriverrolle i dette arbeidet. De bør
sørge for at det blir iverksatt nødvendig arbeid for å
tilrettelegge for gode desentralisert utdanningstilbud, samt
etter - og videreutdanning.

Økt satsing på
fagkompetanse

Næringslivet etterspør fagkompetanse. Det bør derfor legges til rette for at bedrifter
kan tilby sine ansatte fagutdanning, eksempelvis gjennom fagbrev på jobb. I tillegg
bør det arbeides aktivt for å rekruttere unge til fagarbeideryrket. Et annet viktig
moment er å arbeide for å bevare de videregående skolene i regionen, da disse er
viktig for god rekruttering til næringslivet. Alle disse elementene er viktig for å tilegne
seg fagkompetansen næringslivet trenger.

Rådet bør prioritere dette arbeidet, i tett samarbeid med
næringslivet og NAV. Rådet bør også jobbe politisk for å
beholde de videregående skolene i regionen og etablering
av en yrkesfagskole.

Kompetanseforum Fosen bidrar med viktig kunnskap og arbeid for å koble folk og
næringsliv. Dette arbeidet bør fortsette og videreutvikles.

Rådet bør aktivt delta i arbeidet med å videreutvikle
Kompetanseforum Fosen.

Videreutvikle
kompetanseforum

Samferdsel og infrastruktur

God samferdsel og infrastruktur, både på vei, sjø og i form av digital kommunikasjon, er viktig for Fosenregionens videre verdiskapning og
næringsutvikling. Dette satsningsområdet må ses i sammenheng med delstrategien til Fosenstrategien - Samferdsel og infrastruktur.
Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Fortsette arbeidet
med Stjørnfjordbrua
og Fosenbrua

Det har over lengre tid vært jobbet med bruforbindelse som knytter Fosenregionen
sammen, samt bru over Trondheimsfjorden for å knytte Fosen nærmere Trondheim.
Næringslivet i regionene trekker frem dette som et av de viktigste enkelttiltaket for
økt verdiskaping i regionen.

Gjennom å utøve et tydelig eierskap i Fosenbrua AS, kan
Rådet være en viktig pådriver for arbeidet med bru over
Trondheimsfjorden. Rådet bør også aktivt arbeide for
realisering av Stjørnfjordbrua. Politisk jobbing opp mot
Trondheim kommune, fylkeskommune og Storting vil være
viktig i denne prosessen.

Tilrettelegge for
bedre
kollektivtransport

Et kollektivtilbud som imøtekommer behovene til innbyggerne er viktig med tanke på
bosetting i regionen. Kollektivtilbudet bør både tilrettelegge for mobilitet internt i
regionen, men også tilrettelegge for mobilitet til omliggende regioner og Trondheim
spesielt.

Rådet bør koordinere et tett og strategisk samarbeid med
ATB slik at kollektivbehovet til regionen tilfredsstilles.

Styrke digital
infrastruktur

I Stortingsmeldingen “Digital agenda for Norge” har regjeringen fastsatt som
overordnet mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s
bredbånd innen år 2020. I dag har 86 prosent av landets husstander tilgang til
bredbånd med høy hastighet (>100/10 Mbit), mens for Fosenregionen er tilsvarende
andel i snitt 40 til 50 prosent*.

Rådet bør sammen med fylkeskommunen utarbeide en
plan for utbygging av den digitale infrastrukturen i
regionen.

Kartlegge potensialet
for havneutvikling

Fosenregionen har en unik posisjon langs Trøndelagskysten, men har per dags dato
ikke et etablert og utviklet havneanlegg. Et havneanlegg er viktig både med tanke på
transport av varer, men ikke minst utvikling av regionen innenfor blå sektor. Indre
Fosen har et eierskap i Trondheim Havn IKS (TH) som har 7 etablerte havneanlegg i
regionen (Trondheim, Orkanger, Steinkjer, Stjørdal, Namsos, Frøya og Verdal).

Rådet bør utrede muligheten for å utvikle et havneanlegg
som imøtekommer dagens havnekrav i samarbeid med
Trondheim Havn IKS.

Jobbe for bedre
samferdselskoordinering

Å stå sammen om de viktigste samferdselsprioriteringene vil også fremover være en
viktig jobb for Fosenkommunene. Gjennom et godt koordinert arbeid med
samferdselsprioriteringene vil det være lettere å nå frem i regionale og nasjonale
prioriteringer.

Rådet må aktivt følge opp samferdselsstrategien, og jobbe
for å koordinere sine samferdselsprioriteringer i møte med
regionale og nasjonale myndigheter.

Tiltak

*Nasjonal kommunikasjonsmyndighets årlige statistikk for bredbåndsdekning i Norge

Vedlegg

Intern analyse

Overordnede funn fra den interne analysen
Alle de fire kommunene på Fosen er intervjuet i forbindelse med dette arbeidet. De som har deltatt fra kommunene er
ordfører, varaordfører, kommunedirektør/rådmann og opposisjonsleder
Funn fra intervjuene
Viktigste
næringsområder

Hvordan kan
samarbeidet
styrke
næringsutvikling?

Viktige
utviklingstrekk/
utfordringer

Suksessfaktorer

●
●
●
●
●

Landbruk
Bygg og anlegg
Reiseliv og lokalmat
Forsvar
Havbruk

● Vi må samarbeide om det vi lykkes bedre med når vi står samla.
● Det er viktig at regionen, og ikke kommunene, har tett samarbeid.
med viktig kompetansemiljø (f. eks SINTEF).
● Det er viktig å samarbeide om tilgang til kompetanse.
● Vi har gode erfaringer med å samarbeide om infrastruktur.

●
●
●
●

Arbeidskraft
Tilgang til rett kompetanse.
Tilgjengelig kompetanse.
Bærekraft kommer til å prege alt vi skal gjøre.

● Spissing, struktur og samarbeid er viktig for å lykkes.
● Ordførerne har en viktig rolle i å fremme de viktigste sakene for
næringslivet opp mot regionale og nasjonale myndigheter.
● Vi må skape et engasjement, både blant politikere og næringsliv.

●
●

Vindkraft
Industri

● Vi må samarbeide om gode rammebetingelser for
næringslivet. Her kan vi lykkes hvis vi står samlet.
● Vi burde samarbeidet om næringsareal.
● Det er viktig å ikke ta bort det handlingsrommet hver enkelt
kommune har. Dette vil kun føre til konflikter.

● Spennende utvikling i blå sektor som kommer til å prege
regionen fremover.
● Negativ befolkningsutvikling.
● Sentralisering

● Forankring er helt avgjørende for å lykkes.
● Det er viktig å ikke gape over for mye - vi må samarbeide om
det vi er enig om.
● Tillit er helt avgjørende for å lykke med samarbeidet.

Hovedfunn fra den interne analysen viser at det er
potensial for enda mer samarbeid
Hovedfunn fra intervjuer med kommunene
•
•
Samarbeidet i dag
kan bli bedre

•
•

•
Nedgang i folketall er
en utfordring for
bedriftene og tilgang
til arbeidskraft

•

•
Næringslivet er
opptatt av å ha gode
rammebetingelser

•
•

Kommunene er ulike.
Når vi lykkes med samarbeidet ser vi gode og viktige
resultater.
Det er viktig å finne det som forener oss og det vi kan
bli enig om.
Det er stor kraft i det å stå samla.

I perioden 2011 - 2021 er det kun Åfjord (1,1%) og
Ørland (6,2 %) som har hatt befolkningsvekst. Indre
Fosen hadde en nedgang på 1,2 % i samme periode.
Osen hadde en nedgang på 9,8 %.
Tilgang til arbeidskraft handler om å gjøre kommunene
attraktive for folk å flytte til. Derfor handler
næringsutvikling også om samfunnsutvikling.
Tilgang til strøm er en av de akutte utfordringene som
må løses for næringslivet.
Fiber og bredbånd er viktig, både for næringslivet, men
også for å skape bolyst og attraktivitet.
Å lykkes med viktige samferdselsprosjekter er viktig for
å gjøre avstandene kortere både for privatperson og
næringsliv.

Oppsummert hovedfunn
Vi må samarbeide om det som er viktig at vi står samla om og
der vi kan få gjennomslag ved å stå samla
Tilgang til arbeidskraft og kompetanse er viktig
Vi som politikere må sammen kjempe for gode
rammebetingelser for næringslivet

Det næringslivet etterspør er
forutsigbarhet og gode
rammebetingelser.

Det viktigste med samarbeidet er at
man får større slagkraft. Den
slagkraften har stor verdi.

Ekstern analyse

Overordnede funn fra den eksterne analysen
Det er gjennomført intervju med 20 aktører i næringslivet på Fosen. Disse representerer bedrifter av ulik størrelse fra forskjellige bransjer.
Funn fra intervjuene
Forbedringsområder

Styrker

Naturressurser

Stor aktivitet og
bredde i
næringslivet

Lokal utdanning
og kompetanse

●
●
●
●
●

Store sjøareal og kystlinje
Nær fangstfeltet man jobber med
Tilgang til ren energi
Blå sektor i vekst, stort potensial i årene fremover
Reiseliv og satsing på mat

●
●
●
●
●

Noen store, viktige offentlige aktører
Blanding av store, stabile bedrifter og mindre aktører
Stor aktivitet i anleggsbransjen
Stor aktivitet i blå sektor
Spennende teknologibedrifter

● Gode skoler i regionen
● De videregående skolene er spesielt viktig for å utdanne
arbeidskraft næringslivet trenger
● Opplevelse av at man er gode til å dele kunnskap
● Nærhet til kompetansemiljøene i Trondheim

Kommentarer fra næringslivet til planen:

Samferdsel og
infrastruktur

Rammevilkår og
samarbeid
mellom
kommunene

Tilgang på folk
og kompetanse

● Noen aktører vektlegger sterkt behov for bruforbindelse
til Trondheim
● Behov for utbedring av vei. Veikvaliteten er spesielt
krevende for semitrailere som skal frakte varer ut
● Store fysiske avstander
● Utnytte kraften som produseres på Fosen lokalt
Tilrettelegging av næringsareal, også på sjø
Tilgang på kapital
Bedre rammebetingelser for nytt og eksisterende næringsliv
Uforutsigbarhet i offentlig planlegging
Mer felles og koordinert informasjon fra kommunene til
næringslivet
● Samarbeid på tvers av kommunene for å ivareta grüdere
●
●
●
●
●

● Sentralisering og fraflytting utfordrer næringslivet
● Få ungdom til å flytte tilbake etter endt utdanning
● Tettere samarbeid med forsknings- og kompetansemiljø,
her ligger det et stort potensial for flere bransjer
● Felles arena for samarbeid om forskning og innovasjon
● Samarbeid om bemanning og rekruttering (jobb for to)

Mange av næringslivsrepresentantene er tydelige på at det i en strategisk næringsplan for Fosenregionen er underordnet å velge ut enkeltbransjer som satsingsområde.
De peker på at næringslivet har behov for tilrettelegging fra det offentlige og satsning på rammevilkår, infrastruktur og samferdsel. Næringslivet er tydelig på at de ønsker
tettere samarbeid om næringsutvikling på Fosen og at det er viktig at kommunene fremstår med én stemme og ikke havner i lokaliseringsdebatter.

Verdiskapingsanalyse

Desember, 2021

01 Sammendrag

02 Fosenregionen

03 Osen

04 Åfjord

05 Ørland

06 Indre Fosen

Hva er verdiskaping?
Verdiskaping er den verdien som selskaper tilfører regionen gjennom
selskapets produkt og ansattes arbeidskraft. I denne analysen består
verdiskaping av ﬁre parametre; selskapenes årsresultat, lønnskostnader,
ﬁnanskostnader og skatt. En verdiskapingsanalyse tar ikke for seg
selskapenes omsetningstall, men selskapets resultater. Med andre ord vil
negative årsresultater også påvirke samlet verdiskaping.

Årsresultat

Lønnskostnader

Finanskostnader

Metodikk
●

●
●
●
●

Vi har tatt ut et register over selskaper fra Brønnøysundregistrene,
og ﬁltrert på AS, ASA og SPA (sparebanker) i Fosenregionen.
Dette tilsvarer 1497 selskaper i Fosenregionen.
De 1391 selskapene med tilgjengelig regnskap i Proﬀ er tatt med
videre i analysen. Kun 1364 av disse har 2020-regnskap tilgjengelig.
Selskapene kjøres gjennom et ProﬀForvalt-script for å hente ut
relevante regnskapsdata for hvert selskap.
Dataen vaskes og analyseres for å beregne samlet verdiskaping for
Fosenregionen, samt verdiskaping per kommune.
Selskapenes bransjekoder er kategorisert etter SSBs
næringsgruppering (NACE). Se vedlegg.

Verdiskaping

Skatt

01 Sammendrag

02 Fosenregionen

03 Osen

04 Åfjord

05 Ørland

06 Indre Fosen

Fosenregionen har en total verdiskaping på 3,7 milliarder
i 2020 fordelt på de ﬁre kommunene
Osen
104
mnok

Verdiskaping i Fosenregionen (2020)

Åfjord
925
mnok

1364
selskaper*

3,7 MRD

=

Ørland
1 622
mnok

1 070
mnok

Indre Fosen
*1364 bedrifter i 2020-analysene. Totalt antall selskaper i analysen er 1391.
Kilde: Verdiskapingstall basert på regnskapsdata fra Proff Forvalt.

01 Sammendrag

02 Fosenregionen

03 Osen

04 Åfjord

05 Ørland

06 Indre Fosen

Etter ﬂere år med økning har den totale verdiskapingen for
Fosenregionen nå hatt en nedgang fra 2019 til 2020
Næringsområdet industri har hatt en oppgang i verdiskapingen i 2020, mens de øvrige bransjene har opplevd en reduksjon. Den største
nedgangen i verdiskaping ser vi innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting.
Total verdiskaping i Fosenregionen

10 største næringsområder i Fosenregionen

- 3%

01 Sammendrag

02 Fosenregionen

03 Osen

04 Åfjord

I Osen er ﬁskeri og akvakultur en
viktig bidragsyter for
verdiskapingen
●

Jordbruk, skogbruk og ﬁskeri står for hele 70% av total
verdiskaping i 2020, hvor mesteparten av verdiskapingen i
næringsområdet kommer fra ﬁske, fangst og akvakultur.
Denne bransjen har i motsetning til andre bransjer hatt økt
verdiskaping i 2020, noe som bidrar til den totale
verdiskapingen i kommunen.

●

Verdiskapingen i Osen har falt med nesten 18 % fra 2019 til
2020.

●

Den største faktoren for reduksjon i total verdiskaping i 2020
er næringsområdet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
som har hatt en nedgang på hele 80%. Næringsområdet
hadde et stort oppsving i 2019, og stod dermed for mye av den
totale nedgangen i verdiskaping fra 2019 til 2020.
Grunnen til dette er investeringsselskapet Hepsø Invest AS som
hadde et årsresultat på 38 mnok i 2019 vs. kun 3 mnok i 2020.

05 Ørland

06 Indre Fosen

Total verdiskaping i Osen kommune

-1

8%

10 største næringsområder

01 Sammendrag

02 Fosenregionen

03 Osen

I Åfjord øker verdiskapingen i
bygge- og anleggsbransjen
hvert år
●

Verdiskapingen i Åfjord har hatt en relativt stabil økning, men
opplevde et lite fall fra 2019 til 2020.

●

I Åfjord er verdiskapingen i bygge- og anleggsbransjen størst,
som står for 46 % av kommunens verdiskaping i 2020.
Bransjen har videre hatt et oppsving det siste året, og har
tilført kommunen større verdier i 2020 sammenlignet med
2019.

●

Næringsområdet varehandel, reparasjon av motorvogner har
også opplevd økt verdiskaping hvert år, mens de tre øvrige
store områdene har hatt en markant nedgang i verdier.

●

Refsnes Laks AS (ﬁskeri), Refsnes Fiskeindustri AS (eiendom),
Stoksund Holding AS (tjenesteyting) er eksempler på selskaper
som var store bidragsytere til verdiskapingen i 2019 i disse tre
næringene, men som har hatt stor nedgang i årsresultat i
2020.

04 Åfjord

05 Ørland

06 Indre Fosen

Total verdiskaping i Åfjord kommune
- 6%

10 største næringsområder

01 Sammendrag

02 Fosenregionen

03 Osen

Ørland har i motsetning til de
øvrige kommunene hatt økt
verdiskaping fra 2019 til 2020
●

Verdiskapingen i Ørland kommune har hatt en total økning på
7 % fra 2019 til 2020.

●

Næringsområdet industri er det største i Ørland kommune, og
står for 32 % av total verdiskaping i kommunen i 2020. Dette
næringsområdet er også det som har hatt desidert størst
økning fra 373 mnok i 2019 til 519 mnok i 2020.

●

De tre største aktørene innenfor industri er Grøntvedt Pelagic
AS som driver med produksjon av ﬁskeprodukter, Mascot Høie
AS som produserer utstyrsvarer og Scanbio Ingredients som
produserer fôrvarer. Bare disse tre har hatt en økning i
verdiskaping på 135 mnok fra 2019 til 2020.

●

Bygg og anlegg står for 21% av verdiskapingen. Denne
bransjen har imidlertid hatt en svak nedgang i 2020.

04 Åfjord

05 Ørland

06 Indre Fosen

Total verdiskaping i Ørland kommune
+ 7%

10 største næringsområder

01 Sammendrag

02 Fosenregionen

03 Osen

I Indre Fosen har nedgangen i
verdiskaping vært størst innen
industri
●

Total verdiskaping i Indre Fosen har falt med 12 % fra 2019 til
2020.

●

I 2019 er skatt tredoblet sammenlignet med tidligere år.
Nedgangen i skatt fra 2019 til 2020 er dermed på hele 79 %
(fra 96 til 20 mnok). En av grunnene til dette kan være at
Aqualyng Holding AS ikke har betalt skatt de foregående år,
men betalte hele 57 mnok i 2019.

●

Den største nedgangen ser vi innenfor industri. En av
grunnene til dette kan være manglende tall fra Fosen Yard AS,
den største aktøren innen industri i Indre Fosen. Selskapet
hadde en verdiskaping på 117 mnok i 2019, men har ikke
tilgjengelig regnskap for 2020 og har derfor ikke kommet med
i 2020-analysene.

●

Næringsområdet varehandel, reparasjon av motorvogner har
hatt en svak økning i 2020, men det veier likevel ikke opp i
reduksjonen på alle de andre områdene.

04 Åfjord

05 Ørland

06 Indre Fosen

Total verdiskaping i Indre Fosen kommune
-1

2%

10 største næringsområder

SSBs næringsgruppering

Hovednæringsgruppering og næringsgruppering
01-03 Jordbruk, skogbruk og ﬁske
01 Jordbruk, tilhør. tjenester, jakt
02 Skogbruk og tilhørende tjenester
03 Fiske, fangst og akvakultur
05-09 Bergverksdrift og utvinning
05 Bryting av steinkull og brunkull
06 Utvinning av råolje og naturgass
07 Bryting av metallholdig malm
08 Bryting og bergverksdrift ellers
09 Tjenester til bergverk og utvinning
10-33 Industri
10 Næringsmiddelindustri
11 Drikkevareindustri
12 Tobakksindustri
13 Tekstilindustri
14 Bekledningsindustri
15 Lær- og lærvareindustri
16 Trelast- og trevareindustri
17 Papir- og papirvareindustri
18 Trykking, graﬁsk industri
19 Petroleums- og kullvareindustri
20 Kjemisk industri
21 Farmasøytisk industri
22 Gummivare- og plastindustri
23 Mineralproduktindustri
24 Metallindustri
25 Metallvareindustri
26 Data- og elektronisk industri
27 Elektroteknisk industri
28 Maskinindustri
29 Motorkjøretøyindustri
30 Transportmiddelindustri ellers
31 Møbelindustri
32 Annen industri
33 Maskinreparasjon og -installasjon

35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
36-39 Vann, avløp og renovasjon
36 Vannforsyning
37 Håndtering av avløpsvann
38 Avfallshåndtering
39 Miljørydding og miljørensing
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet
41 Oppføring av bygninger
42 Anleggsvirksomhet
43 Spes. bygge- og anleggsvirksomhet
45-47 Varehandel, bilverksteder
45 Kjøretøyreparasjoner og -handel
46 Agentur- og engroshandel
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner
49-53 Transport og lagring
49 Landtransport og rørtransport
50 Sjøfart
51 Lufttransport
52 Transporttjenester og lagring
53 Post og distribusjonsvirksomhet
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet
55 Overnattingsvirksomhet
56 Serveringsvirksomhet
58-63 Informasjon og kommunikasjon
58 Forlagsvirksomhet
59 Film- og TV-prod., musikkutgivelse
60 Radio- og fjernsynskringkasting
61 Telekommunikasjon
62 IT-tjenester
63 Informasjonstjenester
64-66 Finansiering og forsikring
64 Finansieringsvirksomhet
65 Forsikring og pensjonskasser
66 Finans-, forsikringshjelpetjenester

68 Omsetning og drift av fast eiendom
69-75 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
69 Juridisk og regnsk.messig tj.yting
70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning
71 Arkitekter og tekniske konsulenter
72 Forskning og utviklingsarbeid
73 Reklamevirksomhet og markedsund.
74 Fagl., vit. og tekn. virks. ellers
75 Veterinærtjenester
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting
77 Utleie- og leasingvirksomhet
78 Arbeidskrafttjenester
79 Reisebyråer og reisearrangører
80 Vakttjeneste og etterforsking
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift
82 Forretningsm. tjenesteyt. ellers
84 Oﬀentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring
85 Undervisning
86-88 Helse- og sosialtjenester
86 Helsetjenester
87 Pleie og omsorg i institusjon
88 Omsorg uten botilbud, barnehager mv.
90-93 Kultur, underholdning og fritid
90 Kunstnerisk virks. og underholdning
91 Bibliotek, muséer o.a. kulturvirks.
92 Lotteri og totalisatorspill
93 Sports- og fritidsaktiviteter
94-96 Annen tjenesteyting
94 Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner
95 Reparasjon av varer til pers. bruk
96 Annen personlig tjenesteyting
97 Lønnet arbeid i private husholdninger
99 Internasjonale organisasjoner og organer

Energisituasjonen på Fosen 2021
Fremtidig energibehov innen grønn omstilling og ny
næringsvirksomhet.
Bakgrunn for rapporten:
Krafttilgang er vesentlig for dagens næringsliv og nye etableringer. Vi vet at nettkapasiteten
flere steder på Fosen allerede er utfordrende. Det tar lang tid å få bygd ut nettet derfor er det
viktig at næringslivet tydeliggjør sine behov så tidlig som mulig. Dette må også ses i
sammenheng med det grønne skifte og økt elektrifiseringsgrad. Næringsforeningene på Fosen
ønsker derfor å kartlegge bedriftenes energibruk og framtidige behov.
Rapporten er basert på respons fra de største bedriftene i hver kommune. Det er utarbeidet et
spørreskjema for enhetlig innhenting av informasjon. I tillegg har hver kommune meldt inn
effektbehov for industriområder med konkrete etableringsforespørsler.
Denne rapporten tar for seg nåværende og fremtidig energibehov.

Ørland kommune

FosenHus AS
Fosensenteret AS
Scanbio Ingredients
AS
Scanbio Bjugn
konvertering
Scanbio Lysøysund
konvertering
Fosseng Treindustri
AS
MOWI Valsnes
Mascot Høie AS
Grøntvedt Pelagic
AS
Grøntvedt Nutri AS
Olden
Oppdrettsanlegg

Oppgitt
Beregnet %-vis
Beregnet
Energibruk i Antatt
effektuttak økning 5 effektuttak
dag
brukstid1 i dag
år
om 5 år
372 705
3500
106
0
106
600
5 091 791

5000

1018

0

0

0

3500

3500

0

0

0

1500

1500

127 000
35 700 000
2 400 000

3500
5100
4000

36
7000
600

0
0
5

36
7000
630

10
0
10

40
7000
693

10 250 000
2 200 000

4500
4500

2278
489

0
0

2278
489

0
0

2278
489

1 000 000

5000

200

0

200

0

200

SUM
1 Brukstid

11728

0

Oppgitt
%-vis
Beregnet
økning i effektuttak
2030r
i 2030
50
160
600

1018

17358

er basert på synsing

2 Planlegger

å legge om fra fyringsolje til elektrisk, brukstid anslått til 8000 timer

3 Planlegger

å legge om fra dieselfyring til elektrisk, brukstid anslått til 8000 timer

NB: Enkelte bedrifter betrakter fremtidig energi/effektbehov som sensitive opplysninger.

0

1018

17478

I tillegg er det meldt inn følgende behov fra eksisterende bedrifter:
Lysøysundområdet
10 MW
Industriområdet Valsnes:
6 MW
Industriområdet Uthaug
2 MW
Forsvaret etterspør en økt og sikrere strømleveranse i forbindelse med utbygging,
ferdigstillelse og full drift av Ørland flystasjon som eneste base for Norges kampfly.
Når det gjelder elektrifisering av oppdrettsflåter og fôrbåter har vi ikke konkrete tall fra
aktørene, men effektbehovet vil være forholdsvis begrenset.
Trøndelag fylkeskommune, AtB og Norsk El-bil Forening er forespurt om anslag på
effektbehov i forbindelse med elektrifisering innen transportsektoren, men de har ikke kunne
gi noe svar.
Fergesambandet Brekstad – Valset ble elektrifisert i 2019
Tall fra El-indeks:
Mulig elektrifiseringsgrad er dominerende innen sjøfart med 123 GWh
Dagens elektrifiseringsgrad er 47%
Mulig elektrifiseringsgrad er 76%

Osen kommune
Oppgitt
Beregnet %-vis
Beregnet
Energibruk Antatt
effektuttak økning 5 effektuttak
i dag
brukstid i dag
år
om 5 år
Mørenot
Aquaculture AS
Peter Hepsø Rederi
AS
Hepsø Eiendom AS
Drageid Leirskole
Mowi ASA Indre
Skjervøy
Tore Løkke AS NFosen Pukkverk
Karmacell AS
Setran Settefisk

Beregnet
effektuttak
i 2030

379 234

3500

108

0

108

0

108

252 000
52 000
180 000

3500
3500
3500

72
15
51

20
20
5

86
18
54

50
50
0

130
27
54

230 000

3500

66

10

72

20

87

644 504

3500

184
630
200

0

184

0

184

SUM
1 Brukstid

Oppgitt
%-vis
økning i
2030

1326

523

er basert på synsing

Industriområder
Hvis vi tar med forventet uttak på Karmaceli AS (fiskemottak med innfrysing) og Setran
settefisk AS, har Tensio opplyst at vi kun har ca. en 0,5 MW tilgjengelig for hele kommunen.
Da forutsettes at trafoer på begge disse plassene belastes opp mot maks.
På Strand Havn, regulert industriområde på ca. 100 daa, og hvor vi allerede har Mørenot og
Peter Hepsø Rederi AS lokalisert, har vi dårlig kapasitet. Hvis nyetableringer, må dette
dekkes av tilgjengelig reserve på 0,5 MW. Her er det også plan om en dypvannskai med
tilhørende infrastruktur, og kanskje behov for ladeuttak for skipsfart.
Fiskeoppdrett
Osen kommune er vertskap for 3 større matfisklokaliseringer i våre sjøområder, og hvor
dieseldrift er benyttet på fôrflåtene. I tillegg har vi en lokasjon som nå gjenåpnes for utsett,
muligens i 2022. Vi har også flere tilgjengelige lokasjoner avsatt i kommunens arealplan i sjø
som på sikt kan få aktivitet. Her hadde det vært interessant å fått ett erfaringstall på
kraftbehov ved overgang til elektrisk drift.
Når det gjelder elektrifisering av oppdrettsflåter og fôrbåter har vi ikke konkrete tall fra
aktørene, men effektbehovet vil være forholdsvis begrenset.
Tall fra El-indeks:
Mulig elektrifiseringsgrad er dominerende innen sjøfart med 42 GWh
Dagens elektrifiseringsgrad er 25%
Mulig elektrifiseringsgrad er 97%

590

Indre Fosen kommune

IV Group Leksvik
MSP AS
Lyng Triangel AS
CTM Lyng AS
C-Feed AS
ITAB Industrier
Fosen Yard

Energibruk Antatt
i dag(kWh) brukstid1
2 400 000
3500
2 036 000
3500
550 000
3500
750 000
3500
809 000
3500
3 700 000
3500
9 400 000
5000

Oppgitt Beregnet
Beregnet %-vis
effektuttak
effektuttak økning 5 om 5
i dag(kW) år
år(kW)
686
0
686
582
0
582
157
10
173
214
35
289
231
50
347
1057
-5
1004
1880
0
1880

SUM
1 Brukstid

4807

Oppgitt
%-vis
økning i
2030r
8
0
20
70
0
-10
0

4961

er basert på synsing

Industriområder
Vikingbase Kvithyll
Haugamyra Industriområde
Hurtigbåt Vanvikan
Tangstad industriområde og
Fines Steinbrudd, til sammen

30 MW
10 – 20 MW
1 – 2 MW
30 MW

Fergesambandet Flakk – Rørvik ble elektrifisert i 2019

Tall fra El-indeks:
Mulig elektrifiseringsgrad er dominerende innen sjøfart med 97 GWh *
Dagens elektrifiseringsgrad er 47%
Mulig elektrifiseringsgrad er 95%
*El-indeksen innbefatter også data fra sjøfart, 12 nautiske mil fra kommunenes grense i sjø. Utslipp
fra passasjerskip, cruiseskip mv. som passerer blir derfor registrert på kommunene uten at de har
innflytelse på elektrifisering av denne type trafikk.

Beregnet
effektuttak
i 2030(kW)
741
582
207
492
347
904
1880

5152

Åfjord kommune

Fosen Vekst
Roan Eggpakkeri
AS
Fosen Gjenvinning
Trond Aune
Maskinstasjon AS
Guttelvik
Næringspark/ Aqua
Seawork/ Guttelvik
Maskin
Krifo fisk og
fiskmat AS
Tore Løkke AS
Kråkøy Slakteri AS
Refsnes Laks AS

Oppgitt
Beregnet %-vis
Antatt
Energibruk
effektuttak økning 5
i dag(kWh) brukstid1 i dag(kW) år
400 000
3500
114
0
139 000
80 000

3500
3500

40
5
23 700 kW

50 000

3500

14

452 583

3500

250 000
917 034
2 000 000

3500
3500
3500

SUM
1 Brukstid

Beregnet
effektuttak
om 5
år(kW)
114

Oppgitt
%-vis
økning i
2030

42
700

0
0

42
700

0

14

0

14

129

0

129

0

129

71
262
571

20
28
50

86
335
857

10
63
100

94
547
1714

1225

2278

er basert på synsing

Potensiell datalagringssenter Sørdalen trinn 1
Potensiell datalagringssenter Sørdalen trinn 2

6 MW
30 MW

Industriområder (Informasjonen er hentet fra oversikt utarbeidet av Tensio):
Kirkholmen
Purkholmen
Sydskjør
Monstad Havn
Roan Havn
Fosen Kysthavn Bessaker
Mowi/Besslaks

Beregnet
effektuttak
i 2030(kW)
0
114

Ingen reserve utover dagens installerte trafokapasitet
Ingen reserve utover dagens installerte trafokapasitet
Ingen reserve utover dagens installerte trafokapasitet
Ingen trafo i dag, men med enkle tiltak yte 10 MW
Ingen reserve utover dagens installerte trafokapasitet
Ingen reserve utover dagens installerte trafokapasitet
Ingen reserve utover dagens installerte trafokapasitet

For Bessaker sitt fremtidige behov må dette løses med ny 22 kV radial fra Straum til Vik.
Når det gjelder elektrifisering av oppdrettsflåter og fôrbåter har vi ikke konkrete tall fra
aktørene, men effektbehovet vil være forholdsvis begrenset.

Tall fra El-indeks:
Mulig elektrifiseringsgrad er dominerende innen sjøfart med 69 GWh.
Dagens elektrifiseringsgrad er 39%
Mulig elektrifiseringsgrad er 96%

3355

Oppsummering:
Storstilt utbygging av vindkraft og dermed etablering av sentralnett på Fosen gjør at området
vil få meget stor kapasitet for økt effektuttak, spesielt etter at linjen Åfjord – Snildal er
ferdigbygd i 2028. Flaskehalsen på nåværende tidspunkt er manglende kapasitet i
regionalnettet og enkelte områder av distribusjonsnettet.
Ny 132 kV linje fra Åfjord til Eide, sannsynligvis via Teksdal, ferdigstilles i 2025 og vil gi
effektkapasitet til alt innmeldt behov i Ørland kommune. Tilkobling av prosjekter på over en
MW vil skje med betingelse, det vil si at før Åfjord – Snildal er bygd, vil det være begrenset
kapasitet i feilsituasjoner og anleggene kan risikere utkobling.
I Åfjord er det gitt tillatelse, med betingelse, for tilknytning av et eventuelt datasenter.
I Indre Fosen har vi ikke fått klarhet i situasjonen vedrørende tilknytning av Vikingbase.

01.09.2021
Geir Atle Svendsen

