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Samlede innspill fra Halsa og Smøla til rapport om interkommunalt 
samarbeid, nærings- og arealutvikling for Smøla, Halsa, Kristiansund, 
Averøy, Gjemnes og Tingvoll kommuner. 

 
Bakgrunn: 
Smøla og Halsa opplever det svært positivt å kunne delta i dette prosjektet, men ser også at det er 
utfordrende å komme inn i et så stort prosjekt i ettertid, når første fase nærmer seg avslutning.   
Rapport fra PWC/Asplan Viak, er avslutning for spor 1, samtidig som rapporten skal danne 
grunnlag for videre arbeid i spor 2. 
 
Rapporten er omfattende og god på mange måter, men vi mener at den er preget av at Halsa og 
Smøla har kommet inn i prosjektet i en sen fase.  Det at enkelte tema er omhandlet litt for snevert 
gir også etter Smøla sin oppfatning noen svakheter, uten at dette nødvendigvis oppfattes likt av 
alle parter. Vi tar likevel utgangspunkt i at man i prosjektet er opptatt av at alle involverte 
kommuner kommer godt ajour i det videre arbeid. Dermed er vi avhengige av et kollektivt 
utviklingsløft dersom vi skal heve vår regionale posisjon, og da har vi ikke råd til å utelukke 
aktuelle muligheter i noen av kommunene våre. 
 
Halsa og Smøla er opptatt av at rapporten skal gi et helhetlig regionbilde, basert på at 
Kristiansund skal ha en sentral rolle som regionsenter. 
 
Det er gjennomført to workshops om næringsutvikling, henholdsvis 8.12.2014 og 03.02.2015.   
Verken Halsa eller Smøla var representert på workshop 08.12.2014. Rapporten som er framlagt 
dokumenterer workshop 8.12.2014 med deltakerliste, men det følger ikke tilsvarende for 
workshop 03.02.2015.   
Smøla oppfatter at workshop 1 var bredt anlagt, og ga naturlig nok føringer for det videre 
arbeidet.  Workshop 03.02.2015 tok utgangspunkt i grunnlaget for ny, felles næringsplan basert 
på følgende: 
"Til grunnlag for arbeidet ligger føring om å bidra til balansert næringsutvikling, samtidig som 
man spiller på petroleumsnæringen som motor".  Tema for workshop var: 
 

• Å justere og utdype grunnlaget for en mulig ny, felles strategisk næringsplan 



  
 

• Gi innspill til organisering av eventuelt næringssamarbeid mellom kommunene 
• Diskutere hvordan arbeidet kan tas videre 

 
Vi ønsker å delta i det videre arbeidet på en konstruktiv måte, og er opptatt av at forhold som vi 
ikke tidligere har hatt muligheter for å spille inn i prosessen blir belyst i dette notatet. 
   
Smøla ønsker konkret å komme med innspill til kap 6 og kap 7 i rapporten:  
 
Kap. 6.4.1 Petroleum og energi: 
 
Det er for snevert kun å peke på petroleumsvirksomheten når regionen skal se på framtidige 
utviklingsmuligheter i forhold til energi. Regionen har mange naturressurser som vi kan bruke 
mer av, og som kan gi oss spennende perspektiver framover, bl.a. vær, vind, bølger og havenergi.  
Utvikling av nye og mer miljøvennlige kraftkilder - med fokus på regionens muligheter for å 
involvere seg sterkere både i forskning og produksjon av fornybar energi hører naturlig under 
dette punktet.  Det er sterke kunnskapsmiljøer på fornybar energi som regionen bør ha interesse 
av å "henge seg på". 
 
Smøla er en ledende vindkraftkommune, og er vertskap for den første storskala vindparken i 
Norge.  Kommunen har etablert en offensiv og strategisk tenking omkring vindkraft og 
ringvirkningene av dette.  
Smøla kommune har bl.a. initiert og bidratt til etablering av Nasjonalt Vindenergisenter Smøla 
AS (NVES).  Målsettingen for NVES er å øke interessen og kompetansen om bruk av vindenergi 
i Norge gjennom formidling av kunnskap.   
 
Utfordringer: 

• Begrenset tilbud om utdanning både på videregående nivå og høyskolenivå 
• Sterk tilknytning til FOU miljøer/etablering av FOU miljø 
• Utvikle og etablere hensiktsmessig og formålstjenlig skatteregime for fornybar energi 

som sidestilles med vannkraft 
 

Muligheter:  
• Utvikle og styrke utdanning for vindenergi (evt. fornybar energi) 

(ellers er mulighetene de samme som for petroleum) 
 
 
kap 6.4.2 Havbruk og fiskeri.  
Kommunene på Ytre Nordmøre har gjennom naturgitte forhold og stolte fiskeritradisjoner 
gjennom tidene hatt en betydelig fiskerinæring. Denne er fortsatt betydelig, selv om næringen 
både på landsiden og sjøsiden har gått gjennom store endringer.  Kommuner har også tatt en sterk 
posisjon inne havbruksnæringen. Bare i farvannet utenfor Smøla produseres omlag 5% av landets 
samlede volum innen lakseoppdrett, og potensialet for omfattende vekst er stort. 
 
Den kraftige befolkningsveksten verden forventer de neste tiårene vil gi etterspørsel etter 
mat/biomasse. Verdens matvareproduksjon skjer i hovedsak på land, men denne produksjonen 
nærmer seg nå taket. Fremtidig vekst må i all hovedsak hentes/produseres i havrommet. 
 
Smøla kommune har gjennom sitt planverk vedtatt å tilrettelegge for og ta del i denne 
veksten.  En sterkt marin næring skal bli enda sterkere og kommunen har målsetning om en 
kraftig vekst. Dette vil skje i to hovedsatsningsområder: 
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Tilrettelegging av areal for biomasseproduksjon i havrommet. 
Smøla vil fortsatt  være en proaktiv aktør og tilrettelegge for økt ressursutnyttelse av 
kystnært havbruk.  Sammen med næringen vil kommunen legge til rette for økt 
lakseproduksjon i vårt nærområde.  Smøla vil også ha en proaktiv tilnærming til nye 
næringer som tang- og tareproduksjon. Utviklingen av denne næringen er fortsatt i 
startgropen og det forventes sterk vekst, da dette regnes som en effektiv 
biomasseproduksjons med store miljømessige fordeler. 
 
Landbasert industri. 
Som en følge av økt aktivitet og produksjon av biomasse i området, vil det være 
muligheter og behov for økt landbasert aktivitet. Dette kan være slakteri, forproduksjon, 
emballasje-produksjon, logistikk etc.  Smøla vil aktivt legge til rette for kai-nære 
næringsarealer tilpasset slike behov. 

 
 
kap 6.4.7 Infrastruktur og arealutnyttelse: 
Kommunene i dette prosjektet deltar i ulike samarbeidskonstellasjoner der målsettingen er å 
oppnå  bedre samferdselsløsninger.  Ett sentralt samarbeid er Kristiansund og Nordmøre Havn 
IKS, der formålet er "å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig 
sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og forvalte havnens eiendommer og 
innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte." 
 
Havnesamarbeidet er svært viktig og står sentralt i regionens satsing på sjøveis transport.  
Generell økning i vegtrafikk og spesielt økning i godstrafikk sammenholdt med dårlig 
vegstandard og uprioriterte investeringsbehov for vegnettet, gjør at regionen må legge vekt på å 
bidra til at en større andel av godstrafikken blir flyttet fra land til sjø.  
 
Geografien ligger godt til rette, og flere næringer vil ha interesse og behov for havnefasiliteter for 
inn- og utskiping av råstoff og ferdige produkter. Dette gjelder de fleste industrier, fiskeri, 
havbruk og petroleum, men behovet og mulighetene vil også være aktuelt for landbruket. 
 
Smøla kommune er i gang med å utarbeide ny arealplan, og vil i denne prosessen sikre og avsette 
tilstrekkelige sjøretta  arealer både til videre næringsutvikling og havneutbygging.  Smøla sin 
geografi og beliggenhet gjør at satsing på "havet" og utbygging av sjøretta arealer både til næring 
(næringspark) og videre havneutbygging er nødvendig for å oppnå utvikling. 
 
Videre vil vi nevne satsinga på ferjefri E39, som også i stor grad innebærer en vesentlig generell 
opprustning av E39 Ålesund - Klett (riksvegrute 4b). 
To tunge utviklingstrekk som aktualiserer "satsingsområdet" er overgang til stadig lengre/større 
(25 meter) vogntog på veien, samt at sammenbinding mellom veinett og havn må få enda mer 
oppmerksomhet dersom vi skal lykkes med å få mer gods på sjø. 
 
 
Utfordringer: 

• Dårlig standard på vegnettet 
• Behov for næringsarealer 
• Behov for sjøretta arealer 
• Ikke ferjefri E39  
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Muligheter: 
• Havnesamarbeid 
• Ferjefri E39 

   
 
 
kap 6.4.9 Andre mulige satsingsområder 
Fra Halsa sin side ble det i møte den 04.03.15 spilt inn landbruk som et satsingsområde. Dette er 
selvsagt også gyldig for samtlige kommuner i programmet. Det finnes flere gode argumenter for 
dette, og særlig FOU- miljøet på Tingvoll understøtter dette. Det henvises også til avsnitt 6.3 
(Grunnlag for satsingsområder) hvor land-/jordbruk blir nevnt i de fleste kommunene (enten 
som en del av strategisk næringsplan eller i en egen plan for landbruk). Vi vil også påpeke en 
tiltagende problemstilling knyttet til at kommunene våre har et lokalveinett som begynner å bli 
utdatert ift. dagens vogntog for tømmertransport. Med de store volum kulturskog (gran) som de 
første tiåra skal fram til industrien vil dette være avgjørende for å kunne realisere avvirkning til 
betingelser som er forretningsmessig forsvarlig for mange skogeiere. Dette taler for at land-
/skogbruk blir tatt ut av avsnitt 6.4.9 (Andre mulige satsningsområder) og at det nevnes som et eget tema 
for satsningsområde. 
 
Som aktuelle utfordringer kan nevnes: 

• Opprettholde og stimulere til økt verdiskaping i landbruket  
• Nedlegging av gardsbruk 
• Utdatert lokalveinett, ikke dimensjonert ift. dagens vogntog for tømmertransport 

 
Som aktuelle muligheter kan nevnes: 

• Opprettholde, stimulere og styrke eksisterende forskningsmiljø  
• Utvikle tilleggsnæringer til ordinært landbruk  

 
Mekanisk industri knyttet til fiske- og havbruk er en leverandørnæring som vi mener bør kunne 
løftes av Byregionprogrammet. Flesteparten av deltakerkommunene har i dag livskraftige 
bedrifter i denne næringa, og et fokus på hva som må til av tilrettelegging for at disse skal vokse 
og utvikle seg med tida er viktig. Gjennom NFKK har representanter for i alle fall 4(5) av 
kommunene ( Kristiansund, Averøy, Halsa, Smøla i tillegg til Aure) nylig fått mange 
"påminnelser" om hva "havrommet" er antatt å bety framover ift matproduksjon, energi og klima. 
Alt i alt svært viktig fokus, der vi gjerne må se på fiske, havbruk og leverandørindustrien samlet 
for bla å få utredet synergieffekter. 
 
 
kap. 7.6.2.  Andre sjøretta areal som kan nyttes for petroleumsvirksomheten 
Fiskeribasen Teisholmen/Bentnesset, Høgset Terminalen - Gjemnes og Einset på Tingvoll er 
omhandlet i dette kapitlet. 
 
Smøla kommune bygde ut havneterminalen i Vikan på slutten av 1990, og det er nå planlagt og 
finansiert videre utbygging av kaiområdet i regi av Kristiansund og Nordmøre Havn.  Allerede 
før dette arbeidet er startet har kommunen fått flere henvendelser som viser at det er økende 
etterspørsel etter klargjorte sjøretta arealer i vårt område. 
 
Smøla kommune vil i f.b.m. pågående arbeid med arealplan avsette større sjøretta arealer i 
Vikan, som er svært godt egnet for ulike formål, herunder også arealer som kan nyttes for 
petroleumsvirksomheten.   
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I arbeidet med arealplan har også Smøla kommune andre sjønære områder som er svært godt 
egnet til havneformål og næringsareal (næringspark), og som kan avsettes til slike formål. 
 
Smølas beliggenhet gir korte avstander og underbygger at dette er attraktive områder for 
videreutvikling. 
 
 
 
 
Kirsten Stensø Skaget      Peter Ardon 
Rådmann Smøla kommune     Rådmann Halsa kommune 
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