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1. Innledning 

Strategisk næringsplan for Brønnøy ble vedtatt igangsatt i kommunestyremøte den 28.03.2007 
(sak 6/07), og ble sluttbehandlet i kommunestyret 10.november 2010. 

Arbeidet med næringsplanen har skjedd i et nært samarbeid mellom representanter for 
næringslivet og kommunen. 

 

1.01 Arbeidsgruppe 

Arbeidet har vært ledet av en arbeidsgruppe bestående av: 

 Geir Grande, leder - representant for Driftsstyre II 

 Johannes Osmundsen, nestleder - representant for Velfjord Næringsforum 

 Ragnvald Dundas - representant for Driftsstyre II 

 Arnt Ove Dypaune - representant for Brønnøy Næringsforum 

 Paul Birger Torgnes - representant for Brønnøy Næringsforum 

 Sekretariatsansvarlig: Knut Horn og Astrid Bjørkan, Torgar Næringshage AS 

Rådmannen har tiltrådt gruppen etter eget ønske. 

 

1.02 Viktige forutsetninger 

Alt utviklingsarbeid er knyttet til en viss arbeidsdeling og samarbeid mellom ulike aktører. Det 
er i kommunedelplanens generelle del forsøkt å synliggjøre hva som er en ønsket utvikling fra 
et næringspolitisk synspunkt. I dette ligger at det er tatt et bredt utgangspunkt for arbeidet, og 
både sentrale næringslivsaktører, offentlige etater og den enkelte innbygger har vært invitert til 
å delta i prosessen gjennom flere møter.  

Positiv utvikling av kommunen må fortsatt gis oppmerksomhet. 

 Brønnøy kommune vil få fram en entydig politikk på næringssiden som næringsaktører og 
innbyggere kan forholde seg til over tid. Dette innebærer at kommunen vil sette klare 
resultatmål også for sine andre virksomhetsområder. I næringssammenheng vurderes 
kvaliteten og kapasitet på barnehage-, grunnskole-, helse- og kulturtilbud som en 
forutsetning for god utvikling av kommunen, og like viktig som tilgang på næringsarealer og 
arealdisponering i lokaliseringsspørsmål. Saksbehandlingstid, og hvordan saker håndteres 
i kommunens administrasjon, er andre områder der kommunen vil vie oppmerksomhet 

 Brønnøy kommune vil videre definere Brønnøysunds rolle som handels- og regionsenter 

 Egnede arealer til næringsformål skal til enhver tid finnes 

 Det forventes at kommunens næringsliv på sin side, etter evne deltar aktivt med sin kompe-
tanse og i praktisk arbeid når tiltak skal settes ut i livet 
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2. Overordnet mål 

Kommunen og næringslivet skal sammen aktivt bidra til å utvikle Brønnøy, og Brønnøys 
næringsliv, på en slik måte at man oppnår en høyere vekst enn landet for øvrig. Målsettingen 
er å øke befolkningen med minst 1 % pr år. Kommunen skal tilrettelegge for at bedrifter kan 
utvikle et bredere spekter for produksjon av varer og tjenester for brukere og innbyggere i 
regionen. Like viktig er det å tilrettelegge for at de lokale bedriftene blir satt i stand til å 
eksportere varer og tjenester ut av regionen. Kommunen skal være en pådriver for å styrke 
samarbeid i regionen og videreutvikle det regionale næringsutviklingsselskapet Torgar 
Næringshage AS.  

3. Hovedstrategier 

 

For å oppnå målsettingene skal følgende strategier legges til grunn for kommunens arbeid:   

 Styrke samarbeidet kommune og næringsliv, og bedrifter imellom. 

 Bearbeide konkrete ideer og gjennomføre dem. 

 Utvirke at verneplaner ikke hinder utøvelse av bærekraftig næringsvirksomhet. 

 Legge til rette for kvinners mulighet til næringsetablering. 

 Synliggjøre arbeidsdelingen mellom kommune og næringsliv. 

 Støtte nyetableringer og eksisterende næringsliv og utviklingspotensialet som ligger 
i dette. 

 Påvirke statlige og fylkeskommunale myndigheter for å få forbedret 
rammebetingelsene for næringsaktivitet i kommunen. 

 Bidra til å utvikle Brønnøysund som et attraktivt regionalt handels-, service-, skole- 
og kultursentrum. 

4. Brønnøy kommune 

4.01 Sterke sider 

 Brønnøysund ligger geografisk "midt i landet og midt i leia".   

 Dype fjorder kombinert med den bredeste kyststripen i landet gjør kommunen til et viktig 
område for tradisjonelt fiske og oppdrett. Like utenfor kysten ligger store fiskebanker som i 
generasjoner har vært viktige for fiskerinæringen.  

 Strategisk og geografisk velplassert for utflyvning og service for olje- og gassnæringen i 
Norskehavet. 

 Kommunen har gunstig klima og lang sesong for fôrproduksjon i landbrukssektoren. 
Regionen har foredlingsanlegg for melk og kjøtt og regnes som stor i nordnorsk sammen-
heng hva angår melk og kjøttproduksjon.  

 Indre strøk av kommunen har store skog og utmarksressurser. 

 En sammensatt og interessant geologi gir kommunen en betydelig bergverksaktivitet. 
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 Brønnøysundregistrene er "verdensledende" innenfor sine arbeidsområder og gir norsk 
næringsliv et fortrinn i den internasjonale konkurransen. Registrene bidrar til å skaffe høyt 
kvalifisert arbeidskraft til kommunen og regionen som helhet. En overvekt av 
kvinnearbeidsplasser på registrene gir god kjønnsbalanse i arbeidsmarkedet.  

 Brønnøysund er regionens kommunikasjonssenter med flyplass og helikopterbase, et 
sentralt knutepunkt hvor hurtigrute, hurtigbåt, buss og taxi møtes, veiforbindelse til E6 og 
jernbane, djupvannskai og godsterminal på Gårdsøya. 

 Torghatt konsernets rolle som nasjonal aktør innen transport- og oljesektoren og med 
hovedkontor i kommunen ansees som en av våre sterke sider. 

 Brønnøysund er også regionens skolesenter med bl.a. videregående skole og betydelig 
desentralisert høgskoletilbud.  

4.02 Svake sider 

 Det etablerte industrimiljøet er fragmentert og mangler moderne industrikultur. Det finnes 
investeringskapital, men denne er i liten grad aktivt utnyttet. 

 Handels- og servicenæringen har et utviklingspotensial. 

 Tosenvegen og deler av RV17 i Bindal og Nord- Trøndelag er av en slik beskaffenhet at det 
virker hemmende på næringslivet i regionen. Det er også behov for økt frekvens og 
åpningstid på ferjesambandene. 

 Kommunen kan påta seg en større rolle som ”motor” i regionen. Det er i for liten grad 
samhandling mellom de forskjellige aktører i regionen.  

 Kommunen har lavere andel av innbyggere med høyere utdanning enn 
landsgjennomsnittet.  

 De lokale utdanningsaktørene kan samordne sine ulike egenskaper, og å dra mer i samme 
retning. 

 Kommunen henger etter i bredbåndsutbyggingen.  

 Kommunen har få store bedrifter som har kapasitet til å ta ansvar for videreutvikling av 
næringslivet i regionen (hjørnesteinsbedrifter) 

 

4.03 Muligheter 

 Flyplassen slik den er utbygd med nye terminaler, tårn, hangarer, oppstillingsplass og 
banelengde vil gi muligheter for å ta imot flere flytyper og utvidet rute- og chartertrafikk. 

 Ny direkterute til Oslo er første eksempel i så måte. 

 Det vil dessuten bli den eneste flyplassen på Helgeland hvor private småfly kan tanke med 
Jet A1-fuel, såkalt G-/A-trafikk.  

 Helikopterbasens beliggenhet i Brønnøysund vil gi kommunen muligheter til at flere 
bosetter seg i regionen. Det vil dessuten gi muligheter for etablering av servicebedrifter til 
oljebransjen. Bransjene kan være næringsmidler, tekniske fag, utdanning, catering o.a. 

 Stort operativt IT-miljø gir muligheter til knoppskyting og salg av ulike tjenester både ut av 
regionen og til utlandet.  
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 Attraktive boligområder i kommunen vil gi mulighet for at folk bosetter seg her. 

 Etableringen av næringsfond i kommunen for å stimulere enkeltbedrifter kan gi en 
oppblomstring av småbedrifter. 

 Et sterkt jordbruk med både meieri og slakteri i regionen kan føre til videreforedling. 
Spesielt slakteriet kan gi muligheter for å profilere regionen med nye produkter myntet på et 
større marked, som bl.a. oljeinstallasjoner og hurtigruta og handelskjeder. 

 Etableringen av fiskerihavna med fiskemottak av både fisk og krabbe kan medføre 
arbeidsplasser i videreforedling. 

 Som et av de beste oppdrettsområdene i landet bør det være muligheter for videreforedling 
og flere arbeidsplasser i regionen. 

 Stor avstand til andre sykehus gjør det mulig å etablere et større medisinsk senter enn 
folketall skulle tilsi. 

 Mange store prosjekter under realisering gjør det mulig å fortette Brønnøysund sentrum slik 
at det får et mer bymessig preg. 

 Spennende geologi i kommunen kan gi økt turisme. 

 

4.04 Trusler 

 Liten region med få mennesker medfører at nærmarkedet for alle typer varer og tjenester er 
lite. Få mennesker i nærområdet gjør det problematisk å etablere et fullverdig sykehus. 

 Utflytende sentrum gjør det problematisk å få et bymessig preg på Brønnøysund.  

 Veier med dårlig standard gjør det problematisk for næringstrafikk inn og ut av regionen. 

5. Kommunefakta 

 

  

Areal: 997,7 km² Innbyggere 1.1.2010:  7 660 

Folkemengde 1995-2010 og framskrevet 
2011-2030 

 

Befolkningen etter kjønn og alder. 
1.1. 2009. Prosent 
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Arbeid/inntekt 

 

 Kommunen Fylket Landet 

 

Sysselsatte 15-74 år med bosted i kommunen. 4. kvartal 2007. Pro-
sent av befolkningen 

70 69 72 

Menn 73 72 75 

Kvinner 67 66 68 

Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, års-
gjennomsnitt  2008. Prosent 

1,7 2,2 1,7 

Menn 1,9 2,4 1,8 

Kvinner 1,5 2,0 1,6 

Netto innpendling til Brønnøy. 2007 -113 -- -- 

Andel uførepensjonister 16-66 år. 2007. Prosent 14,3 13,6 10,2 

Bruttoinntekt per innb. 17 år og over. 2007 280 500 283 600 322 500 

Menn 334 800 336 500 398 400 

Kvinner 227 700 231 500 248 400 

    

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring 2007. 
Prosent 

   

Primær 6,7 6,3 3,2 

Sekundær 15,5 18,7 20,7 

Tertiær 77,4 74,6 75,7 

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor. 2007. 
Prosent 

   

Offentlig forvaltning 40,9 36,6 28,7 

Privat sektor og offentlige foretak 59,1 63,4 71,3 
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6. Næringsliv i Brønnøy – Dagens situasjon 

 

Historisk sett er Brønnøy en jordbruks- og 
fiskerikommune. Omstilling og effektivisering 
i primærnæringene gjør at produksjonen øker 
selv om antall sysselsatte går ned.  

Kommunen har hatt en naturlig utvikling i 
næringsstruktur, men industrien preges av 
næringsmidler.  

Samtidig har økt olje og gass aktivitet i 
Norskehavet, etablering av bergverksbedrift 
og havbruk gitt en positiv vekst for 
kommunen, og lagt grunnlag for et levende 
og livskraftig handelssenter.  

Brønnøysund-registrenes etablering og vekst 
kommer i tillegg, og mye av veksten i folketall 
kan nok i stor grad tilskrives dette. 

Reiselivsnæringen har et ytterligere 
vekstpotensial. 

 

  

Ladestokker i bruk ved Brønnøy Kalk 
Foto: Brønnøy Kalk / www.nnkom.no 

Stor landbruksnæring 
Foto:Magne Nordfjellmark 

Norneskipet 
Foto:Rune Meyer Andersen 

Innbyggere 1.1.2010:  7 660 
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6.01 Barnehage-, skole- og kulturtilbud. 

I rekruttering av høyt kvalifisert 
arbeidskraft og/eller ved 
lokalisering av ny virksomhet er 
god kvalitet i disse en 
forutsetning for videre utvikling. 

I vår kommune er det naturlig å 
se barn og unge som et særskilt 
utviklingsområde. 

Dette bør skje gjennom høy 
kvalitet innen barnehage og 
lokale utdanningsmuligheter. I 
tillegg er meningsfulle 
fritidsaktiviteter for alle grupper 
vesentlig, samt trygge og gode 
oppvekstvilkår. 

I kommunens arbeid må dette 
skje gjennom et helhets-
perspektiv der tilrettelegging 
skjer gjennom samarbeid, 
samspill og samordning mellom 
de ulike etater/øvrige aktører. 

Brønnøy kommune har en relativ 
stor utflytting av ungdom i 
aldersgruppen 18 – 25 år. 

Dette er naturlig for en kommune 
av vår størrelse og struktur, da 
mange av ungdommene flytter ut 
for å få seg en utdannelse. 

Kommunen har et rikt kulturliv, 
med mange aktive lag og 
foreninger. Gjennom arrangeres mange 
turneringer, konserter, messer, festivaler og 
oppsetninger for og med både barn og 
voksne. Musikk- og kulturskolen er en viktig 
drivkraft i dette arbeidet, og gir tilbud til 
mange barn og unge. Det legges også ned et 
betydelig frivillig arbeid innenfor musikk, 
teater, fisking, ridning, idrett og friluftsliv. 

Brønnøy kommune er vertskommune for 
regionens videregående skole. Skolen har 
bl.a. studietilbud innen helse/sosial, teknisk-
industriell produksjon, kokk/servitør, 
elektrofag, media og allmennfag.  

Innen høyere utdanning tilbys det gjennom 

Torgar studiesenter grunnutdanninger på 
bachelornivå, modulbaserte tilbud og det 
arbeides med å etablere masterstudier. Ved 
studiesenteret er også mulig å følge nett-
baserte studietilbud. Studiene igangsettes ut 
fra behov i privat og offentlig næringsliv. 

 

Målsetting 

 Kommunens målsetting vil være å legge et 
grunnlag for en så positiv opplevelse av 
oppveksten i Brønnøy at det ved endt 
utdanning vil det naturlige valget være å 
flytte tilbake til Brønnøy. 

En positiv opplevelse 
Foto: Magne Nordfjellmark 
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6.02 Bolyst 

 

Nye næringer (bl.a. oljerelatert virksomhet) 
og kommunikasjonsformer har skapt nye 
muligheter for folk til å velge bosted. Trivsel, 
standard på offentlige tjenester, kultur- og 
fritidstilbud teller i stadig større grad med 
hensyn til hvor folk ønsker å bosette seg. 

Attraktive boligtomter i varierende prisklasse 
og størrelse samt leilighetskompleks både i 
og utenfor sentrum kan virke positivt på folks 
syn på å bosette seg i kommunen.  

 

Omdømmeprosjektet: 

Brønnøy kommune har i 2008-2009 støttet et 
Omdømmeprosjekt i regi av Torgar 
Næringshage.  

En stor omdømmemåling viste at omtrent 
halvparten av de spurte hadde positive 
assosiasjoner til Sør-Helgeland, og hele 84% 
av de som hadde vært her de siste 2 år. De 
fleste forbinder området med ”gode 
naturopplevelser” (1.plass),  

 

 

Brønnøysundregistrene (2.plass), 
”inkluderende og gjestfrie folk” (3.plass) og 
Torghatten (4.plass).  

8 % kunne tenke seg å flytte hit, og grunnene 
til det, var først og fremst ”nærhet til 
natur/fjell” og ”trivelige folk”. Det er viktig å ha 
et kontinuerlig fokus på å gjøre regionen og 
Brønnøy mest mulig attraktiv for næringsliv, 
jobbsøkere, turister og andre gjester.  

 

Målsetting 

 Enhetlig profilering og et bevisst forhold til 
de positive forhold vi ønsker å 
kommunisere om oss selv og kommunen 
vi bor i. 

 

  

”Gode naturopplevelser” og ”Inkluderende og gjestfrie folk”  
Foto:Simen G. Fangel / www.rodtrad.no 
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6.03 Komplementære arbeidsplasser
  

Det har fra flere hold blitt understreket behov 
for komplementære arbeidsplasser. Spesielt 
har dette kommet fram fra 
Brønnøysundregistrene som etterlyser 
arbeidsplasser for høyt utdannet personell i 
tillegg til egne behov. 

Dette er et område som Brønnøysund-
registrene, Brønnøy Kommune og Torgar 
arbeider sammen om i «rekrutterings-
prosjektet”.  

 

Målsetting 

 Samarbeidet mellom kommunen, 
næringsliv og offentlige etater må styrkes 
med henblikk på å initiere nye prosjekter 
som kan bidra til nyetableringer og 
utvikling av en større variasjonsbredde i 
arbeidsplasstilbud.  

 

6.04  Kommunens næringsarbeid 

Brønnøy kommune har hattt en samarbeids.-
avtale med Torgar Næringshage om 
næringsarbeidet i kommunen fram til oktober 
2010.  

 

Målsetting 

 Arbeidet med å danne et fast forum som 
kan samarbeide videre i felles prosjekter 
mellom kommunene og næringslivet må 
videreutvikles. Ordfører, rådmann, repr. 
fra driftsstyre II og næringsforumene i 
Brønnøy bør inngå i et slikt forum.   

 Det første prosjektet vil være 
handlingsprogrammet for SNP som 
oppstartes etter at SNP er vedtatt. 

 

6.05 Internasjonalt samarbeid 

Et målrettet og grundig arbeid mot 
internasjonale samarbeidspartnere kan ha 
positiv effekt på bl.a. rekruttering av 
arbeidskraft, utveksling av utdanning og 

kompetanse, samt større forståelse for 
eksterne markeder.  

Vårt ”lokale” næringsliv har mange 
internasjonale kontaktpunkter. Brønnøysund-
registrene er verdensledende og trekker 
mange internasjonale besøk. Brønnøy Kalk 
har den største samarbeidspartner i Sveits. 
Torghatten Trafikkselskap får sine båter bygd 
i bl.a. Polen og Kina.  Helikopterbasen og 
oljeplattformene utenfor kysten har en rekke 
internasjonale forankringer. Hurtigruta og 

cruiseskip bringer titusener av utenlandske 
turister forbi her, og havbruksnæringen er en 
stor eksportør. 

Brønnøy kommune har også hatt flere 
internasjonale relasjoner i årenes løp – fra 
Järvsö til Sagavägen, fra MittSkandia til 
nordisk ”midt i landet”-samarbeid, og Salhus 
skole sin deltakelse i EU prosjektet 
Comenius. 

Flere institusjoner, lag og foreninger i 
Brønnøy har hatt engasjement knyttet til bl.a. 
Russland, Siri Lanka, Spania, Nederland og 
Polen.  

Brønnøyværinger er et reisende folk og 
stadig flere av våre innbyggere har bakgrunn 
fra andre steder i verden 

Utenriksdepartementet stimulerer til 
”Norgesfremme og kultursamarbeid”. 
Fylkeskommunen ønsker et mer mangfoldig, 
innovativt og attraktivt Nordland – et mer 
internasjonalt fylke. Arbeidet skal støtte opp 
under norske interesser, næringsliv og godt 
omdømme, men også fremme 
menneskerettigheter og demokratiutvikling. 
Samarbeid gir reiselyst og kunnskap, 

Cruiseanløp på Gårdsøya 
Foto: Per Åge Rodahl 
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inspirasjon og motivasjon, til gjensidig nytte. 

 

Målsetting 

 Å skape møteplasser for dialog, 
utveksling og samarbeid med andre land. Det 
vil avsettes ressurser – økonomiske, 
menneskelige og ikke minst tid. Det legges 
vekt på å motivere, mobilisere og dyktiggjøre 
for internasjonalt arbeid. 

 Å få et internasjonalt samarbeid med et 
visst omfang rundt et eller flere praktiske 
samarbeidstiltak. Et samarbeid kan gis ekstra 
styrke ved at tunge næringslivsaktører blir 
involvert. 

6.06 Spesialisthelsetjeneste  

Dagens helsetilbud i Brønnøy kan bedres 
betydelig.  

 

 

 

Detter gjelder kapasitet, omfang og 
organisering, noe som opptar næringslivet i 
kommunen sterkt. 

Helse Nord har fremhevet at Brønnøysund 
skal være ”det fjerde benet” på Helgeland i 
helsemessig forstand. Hensikten er å gi flest 
mulig pasienter et adekvat tilbud nærmest 
mulig boplass. Dette vil redusere 
samfunnskostnadene ved reduserte 
reisekostnader, fraværsnedgang på jobb o.a. 

 

Målsetting 

 Oppgradering av eksisterende helsetilbud 
ved etablering av et ”distriktsmedisinsk 
senter” som tar hensyn til reiseavstander 
til øvrige lokalsykehus.  

 Odontologiske tjenester må også utvikles 
videre i Brønnøysund. 

Helsetjenester 
Foto: Tove K. Solli 
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7. Infrastruktur 

7.01 Vei 

Kommunen har gode kommunikasjoner til 
nabokommunene og til resten av landet. Det 
gjelder både landverts, sjøverts og med fly. 
Via Tosenvegen RV 76, er det ferjefri 
forbindelse med E6 og jernbanen. 

Kystriksvegen RV 17 sørger for forbindelse 
både nord- og sørover. Det er daglige 
bussruter til nabobyene. Det er behov for ny 
innfartsvei til Brønnøysund. 

7.02 Fly 

Brønnøysund Lufthavn er utbygd til 1199m, 
med dispensasjon til 1320m, og er sammen 
med Florø de eneste regionale flyplasser (av 
totalt 26) som har forlenget rullebane til ny 
fullgod standard.  

Nytt tårn, ny terminal og ny oppstillingsplass 
er tatt i bruk, og flyplasshotell er bygget.  
Hangar nr. 2 er under bygging. 

Det er ca. 9 – 10 000 fly/helikopterbevegelser 
pr år. Det er ca. 100 personer som har sitt 
arbeid i tilknytning til lufthavna.  

Over helikopterbasen går trafikken med 
helikopter til Norskehavet vest og nord for 
Brønnøysund. Det er stasjonert helikopter 
med anestesileger for akutt hjelp i regionen, 
og det er stasjonert ambulansefly her.  

Det er et stort behov for å videreutvikle 
lufthavna over for oljenæringen, 
reiselivsnæringen og det øvrige lokale 

Tekst 

Foto: 

Helikoptertrafikk  

til Norskehavet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Rune Meyer Amundsen 

Første direktefly fra Oslo på 10 år 
Ankomst 10. mai 2010, kl. 13:22 

Foto: Knut Horn 
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næringslivet.  

Direktefly Oslo - Brønnøysund med Widerøe 
er på plass fra mai 2010. Dette vil være viktig 
for næringslivet i regionen, men må få gode 
avgang tilpasset næringslivet.  

Det er også planer fra andre flyselskap om å 
opprette en fast rute  til Oslo fra høsten 2010. 

 

7.03 Bredbånd 

Kommunen har godt utbygd 
bredbåndsdekning i en del av kommunen, 
men fortsatt gjenstår noen områder. Fiber er 
tilgjengelig inn til Brønnøy, men vi mangler 
spredenett. I tillegg til full dekning er det 
viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet og god 
sikkerhet. 

 

7.04 Næringstomter 

Det er for tiden god tilgang på ledige 
næringstomter til små virksomheter.   

Samtidig er det viktig at kommunens 
arealplan oppdateres, og at det reguleres 
areal for næring utenom sentrumsområdet. 
Det må også klargjøres områder for olje-
/gassindustri i regionen. 

 

7.05 Havn 

Etter flyttingen av godshavna til Gårdsøya, 

og mudringen i sundet, fremstår 

Brønnøysund om en moderne havn, 

lokalisert ”midt i Norge og midt i leia”.  

Gårdsøya har en dypvannskai, godkjent av 

Veritas for rigganløp.  

Trafikkterminalen i sentrum har hurtigrute og 

hurtigbåt, med buss og taxi terminaler tett 

inntil, og oppfyller de reisendes behov på en 

god måte. 

Det er stasjonert hurtiggående 

redningsskøyte i Brønnøysund havn.  

F.o.m. 1.januar 1990 ble Brønnøy 
Havnedistrikt utvidet til å omfatte samtlige av 
kommunens sjøarealer. 

Vi mangler oppmerking av ”Brønnøyleia”, 
mens Torgværleia er under oppgradering 
våren 2010.  

 

Målsetting 

 Videreutvikle Brønnøysund som et 
moderne trafikknutepunkt med hovedvekt 
på Brønnøysund lufthavn. Dette bør skje 
gjennom etablering av Brønnøysund 
Lufthavnutvikling AS i et nært samarbeid 
mellom næringslivet og kommunen.  

 Tosenveien, RV 78 og Rv 17 må 
opprustes til to-feltsveier og med 
tilfredstillende bæreevne for 
næringstrafikken som går ut og inn av 
regionen.  

 Det må etableres tunnel under Velfjorden 
for å sikre en god kommunikasjon mellom 
Sandnessjøen og Brønnøysund.  

 Videreføre utredningsarbeidet med ny 
innfartsvei over Trælvikodden til sentrum, 
med forlengelse til flyplass og Torget.  

 Oppdatering av kommunens arealplan, 
skaffe Brønnøy et variert tilbud av 
næringsarealer og klargjøre areal for olje-
/gassindustri. 

 Utbedring av Brønnøyleia må 

Midt i Norge, midt i leia 

Foto:Stig Høyvik 

Tekst 

Foto: 
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fremskyndes.   

 Utbygging av et fremtidsrettet og sikkert 
bredbånd i hele regionen må 
fremskyndes.  

 Driften ved studiesenteret i Brønnøysund 
må sikres og videreutvikles og det må 
etableres studiesenter i Hommelstø og de 
øvrige kommunesentrene i regionen. 

 

8. Handel og service 

Ett av målene i Strategisk Næringsplan må 
være å styrke Brønnøysund som det 
naturlige handelssentrum i regionen og 
begrense handelslekkasjen. Etablering av et 
kjøpesenter vil styrke sentrumsfunksjonene i 
Brønnøysund og vil dermed styrke hele 
regionen. 

Utbyggingen av Thon Hotell inkludert 
kulturhus og kvartalet rundt, kommer også til 
å gjøre sentrum mer attraktiv for tilreisende. 
Utvikle Brønnøysund til den ledende 
konferansebyen på Helgeland. 

Økt interesse for Helgeland, og sterkere 
innsats mot turistnæringen, kommer til å gi 
flere tilreisende til Brønnøysund.  

Det er viktig at det utvikles tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser i sentrum. 

 

Forhold som berører handel og service: 

Med større interesse for regionen er det 
spesielt viktig at sentrum og sentrumsnære 
områder framstår på en bra måte. Offentlige 
virksomheter, næringsliv og privatpersoner 
har et felles ansvar for å gjøre Brønnøysund 
til en attreaktiv, ryddig og penere by. 
Handelsstanden og Brønnøy kommune har 
et særlig ansvar for forskjønning av sentrum.  

 

Målsetting 

 Løfte butikkhandelen i Brønnøy opp på 
landsgjennomsnitt eller bedre. 

 Oppnå større markedsandeler utenom 

egen region.  

 Dette må gjøres gjennom bedret 
vareutvalg, større varekunnskap og 
bedret service. 

 Å utvikle Brønnøysund til konferansebyen 
på Helgeland. 
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9. Industri / bergverk / olje 
/ transport 

9.01 Industri 

Fra landbrukshold er det gitt klare signaler 
om viktigheten av at det opprettholdes 
muligheter for levering av landbruksprodukter 
til fabrikker lokalt. Samarbeidet mellom 
landbruket og kommunen må derfor være 
knyttet opp mot å videreutvikle lokalt slakteri. 

 

I tillegg vil også Brønnøy Kommune sammen 
med Sømna kommune bidra til at Tine 
videreutvikler sin aktivitet i regionen.  

Mattilsynets tilstedeværelse og laboratorium 
med akkreditering er en nødvendig 
forutsetning. 

Fra fiskeri/havbrukssektor understrekes 
behovet for slip og utstyrsleverandør til 
flåten.  

Etablert industri savner "industritenking" 
knyttet opp mot servise, og hevder at det er 
stor lekkasje på oppdrag innenfor bl.a. 
mekaniske områder, kjøleteknikk, 
elektronikk, automasjon og hydraulikk.  

9.02 Bergverk/byggematerialer 

Kommunen har en svært sammensatt og 
interessant geologi som gir oss potensial til å 
bli en kommune med betydelig 
bergverksaktivitet. 

 

Byggematerialer: 

Det finnes ikke tilgjengelige løsmasser i 
kommunen og materialer til vei-
/tomtebygging og lignende må derfor tas fra 
sprengt fjell. For å minske CO2-utslippene 
må det settes av areal i nærheten av 
Brønnøysund for slike massetak.  

Det er gode muligheter for å etablere stor-
pukkverk for alternativ utnytting av gråberg 
med bla. leveranse til Nordsjøen samt 
kalkbaserte fraksjoner til bygg og anlegg. 

 

  

Tekst 

Foto: 

Algea - tildelt årets næringspris 
Foto: Thomas Bjørkan 

Nyetablert næringsmiddelindustri 
Foto:Thomas Bjørkan 
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Mineralske ressurser: 

Her finnes forekomster av olivin, shellitt 
(wolfram) og kalkstein. Ressursenes 
beliggenhet kombinert med gode 
utskipningsmuligheter gir spesielt 
Velfjordområdet et stort utviklingspotensial. 

Kalkdrift er etablert på 
Akselberg/Forbergskog, og det produseres 
ca. 2 mill. tonn kalk pr år og i underkant av 1 
mill. tonn gråberg. Forekomstene i 
Hundkjerka/Trovika ligger midlertidig nede, 
men det er enda store mengder kalk av 
svært god kvalitet som er godkjent for uttak 
og som kan åpnes igjen på relativt kort 
varsel.  

Forventninger tilsier en stabil og økende 
produksjon framover.  

Testproduksjon av jordbrukskalk til jord 
forbedring ble påbegynt i 2008. 

Kommunen vil prioritere arbeidet for å 
tiltrekke seg flere aktører i tillegg til 
kalkdriften. En større og bredere aktivitet 
innenfor flere mineralforekomster vil være 
gunstig for etablering av et faglig miljø  

 

 

innenfor bergverk.  

Dette vil også kunne danne grunnlag og 
forutsigbarhet for utvikling av teknisk 
vedlikeholds- og service- bedrifter som kan 
serve denne bransjen. 

Det bør legges til rette for en felles plattform 
for On-shore  og Off-shore service. 

 

9.03 Olje 

Norne ble åpnet i 1997. Skarv åpnes i 2011. 
Dette er oljefelt med innslag av gass. For 
disse feltene har Stortinget bestemt av 
helikopterbasen skal ligge i Brønnøysund. 
Dette har en tidshorisont på 20 – 30 år. Nå er 
det påvist forholdsvis store mengder gass i 
feltene Victoria, Gro, Luva, Hvitveis og 
Asterix og de inneholder så mye gass til 
sammen at de gir grunnlag for en utbygging. 
Det er viktig for hele landsdelen at gassen 
tas inn til land. 

Brønnøysund, med helibasen for 
Norskehavet utenfor Nordland, er en av få 
steder i fylket som foreløpig har fått tatt del i 
oljenæringen. Det har gitt seg utslag i nye 
terminalbygninger, hangar og nye hotell. 

Langsiktig gruvedrift 
Foto:Torgar 
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Med totalt ca.150 arbeidsplasser, samt 
ringvirkninger for hoteller, restaurantnæring, 
taxi o.a., er dette en viktig del av næringslivet 
i kommunen.  

Videreutvikling av helikopterbasen og å legge 
til rette for at oljeselskapene benytter basen 
fullt ut ved leting og produksjon i 
havområdene utenfor fylket vil bli ofret stor 
oppmerksomhet.  

Basenes beliggenhet fører til at det 
etterspørres servicetjenester, fra 
oljeinstallasjoner som ligger utenfor kysten, 
og som kan betjenes lokalt. Dette må bygges 
ut slik at tilbudet blir mer synlig for olje- og 
riggselskapene. 

Det må være tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 
på hangar og annen infrastruktur. 

Nødvendig areal til en gassterminal må 
avsettes i regionen.  

 

9.04 Transport  

Torghatten ASA har sitt hovedkontor i 
Brønnøysund. 

Ekspansjonen som har skjedd i selskapet de 
siste årene medfører økt aktivitet ved 
hovedkontoret.  

Torghatten konsernet vil ha en omsetning på 
om lag 3 milliarder på årsbasis, og ca. 2500 
ansatte. 

Den sterke satsingen som er gjennomført i 
selskapet vil også kreve at det lokalt legges 
til rette for at selskapet skal kunne 
videreutvikles i årene fremover. 

Dette gjelder nødvendige baser/kaier til 
fartøyer samt rammeverk, anbudsordninger 
og ikke minst tilgang til kompetanse/sjøfolk.  

 

Målsetting 

 Å etablere et miljø for utvikling av 
bergverksdrift i Velfjord og bidra til 
etablering av støttefunksjoner omkring 
dette. 

 Å gjøre Sør-Helgeland til et kraftsenter for 
næringsmiddelindustri 

 Utvikle helikopterbasen bl.a. med økt 
hangarkapasitet, samt å trekke andre 
oljearbeidsplasser til vår region. 

 Det må arbeides for å synliggjøre og å 
videreutvikle servicefunksjoner rettet mot 
skip og rigger, men også til on-shore-
industri. 

 Kommunen vil arbeide for at det avsettes 
minst 2 alternative områder for en 
gassterminal i regionen. 

 

  

MF Torget i vinterlys 
Foto: Torgar 
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10. Brønnøysund-registrene 

Brønnøysundregregistrene 
har vokst kontinuerlig siden 
etableringen som selvstendig 
etat i 1988. Fra ca 100 
ansatte ved etableringen er 
det i dag mer enn 560 høyt 
kvalifiserte personer knyttet 
til registrene. Disse 
representerer noen av de 
største fagmiljøene innen 
juss, IT og kommunikasjon i 
Nord Norge. 

Brønnøysundregistrene er i 
dag en betydelig 
myndighetsutøver og 
dataforvalter med ansvaret 
for 18 nasjonale registre og 
en sentral rolle innen 
utvikling av e-forvaltning i 
Norge. Altinn løsningene, 
som dekker elektronisk 
kommunikasjon mellom 
næringslivet og hele offentlig 
sektor, forvaltes og 
videreutvikles av 
Brønnøysundregistrene. 
Altinn og nye 
registerløsninger vil sikre 
fortsatt vekst i årene 
fremover. 

Brønnøysundregistrene er i 
dag lokalisert i Havnegata 
48, Storgata 63 – 68 i 
Brønnøysund, samt kontor i Oslo og fra 
1.1.09 i Narvik. Hovedlokalene er Havnegata 
48, og leieavtalen for disse går ut 
31.12.2014. Det samme gjelder for Storgata 
63 – 68. 

BR har satt i gang et forprosjekt for å avklare 
hvilke alternativer som finnes for framtidig 
lokalisering i Brønnøysund etter 2014. For å 
møte framtidas forventa utvikling og vekst 
trenges lokaler med høy krav til 
funksjonalitet, effektivitet, tilgjengelighet og 
fleksibilitet. 

Det planlegges å kunne dekke 650 årsverk i 
nye lokaler. Dagens løsning tilfredsstiller ikke  

 

de framtidige behovene. I tillegg til 
underskudd på arealer, er også mangel på 
parkeringsplasser en stor utfordring. 

Forprosjektet skal levere en spesifikasjon av 
krav og behov for framtidige lokaler og en 
anbefaling om hvilke lokaliseringer som vil 
være mest hensiktsmessig for BR på lang 
sikt. Hovedalternativet som utredes er enten 
fortsatt drift i dagens lokaler, med nødvendig 
utbygging og ombygging, eller nytt bygg. 
Forprosjektet skal utrede lokaliserings-
alternativ for eventuelt nytt bygg, og 
sluttrapport skal foreligge i løpet av første 
halvår 2010. Brønnøysundregistrene legger 

altinn – forvaltes av Brønnøysundregistrene 
Foto: Brønnøysundregistrene 
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opp til god kommunikasjon og samhandling 
med kommunen i den videre prosessen. 

 

Målsetting 

 Kommunen vil legge til rette for at 
Brønnøysundregistrene får det 
handlingsrom de trenger for å utvikle seg i 
Brønnøysund, herunder areal til 
tilstrekkelige parkeringsplasser. 

 Kommunen vil sammen med registrene 
arbeide for ny knoppskyting ut fra 
registermiljøet. 

11. Landbruk  

I nordnorsk sammenheng er Brønnøy, 
sammen med Sømna blant de aller største 
og viktigste landbrukskommunene i 
landsdelen. Næringen har stor betydning 
både mht sysselsetting, verdiskaping, 
bosetting og gjennom skjøtsel av et levende 
kulturlandskap. Trass i trange økonomiske 
rammer gjennom flere tiår, har likevel 
næringen i stor grad greid å holde oppe både 

aktivitet og produksjon. Men det er store 
utfordringer som ligger foran, og gjennom 
revideringen av kommunens landbruksplan 
er det blitt satt fingeren på en del områder 
som bør få ekstra fokus i den kommende 
planperioden. 

 

11.01 Jordbruk 

Landbruksfondet er ett av disse områdene. 
Fondet utgjør, på tross av begrensede 
midler, et viktig tilskudd for å realisere mange 
ulike tiltak. Håpet er at dette fondet skal bli 
tilført større årlige tilskudd, slik at enda flere 
gode formål kan bli gjennomført. 

Et annet særlig viktig område er 
arealtilgangen. Stadig tøffere effektivitetskrav 
fordrer at næringa fortsatt har tilgang på 
tilstrekkelige produksjonsarealer av 
tilfredsstillende kvalitet. Dette gjelder både 
med hensyn til produksjon av næringsrikt fôr, 
godt beite, korn, potet og grønnsaker. 

Parallelt med at man i kommunen ønsker å 
holde oppe den totale kjøttproduksjonen, og 
gjerne øke den, er det avgjørende viktig at en 

Landbruk 
Foto:Simen G. Fangell /www.rodtrad.no 
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kvalitativt god og tilgjengelig 
veterinærtjeneste opprettholdes. Forbrukerne 
har krav på å kunne ha tillit til at de 
produktene næringa lokalt tilbyr markedet 
tilfredsstiller de gjeldende krav og normer, og 
i den forbindelse er veterinærtjenesten helt 
avgjørende. 

Det er svært viktig å ha fokus på ny 
næringsutvikling innen landbruket. Næringen 
behøver flere bein å stå på, og i den 
forbindelse er både utmarks- og vilt-
/fiskeforvaltningen, turisme og reiseliv, Inn På 
Tunet-tjenester, bio-energi o.a. sentrale 
satsingsområder i kommende planperiode. 

 

11.02 Skog 

Brønnøy kommune har i dag større 
tilgjengelige skogressurser enn noen gang. 
Utfordringen blir å legge forholdene til rette 
for at disse ressursene skal gi grunnlag for 
ny næring og verdiskaping i kommunen. 
Framtidsskogen må derfor forvaltes med en 
målsetting om optimal kvalitet og 
lønnsomhet. 

Kystskog-meldingen fra 2008 aktualiserer 

behovet for Hovedplan vei, en ny Skogtakst 
og spørsmålet om meldeplikt ved hogst. Som 
i forrige planperiode er dessuten et fortsatt 
sterkt lokalt fagmiljø og skogkompetanse, 
samt avsetning av skogvirke viktige tema. 

 

Målsetting 

 Lokal videreforedling av virke i Brønnøy. 
Tilfredsstillende rammer for økonomisk 
støtte til tynning gjennom NMSK-midlene. 
En restriktiv holdning til arealkrevende 
omklassifisering avskogareal. Kommunen 
anser landbruksnæringen som en svært 
viktig næring og vil arbeide aktivt for å 
oppnå intensjonene i landbruksplanen. 

12. Fiskeri og havbruk 

12.01 Generelt 

Antall sysselsatte i fiske- og mottak er gått 
tilbake de siste årene, hovedsakelig på grunn 
av effektivisering, men det er levert et større 
volum enn før.  

Det har vært en sterk vekst i antall  

Skogsdrift 
Foto:Landbrukskontoret 



23 

 

sysselsatte i havbruksnæringen. 

I tillegg til mange laksekonsesjoner er også 
ett av de største norske selskapene innen 
torskeoppdrett etablert med sitt hovedkontor i 
kommunen. 

Som følge av gode naturgitte forutsetninger 
og relativt store areal tilgjengelig for havbruk, 
er Sør-Helgeland et av de områdene i fylket 
som har det største utviklingspotensialet 
innen havbruk.  

Selv om antall ansatte i fiskeri- og havbruks-
næringen ikke utgjør mer enn 5 prosent av 
den yrkesaktive befolkningen, er den en av 
de store eksportnæringene i Brønnøy 
kommune. 

 

  

Brønnøy Fiskemottak 
Foto:Torgar 
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12.02 Fiske og mottak 

Brønnøy kommune har satset for å 
opprettholde et lokalt kystfiske både i 
Brønnøy og Sømna kommune, gjennom å 
medvirke til etablering av nytt anlegg for 
mottak av fisk. Anlegget ble tatt i bruk i 2004. 

Brønnøy kommune har i samarbeid med 
fiskarlaget, arbeidet med å få etablert et 
bedre havne- og serviceanlegg for den 
mindre kystflåten i Brønnøysund. Kommunen 
mener en samlokalisering av mottaks-, 
havne- og serviceanlegg, vil bidra til å skape 
et fiskerimiljø, som vil ha stor betydning for å 
bevare og styrke kystflåten i området, og 
også ha betydning for rekrutteringen til 
fiskeryrket. Ennå gjenstår moloer for å 
ramme inn havna og interne molo- og 
tomteanlegg som er svært viktig for å gjøre 
fiskerihavna fremtidsrettet.  

 

 

 

 

 

Et viktig tiltak kommunen rår over for å 
stimulere rekrutteringen til fiskeryrket spe-
sielt, er det kommunale fiskerifondet som gir 
rentefrie lån til anskaffelse av fiskefartøy 
m.m. Det er viktig å få fondet opp på et 
akseptabelt nivå igjen, etter at det meste av 
fondet ble tatt da fiskemottaket ble bygget. 

  

Fiskerihavna med sørbyen i bakgrunnen 
Foto:Hilda Hol Ellingsen 
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12.03 Havbruk 

Tilgang på egnede sjøarealer, er en 
knapphetsfaktor og en av de største 
utfordringene havbruksnæringen står overfor. 
Selv om arealsituasjonen i Brønnøy er bedre 
enn i mange andre kommuner. 

 

 Egnede sjøareal er en nødvendig 
forutsetning for en videre utvikling av 
havbruksnæringen i kommunen.  

Brønnøy kommune vil gjennom utarbeiding 
av arealplaner og gjennom sin medvirkning i 
verneplanprosesser, arbeide for å legge 
forholdene til rette for en fortsatt vekst i 
havbruksnæringen. 

I tillegg er det fremdeles vekstpotensial på 
eksisterende lokaliteter. 

Det arbeides også med å se på mulighetene  

for tilrettelegging av høsting, oppforing og 
mottak av kråkeboller. 

Det er i kommunen etablert et nasjonalt 
senter for etter og videreutdanning innen 
havbruksnæringen. 

 

Målsetting 

 Brønnøy kommune vil arbeide for å bygge 
opp fiskerifondet igjen med årlige 
bevilgninger, som var forutsetningen da 
det ble etablert. 

 Brønnøy kommune vil arbeide for å gi 
muligheter til større aktivitet innen en 
marin sektor som er i stadig utvikling. Det 
har sammenheng med at det finnes godt 
tilrettelagte og egnede arealer og gode 
kommunikasjonsløsninger i kommunen.   

Skolebesøk 
Foto:Thomas Bjørkan 

Norsk Havbrukssenter 
Foto:Thomas Bjørkan 
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13. Reiseliv 

Reiselivstrafikken innenfor hotell og camping 
har vist en jevn økning i Brønnøysund 
handelsdistrikt (Brønnøy, Sømna, Bindal, 
Vega og Vevelstad) i perioden 2003 – 2007. 
Veksten har vært høyest innen hotell, med i 
snitt 15 % økning, mens det innen camping 
har vært nesten uforandret.  

Reiselivsnæringen er den en av de tre 
største næringene i Norge, og med en riktig 
reiselivsstrategi vil Brønnøy kommune kunne 
ta større del i denne utviklingen.  

Destination Helgeland forventer fortsatt en 
økning i reiselivstrafikken, og målet for 
perioden 2008 – 2011 er en økning i antall 
gjestedøgn på totalt 20 % ut i fra 2007 tall.  

 

Markedstrender 

Internasjonale reiselivstrender går i retning 
av ”maksimum av opplevelser på minimum 
av tid”. Tilrettelegging for opplevelser for 
ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferanse 
samt incentive vil være viktige 
satsingsområder fremover.  

Destination Helgeland har valgt profilerings-
strategien som er utarbeidet for Nordland – 
med kundeløftet; ”opplevelser langs verdens 
vakreste kyst”. Dette kundeløftet forplikter 
også lokalt. Det viktig å utvikle solide 
spydspisser som kan være med å løfte 
merkevaren for regionene, Helgeland og 
Nordland, og for å skape en sterk identitet for 
kommunen. 

For å bygge sterke og solide merkevarer er 
det viktig:  

 Å ha sterke og kvalitetssikrede produkter 

 At alle er flinke på å utøve godt  vertskap 

 Å gjennomføre en tydelig 
markedskommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykkelturisme 
 

Foto:Terje Rakke/Nordic Life/Destination Helgeland 

Storfossen - Lomsdal 
Foto:Magnar Solbakk 
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Alle disse funksjonene må det satses like 
mye på om resultatet skal bli bra.  

Kommunen har en meget spennende 
geologi, både i utgangspunktet og historisk 
sett. Geologi som utgangspunkt for 
spennende reisemål vil derfor være en viktig 
satsingsfaktor fremover. 

RV 17 fra Holm fergeleie til Alstahaug, med 
arm til Torghatten, er utnevnt til en av de 18  
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Nasjonale Turistvegene. I Brønnøy er det 
spesielt Torghatten og Horn fergeleie som vil 
bli prioritert.  

Tilrettelegging av attraksjoner, og 
infrastruktur som styrker opplevelser og 
aktiviteter vil være viktig for å utvikle 
reiselivstilbudet i kommunen.  

Viktige spydspisser for Brønnøy vil være:  

 Torghatten 

 Lomsdal/ Visten Nasjonalpark 

 Skulpturlandskap Nordland 

 ”Himmel Blå” 

 Øyhopping med sykkel 

 Nasjonale turistveger 

 
 
 
 
 
 

Målsetting 

 Legge til rette for Nasjonale Turistveier 

 Skilting, informasjonsplasser, rasteplasser, 
utsiktspunkt, rydding langs vei (utsikt til sjø 
og vann for reisende langs veien)  

 Tilrettelegging for sykkelturister, bobilgjester, 
båtgjester, barn, økt flytrafikk, cruisetrafikken  

 Tilrettelegging for at Hurtigruten også i 
fremtiden skal ha Brønnøysund som fast 
anløpssted, og å øke cruisetrafikken  

 Videreutvikling av Kystriksveien og 
Sagavegen som reisemål  

 Fergekapasiteten må tilpasses den store 
turisttrafikken på sommeren. Fergene må 
fortsatt ha serveringsmuligheter 

 Estetikk i sentrum av Brønnøysund, i alle 
sentrene og langs sjøsiden 

 Behov for parkering i sentrum av 
Brønnøysund 

 Legge til rette for geoturisme

Innflygning fra nord, med Torghatten i bakgrunnen 
 

Foto: Simen G. Fangel/www.rodtrad.no 
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14. Brønnøysund som regionsenter 

Brønnøysund er byen midt i Norge, 
regionsenter for Sør Helgeland, og er 
Brønnøy kommunes administrasjonssenter. 

 

14.01 Generelt 

Brønnøysund, som i dag har ca. 5000 
innbyggere, har i to perioder hatt bystatus. 
Fra 1923 - 1964, og fra og med år 2000. 

Med flyplass og godshavn, henholdsvis 2 km 
sør og nord for sentrum, trafikkterminal for 
hurtigrute, buss, hurtigbåt og taxi i sentrum, 
fremstår Brønnøysund som et moderne 
knutepunkt for regionen. Det er i dag gode 
kommunikasjoner mellom omlandet i 
regionen og Brønnøysund.  

 

Det må ved planlegging og utbygging legges 
vekt på estetikk.  

En satsing på nærmiljøtiltak og oppfølging av 
lokale initiativ vil være med på å berike byen. 
Brønnøysund skal i tillegg til å være bosted 
for en stor andel av kommunens innbyggere 
bekle følgende roller: 

 

(1) Rollen som kommunesenter 

innebærer at Brønnøysund vil inneha de sen-
trale administrative oppgaver kommunen er 
pålagt av andre, eller som er selvpålagte.  

  

                              Kystbyen midt i Norge 
Foto: Torgar 
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(2) Rollen som regionsenter 

er på mange måter gitt ved at Brønnøysund 
er valgt som knutepunkt rent 
kommunikasjonsmessig.  

Samtidig er kommunen tilstrekkelig bevisst 
på regionsenterets betydning for fremtidig 
utvikling, og hvilke forventninger 
omkringliggende kommuner og beboere har 
til regionsenteret.  

Det er derfor viktig å opprettholde og 
videreutvikle kommunikasjonen mellom 
sentrum og omland, videregående skole, 
distriktsmedisinsk senter, politi og andre 
offentlige tjenester/tilbud. 

 

(3) Rollen som kultursenter 

Sier noe om stedets attraksjonsverdi både 
som bosted, turistmål og etableringssted for 
næringsaktivitet.  

Brønnøysund har et rikt kulturtilbud basert på 
frivillige organisasjoners innsats. 

Det er også et godt etablert festival - og 
messetilbud. 

Mulighetene til å etablere en mer 
kommersiell virksomhet innenfor denne 
bransjen som gir grunnlag for yrkeskarriere 
og profesjonelt høyt nivå på aktivitetene er 
også viktig, enten det skjer i kommunal, 
regional eller privat regi. 

Brønnøy kommune med næringslivet i 
Brønnøysund har de beste forutsetninger for 
å bli et av landsdelens fremste handels-, 
service- og kultursenter. Dette krever 
imidlertid en regional mobilisering der det 
skapes flest mulig vinn/ vinn situasjoner i 
forhold til byens omland.  

 

 

 

Målsetting 

 Å sette i gang et planarbeide med hensikt å 
koordinere de store prosjektene slik at de 
passer inn i hverandre og medvirker til å 
fortette slik at Brønnøysund får et mer 
bymessig preg. 

  

Tekst 

Foto: 

Helgeland museum på Strøm 
Foto: Harald Flegstad 
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15. Hommelstø 

Kommunen har igjennom siste 
strategiperiode, i samarbeid med det lokale 
næringsliv og Fylkeskommunen, gjennomført 
en betydelig oppgradering av Hommelstø 
sentrum med positivt resultat.  

Reiseliv og turisme har også vist en god og 
positiv utvikling, Nevernes Havn markerer 
seg som ”motoren” i område med tilbud av 
kultur, multiaktivitet, inklusiv konferanse og 
overnattingsfasiliteter.  

Helgeland Museum ivaretar bygdemuseet og 
jobber med et nytt museumsprosjekt i det 
gamle Coop-bygget i Hommelstø. 

Denne satsing på videreutvikling av 
Hommelstø sentrum vil bli prioritert og 
følgende områder anses sentrale i 
forbindelse med å utvikle et voksende miljø 
for handel, reiseliv/turisme, industri, land – og 
skogbruk, samt den etablerte 
bergverksaktivitet i Velfjordområdet.  

 

 

Kommunen har registeret en positiv 
befolknings- og generell utvikling i Velfjord 
som resultat av den etablerte 
bergverksaktiviteten. 

 

Målsetting 

 Videreutvikling av et godt miljø for 
næringsutvikling, dagligvarehandel og 
banktjenester. 

 Kommunale basistilbud som barnehage, 
skole (SFO) og helsetilbud for et komplett 
livsløp. 

 Tilrettelegging for bolig -, hytte-, 
serviceområder og havneforhold. 

 Stimulere og støtte tiltak for etablering av 
”Inngangsport” for besøkende til 
Lomsdal/Visten Nasjonalpark.    

  

Nevernesdagan 
Foto:Nevernes Havn 
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Lomsdal-Visten/Njaarken vaarjelimmiedajve nasjonalpark 

Nevernes med Storbørja i bakgrunnen 

Foto: Nevernes Havn 

Velfjordsenteret - Statoil - Persplassen 
Foto: Johan Arnt Groven 
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16. Toft 

Torgar Næringshage er etablert på Toft. Her 
har ca 40 personer sin arbeidsplass. Type 
bedrifter som er etablert i næringshagen 
spenner vidt. Data, regnskap, revisjon, 
kommunikasjonsfirma, torskeoppdrett, 
ingeniørfirma mfl. Norsk Havbrukssenter er 
også lokalisert i tilknytning til Næringshagen.  

Flere andre bedrifter er også lokalisert på 
Toft. Eks. fiskebåtrederi, bilverksted og 
landbruksaktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting 

 Utbedring av vei/gang- og sykkelvei er en 
forutsetning for videre utvikling av stedet 

 Regulering og klargjøring av nærings- og 
boligtomter  

 Utbedring og bygging av vei og gang-
/sykkelvei Nordhus – Toft 

 Industrivei til fiskeribase 

 Medvirke sammen med private for å fullføre 
øvrige prosjekter i 
stedsutviklingsprogrammet 

  

Toft, med næringshagen i forgrunnen 

Foto:  Torgnes Eiendomsutvikling 
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17. Felles plattform for 
kultur og næring 

Den tredje sektor er stor i Brønnøy. 
Floraen av lag og foreninger som 
tilfredsstiller de flestes behov vokser for 
hvert år. Mange har også et mål og ønske 
om å være til nytte eller underholde og 
glede andre. Noen driver "nesten" 
profesjonelt med arrangementer for 
befolkningen i regionen. Disse er til stor 
nytte for stedets næringsliv som øker om-
setning og inntjening som en følge av 
arrangementene. 

 

Det er de mange arrangement sommerstid 
som er lettest å få øye på som felles 
berøringspunkt mellom kultur/idrett, næring 
og kommunen. Det er imidlertid mange flere, 
store og små slike berøringspunkt. 

I utmark har man friluftsliv og landbruk/skog-
bruk som må samarbeide. Dette gjelder ordi-
nær ferdsel, merkede stier til fjelltopper, 
parkeringsplasser, skogsveier o.a. På sjøen 
må det være et samarbeid mellom fritidsflåte 
og fiske- og havbruksnæring. 

Kulturanlegg, kulturvern og 
museumsvirksomhet har stor betydning i 
forbindelse med reiselivsaktiviteter. 

Andre store berøringspunkt og utfordringer er 
bl.a. eget kulturhus og et "badeland". 

Hvis alle legger sine ressurser sammen i en 
felles plattform, vil "kaken bli større" og det 
gir oss mulighet til å nå mål som ellers ikke 
ville vært mulig. 

Som en start bør det opprettes et forum 
mellom de tre partene; lag/foreninger, 
næringslivet og kommunen hvor felles 
utfordringer kan fremmes og strategier kan 
utmeisles. Dette bør bli en permanent 
ordning. 

 

Mål i perioden: 

 Danne et felles forum for lag/foreninger, 
næringsliv og kommune for felles utford-
ringer i skjæringspunktet mellom kultur/ 

idrett og næring. 

 Sikre gode rammebetingelser for barn og 
ungdoms fritids- og aktivitetstilbud 

 Området Lille Brønnøya – utvikling av 
området – invitere til idédugnad 

  

  

Torgar Næringshage på Toft 

Bildet er tatt før Norsk Havbrukssenter ble etablert  

Foto: Norsk Havbrukssenter 
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18. Kompetanse/FOU 

Brønnøy kommune har gjennom aktiv 
påvirkning klart å oppnå at Sør-Helgeland 
i fylkesplansammenheng er å betrakte 
som en BAS 1-region.  

I dette ligger også muligheter for 
innflytelse på bruken av virkemidler, 
spesielt i forhold til de hovedsatsinger 
som gjøres fra sentralt hold. 

 

I denne sammenheng er det viktig å ha et 
regionalt perspektiv. Dersom man også 
legger vekt på at utgangspunktet for 
utviklingspotensialet innenfor området 
kompetanse/FOU, er i det eksisterende næ-
ringsliv på Sør-Helgeland, så er det også her 
man må hente informasjon om behovene for 
tilførsel av kompetanse. 

Nyere forskning om innovasjon går ut på at 
dette skjer i interaktive prosesser mellom 
flere aktører. Dette dreier seg om bedrifter, 
FOU miljøer, offentlige organisasjoner, 
investorer og finansieringsinstitusjoner. I 
denne sammenheng er man avhengig av å 

finne og satse på de rette personene, 
"ildsjelene" i disse miljøene, og skape en 
møteplass for disse. 

En slik møteplass er bl.a. Studiesenteret, eid 
av Torgar Næringshage. Dette er regionens 
største tilbyder på etter- og videreutdanning 
på høyere nivå – i tillegg til at det også her 
tilbys hele studieløp ut fra lokale behov. 
Brønnøy Kommune og det lokale 
næringslivet må arbeide for å skape en 
positiv regional utvikling og tilrettelegge for at 
den voksne studenten har muligheter til å 
kunne studere der en bor. 

I arbeidet med planen er vi presentert for ut-
fordringer knyttet til landbruk, fiskeri/havbruk, 
handel og service, reiseliv, industri/bergverk 
og stedsutviklingsprosjekter bl.a. på Toft og i 
Hommelstø. Aktiviteter som har et stort 
utviklingspotensial. Dette må det gripes fatt i, 
og det må tilrettelegges for tilførsel av 

spisskompetanse og utviklingsstøtte slik at 
disse to stedene kan fortsette den positive 
utviklinga som er på gang. 

Det er kommunens rolle å bidra som 
tilrettelegger for at innovasjonsprosesser 

Studiesenter 

Digital forelesning med toveis lyd - bilde 

Foto: Torgar 
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kommer i gang, og at rammebetingelsene 
spesielt knyttet til kommunens 
primæroppgaver er til stede. Det må være 
næringslivet og befolkningen ellers, som er 
initiativtakere og drar prosessene. Samtidig 
er det viktig at kommunen benytter seg av 
den lokale kompetansen som finnes. Mange 
småbedrifter finner FOU-prosjekter 
arbeidskrevende og byråkratiske, slik at de 
ikke ønsker å delta i slike prosjekt. Det må 
derfor utvikles støtteapparat som kan bistå 
bedriftene i disse prosessene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål i perioden: 

 Støtte opp om Næringshagen som regional 
møteplass og utviklingsarena for innovasjon 
og nyskaping på Sør-Helgeland. 

 Studiesenteret i Brønnøysund må 
videreutvikles og det må etableres eget i 
Hommelstø og i de øvrige kommunesentrene 
i regionen. 

 Sette entreprenørskap og innovasjonsarbeid 
på dagsorden og etablere elevbedrifter/ 
partnerskapsavtaler mellom skole og 
næringsliv. 

 Jobbe for å avbyråkratisere FOU—
prosessene 
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Strategisk Næringsplan 
Brønnøy Kommune 

 
Eksemplar til offentlig ettersyn 


