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SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad
005/15 15/355 Faste saker
006/15 09/160 Andre gongs handsaming av

Kommunedelplan for småkraftverk -
Endeleg vedtak

007/15 15/344 Høyring - forslag om endringar i
helligdagsloven for å tillata søndagsopne
butikkar

008/15 10/246 Strategisk næringsplan for Bergensregionen
009/15 15/309 Finansiering av ombygging av kommunalt

bygg - adr. Reistadliane 39

Oversikt faste saker

 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
 Delegerte vedtak/referatsaker
 Utvalet sitt kvarter
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr: 15/355 Løpenr: 15/3740
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 20.05.2015 005/15 HEF

FASTE SAKER

Oversikt faste saker:

 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
 Delegerte vedtak/referatsaker
 Utvalet sitt kvarter

Oversikt delegerte vedtak/referatsaker som er meldt opp til møtet:
Arkivsak Dok.dato Dok.type Avs./mott. Tittel/innhald

11/580 30.01.2015 I Det kongelige kommunal og
moderniseringsdepartementetEdvard-
Thorolf Aspelund

Kommunale og
fylkeskommunale
reglementer om
folkevalgtes
taushetsplikt ved
lukking av møter

14/460 12.05.2015 I Hordaland Fylkeskommune Regional plan for
attraktive senter i
Hordaland - Viktig
reiskap for utvikling
av Hordaland

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering

__________________________________________________________________________
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FE-143, FA-S10
Arkivsaksnr: 09/160 Løpenr: 15/2418
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 15.04.2015 020/15 RLØ
Kommunestyret 20.05.2015 006/15 RLØ

ANDRE GONGS HANDSAMING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SMÅKRAFTVERK -
ENDELEG VEDTAK

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Med heimel i plan- og bygningslova § 11-1 tredje ledd vedtek Samnanger kommunestyre
Kommunedelplan for småkraftverk, dagsett 6. april 2015, som ein temaplan.

15.04.2015 NATURUTVALET
Handsaming i møtet:
Utvalet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak.

NAT-020/15 VEDTAK:
Med heimel i plan- og bygningslova § 11-1 tredje ledd vedtek Samnanger kommunestyre
Kommunedelplan for småkraftverk, dagsett 6. april 2015, som ein temaplan.

Dokument som er vedlagt:
Småkraftplan_Samnanger_Del 1_12.mai
Småkraftplan_Samnanger_Del 2_12.mai
Innspel_offentleg ettersyn av Kommunedelplan for små vasskraftverk - Samnanger
kommune.pdf
Offenteleg ettersyn - Kommunedelplan for små vasskraftverk - Samnanger.pdf
Høyringssvar kommunedelplan kraftverk Samnanger kommune

4 av 138



2

201103956-4Fråsegn til offentleg ettersyn av Kommunedelplan for små vasskraftverk -
Samnanger kommune.pdf
Høyringsuttale kommunedelplan for småkraftverk..docx
Innspel om småkraftplanen
Kommunedelplan for små vasskraftverk for Samnanger kommune - fråsegn Hordaland
fylkeskommune.DOCX
Offentleg ettersyn av kommunedelplan for småkraftutbygging - uttale

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Kommunen har fått utarbeidd ein kommunedelplan for små vasskraftverk som låg ute til høyring
sommaren 2014 med frist for uttalar 1. september 2014. Det kom inn sju merknader til planen, og
desse vert gjennomgått og kommenterte no i samband med endeleg vedtak av planen. Planen vert
også supplert noko som følgje av merknadane.

Målet med planarbeidet er at Samnanger kommune skal få eit betre oversyn og styrke grunnlaget
for handsaming av småkraftsaker. Dette skal vere ein retningsgjevande oversiktsplan for kommunen
si sakshandsaming av utbyggingsplanar i vassdraget, og ikkje ein verneplan som bandlegg areal.
Kommunedelplan for små vasskraftverk skal ikkje erstatte ordinær søknadshandsaming av
einskildprosjekt, men styrkje grunnlaget for ei heilskapleg vurdering av utbyggingssøknader for
små vasskraftverk. Fylkesdelplan for små vasskraftverk er brukt som ei rettesnor i planarbeidet.

Saka skal vidare til kommunestyret for endeleg vedtak av planen.

Vurderingar og konsekvensar:

Oppsummering og vurdering av innkomne merknader

1. Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen meiner at kommunedelplanen kan vera eit nyttig verktøy for å vurdere spørsmålet om samla

belastning i høve til naturmangfaldlova. Metoden som er lagt til grunn er strukturert og oversiktleg. Den tek

for seg dei ulike tema på ein dekkjande måte. Fylkesmannen peiker på at det er gjort gode vurderingar for

verknad av landskap. Fylkesmannen konkluderer med at det er positivt at kommunen har lagt ned arbeid i å

samanstilla data om vassdraga, og slik har ein fått eit viktig verktøy til å vurdere utbyggingssaker.

2. Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune ser positivt på at Samnanger kommune har utarbeida ein kommunedelplan for

småvasskraftverk. I høyringsskrivet drøfter dei utfordringa med å lage ein plan, der det endelege

avgjerdsnivået ligg utanfor kommunen sine rammer. Ein eigen kommunedelplan for småkraftverk må såleis

ha meirverdi i høve til lokal kunnskap og prioriteringar. Vidare skisserer dei i merknaden sin nokre tema som

bør drøftast, desse er oppsummert under.

Vurdering av kraftpotensiale

I høve til vurdering av kraftpotensiale skriv fylkeskommunen at å basere planen på skisseprosjekt for
potensiale for etablering av småkraftverk, kan vere ein vanskeleg balansegang. Dei peiker særleg på at
informasjon på skisseprosjektnivå, kan avvike noko frå ein konkret søknad.
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Om metoden

Hordaland fylkeskommune drøfter utfordringar ved metoden som er brukt i planarbeidet. Det kan vere

utfordrande å overføre ein metodikk som helst er tilpassa det regionale nivået til kommunalt nivå.

Verdiskala

Punkt 5.1.1 i del 1 av planen, i tabelloversynet over vurderingselement peiker
fylkeskommunen på at formuleringa med bruk av ordlyden «er negativt, funn av
kulturminne er negativt» ikkje er heldig bruk av ord i matrisa. Slik kjem ikkje det godt nok
fram at samfunnet verdset desse arealverdiane som noko positivt.

Vidare peikar dei på at det er nokre feil med omsyn til referansar i tabellane.

Verdikonflikt og fargeskala

Her ynskjer fylkeskommunen at det vert presentert eit samla resultat av planarbeidet i ein
eigen tabell.

Kommunale retningsliner

I konsesjonssøknad er ein meir detaljert med omsyn til avbøtande tiltak og slik peiker dei
på at det kan vere problematisk at kommunen i planen opnar for kommunale retningsliner
for behandling av søknader. Dei kommunale retningslinene kan vere for rigide i høve til
konsesjonssøknader. Fylkeskommunen ynskjer ei grundigare drøfting på kvifor
kommunen vil ha retningsliner innanfor fargesonene.

Medverknad

I vedtaket skriv fylkeskommunen at med få involverte, kan grad av medverknad vere eit sårbart punkt i høve

til brei forståing av kva som fører til at eit område får den fargeskalaen det er sett opp med.

Del to av planen «Om delområda»

Fylkeskommunen skriv om del 2 av planen at den inneheld mykje kunnskap, for dei som ynskjer å etablere

småkraftverk og for dei som skal handsame sakene.

Fylkeskommunen hevder det kan oppfattast uklart korleis ein har kome fram til vurderinga i verdimatrisa i

dei ulike delområde i del to av planen.

2.2 Samnanger kommune si vurdering

Korleis skal planen nyttast

Målet med planarbeidet er at Samnanger kommune skal få eit betre oversyn og styrke grunnlaget for

handsaming av saker.

Kommunedelplan for små vasskraftverk skal ikkje erstatte ordinær søknadshandsaming av einskildprosjekt,

men styrkje grunnlaget for ei heilskapleg vurdering av utbyggingssøknader for små vasskraftverk.

Fylkesdelplan for små vasskraftverk er brukt som ei rettesnor i planarbeidet, men den har ei heller generell

vurdering av potensiale i Samnanger.

Målet med å lage planen var ikkje ei endring i prosedyre for handsaming av søknadane. Handsaming av

søknader vert gjort som før på alle nivå. Dette plandokumentet er eit verkemiddel i arbeidet med å handsame

søknader.
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Det er utfordrande å lage ein plan der det endelege avgjerdnivået ligg utanfor kommunen sine rammer. Dette

er og problematisert i plandokumentet punkt 1.3 Korleis skal planen nyttast? I planen tek ein ikkje stilling til

konkrete utbyggingsprosjekt, og som før må ein søkje om konsesjon, eventuelt fritak for konsesjon og

deretter løyve etter plan- og bygningslova som byggesak for dei ulike prosjekta.

Vurdering av kraftpotensiale

Problemstillinga i høve til kartlegging av potensiale er kommunen er kjend med og har drøfta også i
plandokumentet. Ved utarbeiding av ein slik type plan, bør ein ha fakta å halde seg til i høve
vasskraftutbygging. Skissa over potensiale i dei ulike områda er ein del av fakta og kunnskapsgrunnlaget til
planen. Planen er såleis i hovudsak ikkje basert på kva som er potensiale for kraftutbygging, den er ei
oversiktsanalyse over miljøverdiar i dei ulike delområda, knytt til vassdraga som fysisk renn gjennom
området

Kartlegging av potensiale for småkraftverk bygger på NVE si ressurskartlegging.
I planen er dei elvene som er vurdert til å ha potensiale i dei ulike delområda analysert med omsyn til
nedbørsfelt, produksjon, kostnad og ein kort omtale av prosjektet. Denne metodikken vert brukt når ein
potensiell utbyggjer, privat eller grunneigar vurderer å byggje ut ei elv. Utbyggjar gjer ei skrivebordstudie
for å sjå om dette prosjektet i det heile vil lønne seg, før ein går inn med meir detaljstudiar. I ein
oversiktsplan som dette vil ein ikkje kunne gå på detaljnivå.

Vidare vil det i ein konsesjonssøknad og fase to, verte gjort ei vurdering av prosjektet knytt opp mot tema
som natur og miljø. Slik vil ein vurdere prosjektjusteringar /ulike utbyggingsalternativ for å redusere / unngå
konflikt i eit eller fleire fagtema. Eksempelvis er det ofte mulig å justere prosjekta slik at konflikt med
kulturminner kan unngåast eller reduserast. Det vert og gjort vurderingar i høve landskapstilpassing av
vassdragsinngrepet og plassering av anlegg.

Om metoden

I Kap 5.1 Metoden, er det gjort grundige drøftingar. Olje og energidepartement (OED) har utforma

retningsliner «Retningsliner for småkraftverk-til bruk for utarbeiding av regionale planar og i NVE sin

konsesjonsbehandling». Retningslinjene i dette dokumentet gjev råd for korleis regionale planmyndigheter

(fylkeskommunar) kan utarbeide regionale planar (fylkesdelplanar) for små vasskraftverk. Desse er nytta

som utgangspunkt for planarbeidet.

«Med utgangspunkt i NVE ressurskartlegging for små kraftverk, kan man lokalisere de
områdene i fylkene som er under størst utbyggingspress og hvor behovet for planlegging
normalt vil være størst. Deretter kan disse områdene verdivurderes ut i fra konflikttemaene.»

Det er ikkje så mange kommunar som har utarbeida eigne planar for kartlegging potensial av småkraftverk,

difor bruker ein metoden for regionale planar og tilpassar den på lokalt nivå.

Rettleiaren peikar på fleire forhold som kan vere problematiske i samband med etablering av småkraftverk,

desse vert vurdert i høve planarbeidet, som at verdivurderinga er grov og kan endrast ved meir detaljerte

undersøkingar. Påverknaden av kraftutbygging på dei ulike tema er kan vere vanskeleg, når detaljane rundt

prosjekta ikkje er kjende.

I høve til metodikken, så er det i analysen brukt både kjent kunnskap lokalt og regionalt.
Særleg er det god kunnskap om kulturminner lokalt, vi har brukt kulturminnevernplan som
kunnskapsgrunnlag. Det er naturleg at det og blir høg verdi på enkelte kulturminneobjekt
ut frå den lokale vurderinga. Det er gjort på same måte på vurderinga på tabellen over
friluftsliv. Lokal kunnskap, lokale kart og områder som er brukt i friluftslivsamanheng har
naturleg nok vore ein del av den lokale vurderinga. Dette peiker tilbake på ein
kommunalplan må ha meirverdi for den lokale bruken i høve til regionale planer med same
tema.
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I oversynet over vurderingselement peiker fylkeskommunen på at formuleringa er negativt ikkje er heldig

bruk av ord i matrisa. I dette planframlegget har vi omformulert tabellen og teke ut formuleringa er negativt.

Feil i tabellar er retta opp og referanse til rapporter og liknande.

Metodikken er sett saman av to deler, ein tabell med tredelt verdivurdering, sjå døme under

Tema og kjelde Stor verdi Middels verdi Noko verdi
-Fjordlandskap NIJOS

Verdivurdering av landskap
i Hordaland fylke(rapport
07-2011)utført av Aurland
naturverkstad

-Fjordlandskap av regional,
Nasjonal eller internasjonal
betyding. A-område, B-
område, som ein del av eit
større A område og med
stor regional verdi.

-Fjordlandskap som står
fram som urørte og intakte

-Fjordlandskap av lokal
betyding. B -områda, typiske
landskap i regionen Her
kjem Samnangerfjorden inn.

-Fjordlandskap
med mindre
betyding sterkt
påverka av
tidlegare inngrep.

Som resultat av den femdelte verdimatrisa er ei samanstilling over alle tema som er vurdert i verdimatrisa.

Det er brukt ei verdimatrise der rangeringa er basert på at kvart prosjekt har fått inntil 1-5 poeng per. tema

avhengig av konfliktgraden knytt til det einskilde tema. Summen (6-30 poeng) gjev eit generelt bilete av

konfliktgraden av prosjekta i delområde. 1 - 2 poeng er låg konflikt, 3 - 4 middels og 5 høg ( nasjonal

verdfulle tema registrert). Den høgaste summen eit delområde kan få, er 30 poeng. Prosjekta er gruppert i

tre grupper; grøn, gul og raud, etter den samla konfliktgraden. Dersom eit prosjekt får to skår med poengsum

5 i ei vurdering, vert området sett i raudt.

Dette vert i revidert framlegg til plan ytterlegare utdjupa i metodekapitelet på side 21.

Kommunale retningsliner

Både kommunen og fylkeskommunen sitt utgangspunkt er at alle saker som gjeld kraftutbygging skal sendast til

NVE, som melding om å vurdere konsesjonsplikta etter vassressurslova eller som konsesjonssøknad.

Avhengig av om tiltaket krev konsesjon eller ikkje er det ulike instansar som har mynde til å gje løyve.

Når kommunen har vedteke å utarbeide ein kommunedelplan for småkraftverk, bør den og kunne nyttast som eit

konkret verktøy i sakshandsaminga i kommunen. I dette plandokumentet er det gjort ei vurdering på kjent kunnskap

knytt opp mot vassdraga i planområde i høve til dei tema som er vist i metodekapitelet. Det er dei same tema som vert

vurdert av NVE si ordinære konsesjonshandsaming.

Det er og grundig drøfta i plandokumentet at ein konkret søknad vil ta i seg ulike sider ved det inngrepet som vert gjort.

Men vi ser det slik at når eit område i plandokumentet ligg i grønsone, så er det i utgangspunktet ikkje eit høgt

konfliktnivå. Den kjente kunnskapen i området tilseier at det ikkje at det vil vere konfliktfylt å byggje ut. Samnanger

kommune vil gjennom dei kommunale planretningslinene rå til ulike måtar å handsame søknaden på, avgjerda ligg på

regionalt og statleg nivå. Kommunen er høyrings og uttalepart. Det er dei fylkespolitiske retningslinene som vert lagt

til grunn når fylkeskommunen handsamar sakene.

Vi meiner at fylkeskommunen kan ha nytte av dokumentet til Samnanger kommune i si saksutgreiing, då ein på

regionalt nivå ikkje alltid har kjennskap til den same lokalkunnskapen. Slik vi ser det er ikkje det ein konflikt her. Det er

verktøy på ulike nivå, det lokale og regionale.

Medverknad

Fylkeskommunen skriv at graden av medverknad kan vere eit svakt punkt i planen. Då den endelege

avgjersla om ein skal få løyve til å bygge kraftverk ligg hos NVE, kan ein drøfte graden av involvering i

denne type planarbeid. I konkrete saker om småkraftutbygging er det opne informasjonsmøter om kvart

prosjekt. Planen har vore annonsert, politisk styringsgruppe har vore involvert, det har vore to møter i

planutvalet. Eitt møte der tema var metodedrøfting.
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3. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet peiker på at regulering av elver og vassdrag ikkje må få negative konsekvensar for

maritimt liv i tilstøytande fjordområdet. Dei skriv at dette ikkje er vurdert i konsekvensutgreiinga, og føreset

at dette vert gjort i samband med søknad om konkrete tiltak. Dei peiker og at det er viktig at ikkje

småkraftverk ikkje påverkar vasstilførsel og drift ved anlegg som driv produksjon av anlegg som driv

settefisk og yngel.

3.3 Samnanger kommune

Dette er ein kommunal oversiktsplan der konsekvensar i maritimt liv i fjordområdet ikkje var ein del av

vurderingskriterie. Dette vert vurdert i kvar enkelt om søknad om konsesjon av småkraftverk dersom det er

eit relevant tema.

Samnanger vurderer også den kva grad eit småkraftverk påverkar oppdrettsnæringa i kvar enkelt sak.

4. Samnanger næringsforum

Næringsforumet viser til at bruk av vassressursane har lange tradisjonar i Samnanger og bidrege positivt til

næringsutvikling og buseting i kommunen. Næringsforum peiker på at det er eit godt grep med retningsliner.

I høve til retningslinene dei ynskjer dei at tiltak i pkt. 7.3.1 må og omfatta røyrledingar frå inntaksdam til

kraftstasjon.

Næringsforumet meiner og at delområda 9 og 12 og bør vurderast i planen.

Delområde 12 er verna vassdrag, men her peiker dei på at kommunen burde uansett ha vurdert området, då

det er søkt om utbygging i eit sidevassdrag.

Ved ei utbygging av Sandeelva bør ein vurdere om dette vil ha konsekvensar for det regulerte

industriområdet for nedre og øvre Rolsvåg.

Styret i næringsforumet har drøfta innhaldet i del 2 av planen. Dei skriv at det er gjort eit omfattande og godt

arbeid i vurderinga av dei aktuelle delområda, og meiner at dette dokumentet gjev ei god rettesnor for

utbyggjarar av småkraftverk i Samnanger. Dei peiker på at det er nokre feil i høve stadnamn og desse må

rettast opp.

Ved ei eventuell prioritering av konsesjonssøknader frå fleire aktørar, meiner forumet at grunneigarar som

driv aktivt jordbruk bør få høgt prioritet.

Dei ynskjer og at eit avsnitt som omtaler ordninga med Grøne sertifikat kunne vore med i plandokumentet.

4.4 Samnanger kommune si vurdering

I høve retningsliner til behandling av planer vert gul sone punkt 7.3.1 Generelle tiltak endra slik:

«Anlegget, inkludert anleggsarbeidet og røyrledningar frå inntaksdam til kraftstasjon skal
ikkje komme i kontakt med verdifulle, registrerte naturtypar av regional eller nasjonal
verdi.»

I høve til punktet om Grøne sertifikat vil ein i revidert framlegg til plan ha med eit avsnitt om dette. No er

ordninga vidareført, men i den tidsperioden ein arbeida med planen var det uklart om ordninga skulle

vidareførast.

5. Forum for natur og friluftsliv i Hordaland

FNF er eit samarbeidsnettverk mellom natur og friluftsorganisasjonar i Hordaland.

FNF - Hordaland er positive til at kommunen har utarbeida ein kommunedelplan for småkraftverk.
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Dei har ei rekkje innspel til planen;

Innspel til det metodiske arbeidet, FNF peiker på at det ville vere meir høveleg å nytte dagens metodikk i

konsekvensutgreiinga i høve til tema Natur og friluftsverdiar. Dei viser til ei rekkje rapporter i høve til

retningsliner for søknader om bygging av småkraftverk.

Innspel til regelverk og tilhøve til andre planar og nasjonale retningsliner; FNF peiker på at det burde her

vore vist til Klima - og energiplan for Hordaland 2014-2030.

Dei har vidare ein del merknader som går på formuleringar i høve til Vassdirektivet. Dei har og merknader i

høve til avsnitt 2.1.4. Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Dei ynskjer at dette avsnittet vert

utdjupa på nokre punkt.

Nve si kartlegging av potensiale; FNF meiner det er problematisk at kartlegging av kraftpotensiale til

kommunen byggjer på ei vurdering av kraftpotensiale frå 2004.

FNF - har peiker på at det bør gå fram i planen kva kjelde og årsomfang som dannar grunnlag for

presentasjon av inngrepsfrieområder i Norge. Vidare har dei ein del generelle merknader til korleis

Samnanger bør forvalte naturverdiane i høve til inngrepsfrieområder.

FNF har og innspel til den konkrete kartlegginga av natur og friluftsverdiar.

FNF er kritiske til at alle tilgjengelige rapporter og kjelder ikkje er teke med i kunnskapsgrunnlaget i den

konkrete kartlegginga av planen.

5.5 Samnanger kommune

I høve til det metodiske arbeidet er dette grundig vurdert i planen og metoden er brukt med utgangspunkt i

oversiktsplanlegging ikkje detaljplanlegging. Dette er ein oversiktplan, som bruker mykje av den same

metodikken ved ei overordna konsekvensutgreiing som på arealplannivå. Slik vi oppfattar FNF er

metodikken som FNF meiner skal bli brukt, meir eigna til utgreiingar som kjem inn i fase to, ved ein konkret

handsaming av søknader. Alt no er dette eit svært omfattande plandokument.

Samnanger kommune tek inn i det reviderte framlegg til plan, inn nokre presiseringar FNF har i høve til

regelverk, tilhøve til planer og nasjonale retningsliner.

NVE kartlegging av småkraftpotensiale er gjort med utgangpunkt i NVE si kartlegging frå 2004. Fakta i

høve til vassressursar endra seg ikkje så fort. Desse er også overført til dagens situasjon i arbeidet med

kartlegging av potensiale.

INON –Statistikk: Kva kjelde og årsomfang som dannar grunnlag for presentasjon av inngrepsfrieområder i

Norge vert teke inn i revidert planframlegg.

Dei andre merknadane til korleis Samnanger kommune vil avvege bruk og vern av naturområder meiner vi

høyrer heime i ein overordna politisk diskusjon i kommunen.

Samnanger kommune har nytta Miljødirektoratet sin naturbase som kunnskapsgrunnlag til planen.

Det er og brukt rapport Naturtypar i Samnanger”, MVA-rapport 1/2008- og kart over raudlisteartar.

Vidare er det i kunnskapsgrunnlaget til planen brukt informasjon frå ulike rapporter som er

utarbeida i høve til søknader og vurderingar om utbygging av små vasskraftverk.

FNF peiker særleg på at ein rapport frå sjøaurevassdrag i kommunen (1997) ikkje er brukt. Resultat frå

denne rapporten vil verte teke med i revidert planframlegg.

6. BKK NETT AS
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BKK er positive til at kommunen tek ei aktiv rolle i handsaminga av kraftutbygging.

BKK viser til at det ikkje er ledig nettkapasitet i det overliggjande nettet i området. BKK har starta

prosjekteringsarbeidet for tiltak i distribusjonsnettet for å knyte til nye kraftverk,

Når det gjeld nettilknyting må alle som ynskjer å knyte seg til BKK Nett sitt straumnett søkje om det.

Kraftverka må og vere med å betale anleggsbidrag for dei nettiltaka som er nødvendige for å knytte til

kraftverka.

7. Øyvind Røen

Røen her eit innspel på namnebruken i planen, han peiker på at det er mange feil når det gjeld omtale av

ulike lokalitetar i kommunen.

7.7 Samnanger kommune

Dette vil bli arbeidd med i tida mellom naturutvalshandsaminga og kommunestyrehandsaminga.

Oppsummert

Planform og innhald

Merknadane handlar mykje om forståing av kva plantype dette er. Dette er ein retningsgjevande

oversiktsplan for kommunen si sakshandsaming av utbyggingsplanar i vassdraget, og ikkje ein verneplan

som bandlegg areal. Kommunedelplan for små vasskraftverk skal ikkje erstatte ordinær søknadshandsaming

av einskildprosjekt, men styrkje grunnlaget for ei heilskapleg vurdering av utbyggingssøknader for små

vasskraftverk.

Drøftinga rundt kartlegginga av potensiale for vasskraftutbygging har same karakter som dei overordna
drøftingane rundt kva formål planen skal ha. Det som er realitet er at ved utarbeiding av ein slik type plan,
bør ein ha fakta å halde seg til i høve potensial for vasskraftutbygging. Skissa over potensiale i dei ulike
områda er såleis ein del av fakta og kunnskapsgrunnlaget til planen.
Planen er vidare ikkje basert på kva som er potensiale for kraftutbygging, den er ei analyse
gjort i dei ulike delområda knytt til vassdraga som fysisk renn gjennom området.

Det vert teke eit avsnitt om Grøne sertifikat inn i dokumentet.

Fylkeskommunen ynskjer ei grundigare drøfting på kvifor kommunen vil ha retningsliner innanfor

fargesonene. Samnanger kommune ynskjer å bruke denne planen som ei rettesnor i arbeidet med

handsaming av søknader og skal plane ha ei meirverdi vil kommunale retningsliner vere med å gjere

sakhandsaminga på kommunalt nivå enklare.

Rettingar i høve faktagrunnlag i planen

Stadnamn og referansar vert retta opp, der det er meir utfyllande informasjon som rapporten om

sjøaurevassdrag i kommunen (1997) Resultat frå denne rapporten vil verte teke med i revidert planframlegg.

Metodekapittelet vert litt utdjupa

Retningsliner til behandling av småkraft eit punkt vert utdjupa; Gul sone punkt 7.3.1 Generelle tiltak

Anlegget, inkludert anleggsarbeidet og røyrledingar frå inntaksdam til kraftstasjon skal
ikkje komme i kontakt med verdifulle, registrerte naturtypar av regional eller nasjonal
verdi.

5.1.1. Tabell med oversikt over vurderingstema. Her er ordlyden i tabellen endra «er negativt» er teke ut
metodedelen er litt meir utdjupa.
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Nye opplysningar i saka:
Det er no gjennomført korrektur av språket i plandokumenta, og det er gjort ein gjennomgang av
stadnamnbruken ved hjelp av kart og UiB si teneste Hordanamn (hordanamn.uib.no). Dei nye
dokumenta er dagsett 12. april 2015, og denne datoen må innarbeidast i kommunestyret sitt vedtak.
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Vedlegga : Småkraftplan Samnanger del 1 og  del 2 ligg i eiga fil. 
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Samnanger kommune 

v/sakshandsamar Ragnhild Lønningdal 
Tyssevegen 217 
5650 TYSSE                                                               Bergen, 5.9.2014 
 

 
HØYRINGSUTTALE: 
OFFENTLEG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR SMÅ VASSKRAFTVERK – 

SAMNANGER KOMMUNE 

 
Vi syner til e-post datert 4.7.2014 vedr. offentleg ettersyn av kommunedelplan for små 
vasskraftverk i Samnanger kommune med høyringsfrist 1. september, kvar vi har fått 
utsatt frist til 5. september. 

 

FNF Hordaland er eit samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonar i 

Hordaland. Formålet er å styrke organisasjonanes arbeid med å ivareta natur- og 

friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Hordaland fylke. Følgjande organisasjonar har slutta 

seg til FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland, 

Noregs Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Hordaland 

Fylkeskystlag, Norsk Botanisk Foreining Vestlandsavdelingen og Syklistenes 

Landsforeining Bergen og omegn. Organisasjonane i FNF Hordaland representerar totalt 

over 36.000 medlemskap. 
 
Innspel til Samnanger kommune småkraftplan 

Vi viser til at Samnanger kommune har lagt ut utkast til kommunedelplan for små 

vasskraftverk til offentleg høyring. Vi syner til avtale om utsatt frist til 5.9.2014 på å 

levera høyringsinnspel i saka.  

 

Vi vil takka for høve til å koma med innspel til kommunedelplanen. FNF Hordaland er 

svært positiv til Samnanger kommune sitt initiativ til å utvikle ein kommunedelplan for 

små vasskraftverk. I innleiinga til planutkastet vert det skrive: ”Kommunen ser no eit 

behov for å setja lys på status og verdiar i vassdraga for å sikra at utviklinga skjer i 

område med minst konflikt, og for å kunne peika på område som kan byggjast ut under 

særskilte vilkår. Gjennom ei heilskapleg og balansert forvaltning av vasskraftressursane 

vil kommunen sikra naturmangfald, friluftsliv, kulturmiljø og andre verdiar” (jf. del 1, s. 4 

av 41). Planen vil kunne verta eit viktig verktøy å bruke i vurderinga av kvar 

småkraftverk kan byggjast i kommunen, og kvar konfliktgraden i form av natur- og 

friluftslivsverdiar er størst. Det er på lokalt nivå at ein har høve til å gå i detalj og 

synleggjera avvegigane mellom bruk og vern. Fylkesdelplanen for små vasskraftverk for 

Hordaland 2009 – 2021 set overordna mål. Ein kommunedelplan kan utfylla det generelle 

biletet som vert satt fram i fylkesdelplanen med eit lokalt og godt dokumentert 

kunnskapsgrunnlag. Den tematiske kommunedelplanen for små vasskraftverk bør difor 

også synleggjera korleis den regionale planen ”legges til grunn”.  

 

I forordet til ”Retningslinjer for små vannkraftverk – til bruk for utarbeidelse av regionale 

planer og i NVE’s konsesjonsbehandling” (2007) vert det skrive: ”I Soria Moria 

erklæringen står det at Regjeringen vil at «fylkeskommunene, i samarbeid med berørte 

fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av småkraftverk, som sikrer at 

ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt»”. I plan- og 

bygningslova før 2009 ”reguleres arealspørsmål knyttet til energianlegg både av planer 

etter plan- og bygningsloven og etter konsesjonssystemet i energi- og 

vannressurslovgivningen” (jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008)). Med omsyn til samordning og 

til ei effektiv sakshandsaming, vart det føreslått å unnta handsaminga av ”energianlegg” 
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frå plan- og bygningslova. Utkastet til kommunedelplan for små vasskraftverk i 

Samnanger kommune er ein tematisk plan, og vil ikkje vera rettsleg bindande for 

borgarane. Likevel vil det vera ein tematisk plan som skal leggjast til grunn når 

kommunen uttaler seg i energispørsmål etter td. vassressurslova. Imidlertid kan 

Samnanger kommune i arbeidet med kommuneplanens arealdel gje uttrykk for 

avvegingar i tematisk plan ved å gje uttrykk for overordna arealavklaring gjennom bruk 

av arealkategoriar for viktige natur- og friluftslivverdiar – td. eksplisitte LNF-soner med 

bestemmelsar om natur- og friluftslivverdiane som kommunen ønsker å ivareta, 

arealavsetjing etter plbl. § 11-7, td. ved bruk av arealkategori LNFRb (LNFR-areal for 

spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv.) og ved å vise eksplisitt om det er 

areal langs vassdrag som krev eit særskilt vern eller kor ein ønsker å laga ei buffersone 

med omsyn til å ivareta kvaliteten til vassdragsnaturen (Bruk og vern av sjø og vassdrag 

med tilhørende strandsone). Myndigheitene har som målsetjing at alle landets kommunar 

skal kartleggje og verdisetje sine friluftslivområder innan 2018. Det er satt av midlar til 

dette arbeidet gjennom Statsbudsjettet, og kommunen kan i samråd med Hordaland 

fylkeskommune løyse ut midlar til slik kartlegging1. Eit godt kunnskapsgrunnlag for både 

naturmangfald, landskap og friluftslivområder som lokal befolkinga nyttar er difor viktig 

for den kommunale arealplanlegginga og for å kunne vurdere bruken av omsynssoner, jf. 

plbl. § 11-8.   

 

I tillegg til regional plan for små vasskraftverk i Hordaland 2009 – 2021, vil 

energimyndigheitene i si konsesjonshandsaming måtte ta omsyn til Samnanger 

kommune sin arealplan og reguleringsplanar som er relevante i energispørsmål. Når 

kommunen difor først har bestemt seg for å laga ein kommunedelplan for små 

vasskraftverk, er det svært viktig med gode overordna avklaringar i tråd med både 

nasjonale retningslinjer, regionale planar og kommunen sine eigne ønsker for 

arealutvikling – dersom dette er tenkt som eit kunnskapsgrunnlag for framtidig rullering 

av kommunal arealplan, slik det vert signalisert på s. 10 i utkastet til kommunedelplan 

for små vasskraftverk.  

 

Vi ønsker å vera ein konstruktiv aktør og bidra til dette arbeidet i kommunal 

plansamanhang, og særleg fremja natur- og friluftslivinteressene. 

 

Innspel til det metodiske grunnlaget 

Metodikken som er nytta i kommunedelplanen er bærebjelken i arbeidet og er 

premissleverandøren for drøftinga, avveging, retningslinjer og konklusjonar som 

planarbeidet vil tufta seg på. Det er difor avgjerande og svært viktig at det er eit solid 

metodisk utgangspunkt som vert nytta, slik at ein kan utvikla ein god kommunedelplan 

som kan nyttast i praksis. Metoden som er lagt til grunn i planarbeidet er skildra i avsnitt 

5 (del 1, side 21 av 41). På s. 21 i utkast til kommunedelplan går det fram at 

vurderingskategoriane baserer seg på retningsliner utforma av Olje- og 

energidepartementet (OED) i 2007 – ”Retningsliner for småkraftverk – til bruk for 

utarbeiding av regionale planar og i NVE sin konsesjonsbehandling”. Retningslinjene 

(2007) inneheldt følgjande kategoriar (sjå kap. 5 i nemnde retningsliner, s. 10): 

 

a) Landskap (herunder verdifulle landskapselementer, sårbare høgfjellsområder og 

fjordlandskap) 

b) Biologisk mangfold 

c) Inngrepsfrie naturområder (INON)  

d) Fisk og fiske  

e) Kulturminner og kulturmiljø  

f) Friluftsliv  

                                                           
1
 Sjå rettleiar frå Miljødirektoratet (2014) for kommunal kartlegging og verdisetting av friluftslivområder (M98-2013): 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf 
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og i tilegg: 

g) Reiseliv ”hvor landskapet eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen” 

e) Reindrift 

 

Vi meiner det vil vere meir høveleg å nytte dagens metodikk i konsekvensutgreiingar ift. 

Natur- og friluftsverdiar, jf. ”Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved 

bygging av småkraftverk (1-10 MW) – revidert utgave” av Auen Korbøl, Dag Kjellevold og 

Odd-Kristian Selboe, Rapport nr. 3/2009),2 søknadsmal for små vasskraftverk 

(NVE/2013),3 s. 11 i dokument 3:5 (2013-2014) ”Riksrevisjonens undersøkelse av 

effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi” og kommentarar gjeldande 

punkt som er utdaterte i retningslinja frå 2007.4 Vi vil her påpeike at nye retningslinjer 

for utgreiingskrav i samband med små vasskraftverk mellom anna også femner om 

mellom anna a) hydrologiske forhold, b) grunnvatn (status for kartlegging av 

grunnvatnressursar i området/ kommunen), c) Ras, flom og erosjon (er det til dømes 

gjennomført kommunal ROS-analyse), d) raudliste artar, e) eksisterer det utvalde 

naturtypar eller raudliste naturtypar i kommunen5, f) jord- og skogressursar, g) 

ferskvassressursar (td. kor mykje urørt vassdragsnatur er igjen i Samnanger kommune – 

kor mange elver er urørte av inngrep i Samnanger kommune?), h) brukarinteresser 

(friluftsliv, inkludert jakt og fiske, og anna ferdsel i området). Reiseliv og turisme vert 

også handsama under dette utgreiingspunktet) og i) samla vurdering (kravet til vurdering 

av sumverknader etter naturmangfaldlova § 10).   

 

Innspel gjeldande regelverk, forholdet til andre planar og nasjonale 

retningslinjer 

I del 1 er det føretatt ein gjennomgang av relevante planar og regelverk i samband med 

små vasskraftverk. Vi har nokre innspel til kapittel 2 ”Sakshandsaming og rettar”: 

 

a) Under avsnitt ”1.6.1 Tilhøve til andre planar” er det også råd å ta med ”Klima- og 

energiplan for Hordaland 2014 – 2030”6. Viktige prinsipp, retningslinjer og strategiar for 

fornybar utvikling i fylket er nedfelt i denne regionale planen. Samnanger kommune bør 

vurder å ta med ”Utkast til vassforvaltingsplan vassregion Hordaland”. 

Vassforvaltningsplanen for vassregion Hordaland inneheldt viktig informasjon om 

miljøstatusen til vassressursane i fylket, og vil vera ein viktig forvaltingsplan når den vert 

endeleg vedtatt og godkjent av ”Kongen i statsråd” i 2015.   

 

b) Gjeldande avsnitt ”2.1.2 Vassdirektivet”. Det vil vera meir korrekt å skrive at 

vassrammedirektivet 2000/60/EF er gjennomført i norsk rett i 2007 som ”Forskrift om 

rammer for vannforvaltningen”. Tittelen på avsnittet bør i staden vera vassforskrifta. 

Samnanger kommune er ein del av vassregion Hordaland, jf. Vassforskrifta, vedlegg I. 

Vassregionmyndigheit er Hordaland fylkeskommune. I utkastet står det at Samnanger 

kommune er med i vassregion Vest, men det korrekte er at Samnanger kommune er ein 

del av vassområde vest, som er éin av fem vassområde i vassregion Hordaland. Dette 

avsnittet bør også visa til tidsfristane for miljømål og vassressursar etter vassforskrifta. 

                                                           
2
 Jf. Rapport nr. 3/2009 (NVE): http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202009/Veileder%202009/veileder3-

09.pdf 
3
 Jf. Søknadsmal (nynorsk utgåve, NVE/2013): 

http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Vannkraft/Smaakraft/Praktisk%20veiledning/S%C3%B8knadsmal_nyno_2013.pdf 
4
 Jf. Dokument 3:5 (2013-2014): https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2013-2014/3_5.pdf 

5
 Jf. naturmangfaldlova § 4 og ”Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven”. I Noreg er førebels slåttemark, 

slåttemyr, kalksjøer, kalklindesk og hule eiker, jf. § 3 i nemnde forskrift. Raudliste for naturtyper (2011): 
http://www.artsdatabanken.no/File/686/Norsk%20r%C3%B8dliste%20for%20naturtyper%202011 
6
 Sjå ”Klima- og energiplan for Hordaland 2014-2030”: http://www.hfk.no/Hordaland-fylkeskommune/Regional-

utvikling/klima/Klima--og-miljonytt/Endeleg-versjon-av-Klimaplan-for-Hordaland-2010-2020/ 
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Behov for deponi, trasé for vegar i samband med småkraftanlegg og røyrgater vil også 

kunne falla inn under anna lovverk. Eit avsnitt 2.1.5 bør leggjast til kommunedelplanen, 

slik at også omsynet til forureiningslova vert tatt med. Eit avsnitt 2.1.6 i høve jordlova og 

eit avsnitt 2.1.7 i høve lov om skogbruk.  

 

c) Vi har også nokre innspel gjeldande avsnitt ”2.1.4 Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling”. 

 

Under dette avsnittet kan ein nemna plbl. § 1-3, 2. avsnitt, som unntek frå lova «anlegg 

for overføring eller omforming av elektrisk energi», sjå energilova § 3-1 tredje avsnitt, og 

at her gjeld. Det er difor heller ikkje noko plikt til å utarbeide reguleringsplan for anlegg 

for produksjon av elektrisk energi etter energiloven, vassressursloven eller 

vassdragsreguleringsloven. Kommuneplanens arealdel og reguleringsplanar vil vera 

relevante omsyn. Det er difor svært viktig at kommunen gjennomfører ei overordna 

arealavklaring slik at ein føretar ei tilstrekkeleg og god avveging mellom bruk og vern av 

kommunens areal.  

 

Kap. 2 og kap. 14 i plan- og bygningslova. Viktig her er bestemminga om kart og 

stadfesta informasjon, plbl. § 2-1 og at kommunen skal ha eit planregister, plbl. § 2-2.  

Departementet har tatt til orde for at kommuneplanens arealdel bør nyttast aktivt i høve 

energiplanlegging (jf. temarettleiar om energitiltak og plan- og bygningslova, Klima- og 

miljødepartementet (2009)).  

 

Det er viktig at kommunen også tek med at i høve energitiltak har kommunen sjølv 

motsegnsrett i samband med planframlegg, jf. energilova § 2-1, 

vassdragsreguleringslova § 6 nr. 1 og vassressurslova § 24. Vidare bør forholdet mellom 

plan- og bygningslova og lover som energilova, vassressurslova og 

vassdragsreguleringslova nemnast. Viktig her er at konsesjon etter desse lovene i 

enkeltsakshandsaming kan gjevast verknad som statleg plan, jf. plbl. § 6-4.  

 

d) Det går fram av utkastet til kommunedelplan for småkraft at det under sak 083/12 

vart vedtatt: ”Utgreiingane som har med verna vassdrag å gjera vert teke ut av 

planprogrammet og planarbeidet”, og dette gjeld for Eikesdalsvassdraget. I utkastet vert 

det vist til at det er gjort fellesutgreiingar saman med Granvin kommune i høve 

vassdraget. Likevel er det føremålstenleg at tydinga av ”Forskrift om rikspolitiske 

retningslinjer for verna vassdrag” og reglane om handsaming av småkraftverk i verna 

vassdrag etter vassressurslova bør gå fram i kapittel 2 i kommunedelplanen. 

 

e) Planen bør også innehalda eit avsnitt som gjer greie for nasjonale miljømål som vil ha 

verknad for vasskraftutbygging, jf. Prop. 1 S (2013-2014) ”Proposisjon til Stortinget”, og 

omsyn som kommunane mellom anna skal ivareta gjennom kommunal arealplanlegging.  

 

f) I kommunedelplanen for små vasskraftverk Samnanger kommune vert det vist til NVE 

si kostnadsutrekning for vassressurspotensialet for små vasskraftverk (2004). Rapporten 

er ti år gamal. I rapporten er det teke høgde for kostnader ved linjetilknyting til næraste 

kraftlinje uavhengig av spenningsnivå og kapasitet. I følgje regional kraftsystemutgreiing 

ligg Samnanger i ei ”raud sone”, som tyder at det per i dag ikkje er tilstrekkeleg 

nettkapasitet for utbygging av små vasskraftverk. 

 

NVEs kartlegging av småkraftpotensial 2004 

Samnanger kommune er ein kraftkommune. I 2012 var total kraftproduksjon på 460,9 

GWh. I Samnanger kommune var det elektriske forbruket på 31,2 GWh, og som 

resulterer i eit kraftoverskot på 429,7 GWh i 2012.7 Ingeniør O.W. Fasting var mellom 

                                                           
7
 BKK (2013). ”Samnanger kommune – energiutredning”, s. 10. URL: 
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anna med på å sikra rettar til øvre del av Samnangervassdraget allereie i 1899. I BKK si 

lokale energiutgreiing for Samnanger kommune vert det påpeikt følgjande: 

Produksjon MW GWh 

NVE-potensiale  23,7* ~105 

Ferdig utbygde 

kraftverk 7,6 40,3 

Konsesjonsgitte 

kraftverk 2,5 7,5 

Teoretisk 

restpotensiale   57,2 

* 23,7 MW total installert effekt var utgangspunktet for NVE sitt estimat i 2004. Resten 

av tala er henta frå BKK si analyse i lokal energiutgreiing for Samnanger kommune 

(2013).  

 

I NVE si kartlegging av småkraftpotensialet i Samnanger kommune vart det estimert at 

det var mogleg med 24 småkraftanlegg med til saman eit teoretisk potensiale på 104,6 

GWh.8  

 

I tillegg til desse nemner BKK si lokale energiutgreiing at dei kjenner til 9 kraftverk i 

området. I 2014 var det tre småkraftverk ute til høyring som del av småkraftpakka for 

Kvam, Fusa og Samnanger: Sandelva kraftverk, Dukebotn og Jarlshaug. I tillegg ligg det 

inne ein søknad frå 2011 for Aldalselva kraftverk. Dette kraftverket skulle vurderast i 

samband med BKK Produksjon AS sine planar om utbygging av Aldalselva. Det er no 

kjent at BKK har trukke planane sine om eit nytt Aldal kraftverk. Istandenfor ønsker 

selskapet å utvida og oppgradere Frøland kraftverk9.  

 

INON-statistikk 

Det bør gå fram av kommunedelplanen kva statistiske kjelde og årsomfang som dannar 

grunnlag for presentasjonen av inngrepsfrie naturområder i Norge.  

 

Totalt er areal i Samnanger kommune på 270,91 km2. Samnanger kommune har ingen 

områder som er definert som villmarksprega natur. Imidlertid har kommunen om lag 

INON sone 2 på 63,18 km2 og INON sone 1 på 7,27 km2 basert på data frå 2012 

(Miljødirektoratet). Det bør også vurderast kor mykje fråfall av INON-områder 

Samnanger kommune har hatt historisk, og korleis kommunen på overordna nivå ønsker 

å avvege mellom bruk og vern og korleis ein ønsker å ivareta resterande inngrepsfrie 

naturområder. I ei slik vurdering vil det vera viktig å ta omsyn til landskap, 

naturmangfald, verneverdiar og friluftslivområder i kommunen.   

Eit større INON-område strekkjer seg frå Kvammafjella over mot Samnangerfjella og opp 

i Bergsdalsfjella. Dette område har stor verdi for friluftslivet. INON-sona ved Røyrfjellet, 

Bukkafjellet, Bjørnaknausen og områda nord for Herfangsvatnet i Samnanger kommune 

er ein del av dette området.  

 

Andre områder i Samnanger med inngrepsfri natur: a) områda knytta til Frølandsfjellet, 

som har siste større del av INON-sone 1 i Samnanger. Jarlandsfjellet, Tveitakvitingen og 

Trælen er ein del av det same området i INON-sone 2. b) Området frå Rotveltdalen, 

Sætertjørnet og Midtfjellet. c) Området kring Svinningen, d) Områda knytta til Gullfjellet, 

e) Området mellom Holdhusfjellet og Krånipa. f) Området frå Trollabotnen til Storafjellet.  

                                                                                                                                                                                                            

http://bkk-web.bkk.no/idaweb?dokid=11430722&filename=Samnanger.pdf 
8
 Sjå Torodd Jensen (red.), NVE (2004) ”Beregning av potensial for små kraftverk i Norge – Forutsetninger, metodebeskrivelse 

og resultater”. Rapport nr. 19/ 2004. URL: 
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202004/Rapport%202004/Rapport%2019-04%20nettversjon.pdf 
9
 Jf. nyhendesak publisert av BKK: http://www.bkk.no/om_oss/media/Nyheter_og_pressemeldinger/article43657.ece 
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Lønsemd og småkraftverk 

Det er dei store kraftmagasina som utgjer den sentrale delen av norsk kraftforsyning, og 

til saman utgjer desse utbygde ressursane om lag 85 TWh. I utgreiinga vert det vist til ei 

masteroppgåve ” LOKAL VERDISKAPNING AV SMÅKRAFTVERK” frå 2006 av Otto Hustoft. 

Vi vil visa til at det føreligg nyare studier av lønnsemd og distriktsnytte av småkraftverk. 

Lønsemd og mindre energianlegg vil variere etter marknadsføresetnader, så det vil vera 

føremålstenleg å trekkja inn andre og nyare studiar.  

 

Vi ønsker også å visa til NVE sin kommunikasjon datert 21.01.2013 kor det vert skrive:    

”NVE ønsker å få frem gode småkraftprosjekter som kan bidra til å innfri Norges 

forpliktelser om fornybar energi innen utgangen av 2020. I forbindelse med dette 

oppfordres nå alle søkere om å gå gjennom og vurdere gjennomførbarheten av sine 

prosjekter. Søknader om prosjekter som ikke vurderes som gjennomførbare innen 2020, 

bør trekkes”10. 

 

Innspel til den konkrete kartlegginga av natur- og friluftslivsverdiar i del 2 

Tilgjengelege rapportar og kjelder verkar ikkje å ha blitt teke med i den konkrete 

kartlegginga av ulike delområder i del 2 av planen, jf. databasar som Artsdatabanken og 

Naturbase (dog på referanselista, men verkar ikkje å ha vorte nytta om ein les den 

konkrete informasjonen gjeve i dei ulike delområdene).  

 

Eit anna døme på relevant informasjon som ikkje er teke med i planen; på oppdrag frå 

kommunen undersøkte konsulentselskapet BioVest A/S sjøaurevassdrag i kommunen (i 

1997, det trengs nye undersøkingar, men det gjev ein peikepinn) – Undersøkelser av 

habitat og produksjon av smolt av sjøaure (Salmo trutta L.) i bekker og småelver i 

Samnanger. 5 elver og større bekker vart undersøkt, og alle hadde innslag av sjøaure. 

Dessutan blei det påvist laks i 3 av vassdraga. 1) Aldalselva, 2) Reistadelva, 3) 

Ådlandselva, 4) Nordbøelva og 5) Skjelån. Reistadelva, Aldalselva og Skjelåa hadde òg 

innslag av lakseyngel og rapporten konkluderer med at både Reistadelva og Skjelåa har 

ein bestand av laks. Informasjon frå denne rapporten verkar ikkje ha vorte nytta i 

rapporten, eksemplifisert med eit konkret døme frå delområde 5:  

 

Frå planen:  

5.4.1 Fisk 

”Det er ikkje kjente registreringar på fisk i desse vassdraga”.  

 

Frå rapporten:  

Innanfor delområde 5 ligg Ådlandselva, som rapporten oppgjev til å ha ei anadrom 

strekning på om lag 900 m (kvar fossar utgjer vandringshindre), kvar tilstanden til 

fiskebestanden vart definert som: ”Elva har en meget god bestand av sjøaure med en 

høg tetthet av yngel. Vassdraget er et rent sjøaurevassdrag, lakseyngel ble ikke funnet”.   

  

Ved at sjølve kunnskapsgrunnlaget for dei ulike delområda verkar såpass mangelfull som det gjer, 

så fører det til eit svekkja resultat i forhold til totalvurderinga av natur- og friluftslivsverdiar. 

Underestimeringav desse verdiane, fører til at det undergraver heile poenget med planen, nemleg å 

vise ”kva verdiar som er i dei ulike delane av kommunen som vil verta påverka av større eller 

mindre kraftutbyggingsprosjekt”. Vi meiner planen har behov for ein auke i kunnskapsgrunnlaget 

angåande natur- og friluftslivsverdiar. FNF Hordaland stiller seg til disposisjon i forhold til å bidra 

med kunnskap på desse områda.    

 
Med venleg helsing 

                                                           
10

 Jf. Kommunikasjon frå NVE datert 21.01.2013: 
http://www.nve.no/Global/Dugnad%20for%20gode%20sm%C3%A5kraftprosjekter.pdf?epslanguage=no 
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Lars Einar Torgilstveit 

Fylkeskoordinator 

FNF Hordaland 

 

 

Oddvar Skre       Alv Arne Lyse              Nicolas Rodriguez 

Leiar Naturmangfaldgruppa     Fylkessekretær             Naturvernansvarleg 

Naturvernforbundet Hordaland    NJFF Hordaland     Bergen og Hordaland Turlag 
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Offenteleg ettersyn - kommunedelplan for små vasskraftverk - Samnanger

Vi viser til dykkar e-postar dagsett 04.07. og 18.08.2014, samt kommunedelplan for småvasskraftverk 
i Samnanger lagt ut til offentleg ettersyn.

Vidare småkraftutbygging i Samnanger må i dag skje i tråd med prinsippa i naturmangfaldlova. 
Kommunedelplanen kan mellom anna verta eit nyttig verktøy for å vurdera spørsmålet om samla 
belastning.

Prosjekta er vurderte opp mot andre samfunnsinteresser som natur og miljø, landskap, kulturminne, 
friluftsliv og reiseliv. Olje- og energidepartementet sine retningsliner for handsaming av småkraftsaker 
i regionale planar og i NVE si konsesjonshandsaming er nytta som utgangspunkt for planarbeidet.

Vurdering av dei enkelte tema er sett inn i ei verdimatrise og den samla summen gjev eit bilete av 
konfliktgraden knytt til det einskilde prosjektet. På bakgrunn av dette er prosjekta gruppert i tre 
grupper; høvesvis raud, gul og grøn. 

Metoden som er lagt til grunn er strukturert og oversiktleg. Den tek for seg dei ulike temaa på ein 
dekkjande måte. Vi vil særskild peika på at det er gjort gode vurderingar for verknadar for landskap. 
Ei av utfordringane med vurdering på eit overordna landskapsnivå er at kunnskapsgrunnlaget kan vera 
for lite konkret og detaljert til at ein kan ta stilling til konsekvensane ved eit prosjekt, eller at kunn-
skapsgrunnlaget er utilstrekkeleg. Denne problemstillinga er drøfta i rapporten og det er vist til at meir 
detaljerte undersøkingar kan påverke konfliktgraden. Vi finn òg at fleire av prosjekta må utgreiast 
nærare før ein kan seie noko om den samla konsekvensen for utbygginga. Kommunen sine gode 
vurderingar av dei ulike prosjekta bør vera førande for vidare arbeid med småkraftanlegg i Samnanger.

Det er positivt at kommunen har lagt arbeid i å samanstilla viktige data om vassdraga og slik fått eit 
viktig verktøy til å vurdera utbyggingssaker. Fylkesmannen vil ta stilling til konkrete utbyggings-
søknader i samband med dei enkelte konsesjonsprosessane.

Med helsing

Rune Fjeld Arve Meidell
assisterande fylkesmann            fung. avdelingsdirektør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fråsegn til offentleg ettersyn av Kommunedelplan for små 

vasskraftverk - Samnanger kommune 

Vi syner til brev datert 04.07.2014. Saka gjeld offentleg ettersyn av Kommunedelplan for små 

vasskraftverk. 

 

NVE har ingen merknader til planframlegget. 

 

Med helsing 

 

 

Brigt Samdal 

regionsjef 

Toralf Otnes 

senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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Samnanger Næringsforum  

(Org. No 992 811 870 – Enhetsregisteret) 

 

 

 

Til: Samnanger kommune 

       Tyssevegn 217 

       5650 – Tysse 

                                                        

                                                                                                       Årland, 28.08.2014 

 

 

 

 

Høyringsuttale til  kommunedelplan for småkraftverk i Samnanger kommune. 

         

Bruk av vannressursane til energiproduksjon har lange tradisjonar i Samnanger, og har bidratt 

positivt til næringsutvikling og busetting i kommunen. Også i framtida vil auka bruk av 

fornybare energikjelder ha ein sentral plass i energipolitikken, ikkje minst i lys av dei store 

klimautfordringane ein står ovanfor. Sterk satsing på elektrisitetsproduksjon basert på 

vannkraft har gjort denne kraftressursen til en bærebjelke i den norske energiforsyningen.   

 Med visse forbehold stiller Samnanger Næringsforum seg positiv til vidare utbygging av 

småkraftverk i vår kommune, først fremst grunna lokal verdiskaping og indirekte 

ringvirkningar utbygginga vil føra med seg. 

 

Ved framtidig utbygging av småkraftverk meiner Næringsforumet at det er viktig å følga opp 

dei retningslinjene som er gitt i utkastet til kommunedelplan del 1 – pkt 7.3.1 – 7.3.7 

Tiltaka nevnt i pkt.7.3.1 må også omfatta røyrledningar frå inntaksdam til kraftstasjon.  

Næringsforumet er likevel samd i at i enkelte tilfelle kan avbøtande tiltak redusera negative 

verknader som bygging av eit småkraftverk vil føra med seg. 

 

På side 19 av kommunedelplanen del 1 er det vist ein tabell for 10 planområde der ein listar 

fleire aktuelle prosjekt. Delområde 9 og 12 er her utelatt.  Etter Næringsforumet si meining 

bør også desse områda omtalast i planen då det føreligg søknader om utbygging av 

Jarlandselva  (delområde 12) og Dukabotn kraftverk (delområde 9). Styret i Næringsforumet 

meiner og at Børdalselva (Storelva- delområde 12) bør takast inn i planen dersom det ikkje 

det er spesielle grunnar for at dette delområde er utelate. Næringsforumet er merksam på at 

Eikedalsvassdraget er verna mot utbygging, men at  verninga også bandlegg side-elvane er 

vanskeleg å forstå - sett i lys av utbygginga av trafostasjon og alle straumlinjene som no er 

gjennomført i desse områda.   

 

Når det gjeld Sandelva (delområde 2) børe ein nøye vurdera om utbygging kan ha 

konsekvensar for det regulerte industriområdet for nedre og øvre Rolvsvåg. 

 

Styret i Næringsforumet har også drøfta innhaldet i del 2 av kommunedelplanen.  Etter våre 

meiningar er det gjort eit omfattande og godt arbeid med mykje og nyttig informasjon om dei 

aktuelle delområda.  Styret har ikkje drøfta detaljane i planen som omhandlar landskap og 

naturmangfald, men meiner likevel at dokumentet gjev ei god rettesnor for utbyggjarar av 

småkraftverk i Samnanger. Derimot har ein funne fleire feil når det gjeld bl.a. stadnavn. Dette 

må rettast opp før planen vert godkjent. 
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Ved eventuell prioritering av konsesjonsøknader frå fleire aktørar, meiner forumet at 

grunneigarar som aktivt driv jordbruk bør få høg prioritet.  Jordbruk med småkraftverk som 

attåtnæring kan bidra til lønnsom drift og dermed bidra til at jordbruket ikkje vert lagt ned. 

 

Tilgang til nettkapasitet har tidligare vert ein utfordring og hindring for utbyggjarar av 

småkraftverk i Samnanger. Vår forståing er at dette ville retta seg når Børdalen 

transformatorstasjon vart bygd ut. Kommunen vert anmoda om å avklara nettkapasiteten med 

BKK.   

 

Styret i næringsforumet har ikkje nok kunnskap til å uttala seg om kostnad -og 

produksjonskalkylane som er tatt inn i planutkastet, men antar at kalkylane er meint å vera 

retningsgjevande. Sett på bakgrunn av stadig varierande straumprisar, bør eventuelle aktørar 

nøye vurdera økonomien i prosjekta, før ein går i gang med bygging. Det vert hevda at her er 

betydeleg motstand mot å etablera eksport-kablar for strøm mot Europa.  Mangelen på 

etterspørsel etter elektrisk kraft i Norge held prisane nede og hindra ein naturleg 

markedsmessig vidareutvikling og utbygging av fornybar energi. 

 

Med virkning fra 1. januar 2012 og fram til 2020, er Norge del at eit Norsk-Svensk el-

sertifikatmarknad.  Dette samarbeidet skal bidra til auka produksjon av fornybar kraft, og 

målet er at dei to landa i fellesskap skal bidra til å auka kraftproduksjonen, basert på fornybare 

energikjelder,  med 26,4 TWh. Kraftprodusentar som investerar i fornybar kraftproduksjon 

kan motta elsertifikater (grønne sertifikater). Desse kan selgjast videre i ein marked, og vert 

derfor ei ekstra inntektskjelde for produsentane - i tillegg til strømprisen. Samnanger 

Næringsforum at eit avsnitt som omhandlar ordningen med grønne sertifikater med fordel 

kunne vert tatt inn i kommunedelplanen for småkraftverk. 

 

 

 

 

For styret i Samnanger Næringsforum 

Knut M. Bjørnås 

(Sign) 

 

Mobil: 97094408 

e-mail: knut.bjoernaas@hotmail.com 

Heimeside: www.samnanger-næring.no 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Øyvind Røen  

Sendt: 23.08.2014  

Til:   Ragnhild Lønningdal  

Kopi:    

Emne:  Innspel om småkraftplanen  

________________________________________________________________  
 
 
 13. juli sende eg ein liten uttale om småkraftplanen. Eg sender denne teksten på nytt med retting av ein 
trykkfeil. (Det kan vera greitt at ein skriv rett sjølv når ein kritiserer språket til andre): 
 
 
Dette innspelet handlar om namnebruken i planen. 
 
Planen har svært mange feil når det gjeld omtalen av ulike lokalitetar I kommunen. Dette dreiar seg om alt 
frå banale feilskrivingar som Rauvatnet, til oppkonstruerte namn som Norbøbygda og Reistadbekken. Det 
er òg døme på at ein "flyttar" namn frå eitt område til eit anna. T.d. er det fortalt om ein "gråorheggeskog" 
ved Tveit I kapittelet om delområde 7 (Aldalen).   
 
Det trengst ein grundig gjennomgang av namnebruken (og språket elles) før planen kan vedtakast I 
kommunestyret. No er planen så ille at eg er redd det vil svekkja tiltrua til det faglege innhaldet. 
 
Helsing 
Øyvind Røen 
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Kommunedelplan for små vasskraftverk for Samnanger kommune - 
fråsegn Hordaland fylkeskommune 
 

Vi viser til epost dagsett 4.7.14 der Hordaland fylkeskommune er beden om å kome med merknader til 

kommunedelplan for små vasskraftverk for Samnanger, og med høyringsfrist 1.9. 

 

Fylkeskommunen har ein grunnleggjande positiv haldning til bygging av små vasskraftverk der omsyn til 

miljø og andre arealinteresser er ivareteke. Dette går fram av Fylkesdelplan for små vasskraftverk 2009-

2021 vedteke i 2009 med justering  i 2013 etter handsaming i Miljøverndepartementet, og gjennom 

Klimaplan for Hordaland 2014-2030.  

 

Funksjon til kommunedelplan for små vasskraftverk 

I kommunedelplanen kap 1.3 er det presisert at planen ikkje skal erstatte ordinær søknadshandsaming av 

einskildprosjekt, men styrkje grunnlaget for ein heilskapleg vurdering av utbyggingssøknadar for små 

vasskraftverk. Som før må ein søkje om konsesjon, eventuelt fritak for konsesjon. Dette er rammer som 

både kommunen og utbyggjar må ha høgt i minne når dei nyttar kommunedelplanen. På nasjonalt nivå ligg 

lovgrunnlag, saksgang og retningsliner for ulike kraftsaker. Saman med dei fylkespolitiske retningslinene i 

Fylkesdelplan for små vasskraftverk er det alt etablert ein rekkje vurderingskriterier for småkraftprosjekt. I 

tillegg gjev kart og omtale i dei ulike delområda i fylkesdelplanen ein viss kunnskapsbase for regionale 

verdiar. Ein eigen kommunedelplan for same tema må fange opp dei nasjonale og regionale føringane for 

nasjonale og regionale verdiar, og samstundes ha ein meirverdi i høve til lokal kunnskap og lokale 

prioriteringar.  

 

Vi ser positivt på at Samnanger gjennom sitt arbeid med kommunedelplan for små vasskraftverk får eit 

betre oversyn over kommunen sitt kraftpotensiale og ulike arealinteresser som kan verte råka ved ei 

småkraftutbygging. Slik vi leser det er intensjonen at kommunen i større grad ynskjer å gradere krav til 

utbyggingsprosjekt ut frå forventa konfliktpotensial i ulike delområde, og at ein potensiell utbyggjar gjennom 

dette kan vere førebudd på kommunen sine krav. Samstundes skal ein ikkje erstatte ordinær 

konsesjonshandsaming. Dette kan vere ein vanskeleg balansegang, særleg då informasjon på 

skisseprosjektnivå kan avvike frå ei konkret søknad. 

 

Etter det vi kan sjå har arbeidet med delplanen vore utarbeidd av to eksterne rådgjevarar, med rådmannen 

og ein kommuneplanleggjar som har fylgt arbeidet. Planarbeidet har famna innsamling av data, 

metodeutvikling, berekning av skisseprosjekt, konfliktvurderingar og utforming av retningsliner. For 

høyringspartar og politikarane som etterkvart skal vedta planen kan det vere ein svært krevjande jobb å gå 

ein slik plan etter i sømmene når ein ikkje har vore meir involvert undervegs. Som høyringspart er det 

mogeleg å påpeike tydelege faktafeil, men vanskelegare å utgjere eit godt fagleg korrektiv til dømes i høve 

Samnanger Kommune - Ragnhild Lønningdal 

 

  
 

Dato: 27.08.2014 

Vår ref.: 2014/19602-3      

Saksbehandlar: annulla 

Dykkar ref.:  
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til fastsetting av talkarakter for konfliktpotensiale og utforming av retningsliner avhengig av sonefarge i dei 

ulike delområda. 

 

Metodikken 

Planarbeidet har teke utgangspunkt i metodikk for regionale planar for småkraftverk, med eigen tilpassing 

for kommunalt nivå. Kommunen har gjort ei inndeling i 12 delområde, der ein syner konfliktpotensiale for 

ulike tema og mogelege skisseprosjekt for potensiell småkraftutbygging. To av delområda er handsama 

ulikt dei andre. Delområde 12 som er verna vassdrag, er teke ut og ikkje omtalt. Delområde 9 der dei store 

eksisterande kraftutbyggingane ligg er ikkje omtalt vidare då kommunen ser for seg at nye prosjekt her vil 

vere i tilknyting til desse framfor eigne småkraftverk.  

 

Verdiskala: 

Metodikken for regionalt nivå nyttar 3-delt verdiskala for ulike tema med førehandsdefinert temavis tabell 

utarbeidd av NVE for kva kvaliteter som gjev grunnlag for verdisettinga. Desse er også i stor grad omtala i 

det kommunale planarbeidet, med nokre tilpassingar. Nokre verditema er ikkje vektlagd i det kommunale 

arbeidet (t.d. reiseliv), medan kommunen i andre verditabellar forenklar, slår saman fleire verditema 

(fjordlandskap og sårbart høgfjell) eller supplerer med lokal kunnskap truleg ut frå kva informasjon ein 

konkret har.  

 

I kapittel 5.1.1 er det eit oversyn over vurderingselement. Vi meiner formuleringa «er negativt» i tabellen for 

dei ulike verditema ikkje er heldig. Døme: «Viktige kulturminne i prosjektområdet er negativt». Her bør ein 

nytte formuleringar som synleggjer at samfunnet verdsett desse arealverdiane som noko positivt, og at 

førekomstar i delområdet difor kan medføre auka konfliktpotensiale med tanke på kraftutbygging. 

 

Vi forventar at det ikkje vert endringar i kva kvalitetar som gjev ein bestemt verdi der dette er henta frå dei 

regionale matrisane. I nokre av tabellane er innhaldet likevel noko annleis enn vi forventa. Noko av dette 

kan vere skrivefeil, men vi ber kommunen sjekke teksten i desse tabellane nærare.  

 

Kap 6.2 Tabell verneverdi fjordlandskap:  

Kommentar: Rapport 7-2011 om verdisetting av fjordlandskap er utført av Aurland naturverkstad og ikkje 

NIJOS. Tekst om høgfjell er dobbel, og gjev ikkje heilt tydeleg signal om verdisettingskriterie. Gjev alt 

høgfjell stor verdi, eller gjeld det berre i fjordlandskap? I regional metodikk er det eigen tabell om sårbart 

høgfjell der ein differensierer ut frå bruk og INON-omfang. 

 

Kap 6.6.1 Tabell om kulturminne 

Kommentar: I kommunen sin tabell kan det sjå ut som om lokalt og regionalt viktige område kvalifiserer 

både til stor verdi og middels verdi. I den regionale metodikk er det særleg viktige regionale verdifulle 

kulturmiljø og kulturminne som er gjeve stor verdi (i tillegg til dei nasjonale), medan regionalt og lokalt 

viktige kulturmiljø og kulturminne får middels verdi.  

 

Kap 6.7 Tabell om friluftsliv:  

Tekst under stor verdi «a» bør vere meir fullstendig slik som i den regionale tabellen der det står «svært 

viktige friluftsområde (verdi A) 

 

Vi ville og forvente at nyaste tilgjengeleg kunnskap vert lagt til grunn i arbeidet der dette er mogeleg, 

alternativt ei grunngjeving av kvifor eldre datasett er nytta. Døme: Tabell om biologisk mangfald refererer til 

raudlista frå 2006. Ny raudliste var på plass i 2010. 

 

Verdikonflikt  og fargeskala: 

Kommunen har nytta ein 5-delt skala for synleggjere verdikonfliktpotensiale, der 5 er høgste konfliktnivå. 

Summering av konfliktpoeng for dei 6 valte arealtema resulterer i ein tredelt fargeskala grøn – gul - raud, 

med mogeleg sumpoeng frå 6 til 30. For kvar farge er det skissert eigne retningsliner for utbygging. Lågast 
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konfliktnivå er grøn (poeng 6-12), deretter kjem gul (poeng 13-23) og med raudt som siste klasse(24-30). 

Med denne skalaen må mange tema ha høgt konfliktnivå for at eit område skal ende som raud sone. For å 

bøte på dette er det i planen lagt inn at ein ved to temaskår på 5 vil få raud sone. Etter det vi kan sjå vart 

dette ytterlegare forsterka i den politiske handsaminga, med at det alt ved ein temaskår på 5 ville bli raud 

sone, men utan at det utsendte plandokumentet er endra på dette punktet (kap 5.1.5 og 10.10).  

 

For å kunne gjere det mogeleg med meir konkret vurdering av konfliktnivå i dei ulike delområda utover ei 

generell verdiomtale, er det i planen gjort ein gjennomgang av ulike skisseprosjekt, der omfang og 

kostnadsnivå framgår. Dette er prisverdig i høve til å få eit best mogeleg grep om kva utbyggingsinteresser 

som kan vere til stades i eit område. Samstundes kan det vere stort avvik frå eit skisseprosjekt til ein reell 

søknad, t.d. kan utbyggjar av økonomiske omsyn kutte avbøtande tiltak som er lagt inn i skisseprosjektet, 

alternativt kan nye tiltak komme på plass når utbyggjar ser kva arealinteresser som kan stå på spel. Det kan 

slik verte eit avvik mellom fargesignala til delområda og resultat av ei ordinær konsesjonshandsaming/ 

konsesjonspliktvurdering av konkrete prosjekt.  

 

I kommunedelplanen er det føreslege eigne retningsliner for kommunen sine krav og haldningar til prosjekt i 

dei ulike fargesonene. For grøn sone er kommunen positiv, og flaggar ikkje noko krav om konsesjonsplikt. 

Det vert sett ulike krav til veg, vassveg, kraftstasjon, kraftliner og køyremønster til kraftverket. 

For gul og raud sone vil kommunen rå til konsesjonshandsaming. For gul sone vert det ulike krav av 

generell art samt aktuelle avbøtande tiltak og utforming av prosjekt for å redusere konfliktnivå. For raud 

sone er kommunen negativ til utbygging med restriktiv haldning til arealbruksendringar.  

 

Vi ser det kan vere nyttig å søkje å gradere konfliktpotensialet for dei ulike delområda slik at kommunen har 

eit betre grunnlag for ei samla vurdering av dei småkraftressursane som er i kommunen. Slik sett er ein 

tredelt fargeskala OK. Vi kunne her ønske oss at det samla resultatet av planarbeidet vart presentert i eit 

kart eller eigen tabell. Også konfliktpoeng og utbyggingskostnad kr/kWh for skisseprosjekta ville vere 

interessant å få presentert for delområda samla. 

 

Kommunen skisserer på bakgrunn av fargesone ulik tilnærming (kommunale retningsliner) for saker i dei 

ulike delområda. Dette skrittet kan vere meir problematisk då ein her siler haldning og krav til komande og 

ukjende prosjekt ut frå skisseprosjekt som kan ha store avvik frå aktuelle utbyggingssaker. Og med for 

skarpe skiljeliner kan det oppstå ein tilpassingsdebatt om fargeplassering framfor reelle verdiar og 

konfliktnivå.  

 

Som nemnt kan det vere situasjonar der eit tema får høg konfliktskår, medan dei andre tema har liten 

konflikt. Er det potensial for konflikt med ein nasjonal eller særleg viktig regional interesse må ikkje dette bli 

kamuflert av at det ikkje er konflikt med andre arealinteresser. Vi vil difor støtte at høgste konfliktskår (5) for 

eit tema fører til plassering i høgste gruppe (raud). Likeins kan ein diskutere trong for å lyfte eit delområde 

frå grøn til gul ved førekomst av nest høgaste verdi (4) t.d. om dette har noko å seie for om ein vil krevje 

konsesjonsplikt for prosjektet.  

 

Kommunale retningsliner 

Som nemnt innleiingsvis er det alt ein rekkje rammevilkår og vurderingskriterier som vert lagt til grunn for 

handsaming av småkraftsaker. Vi vil her naturleg nok minne om dei fylkespolitiske retningslinene, og at 

desse vert lagt til grunn i einskildsaker uavhengig av fargesonar utarbeidd i kommunedelplanen. Frå vår 

ståstad vert det slik ikkje naturleg å gå nærare inn på formuleringane i dei kommunale retningslinene for dei 

ulike fargekodane, eller kvar skilje mellom dei bør gå. Det vert frå kommunen sin side påpeka at planen 

ikkje skal erstatte ordinær konsesjonshandsamingsprosess. I lys av dette saknar vi ein diskusjon om 

trongen for å etablere eigne retningsliner basert nettopp på desse fargesonene framfor prosjektrelaterte 

eigenskapar, og korleis kommunen i praksis skal handtere desse ulike innfallsvinklane.  
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Dei ulike delområda 
Del 2 av planen inneheld fakta om delområda, skisseprosjekt og verdimatrise med sumverdi og fargekode. 
Her er det mykje kunnskap å ta med seg både for dei som ynskjer å etablere eit småkraftverk og for 
ålmenta som ynskjer å ha informasjon om dei arealinteressene som er i områda. Vi har ikkje høve til å 
kvalitetssikre breidda av fakta som er presentert eller detaljert gjennomgang av skisseprosjekta med tanke 
på å etterprøve nivå av verdikonfliktar. Det er vidare noko uklart korleis ein har kome fram til vurderinga i 
verdimatrisen for dei ulike delområda. Det er eit sprang frå den treskala verdiinndelinga til aktuelle kriterier 
for poeng i den femdelte konfliktvurderinga. Her meiner vi det burde vore sett opp to matriser, ein over verdi 
og ein over grad av konflikt. 

 
Det er positivt at kulturminnevernplanen aktivt er lagt til grunn for vurderingar i kommunedelplanen. I tillegg 
burde plasseringa av allereie registrerte automatisk freda kulturminne vore vist i kartgrunnlaga i planen. For 
delområde 11 sakna vi omtale av busetnadsspor (id 129582-84) mellom Smådalselva og Tysseelva i Ytre-
Tysse. 
 
Oppsummert 
Hordaland fylkeskommune ser positivt på at Samnanger kommune gjennom sitt arbeid med 
kommunedelplan for små vasskraftverk får eit betre oversyn over kommunen sitt kraftpotensiale og ulike 
arealinteresser som kan verte råka ved ei småkraftutbygging. Planarbeidet må fange opp dei nasjonale og 
regionale føringane for nasjonale og regionale verdiar, som vedteken fylkesdelplan for små vasskraftverk 
2009 -2021 med justeringar etter Miljøverndepartementet si handsaming i 2013.(sjå 
www.hordaland.no/energi) Samstundes må kommunedelplanen ha ein meirverdi i høve til lokal kunnskap 
og lokale prioriteringar.  
 
Vi ser det kan vere nyttig å søkje å gradere konfliktpotensialet for dei ulike delområda slik at kommunen har 
eit betre grunnlag for ei samla vurdering av dei småkraftressursane som er i kommunen. Slik sett er ein 
tredelt fargeskala OK. Kriterier for poengsetting av konfliktnivå er ikkje tydeleg, og med få involverte i 
utforming av planen er dette eit sårbart punkt i høve ein brei forståing og aksept av kva som fører til eit gitt 
sumnivå. 
 
Konkrete utbyggingsprosjekt i Samnanger kommune vil Hordaland fylkeskommune handsame på same vis 
som for resten av fylket når det ligg føre søknad om konsesjonsfritak, konsesjonssøknad og 

eventuelle detaljplaner. 

 

 

 

 

Gudrun Mathisen 

klima- og naturressurssjef 

  

Anne-Gro Ullaland 

seniorrådgjevar 
 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 

 

Kopi til: 

Anja Nordvik Sætre  
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Fra:   Ola Midttun  

Sendt: 18.07.2014  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  Samnanger kommune Hordaland - Offentleg ettersyn av kommunedelplan for 

småkraftutbygging - uttale  

________________________________________________________________  
 
 
          
Samnanger kommune 
Sakshandsamar: 
Ola Midttun 
Kommunehuset 
Telefon: 
46888567 
                  
Seksjon: 
Region Vest forvaltningsseksjon 
5650 TYSSE 
Vår referanse: 
11/9081 
         
Dykkar referanse: 
09/160 
         
Vår dato: 
17.07.2014  
  
Dykkar dato: 
04.07.2014 
Att: Ragnhild Lønningdal 
         
     
     
  
  
Elektronisk post 
  
Samnanger kommune Hordaland - Offentleg ettersyn av kommunedelplan for småkraftutbygging - 
uttale       
  
Vi viser til e-post av 04.07.2014 frå Samnanger kommune med høyring av kommunedelplan for små 
vassverk. 
  
Fiskeridirektoratet ser det som viktig at regulering av elvar og vassdrag ikkje får negative konsekvensar for 
marint liv i tilstøytande fjordområde.  Vi finn ikkje at spørsmålet er teke opp gjennom 
konsekevensutgreiinga, og føreset derfor slike spørsmål vert nærare vurdert i samband med eventuell 
søknad om tiltak. 
Vidare ser Fiskeridirektoratet det som viktig at  eventuell utbygging av småkraftverk ikkje påverker 
vasstilførsel og drift ved anlegg som driv produksjon av yngel og setjefisk.   
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Utover dette har vi ingen vidare merknader, men tek planen til etterretning. 
  
  
Med helsing 
  
  
Paul Jacob Helgesen 
seksjonssjef 
  
  
Ola Midttun 
seniorrådgiver 
  
Brevet er elektronisk godkjent og vert sendt utan underskrift 
 
 
  
  
     
  
  
  
  
Kopi til: 
  
  
  
Fylkesmannen i Hordaland 
Miljøvern- og klimaavdelinga 
5020 
BERGEN 
Hordaland Fylkeskommune 
Postboks7900 
5020 
BERGEN 
Kystverket Vest 
Plan- og Kystforvaltningsavdelingen 
6025 
ÅLESUND 
Fiskarlaget Vest 
Slottsgt. 3 
5003 
BERGEN 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Marianne Soleng Arkivkode: FE-000, TI-&00
Arkivsaksnr: 15/344 Løpenr: 15/3679
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 20.05.2015 007/15 MS

HØYRING - FORSLAG OM ENDRINGAR I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATA
SØNDAGSOPNE BUTIKKAR

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Saka vert lagt fram utan tilråing frå rådmann.

Dokument som er vedlagt:
Lov om helligdager og helligdagsfred
Høring- forslag om endringer i helligdagsloven .pdf
Høring – forslag om endringer i helligdagsloven
Høringsnotat søndagsåpne butikker -27.mars 2015
Helligdagsloven (L)(1055307) (2)

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Høyringa vart referert i utvalet for oppvekst og omsorg i møte 14.04.2015.

Utvalet drøfta saka og bed om at kommunestyret svara på høyringa. Fristen er 30.06.2015.
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Lov om helligdager og helligdagsfred. 

Dato LOV-1995-02-24-12 

Departement Kulturdepartementet 

Sist endret LOV-2011-08-26-40 fra 01.01.2012 

Publisert Avd I 1995 Nr. 4 

Ikrafttredelse 24.02.1995 

Endrer LOV-1965-06-04-1  

Kunngjort  

Korttittel Helligdagsfredloven 

 

Jf. tidligere forordning 12 mars 1735, lov 4 juni 1965 nr. 1. 

§ 1.Lovens formål 

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred 

på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det 

værehelligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov. 

0 Endret ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300). 

§ 2.Helligdager 

Følgende dager er helligdag: 

a) vanlige søndager, 

b) nyttårsdag (1. januar), 

c) skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag), 

d) langfredag (siste fredag før første påskedag), 

e) første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars), 

f) annen påskedag (første mandag etter første påskedag), 

g) Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag), 

h) første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag), 

i) annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag), 

j) første juledag (25. desember), 

k) annen juledag (26. desember). 

0 Endret ved lover 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). 

§ 3. Helligdagsfred 
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På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 

skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig 

larm. 

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke 

tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen 

forstyrrende virksomhet. 

0 Endret ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300). 

§ 4. Offentlige arrangementer 

På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde 

offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. 

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for: 

1. Arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn. 

2. Utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art. 

3. Sportsarrangementer som ikke er beregnet på å samle tilskuere eller som er så tidkrevende at det er nødvendig å starte før kl 13. Regelen her gjelder ikke 

motorrace på bane, flygestevner, travløp, galoppløp, veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og sportsstevner. 

4. Arrangementer på 1. og 17. mai. 

Når særlige grunner foreligger, kan politimesteren for den enkelte 

anledning tillate arrangement som ellers ville være forbudt etter denne 

paragraf. Politimesterens vedtak kan påklages til departementet. 

0 Endret ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300). 

§ 5. Salg fra faste utsalgssteder 

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, 

holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16. 

Dette gjelder ikke for 

1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm 

2. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm 

3. utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen 

4. utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder, se sjette ledd 

5. salg fra serveringssted 

6. salg ved auksjon 

7. salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende 

8. salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet 

9. utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler 

10. utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer 

11. utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg 

12. salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme. 
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Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften 

mellom kl. 14 og kl. 20. 

Med salgsflate, se annet ledd nr. 1 og 2, menes gulvflaten i den delen av 

et utsalgssteds lokale hvor varer beregnet for salg til publikum er synlig utstilt. 

Lagerrom og oppholdsrom for personale medregnes ikke. 

Utsalgssteder som nevnt i annet ledd nr. 1 og 2, og som ikke åpenbart 

oppfyller kravet om salgsflate, skal ved takst eller på annen tilfredsstillende 

måte kunne dokumentere salgsflatens størrelse. Dokumentasjonen skal være 

tilgjengelig ved utsalgsstedet. Mangelfull dokumentasjon medfører at et 

utsalgssted ikke anses unntatt fra bestemmelsen i første ledd første punktum. 

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at 

et område skal regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året 

eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i 

de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. 

Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra paragrafen her når 

det foreligger særlige grunner. Avgjørelsen kan påklages til departementet. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling av paragrafen her. 

0 Tilføyd ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300). 

§ 6.Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller 

bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter. 

Medvirkning straffes på samme måte. 

0 Tilføyd ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) 

som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 

§ 7.Ikrafttredelse. 

Loven trer i kraft straks. Samtidig oppheves lov av 4. juni 1965 nr. 1 

om helligdagsfreden. 

0 Endret ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300), endret paragrafnummer fra § 5. 
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 15/1432-      27.03.2015 

 
Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker 

Vedlagte høringsnotat ”Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker” 

sendes med dette på høring.  

 

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet  å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for 

butikker å ha åpent på vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de 

særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og 

julaften fra kl. 16. Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere 

bestemte typer utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt.  

 

Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet legges til den 

enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen 

til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at en 

eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming sammenlignet med 

dagens situasjon.  

 

Høringsfristen er 30. juni 2015.  

 

Høringsuttalelse avgis på http://www.regjeringen.no/2403951. Bruk den digitale løsningen for 

høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter 

offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

 

Med hilsen  

 

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kristian Skjeldal 

 seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg  
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Fra:   Distribusjonsoppdrag  
Sendt: 27.03.2015  
Til:   Ljøstad Aud Elisabet  
Kopi:    
Emne:  Høring – forslag om endringer i helligdagsloven  
________________________________________________________________  
 
 

   

Kulturdepartementet sender nå ut Høring - forslag om endringer i helligdagsloven 

for å tillate søndagsåpne butikker. 
  

  

Med hilsen 

Kulturdepartementet 

Kirkeavdelingen 

postmottak@kud.dep.no <mailto:postmottak@kud.dep.no> 

  

  

  

  

 Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig 
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Høringsnotat 
 

Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo 

Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 95 50 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Vår ref Dato 
 15/1432 27. mars 2015  

 

HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE 

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 

 

1. INNLEDNING 

Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) sier at regjeringen vil   

[t]illate butikker å holde åpent på søndager, og at regjeringen sammen med partene i 

arbeidslivet [vil] vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det 

gjelder arbeidstid og medbestemmelse.  

 

Kulturdepartementet foreslår på denne bakgrunnen endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om 

helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5 om salg fra faste utsalgssteder. Denne 

bestemmelsen inneholder i dag et påbud om at faste utsalgssteder som selger varer til 

forbrukere, skal holde stengt på helligdager. Endringsforslaget går ut på å innskrenke 

bestemmelsens rekkevidde, slik at butikker får mulighet til å holde åpent på alle vanlige 

søndager. 

 

Departementet foreslår samtidig å opprettholde påbudet om stengte butikker på de 10 

særskilte helligdagene (nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen 

påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, første juledag og annen 

juledag). Dessuten foreslår departementet at det gjeldende påbudet om butikkstengt på de 

særskilte høytidsdagene 1. og 17. mai blir videreført. Også påbudet i helligdagsloven § 5 om 

at butikker skal holde stengt fra kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften foreslås videreført.  

 

Dagens unntak fra påbudet om stengte butikker på helligdager for visse butikker, blant andre 

mindre dagligvarebutikker, bensinstasjoner, hagesentre, utsalgssteder på typiske turiststeder 

mv., foreslås videreført for de særskilte helligdagene, høytidsdagene og høytidsaftenene som 

etter forslaget fortsatt skal ha en hovedregel om butikkstengt. Unntakene vil få svært 

begrenset praktisk betydning dersom antallet dager som fortsatt skjermes, blir redusert som 
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foreslått. 

 

Regjeringen har valgt å høre et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den 

enkelte kommune.  Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne få ta stilling til om 

adgangen til søndagsåpent i sin kommune skal utvides i forhold til dagens situasjon. 

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter også på dette.  

 

Departementets utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel vurderes som bedre egnet enn 

lovverket til å regulere åpningstidene. Forslaget om deregulering på vanlige søndager vil føre 

til at butikkene i prinsippet selv kan ta stilling til når de vil holde åpent. Dette vil også bety 

større grad av likebehandling mellom butikker og bransjer, og det vil innebære forenkling og 

avbyråkratisering. Utviklingen innen både varehandelen og i folks forbruksmønster skaper, 

etter departementets oppfatning, behov for endringer i de gjeldende reglene.  

 

Helligdagslovens bestemmelser om butikkstengt og -åpent har i ulike sammenhenger vært 

gjenstand for debatt de senere årene, og det har blitt påpekt uheldige sider ved regelverket. De 

gjeldende reglene har for eksempel vært tatt opp i Stortinget flere ganger.
1
  

 

I samsvar med Sundvolden-erklæringens forutsetning er det holdt møter med partene i 

arbeidslivet om saken. 

2. PÅBUDET OM Å HOLDE BUTIKKSTENGT PÅ HELLIGDAGER 

2.1 Historikk  

Påbudet om å holde butikker stengt på helligdager (og på høytidsdagene 1. og 17. mai) har en 

lang forhistorie. Vanlige søndager og andre helligdager har fra gammelt av som regel vært 

fridager og annerledes enn de andre dagene i uken. I lovgivningen er det gitt en rekke 

bestemmelser om virksomhet på søn- og helligdager. Arbeidsmiljølovgivningen har for 

eksempel særlige regler om søndagsarbeid.
2
 Et annet eksempel er alkohollovgivningen, som 

blant annet har forbud mot salg av alkoholholdige drikkevarer på søn- og helligdager.
3
 Den 

gjeldende åpningstidsreguleringen for butikker – med skranker på søn- og helligdager – er 

også et utslag av at søndager og andre helligdager har et særpreg. I dag er, som nevnt, påbudet 

om å holde butikker stengt på helligdager tatt inn i helligdagsloven fra 1995.  

 

Den første åpningstidsloven var fra 1913
4
, og den påla kommunestyrene i kjøpesteder og 

ladesteder å fastsette lukkevedtekter, mens herredsstyrene fikk adgang til å fastsette slike 

vedtekter i landdistriktene. Kommunenes adgang til på egen hånd å bestemme innholdet i 

forskriftene førte til store ulikheter kommunene imellom. Både loven selv og de vedtektene 

som ble fastsatt, var en kontinuerlig kilde til diskusjon og krav om revisjoner. Debatten ble 

intensivert utover på 1960- og 1970-tallet, særlig som en følge av endret 

sysselsettingsmønster der stadig flere gifte kvinner tok del i yrkeslivet.
5
  

 

                                                 
1
 Se for eksempel Dokument 8:36 L (2011–2012), Dokument nr. 15:1024 (2013–2014), Dokument 15:1580 

(2009–2010).  
2
 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), se nærmere 

nedenfor i punkt 6.   
3
 Se for eksempel lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) §§ 2-5, 3-4 og 

3-7.   
4
 Lov 25. juli 1913 nr. 5 om lukningstid for utsalgssteder.  

5
 Ot.prp. nr. 75 (1996–97) punkt 2.2.1.  
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Ny åpningstidslov kom i 1985, og loven hadde som siktemål å tilpasse reguleringen bedre til 

forbrukernes behov.
6
 Selve lovteksten ble i stor utstrekning utformet i Stortinget

7
, og det ble 

fastsatt et påbud om at butikker som hovedregel skulle holde stengt på søndager og andre 

helligdager. Dermed ble det behov for unntak for å ivareta hensynet til forbrukernes behov for 

tilgang til varer. Den enkelte kommune ble samtidig gitt en viss myndighet til å tillate 

søndagsåpent, både som generell ordning og i enkelttilfeller. Åpningstidsloven fra 1985 ble 

vurdert av flere utvalg som behandlet spørsmål som berørte åpnings- og arbeidstider i  

varehandelen. Ny åpningstidslov ble vedtatt i 1998.
8
 Formålet var da først og fremst å få 

ensartede åpningstidsrammer over hele landet. Påbudet om søndagsstengte butikker, sammen 

med unntaksreglene som da gjaldt, er direkte videreført i helligdagsloven fra og med 2003. 

Åpningstidsloven fra 1998 ble opphevet da reglene om åpningstider ble tatt inn i 

helligdagsloven.
9
  

2.2 Gjeldende rett
10

 

Helligdagsloven § 5 første ledd første punktum slår fast at på helligdager skal faste 

utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. Bestemmelsen gjelder bare faste 

utsalgssteder.
11

 Salg gjennom for eksempel e-handel, der kunden bestiller varer på Internett, 

omfattes ikke når varen blir sendt til kunden. Også utendørs salg faller som utgangspunkt 

utenfor påbudet, men grensen mot fast utsalgssted må vurderes konkret.
12

 Dersom enkelte 

utsalgssteder eller varegrupper er regulert i eller i medhold av spesiallover, vil disse særlige 

reglene gå foran bestemmelsen i helligdagsloven. Eksempel på dette er salg av apotekvarer og 

alkoholholdige drikker.
13

 Videre er det bare salg av varer som er regulert. Rene tjenesteytelser 

faller utenfor, slik som for eksempel utleie, bank, frisør eller lignende. Salgsvirksomheten må 

være rettet mot vanlige forbrukere. Engrosvirksomhet eller salg fra ”cash- and carry-

avdelinger” til næringsdrivende er ikke omfattet.  

 

Hva som er helligdager, er definert i helligdagsloven § 2. Vanlige søndager og de særskilte 

helligdagene omfattes av påbudet om å holde stengt. Dette gjelder uavhengig av om det 

avsluttes salg eller om lokalet bare brukes til utstilling.
14

  

 

Påbudet om å holde stengt på helligdager gjelder tilsvarende på høytidsdagene 1. og 17. mai. 

Lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager fastsetter i § 1 annet ledd at [f]or 

salg fra faste utsalgssteder 1. og 17. mai gjelder bestemmelsene i lov 24. februar 1995 nr. 12 

om helligdager og helligdagsfred §§ 5 og 6 tilsvarende. 

 

Helligdagsloven § 5 første ledd annet punktum fastsetter at faste utsalgssteder på jul-, påske- 

og pinseaften skal stenge kl. 16. På disse såkalte høytidsaftenene skal det være helligdagsfred 

etter kl. 16. 

 

                                                 
6
 Lov 26. april 1985 nr. 20 om åpningstider for utsalgssteder. Bakgrunnen for loven var blant annet NOU 1984: 

13 Åpningstider og tilgjengelighet.  
7
 Innst. O. nr. 48 (1984–85).  

8
 Lov 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder.  

9
 Endringslov 14. mars 2003 nr. 16, se Ot.prp. nr. 11 (2002–2003) og Innst. O. nr. 56 (2002–2003).   

10
 Utskrift av helligdagsloven er vedlagt dette notatet.  

11
 Se nærmere om avgrensningene i Ot. prp. nr. 11 (2002–2003).  

12
 Se uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, JDLOV-2006-7554.  

13
 Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek § 5-2 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

(alkoholloven) §§ 3-4 og 3-7. 
14

 Se uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, JDLOV-2003-7504. 
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Fra utgangspunktet om påbudt stenging på helligdager, høytidsdager og høytidsaftener er det  

en rekke unntak. Det følger av helligdagsloven § 5 annet ledd at påbudet om butikkstengt ikke 

gjelder for: 

1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en 

samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm   

2. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm   

3. utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen   

4. utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske 

turiststeder, se sjette ledd   

5. salg fra serveringssted   

6. salg ved auksjon   

7. salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende   

8. salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som 

normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet   

9. utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler   

10. utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer   

11. utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har 

tillatelse til avgiftsfritt salg   

12. salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme. 

 

I tillegg til disse spesielle unntakene er det et generelt unntak i helligdagsloven § 5 tredje ledd, 

som sier at faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 

14 og kl. 20. Denne bestemmelsen lovfester en praksis som hadde utviklet seg i mange 

kommuner i tilknytning til julehandelen.  

 

Helligdagsloven § 5 fjerde og femte ledd knytter seg til unntaket for dagligvarebutikker under 

100 kvadratmeter og unntaket for bensinstasjoner under 150 kvadratmeter. Disse 

bestemmelsene definerer kvadratmetergrensene og stiller nærmere krav til dokumentasjon av 

disse.  

 

I helligdagsloven § 5 sjette og syvende ledd er Fylkesmannen tillagt enkelte oppgaver. For det 

første kan Fylkesmannen etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal 

regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året, jf. § 5 sjette 

ledd første punktum. Fylkesmannens skjønn i disse sakene må utøves innenfor rammene som 

er fastsatt i loven. Det heter at [s]om typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de 

aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister, jf. § 5 sjette ledd annet punktum. For det 

andre avgjør Fylkesmannen enkeltsaker om dispensasjon fra påbudet om butikkstengt på 

helligdager. Etter søknad kan Fylkesmannen gi dispensasjon fra paragrafen her når det 

foreligger særlige grunner, jf. helligdagsloven § 5 syvende ledd første punktum. Avgjørelse i 

forbindelse med dispensasjon i enkelttilfeller kan påklages til departementet, jf. 

helligdagsloven § 5 syvende ledd annet punktum. 

 

Etter helligdagsloven § 5 siste ledd kan departementet gi nærmere forskrifter til utfylling av 

paragrafen. Det er ikke fastsatt forskrifter med hjemmel i denne bestemmelsen.  

 

Helligdagsloven § 6 fastsetter at overtredelser av blant andre § 5 i loven, straffes med bøter. 

Loven blir på vanlig måte håndhevet av politiet og domstolene.  
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3. FORHOLDET TIL HELLIGDAGSFREDEN  

Helligdagslovens formål er å verne om det gudstjenstlige liv og den alminnelige fred på 

helligdager og å gi høytiden ro og verdighet, jf. § 1. Hvilke dager som er helligdager, framgår 

av § 2. For å ivareta formålet har loven et støyforbud i § 3 og et forbud mot offentlige 

arrangementer i § 4. Bestemmelsen om salg fra faste utsalgssteder i § 5 ble, som nevnt 

ovenfor, tatt inn i loven i 2003.  

 

Mens helligdagsfreden varer er det et generelt forbud mot å forstyrre med utilbørlig larm. 

Bestemmelsen gjør det mulig å gripe inn overfor den som med utilbørlig larm krenker freden. 

I tillegg til det generelle støyforbudet er det forbudt å forstyrre gudstjenesten i form av unødig 

larm, arbeid eller annen forstyrrende virksomhet. Gudstjenester eller møter av tilsvarende 

karakter i trossamfunn utenom Den norske kirke omfattes også. Helligdagsfreden varer fra kl. 

00 til kl. 24.00 på alle søn- og helligdager samt på påske-, pinse- og julaften etter kl. 16.00.  

På helligdag mellom kl. 06 og kl. 13 er det som hovedregel ikke tillatt å arrangere eller holde 

offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. Som 

tilstelning regnes for eksempel det å arrangere et loppemarked. Begrunnelsen for forbudet er 

at et forbud mot konkurrerende aktiviteter i ”kirketiden” er i samsvar med folks alminnelige 

rettsfølelse. Etter kl. 13 ville imidlertid et forbud kunne innebære en ikke uvesentlig 

begrensning i den enkeltes muligheter for å utøve og delta i ellers lovlige aktiviteter.  

 

Salgsvirksomhet er ikke direkte omfattet av støyforbudet, og spørsmålet om søndagsåpne 

utsalgssteder ble heller ikke berørt under forberedelsen av helligdagsloven. Utsalgsstedenes 

virksomhet kan som utgangspunkt bare rammes indirekte av forbudet mot unødig larm eller 

arbeid eller annen forstyrrende virksomhet ved kirke eller gudstjenestested. Støyforbudet er 

ikke til hinder for butikkåpent i kirketiden, så lenge salgsvirksomheten ikke direkte forstyrrer 

gudstjenesten.  

 

Forbudet mot å holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og 

sportsstevner før kl. 13 på helligdager omfatter ikke salgsvirksomhet fra faste utsalgssteder. 

Som tilstelning regnes blant annet markeder. Et marked kan for eksempel være et lokalt 

loppemarked eller lokale markedsdager. I bredere forstand kunne begrepet marked også 

tenkes å omfatte butikkvirksomhet. Hvor grensen går mellom butikkvirksomhet i sin 

alminnelighet og marked, må vurderes konkret. Departementet legger til grunn at salg fra 

faste utsalgssteder ikke omfattes av forbudet mot offentlige tilstelninger eller forestillinger, 

sportskonkurranser og sportsstevner før kl. 13 på helligdager.  

 

Tidligere lov på området  (opphevet lov 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden) hadde mer 

omfattende forbud på helligdager sammenlignet med dagens lov. Loven fra 1965 sondret 

mellom vanlige søndager og enkelte særskilte helligdager. Den var i hovedsak en kodifikasjon 

av forbudet mot offentlige arrangementer i ”Sabbatsforordningen av 1735”. Helligdagsfred 

innebar dessuten et forbud generelt mot utilbørlig larm og spesielt mot forstyrrelse av 

gudstjenesten. Helligdagsfreden varte fra kl. 6 til kl. 13 på vanlige søndager. På enkelte 

helligdager, slik som Langfredag og førstedagene i forbindelse med jul, påske og pinse, varte 

helligdagsfreden derimot hele søndagsdøgnet. På påske-, pinse- og julaften var det 

helligdagsfred mellom kl. 21 og kl. 24.  
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4. ÅPNINGSTIDSREGULERING I ENKELTE ANDRE LAND I EUROPA 

Mange europeiske land har en eller annen form for regulering av åpningstidene for butikker, 

mens andre ikke har noen regulering av åpningstider. I de senere årene har det skjedd en 

deregulering på området i flere land.
15

 

 

I Danmark har butikker fra 1. oktober 2012 kunnet holde åpent på vanlige søndager. På 

danske helligdager (første og annen juledag, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første og 

annen påskedag, den såkalte store bededag, Kristi Himmelfartsdag, første og annen pinsedag) 

og grunnlovsdagen (5. juni) skal butikker som selger varer til forbrukere, som hovedregel 

holde stengt. På julaften og nyttårsaften skal butikkene stenge kl. 15. På de dagene hvor 

butikkene som hovedregel skal holde stengt, er det en rekke unntak for enkelte typer varer og 

butikktyper.
16

   

 

Sverige har ikke hatt noen særskilt lovregulering av åpningstidene for varehandelen siden 

1972 da affärstidslagen ble opphevet. Dette innebærer at butikkene selv fastsetter sine 

åpningstider. Gjeninnføring av en lovregulering har undertiden blitt diskutert, men det har 

ikke resultert i noen ny lovregulering.
17

 For butikker som holder åpent på søndager, varierer 

åpningstidene noe. De synes for klesbutikker og lignende å ligge innenfor tidsvinduet kl. 11 

til 18, mens mange dagligvarebutikker har søndagsåpent fra kl. 8 til 20/21.  

 

I Finland er hovedregelen at butikker kan holde åpent på søndager mellom kl. 12–18.
18

 I 

november og desember kan butikkene holde åpent mellom kl. 12–21. På spesielle 

høytidsdager og enkelte høytidsaftener er hovedregelen at butikker skal holde stengt, men det 

er et begrenset unntak for dagligvarebutikker. Det er i tillegg en rekke unntak, som blant annet 

omfatter kioskhandel, bensinstasjoner, salg av blomster mv. I Finland har de en egen 

lovbestemmelse som gir næringsdrivende i kjøpesenter rett til å holde sin butikk stengt.
19

   

 

I Storbritannia er det ingen restriksjoner på åpningstider for så vidt gjelder Skottland. Når 

det gjelder England og Wales, er det begrensninger for butikker på mer enn 280 

kvadratmeter. Disse kan ha åpent inntil 6 timer på søndager mellom kl. 10–18. På 1. påskedag 

(Easter Sunday) og 1. juledag (Christmas Day) må butikkene være stengt. Det er en del 

unntak fra dette, som blant annet omfatter butikker på flyplasser og på togstasjoner.
20

  

 

Tyskland har tradisjonelt ført en restriktiv åpningstidspolitikk. I de senere årene har det blitt 

åpnet for en deregulering på området. Etter en omfattende reform av kompetansefordelingen 

mellom føderale myndigheter og delstatsmyndighetene i 2006, ble kompetansen til å fastsette 

regelverk for butikkenes åpningstider i all hovedsak overført til de 16 delstatene.
21

 

Reguleringen varierer mellom delstatene. Generelt sett er butikker fortsatt stengt på søndager, 

men med adgang til å ha søndagsåpent et visst antall ganger i året (som regel fire–seks).   

 

Frankrike har også stengte butikker på søndager da dette regnes som arbeidstakernes 

hviledag, men det er mange unntak. Dette omfatter blant annet spesialforretninger (som f.eks. 

                                                 
15

 En oversikt over regulering av åpningstider (pr. september 2012) i Europa er utarbeidet av organisasjonen 

EuroCommerce, se http://www.eurocommerce.eu/media/28488/shop-opening-hours-30.09.2012.pdf 
16

 https://erhvervsstyrelsen.dk/faktablad-om-lukkeloven 
17

 Motion 2004/05:A237, 

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Motioner/Affarstidslagen_GS02A237 
18

 https://www.tem.fi/sv/konsumenterna_och_marknaden/handel/affarstider 
19

 Lag 27.11.2009/945 om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger 4 §.  
20

 https://www.gov.uk/trading-hours-for-retailers-the-law 
21

 http://www.gesetze-im-internet.de/ladschlg/ 
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blomsterhandel, møbel- og hageartikkelforretninger, hobbyforretninger samt 

tobakksforretninger), butikker i områder knyttet til turistvirksomhet, samt for 

dagligvarebutikker (frem til kl. 13). Et annet unntak omfatter kjøpesentre og handlestrøk i det 

som betegnes som urbane strøk. For å komme inn under dette unntaket forutsettes blant annet 

behandling av saken lokalt i kommunestyret og av ”fylkesmannen”.  

 

5. FORHOLDET TIL EØS-AVTALEN  

EU-domstolen har slått fast at nasjonalt regelverk om åpningstider hører under nasjonal 

kompetanse og derfor ikke vedrører fellesskapsretten.
22

 Regulering av åpningstider vil uansett 

utforming dermed ikke være problematisk ut fra pliktene Norge har etter EØS-avtalen.  

 

6. FORHOLDET TIL ARBEIDSMILJØLOVEN  

6.1 Gjeldende rett om søndagsarbeid 

Av arbeidsmiljøloven § 10-10 første ledd følger det at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 

dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og 

pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00 til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Med 

søn- og helgedager menes søndager, religiøse helligdager etter lov om helligdager og 

helligdagsfred, og 1. og 17. mai, som er høytidsdager. Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager 

slår fast at disse dagene i utgangspunktet skal likestilles med søndager. Lovens § 1 andre ledd 

presiserer at reglene om salg fra faste utsalgssteder i helligdagsloven §§ 5 og 6 gjelder 

tilsvarende for 1. og 17. mai.  

 

Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, jf. 

§ 10-10 andre ledd. Det fremgår av forarbeidene hvordan dette skal forstås. Tilfeller hvor 

arbeidets art gjør søndagsarbeid nødvendig, og dermed tillatt, vil etter forarbeidene blant 

annet være:   

- arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på 

grunn av driftstida på arbeidsstedet må utføres på søn- og helgedager 

- arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, barnehjem o.l. 

- arbeid i herberge- og bevertningsbedrifter når det er nødvendig for betjening av gjester 

- arbeid av politi, brannvesen, tollvesen, kriminalomsorg, kirkelig betjening, arbeid ved 

redningssentraler og drift av kringkastning, aviser, telegram- og nyhetsbyråer 

- arbeid ved utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som er fastsatt i eller i 

medhold av annen lovgivning 

 

Det siste strekpunktet omfatter butikker som har lov til å ha søndagsåpent etter 

helligdagsloven i dag, jf. Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) punkt 13.11 og 25. 

 

Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte 

før det iverksettes, jf. § 10-10 tredje ledd. 

 

I virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte 

inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og 

tidsavgrenset behov for dette, jf. § 10-10 fjerde ledd. I henhold til forarbeidene til 

bestemmelsen vil eksempler på slike tilfeller være når det til regelmessig tilbakevendende 

                                                 
22

 Se sak C-145/88 Torfaen Borough Council, avsnitt 2. Se også sak C-483/12  Pelckmans 

Turnhout NV, avsnitt 24, med videre henvisninger. 
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tider av året oppstår særlig arbeidspress, når det er oppstått uventet arbeidspress, når 

naturhendelser, ulykkeshendelser eller andre upåregnelige begivenheter har forstyrret eller 

truer med å forstyrre den jevne drift, når det er forbundet med betydelige driftstekniske 

ulemper å avbryte produksjonen eller når viktige samfunnsinteresser eller andre viktige 

hensyn gjør det særlig påkrevet (Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) punkt 13.11 og 25).  

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale arbeid på søn- og helgedager utenom de 

tilfeller som er nevnt i § 10-10, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til 

arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag.  

 

Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode (ukehvile) på 35 timer i løpet av 

sju dager, jf. § 10-8 andre ledd. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt mulig omfatte søndag, jf. 

§ 10-8 andre og fjerde ledd. Personer under 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri 

periode (ukehvile) på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt 

mulig legges til søn- eller helgedag, jf. § 11-5 tredje ledd.  

 

Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og 

helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i 

gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 

uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller 

helgedag, jf. § 10-8 fjerde ledd. Arbeidstaker kan maksimalt arbeide halvpraten av alle søn- 

og helgedagene i løpet av et år. 

6.2 Endringer i arbeidsmiljøloven vedtatt i Stortinget våren 2015 etter behandlingen 

av Prop. 48 L (2014–2015) 

Stortinget er i ferd med å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til søn- og 

helgedagsarbeid.
23

 § 10-8 fjerde ledd endres slik at arbeidstaker fortsatt kan avtale 

gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagsarbeid, men slik at ukehvilen minst hver fjerde 

uke skal falle falle på en søn- eller helgedag mot hver tredje i dag. Begrensningen på at 

arbeidstaker i snitt bare kan arbeide halvparten av søn- og helgedagene videreføres. 

Bestemmelsen vil tre ikraft på det tidspunkt Kongen bestemmer.  

7. DEPARTEMENTETS VURDERINGER OG FORSLAG  

7.1 Vurderinger 

Departementets forslag om å bygge ned reguleringen av butikkers åpningstider på søndager er 

forankret i regjeringens politiske plattform. Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet 

om søndagsstengte butikker er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å 

regulere butikkers åpningstider. Regjeringen Bondevik II la det samme prinsippet til grunn for 

revisjonen av åpningstidsbestemmelsene i 2003.
24

 Ytterligere deregulering av åpningstidene 

vil innebære større grad av likebehandling mellom butikker, og det vil bidra til forenkling av 

regelverket. Forbrukerne vil selv kunne avgjøre når de ønsker å handle, og butikkene kan selv 

vurdere hvilke åpningstider de vil tilby.  

 

Selv om hovedregelen i dag er at butikker skal holde stengt på helligdager, er det mange typer 

butikker, for eksempel mindre dagligvarebutikker, hagesentre og utsalgssteder på typiske 

turiststeder, som ved særskilte unntaksregler har fått adgang til å holde åpent. En generell 

åpning for søndagshandel er dermed ikke noe prinsipielt nytt, men vil stille butikkene mer likt 

enn i dag. Kombinasjonen mellom et generelt påbud om søndagsstengte butikker og unntak, 

                                                 
23

 Innst. 207 L (2014–2015), Lovvedtak 53 (2014–2015). 
24

 Ot.prp. nr. 11 (2002–2003) s. 1.  
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gir konkurransevridning og forskjellsbehandling. Mer likebehandling er derfor et sentralt 

siktemål med departementets forslag.  

 

Departementet har vurdert om all regulering av åpningstider burde oppheves, slik en for 

eksempel gjorde det i Sverige fra 1972. Det ville da fullt ut bli opp til tilbud og etterspørsel å 

regulere åpningstidene. Departementet mener imidlertid at andre hensyn, for eksempel 

tradisjon og helligdagsfred, fortsatt kan begrunne noen restriksjoner i åpningstider på 

helligdager. Dette er i tråd med ordningen i for eksempel Danmark. Etter departementets 

oppfatning bør en derfor ikke fjerne all regulering, men heller foreta en justering av dagens 

regelverk.  

 

Et annet alternativ kunne være å fastholde hovedregelen om butikkstengt på helligdager, men 

samtidig vurdere justeringer i unntaksreglene for å tillate flere butikker å holde åpent og 

samtidig unngå forskjellsbehandling mellom butikker. Forhistorien til unntaksreglene viser 

imidlertid at det oppstår komplekse avgrensingsspørsmål når en skal utforme unntak. Det 

tidligere unntaket for kiosker ble for eksempel i 1998 endret til å omfatte utsalgssteder som 

selger kiosk- eller dagligvarer med en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm. 

Bensinstasjoner fikk innført en kvadratmetergrense på grunn av deres økte salg av kiosk- og 

dagligvarer. Unntaket for salg av blomster og planter ble endret til å omfatte utsalgssteder 

som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler. Utviklingen innen 

varehandelen og endringer i folks handlemønster innebærer også at det kan være vanskelig å 

gi unntaksregler som passer til dagens behov.  

 

Departementet foreslår, etter en konkret avveining av ulike hensyn, at butikker skal få adgang 

til å holde åpent på alle vanlige søndager, men at de særskilte helligdagene, høytidsdagene og 

høytidsaftenene fortsatt som hovedregel bør skjermes.  

  

Departementet viser til at det også tidligere har vært sondret mellom vanlige søndager og de 

særskilte helligdagene. De siste var underlagt et mer omfattende vern enn søndagene. 

Departementet antar dessuten at det er en alminnelig oppfatning at det er forskjell på en vanlig 

søndag og de særskilte helligdagene. Høytidsdagene 1. og 17. mai er i dag likestilt med 

søndager, men ikke når det gjelder helligdagsfreden. Hensynet til tradisjon og den særskilte 

betydningen disse to dagene har, tilsier etter departementets oppfatning en fortsatt skjerming 

mot butikkåpent også disse to dagene. En tilsvarende sondring mellom vanlige søndager og 

særskilte helligdager er også gjennomført i Danmark, jf. ovenfor, hvor det siden 2012 har vært 

adgang til å ha åpne butikker på vanlige søndager, men ikke på nærmere angitte helligdager 

og den danske grunnlovsdagen.  

 

Fortsatt skjerming av hellig- og høytidsdager skaper med nødvendighet også behov for 

unntak. Et forbud mot butikkåpent på disse dagene kan, etter departementets oppfatning, ikke 

være absolutt. For eksempel må bensinstasjoner generelt og kiosker på særlig 17. mai kunne 

holde åpent. Som nevnt, har de gjeldende unntaksreglene vært kritisert blant annet fordi de 

innebærer forskjellsbehandling. Spørsmålet blir da om en bør forsøke å justere de gjeldende 

unntaksreglene, eller om de skal videreføres for de få dagene der de fortsatt skal ha betydning. 

Det omdiskuterte unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og 

andre hageartikler, kunne for eksempel oppheves for å få mer likebehandling. En slik 

innstramming, eventuelt også i andre unntak (turiststeder, tax-free-utsalg etc.), ville imidlertid 

kunne få betydelige negative konsekvenser.  
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Av praktiske grunner mener departementet at dagens unntaksregler ikke bør strammes inn. 

Departementet legger vesentlig vekt på at unntaksreglene vil få svært liten praktisk betydning 

når antallet skjermede dager reduseres så kraftig som foreslått.   

7.2 Departementets forslag 

Dagens regel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred  (helligdagsloven) 

§ 5 første ledd første punktum påbyr at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal 

holde stengt på helligdager.  

 

Departementet foreslår at denne regelen endres slik at påbudet om butikkstengt bare skal 

gjelde på helligdager som ikke er vanlige søndager. Hvilke helligdager som da vil omfattes av 

påbudet om å holde stengt, framgår av helligdagsloven § 2: nyttårsdag, skjærtorsdag, 

langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen 

pinsedag, første juledag og annen juledag. Til sammen vil skjermingen omfatte 10 helligdager 

i året.   

 

Lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager § 1 annet ledd fastsetter at 

helligdagsloven § 5 om salg fra faste utsalgssteder ”gjelder …. tilsvarende” på høytidsdagene 

1. og 17. mai. Når helligdagsloven  § 5 første ledd første punktum videreføres for de særskilte 

helligdagene, innebærer dette at påbudet om å holde butikkstengt fortsatt også vil gjelde for 

de to høytidsdagene 1. og 17. mai. Det blir derfor ikke foreslått endringer i bestemmelsen i 

loven om 1. og 17. mai. 

 

Samlet sett innebærer dermed forslaget at 12 dager i året fortsatt blir skjermet mot 

butikkåpent. På vanlige søndager vil det ikke lenger være noen lovregulering som begrenser 

faste utsalgssteders adgang til å holde åpent.  

 

Helligdagsloven § 5 første ledd annet punktum fastsetter at de faste utsalgsstedene skal stenge 

kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften. Det blir foreslått å videreføre også denne regelen. 

 

Unntakene i helligdagsloven § 5 fra påbudet om å holde stengt foreslås videreført slik de er i 

dag. De vil bare få praktisk betydning på de 12 dagene i året som fortsatt skjermes samt på 

jul-, påske og pinseaften fra kl. 16.  

 

Helligdagsloven § 5 tredje ledd fastsetter at faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste 

søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. Når butikkene får anledning til å holde åpent 

på vanlige søndager, blir denne regelen overflødig, og den foreslås derfor opphevet. 

 

Departementet foreslår følgende konkrete endringer i helligdagsloven:  

 

§ 5 første ledd første punktum skal lyde: 

 På helligdager som ikke er vanlige søndager, skal faste utsalgssteder som selger varer 

til forbrukere, holde stengt.  

 

§ 5 tredje ledd: 

 Oppheves. 

 

§ 5 fjerde ledd – åttende ledd: 

 Blir nytt tredje ledd – syvende ledd.  
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8. ALTERNATIVT FORSLAG TIL ENDRING I HELLIGDAGSLOVEN 

8.1 Spørsmål om avgjørende beslutningsmyndighet til kommunen 

En annen tilnærming til spørsmålet om å utvide rammene for søndagsåpne butikker, kan være 

å overlate til kommunene å treffe avgjørelse. Det vil da bli opp til lokaldemokratiet å avgjøre 

om adgangen til søndagsåpne butikker skal utvides i forhold til dagens rammer. Dette vil 

kunne gi større fleksibilitet enn i dag, og lokale hensyn kan ivaretas.  

 

Hvor omfattende beslutningsmyndighet kommunene eventuelt bør få, vil kunne fastlegges ved 

utforming av lovbestemmelsen. Flere alternativer kan her tenkes. Det mest radikale 

alternativet ville være å overlate reguleringsmyndigheten fullt ut til kommunen. Dette ville 

prinsipielt også kunne gi rom for vedtak om mindre søndagsåpent enn i dag. Departementet 

legger imidlertid til grunn at det ikke skal kunne treffes vedtak om innstramninger. Et annet 

alternativ er å beholde dagens regulering, men innføre en ny hjemmel som gir kommunen 

adgang til å foreta liberaliseringer. Et tredje alternativ kan være å fastholde noe statlig 

regulering som kommunen vil være bundet av. Det kan for eksempel fastsettes at noen  

særskilte helligdager og høytidsdagene 1. og 17. mai fortsatt skal skjermes særskilt, men at 

kommunen får myndighet til å foreta endringer når det gjelder adgangen til holde åpent på 

vanlige søndager.       

 

Uansett utforming av lovbestemmelse, vil det kunne fremføres argumenter mot å legge  

beslutningsmyndighet på dette området til kommunene. Lokal avgjørelsesmyndighet vil 

kunne føre til forskjeller mellom kommuner. Dette kan virke uheldig for de næringsdrivende, 

som kan oppleve handelslekkasje til konkurrenter i nabokommuner. I tillegg kan forbrukerne 

oppleve ulik tilgang på varer mellom kommuner. I tilknytning til tidligere lovendringer på 

dette feltet har det vært et viktig hensyn å bidra til et ensartet regelverk og ensartet praksis i 

hele landet. Dette innebærer at det må foretas en avveining mellom hensynet til fleksibilitet og 

lokale tilpasninger på den ene side og hensynet til likebehandling mellom næringsdrivende på 

den andre siden. Departementet vil i denne sammenhengen peke på at det også i dag er noen 

lokale forskjeller. Enkelte steder er hele kommuner omfattet av ordningen for typiske 

turiststeder ved forskrift fastsatt av Fylkesmannen.   

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet om en lovregulering hvor avgjørende 

beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune kan være et hensiktsmessig alternativ 

til departementets primærforslag.   

 

Konkret vil en slik lovregulering kunne gjøres ved for eksempel å innføre et nytt ledd i 

helligdagsloven § 5 som fastsetter at kommunen ved forskrift kan tillate at faste utsalgssteder 

i kommunen kan holde åpent utover det som ellers følger av rammene i bestemmelsen. 

Departementet forutsetter at eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne 

innebære en innstramming i forhold til dagens rammer.   

9. KONSEKVENSER 

9.1 Innledning 

Det vil være tilbud og etterspørsel som over tid vil avgjøre hvordan markedet tilpasser seg nye 

reguleringsrammer. Departementets forslag vil ikke føre til at butikker faktisk og umiddelbart 

vil ha åpent på søndager. Utviklingen av et tilbud om kveldsåpne butikker har for eksempel 

kommet gradvis ved tidligere reformer i regelverket. På denne bakgrunn er det også generelt 

vanskelig presist å angi konsekvenser av forslaget. Konsekvensene vil vise seg etter hvert. I 

det følgende gjennomgås sannsynlige konsekvenser av forslaget på sentrale områder, men i 
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lys av at forslaget vil gi butikkene en valgfri mulighet til søndagsåpent, har departementet 

ikke gjennomført ytterligere konsekvensutredninger.  

9.2 Søndagen som en annerledes dag i uken 

Søndagen som en annerledes dag, der flere personer, familier, grupper mv., kan ha fri 

samtidig og sammen, har lang tradisjon. Samtidig har samfunnsutviklingen ført til større 

diversifisering av tidsbruk for den enkelte. Behovet for en naturlig veksling mellom dag og 

natt, aktivitet og søvn, arbeid og hvile er viktig for alle. Søndagen er også en dag hvor det 

foregår felles aktiviteter som er basert på frivillighet, for eksempel innen idrett, korps eller 

lignende. Redusert lovregulering av butikkers åpningstider gir større valgfrihet, men denne 

friheten behøver ikke å endre den enkeltes prioriteringer og tidsbruk. Forslaget vil føre til økt 

sysselsetting på søndager. Hensyn til arbeidstakere som må arbeide på søndager, ivaretas 

gjennom arbeidsmiljølovgivningens regler om søn- og helgedagsarbeid.  

9.3 Konsekvenser for arbeidstakere  

I dag arbeider 1/3 av norske arbeidstakere utenfor normalarbeidstid (06.00-18.00 mandag til 

fredag). Om lag 10 % av arbeidstakerne arbeider regelmessig på søndager, mens i 

varehandelen er det litt over 4 % som jevnlig arbeider på søndag. Arbeidsmiljøloven åpner 

blant annet for unntak fra forbudet mot søndagsarbeid når det gjelder arbeid i butikker som 

kan ha åpent etter helligdagsloven. Det innebærer at ansatte i virksomheter som etter 

helligdagsloven kan ha åpent på søn- og helgedager, kan arbeide på søndager. Dette endres 

ikke selv om helligdagsloven endres. Endringer i helligdagsloven, slik at flere butikker enn i 

dag kan holde åpent, vil ha som konsekvens at disse butikkene også kan benytte seg av 

søndagsarbeid innenfor de rammene som følger av arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal 

imidlertid drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid før det iverksettes, jf. ovenfor i punkt 6. 

 

Om den enkelte arbeidstakeren faktisk skal utføre søndagsarbeid, vil bero på den aktuelle 

arbeidsavtalen og bestemmelser om søn- og helgedagsarbeid i en eventuell tariffavtale. 

9.4 Konsekvenser for forbrukere 

Forbrukerne vil få større valgmuligheter fordi tilbudet av åpne butikker vil øke som følge av 

forslaget. Søndagshandel har blitt utbredt der lovmessige hindringer er tatt bort. Mange vil ha 

bedre tid på søndager og slik kunne etterspørre varer over et større geografisk område enn til 

hverdags. For en del forbrukere vil forslaget medføre lettere tilgang også til et bredere 

vareutvalg. 

9.5 Nærings- og samfunnsøkonomi  

9.5.1 Innledning 

Varehandelen er en viktig bidragsyter til landets verdiskaping og sysselsetting. Varehandelen 

sto i 2013 for 6,3 pst. av verdiskapingen i Norge. Til sammenlikning sto industrien for rundt 

6,7 pst. Det har vært en vekst i sysselsettingen i varehandelen de siste ti årene fra et nivå på 

om lag 334 000 sysselsatte i 2003 til om lag 370 000 i 2013.
25

 Næringen er landets største 

sysselsetter, dersom en ser bort fra offentlig virksomhet. Endringer i næringens rammevilkår 

vil derfor kunne ha betydelig positiv næringsøkonomisk effekt. 

 

Åpningstider, priser, servicegrad samt bredde og kvalitet i varetilbudet er alternative måter for 

en butikk å konkurrere på. De uregulerte tilbudsformer som vareomfang, servicegrad, 
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åpningstider på hverdager osv. finner i dag sin likevekt i markedet uten at myndighetene 

griper inn. Utvidelse av adgangen til å holde åpent vil finne sine tilsvarende løsninger i 

markedet.  

9.5.2 Mulige konsekvenser for næringen 

Søndag er en betydelig handledag for butikkene som etter gjeldende regelverk har anledning 

til å holde åpent. Det er også betydelig grensehandel på søndager. Utviklingen for kveldsåpne 

butikker har som nevnt, kommet etter hvert etter tidligere reformer i regelverket. En vil 

kanskje få noe omstrukturering av etterspørselen mellom butikker når forbrukerne får flere 

valgmuligheter. Økt geografisk rekkevidde i etterspørselen vil trolig gi fordeler for butikker 

med bredt vareutvalg. 

 

Erfaringer fra andre land tyder på at forbrukerne vil velge å handle på søndager dersom de får 

et tilbud, og at mange butikker vil velge å holde åpent. Hvor stor effekt dette vil få på 

varehandelens omsetning, er usikkert. Forslaget kan føre til en viss økning i omsetningen. 

Butikkene vil få endret konkurransesituasjonen overfor grensehandel og e-handel, og 

mulighet til å konkurrere med alternative forbrukeraktiviteter på søndager, herunder salg til 

turister i de store byene. Det er imidlertid liten grunn til å anta at detaljomsetningen i Norge 

vil bli betydelig større som følge av utvidede åpningstider. Hovedeffekten vil være at 

handelen fordeler seg over flere dager.  

 

Flere handelsdager kan på kort sikt bety økte kostnader for handelsstanden. Særlig økte 

lønnskostnader vil trekke i retning av høyere priser. Samtidig vil mer effektiv utnyttelse av 

realkapitalen, mindre topper i omsetningen gjennom uken og konkurranseimpulser kunne 

bidra til å avgrense økningen i priser og kostnader. Nettovirkningen på lengre sikt vil være 

usikker, men utslagene vil neppe bli store. 

 

Kostnader til tilknyttede tjenester som distribusjon, renhold, vakttjenester vil også øke. Isolert 

sett kan dette føre til at lønnsomheten til næringen reduseres. På den annen side fører det til 

økt verdiskaping innenfor de tilknyttede tjenestenæringene. På tross av økte kostnader viser 

erfaringer fra bl.a. Danmark at mange av butikkene velger å holde åpent på søndager dersom 

de får mulighet til det, for å konkurrere om markedsandeler. Dette kan føre til effektivisering 

og restrukturering i næringen. Ifølge Handelens samarbeidsutvalg (HSU) kan vi vente oss 

større og færre vareutsalg og at mer av handelen flytter inn i kjøpesentre.
26

 Dette kan føre til 

en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene. 

 

Et arbeidsnotat fra OECD-sekretariatet presenterer en studie av konsekvenser av liberalisering 

av åpningstidsbestemmelsene på søndager i en rekke europeiske land.
27

 Studien viser at 

reformene har hatt positiv effekt på sysselsettingen. Deler av varehandelen har også opplevd 

økt omsetning. Studien gir imidlertid ikke grunnlag for å si at dereguleringen har ført til økte 

priser.  

9.5.3 Konkurransevirkninger 

Det generelle forbudet mot søndagsåpent har en del konkurransevridninger mellom dem som 

rammes av forbudet, de som har ulike unntak, og omsetningsformer som ikke er omfattet av 

forbudet. Det er som nevnt under beskrivelsen av gjeldende rett, i alt 12 ulike unntak, 
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 Hos kjøpesentrene vil det trolig også bli stilt krav om at butikkene må holde åpent. Handelens 

samarbeidsutvalg består av Virke, Handel og Kontor og COOP. 
27
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herunder unntaket for mindre utsalgssteder og hagesentre. Når det gjelder de sistnevnte, har 

det brede vareutvalget til hagesentrene vært trukket fram som et 

konkurransevridningsproblem for annen faghandel. Forslaget medfører at 

konkurransevridningene mellom butikker som følge av forbudet reduseres til det mer 

bagatellmessige. Forslaget vil gi butikkene økte konkurransemuligheter overfor grensehandel, 

e-handel og i noen grad andre forbrukeraktiviteter. Forbrukerne kan ha lavere tidskostnader på 

søndager. Etterspørselen deres vil da ha større geografisk rekkevidde enn til hverdags, noe 

som virker konkurransefremmende.   

9.5.4 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet  

Det er ikke foretatt beregninger for å kartlegge den samlede samfunnsøkonomiske 

lønnsomheten av forslaget. For forbrukerne vil forslaget gi større frihet til å handle når det 

passer dem. For noen arbeidstakere vil forslaget være positivt ved at det gir nye muligheter 

for arbeid. Andre vil oppleve det som en byrde å måtte arbeide på søndager.  

For deler av næringen vil forslaget føre til økt lønnsomhet på grunn av økte markedsandeler. 

Andre kan på sin side få redusert lønnsomhet på grunn av økt konkurranse og økte 

lønnskostnader. På lang sikt kan forslaget føre til restruktureringer i næringen og nye 

løsninger som kan bidra til økt verdiskaping.  

9.6 Miljøkonsekvenser 

HSU har fremlagt en rapport om miljøkonsekvenser av søndagsåpne butikker.
28

 I rapporten 

blir det antatt at søndagsåpne butikker vil medføre konsekvenser for miljøpåvirkningen på 

grunn av at flere vil reise på jobb på søndager enn tidligere, energiforbruket vil øke og det vil 

bli noe mer varetransport. Det blir samtidig vist til at det er usikkerhet knyttet til alle disse 

momentene. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg butikker i et 

mellomstort kjøpesenter. Når det gjelder vareleveranser, fremkommer det at kun 

matvarebutikker ser behov for økte leveranser-, knyttet til ferskvarer. Detaljhandelen utover 

dagligvarehandelen antas å holde sin mengde vareleveranser uendret.  

9.7 Distriktshensyn  

Departementet har fra HSU også mottatt en foreløpig rapport om distriktsbutikkenes 

utfordringer ved full adgang til søndagsåpne butikker.
29

 Distriktsbutikkregisteret som er 

opprettet av Institutt for bransjeanalyser (IBA), hadde etter siste oppdatering i mai 2014 970 

distriktsbutikker. 21,9 prosent av disse praktiserer søndagsåpent i dag. På typiske turiststeder 

er andelen 51,1 prosent. Analysen er basert på en spørreundersøkelse blant ledere av 

distriktsbutikker, og holdningene til søndagsåpent er i stor grad negative. Det blir blant annet 

pekt på økt risiko for handelslekkasje, og dermed økt konkurranse for butikkene i distriktene. 

Samtidig fremkommer det at søndagsåpne butikker vil gi økt mulighet for salg til turister og 

til utenbygdsboende.  

9.8 Forenkling 

Dersom sysselsettingen på sikt øker på søndager, vil dette kunne øke behovet generelt for 

statlige kontroll- og tilsynsoppgaver på disse dagene. Lovforslaget innebærer likevel en 

forenkling for det offentlige når reguleringen omkring salg fra faste utsalgssteder vil få 

                                                 
28

 Miljøkonsekvenser av søndagsåpne butikker, rapport 15. mai 2014 til Handelens samarbeidsutvalg. 
29
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virkning for færre dager sammenlignet med i dag. Arbeidet med å forvalte og håndheve 

regelverket vil derfor bli mindre omfattende enn i dag.   

 

Etter dagens lov har Fylkesmannen oppgaver knyttet til søknader om dispensasjoner fra 

påbudet om å holde søndagsstengt i enkeltsaker og til å fastsette lokale forskrifter om typiske 

turiststeder. Både behovet for å gi dispensasjoner i enkelttilfeller og til å gi lokale forskrifter 

for typiske turiststeder vil bli mindre. Disse sakene har ikke et stort omfang, og innsparingen 

antas å være begrenset. I dag er det dessuten kommunene som i stor grad har arbeidet med å 

forberede og fremme søknader om å få godkjent et område som typisk turiststed. Dette 

innebærer at det også vil kunne bli en besparelse for enkelte kommuner, men også på dette 

punktet må omfanget av innsparingen antas å bli begrenset.   

 

Brudd på helligdagsloven håndheves av politiet. Som ledd i etterforskningen av slike 

lovbrudd vil det i dag kunne være nødvendig å avklare nærmere om en butikk omfattes av 

påbudet om å holde stengt eller om den omfattes av en unntaksregel. Dette kan for eksempel 

være tilfelle for en butikk som hevder å komme inn under unntaket for hagesentre. Det har 

ikke vært mange saker om brudd på bestemmelsene om salg fra faste utsalgssteder som har 

vært etterforsket av politiet. Dette har blant annet hatt sammenheng med ressurssituasjonen og 

prioriteringer hos politiet. Konsekvensene for politiet vil også ha begrenset omfang.   

9.9 Konsekvenser ved alternativt forslag om å legge avgjørende beslutningsmyndighet 

til kommunen 

9.9.1 Konkurransevirkninger 

Dersom det alternative forslaget med å legge beslutningsmyndighet til kommunen velges, vil 

dette kunne medføre uheldig konkurransevridning. Konkurranse i detaljhandelen foregår i 

geografiske markeder. Disse markedene kan variere i størrelse. Forbrukerne kan ha interesse 

av å få tilgang til varer selv om avstandskostnadene øker. Ofte vil et geografisk marked kunne 

omfatte flere kommuner. Dette innebærer at ulike bestemmelser i ulike kommuner kan 

komme til å påvirke næringsgrunnlaget for butikkene.  

9.9.2 Forenkling 

Etter dagens regelverk ligger det til den enkelte kommune å utforme og å fremme overfor 

Fylkesmannen eventuell søknad om å bli godkjent som typisk turiststed. Utover dette har 

kommunene i dag ikke noen oppgaver knyttet til regulering av åpningstidene for faste 

utsalgssteder. Dersom kommunene selv skal treffe vedtak om utvidede rammer for 

butikkåpent på helligdager, vil dette medføre en økning i kommunens arbeidsoppgaver. Det 

antas at denne økningen vil bli relativt begrenset. Fylkesmannens oppgaver etter dagens 

regulering vil kunne få mindre praktisk betydning dersom beslutningsmyndighet legges til 

kommunen. Dette vil kunne lette Fylkesmannen for arbeidsoppgaver, men det antas at 

besparelsen blir begrenset.  

10. LOVFORSLAG   

I lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfres foreslås følgende endringer: 

 

§ 5 første ledd første punktum skal lyde: 

 På helligdager som ikke er vanlige søndager, skal faste utsalgssteder som selger varer 

til forbrukere, holde stengt.  
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§ 5 tredje ledd: 

 Oppheves. 

 

§ 5 fjerde ledd – åttende ledd: 

 Blir nytt tredje ledd – syvende ledd.  

 

 

 

 

Vedlegg 

Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) 
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Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred  

 

§ 1.Lovens formål 

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro 

og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov. 

§ 2.Helligdager 

Følgende dager er helligdag: 

a) vanlige søndager, 

b) nyttårsdag (1. januar), 

c) skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag), 

d) langfredag (siste fredag før første påskedag), 

e) første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars), 

f) annen påskedag (første mandag etter første påskedag), 

g) Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag), 

h) første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag), 

i) annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag), 

j) første juledag (25. desember), 

k) annen juledag (26. desember). 

§ 3. Helligdagsfred 

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred 

som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. 

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre 

gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet. 

§ 4. Offentlige arrangementer 

På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger 

eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. 

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for: 

1. Arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn. 

2. Utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art. 

3. Sportsarrangementer som ikke er beregnet på å samle tilskuere eller som er så tidkrevende at det 

er nødvendig å starte før kl 13. Regelen her gjelder ikke motorrace på bane, flygestevner, travløp, 

galoppløp, veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og sportsstevner. 

4. Arrangementer på 1. og 17. mai. 

 

Når særlige grunner foreligger, kan politimesteren for den enkelte anledning tillate arrangement som 

ellers ville være forbudt etter denne paragraf. Politimesterens vedtak kan påklages til departementet. 

§ 5. Salg fra faste utsalgssteder 

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og 

pinseaften skal de stenge kl. 16. 

Dette gjelder ikke for 

1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate 

som ikke overstiger 100 kvm 

2. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm 

3. utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen 

4. utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder, se 

sjette ledd 

5. salg fra serveringssted 

6. salg ved auksjon 
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7. salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende 

8. salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som normalt ikke blir 

brukt til salgsvirksomhet 

9. utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler 

10. utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer 

11. utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til 

avgiftsfritt salg 

12. salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme. 

 

Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. 

Med salgsflate, se annet ledd nr. 1 og 2, menes gulvflaten i den delen av et utsalgssteds lokale hvor 

varer beregnet for salg til publikum er synlig utstilt. Lagerrom og oppholdsrom for personale 

medregnes ikke. 

Utsalgssteder som nevnt i annet ledd nr. 1 og 2, og som ikke åpenbart oppfyller kravet om salgsflate, 

skal ved takst eller på annen tilfredsstillende måte kunne dokumentere salgsflatens størrelse. 

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved utsalgsstedet. Mangelfull dokumentasjon medfører at et 

utsalgssted ikke anses unntatt fra bestemmelsen i første ledd første punktum. 

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som 

typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare 

regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. 

Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra paragrafen her når det foreligger særlige grunner. 

Avgjørelsen kan påklages til departementet. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling av paragrafen her. 

§ 6.Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av 

disse paragrafene, straffes med bøter. 

Medvirkning straffes på samme måte. 

§ 7.Ikrafttredelse. 

Loven trer i kraft straks. Samtidig oppheves lov av 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden. 
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___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Samnanger kommune har no fått tilsendt strategisk næringsplan for Bergensregionen til uttale.
Kommunestyret ga tidlegare i år uttale til eit førebels utkast. Sjå sak 2/ 15

Planutkastet kom til kommunen 28.04.2015. Det har derfor ikkje vore høve til å laga eiga
saksutgreiing, og av den grunn vert forslag til saksutgreiing frå administrasjonen i BRB lagt til
grunn.
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BAKGRUNN FOR SAKEN / INGRESS

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 er utarbeidet av Business Region Bergen
(BRB) på oppdrag fra BRB sine eiere gitt i Eiermøte mars 2014.
Den strategiske næringsplanen er en videreføring av Strategisk næringsplan for Bergensregionen
2010-2014.
Strategisk næringsplan er en plan for hva det offentlige kan gjøre for å tilrettelegge for god
næringsutvikling i regionen. Det vil si at planen er kommunenes strategiske verktøy – ikke
næringslivets. Hovedgrepet i planen er hvordan kommunene i Bergensregionen og Hordaland
fylkeskommune best mulig kan legge til rette for at næringslivet i regionen skal kunne vokse
og utvikle seg på en god, lønnsom og bærekraftig måte.

I Eiermøte i januar 2015 slo en fast at kommunene ønsket en behandling av planen i to trinn:
1. Først forslag til plan ut til høring for formannskapene i kommunene samtidig med generell høring.

Momenter fra høringsrunden er nå innarbeidet i justert planforslag som nå legges fram for endelig

vedtak i kommunestyrene.

2. For at behandlingen av et så stort antall vedtak skal være håndterbar, og for å unngå «flere runder»

er det et ønske fra BRB som koordinerende instans at en innretter behandlingen etter følgende mal

for vedtak:

 I første punkt bes kommunene ta stilling til om de kan slutte seg til hovedtrekkene i næringsplanen
eller ikke.

 I annet punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener mangler som bør følge planen
som et tillegg.

 I tredje punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener bør følges opp fra kommunen
selv i eget handlingsprogram.
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BAKGRUNN FOR PLANEN, EN KORT PRESENTASJON AV PLANEN OG KORT OM PROSESS

Hvordan kan kommunene i Bergensregionen og Hordaland fylkeskommune legge forholdene
til rette for at næringslivet i regionen skal kunne vokse og utvikle seg på en god, lønnsom og
bærekraftig måte? For å få det til er Strategisk næringsplan et riktig og viktig verktøy.

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 er utarbeidet etter oppdrag fra
byrådslederen i Bergen og et samlet ordførerkorps blant Business Region Bergens eiere. Mandatet
gitt Business Region Bergen på selskapets eiermøte 21.3.2014 var å rullere eksisterende Strategisk
næringsplan.
Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet
og dynamisk region som i felleskap skaper vekst og utvikling. Bergensregionen er en liten aktør i
global sammenheng, men en stor aktør innen gitte næringssegmenter. På den globale arena har vi
større mulighet til å lykkes hvis vi står samlet bak en felles strategi, slik at kommunene i regionen
går i samme retning.
Strategisk næringsplan er en plan for hva det offentlige kan gjøre for å tilrettelegge for god
næringsutvikling i regionen. Det vil si at planen er kommunenes strategiske verktøy – ikke
næringslivets. Planen er Business Region Bergens eierkommuners felles strategiske verktøy som
skal sikre at alle kommunene har felles mål og strategier for næringsutviklingsarbeidet, slik at
regionen i størst mulig grad handler og fremstår samordnet med den klare forvissning om at dette
øker sannsynligheten for at regionen utvikler seg i ønsket retning.

Hordaland fylkeskommune har utarbeidet en regional næringsplan for Hordaland 2013-2017. Denne
er retningsgivende for arbeidet med den herværende plan. De viktigste føringene fra denne planen
er at den er næringsnøytral og vektlegger tre hovedstrategier:
• Mer entreprenørskap

• Flere med relevant kompetanse

• En velfungerende Bergensregion med attraktive regionale sentre

Planen er utformet som et dokument som svarer på næringslivets behov og forventninger innen de
rammer hvor det offentlige mener de kan og ønsker å bidra. Dette er så manifestert i et sett av
fokusområder med tilhørende målformuleringer som det kommunene skal ta tak i samlet og eller
hver for seg.
Det er utarbeidet en egen tiltaksdel som skal rulleres hvert annet år. Hvert enkelt tiltak får en
eksplisitt tiltakseier som blir ansvarlig for realiseringen av tiltaket.
Målformuleringen som legges til grunn i planen er at:
«Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og
bærekraftig næringsutvikling».
I tillegg til bedriftenes hovedoppgave som er å skape verdier og økonomiske resultater innen
rammen av lover og regler i det samfunn de opererer i, handler bærekraftbegrepet om at sosiale og
miljømessige hensyn integreres i daglig drift og i forholdet til næringslivets interessenter. Bærekraft
innebærer altså mer enn å overholde eksisterende lover og regler.

Planen er bygd opp som følger:
1. Næringsnøytral presentasjon av regionens næringsliv. Kapitlet indikerer likevel

tydelig hvor regionen har størst vekstpotensial og de største komparative fortrinn. I

kapitlet argumenteres det for hvor regionen kan ta strategiske posisjoner. Kapitlet

utdypes i eget vedlegg, se under. Det legges ikke opp til politiske vedtak knyttet til

Kapittel 1 og tilhørende vedlegg.
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2. Planen trekker opp linjene for hva næringslivet selv har kommunisert er deres

behov for bidrag fra det offentlige. Hovedkilden for dette kapitlet er Bergen

Næringsråds løpende kartleggingsarbeid, samt innspill fra NHO Hordaland knyttet til

resultater fra NHO sine årlige undersøkelser «kommune NM» og nærings NM».

Dette er også bakgrunnsinformasjon, og skal som sådan ikke behandles politisk.

3. Seks fokusområder hvor det offentlige kan gjøre en innsats for å møte

næringslivets behov.

 Næringslivets rammevilkår

 Fysisk og sosial infrastruktur

 Effektive offentlige tjenester

 Bygge regionalt omdømme

 Utdanning og forskning

 Innovasjon, entreprenørskap og endring

Hvert fokusområde er beskrevet med mål og strategiformuleringer. Fokusområdene

danner grunnlaget for tiltaksplanen. Fokusområdene skal gjennom politisk

behandling.

4. Vedlegg. Definisjoner av næringsinndelingen og nærmere utdyping av

næringsbeskrivelsene i kapittel 1-3, inklusiv næringenes egne vurderinger av

utfordringer og viktigste satsinger.

5. Tiltakene skal være påbegynt og helst gjennomføres de neste to år. Tiltaksplanen

forutsettes rullert hvert annet år. Tiltakene er knyttet til en tiltakseier som skal

utarbeide beskrivelser som dekker hvorfor dette tiltaket skal gjennomføres.

Business Region Bergen er av eierkommunene gitt ansvar for oppfølging av

tiltaksplanen. Tiltakene skal politisk behandles. Tiltakene er trykket i et selvstendig

dokument.

KORT OM PROSESSEN OG VIDERE ARBEID

Business Region Bergen har hatt en ledende rolle i å få utformet planen. Planen er imidlertid blitt til
gjennom et utstrakt samarbeid mellom ulike interessenter som representanter fra kommunene,
nettverksorganisasjonene, Norwegian Centres of Expertise (NCE’ene), næringsorganisasjonene,
NHO, LO og universitets- og høgskolesektoren i regionen. Viktige representanter for disse har
utgjort Arbeidsgruppe og Referansegruppe for arbeidet med planen sammen med representanter fra
kommunene (inkl. Hordaland fylkeskommune). Det fremlagte dokument er således et omforent
forslag fra alle aktørene i prosessen. Samarbeidsproduktet er ytterligere styrket gjennom
konstruktive og forpliktende innspill i høringsrunden.
Etter konklusjon fra Eiermøte med kommunene i januar har kommunene hatt planen på høring i
perioden mars- april.

Følgende har gitt høringsuttalelse til planen:

Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune (administrativ uttalelse fra næringssjefen)
Radøy kommune
Øygarden kommune
Lindås kommune
Austevoll kommune
Sund kommune
Os kommune
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Samnanger kommune

Representanter fra BRB har presentert planforslaget for formannskapene i disse kommunene. I
ytterligere følgende kommuner har formannskapet fått planforslaget presentert:
Meland kommune
Voss kommune
Tysnes kommune
Vaksdal kommune
Fusa kommune
Osterøy kommune
Fjell kommune
Askøy kommune

Planforslaget har også vært på en generell høring til næringslivets organer og FoU og
utdanningsinstitusjonene, herunder alle representantene i Referansegruppen for planarbeidet.
Følgende av mottakerne har gitt høringssvar:
Universitetet i Bergen
Høgskolen i Bergen
Christian Michelsen Research (CMR)
Innovasjon Norge Hordaland
LOs distriktskontor i Hordaland
Entreprenørsforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Vestenfjelske
Bergen Næringsråd
Osterøy Industrilag/Industrikonsulenten på Osterøy
HOG Energi
Utdanning i Bergen
Maritimt forum Bergensregionen
Fiskeriforum Vest (FFV)
Design Region Bergen
Media Region Bergen
Spillmakerlauget/GameDev Norway
UPTIME Centre of Competence
NCE Subsea
NCE Maritime Cleantech West

Innkomne høringsuttalelser har gitt sin tilslutning til hovedgrepet i planen. Videre er hovedvekten
av merknader knyttet til tiltakene i tiltaksdelen. Merknadene er i all hovedsak imøtekommet.
Gjennom innkomne merknader har tiltaksdelen blitt betydelig konkretisert og styrket. Alle tiltak har
nå en ansvarlig tiltakseier slik planen «krever».
Kopi av innkomne høringsuttalelser følger saken.
Ved å etablere en felles mål- og strategiplan for næringsutvikling vil kommunene utvikle bedre
samhandling overfor næringslivet. I all hovedsak vil viktige tiltak for iverksetting av planens mål og
strategier bli fulgt opp gjennom egne handlingsplaner fra kommunene eller fra grupper av
kommuner som eksempelvis gjennom Regionrådet i Nordhordland / NUI.
Ved at det har pågått parallelle planprosesser mellom Strategisk næringsplan for Bergensregionen
og Nærings- og samfunnsplan for Nordhordland og Gulen vil den sistnevnte planen være en tydelig
oppfølging av Strategisk næringsplan.
I tillegg vil nettverksorganisasjoner, næringslivets organisasjoner og FoU-institusjoner utarbeide og
gjennomføre egne tiltak som understøtter målsettinger og strategier i Strategisk næringsplan for
Bergensregionen.
På noen områder vil det være rasjonelt for kommunene å gå sammen om å følge opp mål og
strategier gjennom felles tiltak. Tiltakene vedtas av kommunene og fylkeskommunen som en del av
Strategiske næringsplan.

61 av 138



6

Den enkelte kommunes eventuelle deltakelse i prosjekter må avklares i ordinære budsjettprosesser.
I tiltaksdelen har det enkelte tiltak en klart definert tiltakseier. Tiltakene er prosjekter med et start-
og sluttidspunkt. Kommunene har, blant annet gjennom høringsrunden, signalisert sin interesse for
de ulike tiltakene.
Planforslaget behandles nå av alle eierkommunenes kommunestyrer og av fylkesutvalget /
fylkestinget.
Regionrådet Nordhordland IKS (NUI) er formell eier i BRB. I samråd med Regionrådet og dets
medlemmer vil planen bli behandlet av alle av Regionrådets medlemskommuners kommunestyrer.
For at behandlingen av et så stort antall vedtak skal være håndterbar, og for å unngå «flere runder»,
er det et ønske fra BRB som koordinerende instans at en innretter behandlingen etter følgende mal
for vedtak:

- I første punkt bes kommunene ta stilling til om de kan slutte seg til hovedtrekkene i
næringsplanen eller ikke.

-
- I annet punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener mangler som bør følge

planen som et tillegg.
-
- I tredje punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener bør følges opp fra

kommunen selv i eget handlingsprogram.
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Vedlegga: Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 og tiltak 
ligg i eiga fil 
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Innspill til Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 
 

12. februar 2015 mottok Bergen kommune «Strategisk næringsplan for Bergensregionen 

2015-2020» fra Business Region Bergen AS (BRB). Planen er utarbeidet på vegne av eierne 

til Business Region Bergen AS, og ble presentert for byrådet 3. mars og for Komite for kultur, 

næring, idrett og kirke (KKNI) 10. mars.  

 

BRB ønsker innspill fra kommunen på den foreliggende plan, og basert på innkomne innspill, 

justeres planen. For Bergen kommune betyr dette at justert plan sendes til behandling til 

byrådet og deretter til Bystyret. Målsettingen er at planen blir behandlet i Bystyret før 

sommeren. 

 

Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP) er et strategisk og operativt verktøy for 

kommunene, ved at planen beskriver regionens næringsliv og næringsklynger i dag, og hvor 

det er naturlig og ønskelig å satse fremover. En rekke tiltak som kan bidra til å styrke 

næringslivet i regionen er beskrevet i planen, med hovedvekt på hva det offentlige kan bidra 

med.  

 

Bergen kommune vil utarbeide «Tiltak for næringsutvikling i Bergen 2015 – 2016», hvor de 

tiltak kommunen ønsker å arbeide med konkretiseres. Dette kan være tiltak som allerede er 

nevnt i SNP, samt nye eller eksisterende tiltak som gjelder for Bergen. Denne tiltaksplanen vil 

bli lagt frem for Bystyret høsten 2015.  

 

Her følger våre innspill på planen slik den nå foreligger: 

 

Planen er velskrevet med en logisk oppbygging, som tydeliggjør kommunenes roller og 

ansvar ved at både fokusområdene og tiltakene handler om hva kommunene faktisk kan bidra 

med i regionens næringsutvikling fremover.  

 

Kapitel 2 bør i større grad synliggjøre utfordringen knyttet til petroleumsnæringen, ettersom 

det forventes en mer negativ effekt for vår region på kort sikt. Ref. siste undersøkelse fra 

Bergen Næringsråd.  
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Når det gjelder fremtidig behov for kompetanse og arbeidskraft, er det pekt på behovet for 

fagarbeidere, men det må også synliggjøres at er behov for kompetanse på masternivå 

innenfor tekniske fag i vår region også i fremtiden.  

 

Ettersom planen fokuserer på næringsklynger og støtter videre satsning på nasjonale program 

(Innovasjon Norge) i form av Arena- NCE eller GCE-prosjekt, hadde det vært greit med en 

oversikt som viser regionens klynger. Kommunen er særlig positiv til å støtte arbeidet med 

etablering og gjennomføring av nasjonale program. 

 

Regionens marine næringsklynge har besluttet å søke om NCE, og vil først på et senere 

tidspunkt søke om status som GCE. Planen må reflektere dette. 

 

Kommentarer til «TILTAK» 

 

1. Vurdering av etablering av Oslo-kontor har vært tema tidligere, og Bergen kommune 

har vært skeptisk til dette begrunnet med økte kostnader, og usikkerhet om hva man 

ville oppnå her. Tiltaket støttes slik det nå foreligger, men med en lav prioritet. 

2. Digitale konkurransevilkår er viktig for regionens videre utvikling. Tiltaket støttes slik 

det foreligger, og Hordaland Fylkeskommune er en naturlig prosjekteier. 

3. Effektive offentlige tjenester er spesielt viktig for regionens næringsliv. Her er BRB 

foreslått som prosjekteier, men dette er et arbeid hvor både fylkeskommunen og den 

enkelte kommune vil måtte ha eierskap til. Tiltaket støttes. 

4. Utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser er et kompleks område. For den enkelte 

kommune, er dette et viktig politikkområde. Kanskje burde tiltaket omformuleres til 

«Styrke kompetansen om utbyggingsavtaler og bedre samordning mellom disse og 

utforming av reguleringsplaner.» Tiltaket støttes. 

5. Bygge regionalt omdømme er en viktig oppgave for regionen. Tiltaket bør ha høy 

prioritet. Tiltaket støttes. 

6. Etablere «Invest i Bergen» vil være et element i oppbygging av regionalt omdømme, 

og er særdeles viktig i tiden fremover. Tiltaket støttes, og Bergen kommune ønsker å 

bidra her. Tiltaket bør prioriteres høyt. 

7. Praksisnær undervisning bør videreutvikles og erfaring fra prosjektet i regi av «Gode 

Sirklar» må overføres til kommunene, men det vil være opp til den enkelte kommune 

hvordan dette eventuelt skal gjennomføres. Tiltaket støttes, men med lav prioritet. 
8. Innkjøpsprosesser som stiller krav til at leverandører er godkjente lærebedrifter, er et 

av mange krav som bør stilles i utforming av gode, fremtidsrettede og bærekraftige 

innkjøpsprosesser. Bergen kommunes innkjøpsstrategi (2013-2016) skal styrke og 

videreutvikle kommunens arbeid med gode og effektive anskaffelser, blant annet 

gjennom sterkere prioritering og forankring av ulike samfunnshensyn. Bergen kommune er 
foreslått som tiltakseier, og vil i tråd med vedtatt innkjøpsstrategi arbeide for at forslaget i 
dette tiltaket innarbeides i nye kontrakter. Tiltaket støttes. 

9. Energisamarbeidet «Science City Bergen» er viktig for regionen og videre utvikling av 

energinæringen. Tiltaket støttes, og Bergen kommune ønsker å bidra her. 

10. Samordning og tydeliggjøring av ulike aktørers rolle knyttet til entreprenørskap og 

innovasjon, er et område Bergen kommune er engasjert i. Tiltaket støttes, og det er 

ønskelig med en høy prioritet her.  

11. Omstilling og endring, sammen om aktiv bruk av aktuelle virkemidler. Tiltaket vil 

måtte gjelde hele regionen, og bør ha høy prioritet. 

12. Utvikle en marin strategi for regionen, vil være en del av den marine klyngens 

satsning på NCE. Det er også denne klyngen som har ansvar for arbeid med marin 

strategi og omdømmebygging. Bergen kommune støtter arbeidet med NCE Marin.  
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13. GCE Marin – er nå blitt NCE Marin. Tiltaket bør sees i sammenheng med punkt 12.  

14. GCE Subsea er viktig for regionen. Prosjektbeskrivelsen kan bedres. Tiltaket støttes. 

15. Ocean Innovation som en felles satsning for alle «havnæringene», med fellesnevner 

innovasjon og design, kan få en positiv betydning for næringslivet, men denne 

koblingen må tydeliggjøres. Forprosjektet videreføres målsetting om å bli NCE 

Innovasjon, samt jobbe for et EU-prosjekt med dette tema. Tiltaket støttes. 

16. Robotteknologi på Osterøy foreslås videreført som et Arena-prosjekt. Tiltaket støttes. 
 

Det er ønskelig at prioriterte prosjekt kommer først i nummereringen av tiltak. Prosjekt 12 og 

13 bør slås sammen til et stort marint prosjekt, hvor samlokalisering av den marine klyngen 

på Marineholmen også inngår.  Tiltakseier bør være Fiskeriforum Vest, som er kommunens 

og fylkeskommunens policyorgan innenfor den marine næringen.  

 

Prosjekt med lav prioritet (1 og 8), kan gjerne fjernes fra planen slik at det blir færre prosjekt 

å forholde seg til.  

 

Forslag til nytt prosjekt: 

 

NCE Media og Media City Bergen bør synliggjøres som et eget tiltak, ikke som en del av et 

vedlegg til planen. Både arbeidet med IKT-klynge, Medielab, Greenhouse og FoU bør 

integreres i dette tiltaket, som bør eies av NCE Media. Bergen kommune støtter prosjektet 

både med midler og aktiv politisk profilering. 

 

Beredskapsklyngen i regionen, som er en blanding av offentlige og private aktører, bør 

synliggjøres og utvikles ytterligere i form av et eget prosjekt. Her ligger offentlige enheter 

som Hordaland politidistrikt, Bergen brannvesen, Haakonsvern, Sivilforsvaret, Heimevernet, 

Helse Bergen, Avinor mfl. Viktige private aktører er bl.a. Statoil, Falck Nutec og Senter for 

krisepsykologi.  

 

Oppsummert 

 

BRB har utformet en plan som legger et godt grunnlag for regionens arbeid for en bærekraftig 

næringsutvikling med vekt på innovasjon og nyskaping.  

 

Bergen kommune forplikter seg ikke til å gi prosjektstøtte til enkelttiltak utover den støtten 

som er innvilget til BRB. 

 

Bergen kommune ser frem til å motta neste versjon av planen, som skal legges frem for byråd 

og deretter for Bystyret.   

 

Med hilsen 

 

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE 

 

 

******   Ikke skriv eller endre det som står  ******* 

******  på de 4 linjene.    ******* 

******  Elektronisk godkjenning   ******* 

****** flettes inn her     ******* 
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Business Region Bergen 
 

25.03.1015 
 
 
Høringsuttalelse Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 – Business Region Bergen 

 
Bergen Næringsråd vil i vår høringsuttalelse i all hovedsak konsentrere oss om å kommentere en rekke av 
foreslåtte tiltakene som presenteres i tiltaksdelen av Strategisk næringsplan.  
 
Vi slutter oss i det alt vesentlige til beskrivelsen av nåsituasjonen og fremtidsmulighetene for Bergensregionen. Ikke 
minst gjelder dette mulighetene innenfor de blå næringene, havnæringene (marin, maritim, subsea, olje & gass). 
Innen alle disse næringene har Bergensregionen en meget sterk internasjonal posisjon med muligheter til å vokse 
ytterligere og bli et enda sterkere global kraftsenter.  
 
Vi slutter oss videre til en sterk tro på etablering av og ikke minst videreutvikling av sterke forsknings- og 
næringsklynger, hvor samlokalisering bør etterstrebes, ikke minst for forskningsklyngenes del. Som det heter i 
høringsutkastet til Strategisk næringsplan (her om Media City Bergen, men som vi mener er overførbart på de 
andre klyngene):  
 

«Samlokalisering, klyngeutvikling og samspill legger til rette for innovasjon og ytterligere utvikling av 
teknologi-, innholds- og kompetansemiljøer som kan konkurrere på den internasjonale arena». 

 
Dette er helt i tråd med retningen som pekes ut i Universitetet i Bergens nye strategi, slik den er foreslått. At 
næringslivet, det offentlige virkemiddelapparatet og forsknings- og utdanningsmiljøene trekker sammen i samme 
retning, gir et meget godt grunnlag for å kunne lykkes.  
 
Målformuleringen som legges til grunn for Strategisk næringsplan er at «Bergensregionen skal innen 2025 være 
ledende i Norge på bærekraftig innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling». 
 
Det blir deretter foreslått til sammen 16 tiltak, med tiltakseier som ansvarlig for gjennomføring. Tiltakene er knyttet til 
fokusområdene:  

 Næringslivets rammevilkår 

 Fysisk og sosial infrastruktur  

 Effektive offentlige tjenester  

 Bygge regionalt omdømme  

 Utdanning og forsking  

 Innovasjon og entreprenørskap 

 
I høringsutkastet heter det:  

Det forutsettes en bred medvirkning fra kommuner, næringsorganisasjoner, klynge-organisasjoner og 
representanter for næringslivet for at tiltakene skal la seg gjennomføre. Tiltakseier er ansvarlig for å 
definere tiltakets omfang, hvilken leveranse tiltaket skal bidra til (resultatforventning), hvem som er kritiske 
bidragsytere for å sikre leveransen, hvordan tiltaket skal løses, og når det kan forventes at tiltaket kan 
avsluttes. 

 
Bergen Næringsråd vil i det følgende kommentere en rekke av disse tiltakene. 
 
Tiltak 1: Myndighetskontakt sentrale, nasjonale og internasjonale myndigheter  
«For alle aktørene i Bergensregionen i det offentlige, næringsliv og i akademia samt i kultursektoren er det grunn til 
å tro at beslutningene som tas i Oslo er minst like viktige som dem som tas i Brussel. Å plukke opp vesentlig 
informasjon og involvere berørte parter for beslutningspåvirkning tidsnok vil derfor kunne være vesentlig for det 
endelige utfall i slike prosesser». 
 
I tiltaket foreslås det en mulig opprettelse av en felles, regional «kompetansebase» med oversikt over saker, 
aktører og tidsplaner for saker av viktighet for regionens næringsliv og beslutningstakere. Målet er bedre 
koordinering styrking av regionale fremstøt overfor sentrale myndigheter. Business Region Bergen foreslås som 
tiltakseier.  
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Tiltaket, slik det er beskrevet, er en sentral del av Bergen Næringsråds løpende næringspolitiske arbeid. Bergen 
Næringsråd ser at det er mer å hente på ytterligere samordning og kartlegging i slike saker, noe som ligger både i 
vår næringspolitiske strategi, i vårt samarbeid med NHO og Næringsalliansen (de andre næringsforeningene i 
Hordaland), i vårt stadig mer utviklede samarbeid med næringsforeningene i Stavanger, Haugesund og Stord og 
Maritimt Forum i Stavanger, Haugesund og Bergen.  
 
Vi tror næringslivet egne organisasjoner i tett og godt samarbeid med andre aktører er best egnet til å koordinere 
næringslivets interesser. En styrking av dette arbeidet gjennom ytterligere kartlegging, bør legges til 
næringsforeningene.  
 
Tiltak 2: Sikre regionens og næringens digitale konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt 
Det er gjennomført en undersøkelse av selskapet «Dreis» bestilt av Business Region Bergen. Undersøkelsen 
konkluderer med at Bergensregionens elektroniske infrastruktur bør styrkes for ikke å skape negative 
konkurranseforhold for regionens næringsliv.  
På bakgrunn av dette foreslås det som tiltak å gå ytterligere i dybden på hvordan kommunene sammen med 
næringsliv og FoU/utdanningsmyndighetene sammen kan bidra til å sikre regionens og næringens digitale 
konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt, herunder etablering av direktelinjer til den øvrige Europa. Hordaland 
fylkeskommune er foreslått som tiltakseier.  
 
Bergen Næringsråd har arbeidet for dette gjennom ulike kontakter og fremstøt stiller seg positive til tiltaket. Det 
anbefales at det ses på muligheten til å knytte dette til etableringen av Media City Bergen og de sentrale aktørene 
der.  
 
Tiltak 3: Effektivisering av plan- og søknadsprosesser; utvikle et samordnet tjenestetilbud på tvers av 
kommunegrensene 

Gjennom den nylig fremlagte rapporten «Evaluering av planprosesser» som Bergen Næringsråd har fått utført av 
AsplanViak, ble det godt belagt at det er store ulikheter i praksis og tempo i de kommunale planprosessene i 
regionen.   
Flere av kommunene rundt Bergen har meget god og fleksibel saksbehandling, noe man ikke oppfatter at Bergen 
har på plansaker. Det «enkleste» grepet for å få til en mer samordnet planpraksis mellom kommunene og ikke 
minst for å få styrket saksbehandlingen i de små kommunene, er sannsynligvis kommunesammenslåinger.  
Bergen Næringsråd ser et klart behov for mer overordnet tenking rund planprosesser i regionen. Alle tiltak som kan 
bedre på dagens situasjon er ønskelig.  
 
Tiltak 4: Kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med 
utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere forslag til en 
felles regional strategi for utbyggingsavtaler 

 
Sett fra næringslivets ståsted finner en lang rekke eksempler på bruk av utbyggingsavtaler og 
rekkefølgebestemmelser i kommunene som føles urimelige pålegg for aktuell utbygger. I noen tilfeller argumenteres 
det med at kommunale vedtak med slike gitte premisser eksempelvis kan medføre til mangel på realisering av 
ønsket utvikling av viktige næringsarealer i kommunene.  

Kommunene sitter med stor makt i slike saker, og skal gjøre det. Men maktutøvelsen kan gå for langt i en anstrengt 
kommuneøkonomi. Kostnadene for utbyggingsavtaler havner til syvende og sist hos boligkjøperne. Dette er også 
noe som Produktivitetskommisjonen peker på i sin første rapport ««NOU 2015:1: Produktivitet – grunnlag for vekst 
og velferd», som ble lagt frem i februar i år. Der heter det blant annet:  

«Reguleringen av utbyggingsavtaler bør evalueres, for å vurdere om kommunene i tilstrekkelig grad stiller 
krav som står i et rimelig krav til utbyggingens art og omfang, og for å vurdere om regelverket i tilstrekkelig 
grad bidrar til at det bygges nye boliger». 

Kommisjonen peker på at kommunene tidligere tok et «større ansvar i dag for tomtetilrettelegging ved 
boligutbygging». I dag kan kommunens overordnete planer føre til at nødvendig boligbygging blir forsinket fordi 
lønnsomheten i prosjektene blir redusert.  

Bruken av rekkefølgekrav som er grunnlaget for utbyggingsavtalene får ofte uforutsigbare konsekvenser. Det kan 
virke vilkårlig hvilke prosjekter som blir pålagt slike kostnader. Det er eksempler på tilfeller hvor et prosjekt blir 
pålagt opprustning av vei, sikring av fjell og etablering av fortau, mens naboprosjektet i samme vei ikke får noen 
krav. Videre har det vært tilfeller hvor det ikke finnes plangrunnlag for gjennomføring av tiltakene noe som i verst fall 
vil stoppe hele utbygginger.  

Evaluering av utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav bør gjennomføres i tråd med anbefalingene fra 
Produktivitetskommisjonen og som foreslått tiltak i Strategisk Næringsplan.  
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Tiltak 8: Innkjøpsprosesser – stille krav til at leverandører er godkjente lærebedrifter 

«Det offentlige kan bidra aktivt til at næringslivet tilrettelegger for å ta inn lærlinger gjennom å stille krav i 
innkjøpsprosesser til at leverandører skal være offentlig godkjente lærebedrifter, og ha fagarbeidere og lærlinger på 
prosjektet/leveransen i de aktuelle fagkategoriene». 
Bergen kommune er satt som tiltakseier for dette tiltaket.  
 
Bergen Næringsråd og Bygningsgruppen i Bergen Næringsråd var pådriver for å få på plass en lærlingklausul i 
Bergen kommunes regelverk for offentlige anskaffelser. Denne ble vedtatt i november 2014. Dessverre har det vist 
seg den vedtatte lærlingklausulen har store og åpenbare mangler. Den gjeldende klausulen gjøres i dag kun 
gjeldende for elektrofag og da kun for norske tilbydere. En praksis som er åpenbart konkurransevridende til fordel 
for utenlandske foretak og for useriøse tilbydere. Den fungerer ikke etter intensjonen og har i praksis negativ og 
ikke positiv effekt.  
Bergen Næringsråd er av den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig å kreve at tilbyder er godkjent lærebedrift. Det er 
en rekke eksempler på at det ikke innebærer at anbudsvinnere en gang har lærlinger i vår fylke. Det bør innføres en 
generell lærlingklausul som krever lærling på prosjektet og som ikke diskriminerer norske foretak. En slik 
lærlingklausul bør innføres i alle kommuner, samt fylkeskommunen og statlige foretak.  
Dette vil både styrke de seriøse aktørene, som tar sitt samfunnsansvar gjennom å ta inn lærlinger, og som et 
forebyggende tiltak mot svart arbeid og sosial dumping.  
 
Tiltak 12 & 13: Marin strategi, samt Marin klynge 
Bergen har en unik internasjonal posisjon innen marin sektor. I dette perspektivet bør byen og regionen posisjonere 
seg som Europas marine hovedstad.  
Bergen Næringsråd støtter opp om Fiskeriforum Vest og Seafood Innovation Cluster i arbeidet for å fremme den 
marine klyngen i Bergen og prosessen frem mot etablering av NCE Marin. Bergen Næringsråd vil også understreke 
viktigheten av å arbeide for en samlokalisering av Marin forskningsklynge i Bergen, i tråd med strategien til UiB.  
 
Tiltak 14: «Creating Global Winners» – Global Centre of Expertise Subsea 
Videreutvikle klyngesamarbeidet fra NCE. Videreutvikle erfaringer knyttet til å koble lærdom og kompetanse på 
tvers av næringer knyttet til havet (energi, maritim og marin). 
Bergen Næringsråd har stor tro på fremtidig verdiskaping og gjensidig styrking gjennom å arbeide frem cross over-
muligheter i «De blå næringene». I den sammenhengen er det viktig å koble på ikke bare NCE Subsea, som er satt 
som tiltakseier, men også NCE MaritimeClean Tech, Maritimt Forum og Bergen Næringsråd.  

 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
BERGEN NÆRINGSRÅD 

 
Marit Warncke         
Adm.dir          
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Business Region Bergen, 
her 
Att.: Vidar Totland        Bergen 31. mars 2015 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse Strategisk næringsplan for bergens regionen 2015-2020 – Business Region 
Bergen 
 
 
EBA Vestenfjelske vil i uttalelsen kommentere de tema/tiltak som er relevante for bygg- og 
anleggsbransjen.  
 
Vi berømmer innledningsvis BRB for innretningen av planen, spesielt at man i større grad er 
næringsnøytral. Bergensregionen har, som tallene viser, langt flere bein å stå på en hva som i de 
siste årene har blitt fremmet. Særlig har man fått frem at bygg- og anleggsnæringen er en ledende 
næring, og ikke minst er det en næring i fortsatt vekst. Så langt vi kan se gir planen et godt 
strategisk grunnlag for næringsutviklingen i regionen. 
 
 
 
Noen enkeltkommentar til kapitlene: 
 
Kap 1 
Selv om planen i og for seg er laget på vegne av kommunene og fylkeskommunen som sogner til 
BRB, er det åpenbart at planen forutsetter interaksjon med næringslivet. Det bør komme frem i 
dette kapitelet. 
 
Kap 2  
Om bygg- og anleggsbransjen 
Det er nylig publisert en ny undersøkelse som viser at BAE-næringen omsatte for nær en billion i 
2013. Tallene er vanskelig å få frem i og med at næringen er kategorisert i forskjellige NACE-koder 
i SSB sine statistikker. Det er grunn til å tro at samlede omsetningstall for Hordaland, for hele BAE, 
er rundt 80 milliarder. Investeringene hvert år er beregnet til om lag 40 milliarder. Det er viktig å få 
frem at næringen fortsatt er i vekst, selv om det også her ventes ringvirkninger av oljeprisfallet. 
 
Om regionens strategiske posisjoner 
Regionen er kjennetegnet også av sterke foreninger, det være seg arbeidsgiver- og 
bransjeforeninger som NHO Hordaland og EBA Vestenfjelske eller rene næringsforeninger som 
Bergen Næringsråd og NHIL. 
 
I tillegg til å være et demokrati er Norge kjennetegnet ved å være en korporativ nettverksstat. 
Sterke foreninger/påvirkningsagenter vil således om de klarer å samle kreftene være i en 
strategisk sterk posisjon til å påvirke Stortinget og Regjeringens beslutninger. 
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Mens enkeltbedriftene naturlig nok alltid vil tale for sin syke mor, er det gjennom kontakt med det 
korporative at man kan få tilgang til mer gjennomarbeide synspunkt på hvor skoen trykker, og 
hvilke tiltak det er hensiktsmessig å sette i verk.  
 
Det er mao. i kommunenes, fylkeskommunens og BRBs beste interesse å holde nær kontakt med 
nevnte korporative ledd. 
 
Arbeidskraft og utdanning 
Her har det de siste årene vært overfokusert på kloke hoder. Vel så viktig, viser alle undersøkelser, 
er bedriftenes behov for flinke hender – dvs. fagarbeidere. 
 
Rekrutteringsbyråene har gjerne blitt skjelt ut. Her må man imidlertid merke seg at de fyller en 
svært viktig funksjon i å skaffe særlig ufaglært arbeidskraft til arbeidskraftsintensive bransjer. 
Oftest i jobber nordmenn selv ikke vil ha. 
 
Det er også viktig å påpeke at det enorme frafallet i videregående skole koster samfunnet dyrt. 
Regningen for de som ikke greier å få noen utdanning og til slutt havner på NAV, vil til slutt ende 
opp hos alle. 
 
Kap 3 
Kapitlet ser ut til å være basert på en god virkelighetsforståelse og gir et godt grunnlag for riktige 
grep i utformingen av strategier i kapittel om fokusområder. 
 
 
Kommentarer til tiltakene: 
 
Tiltak 1 Myndighetskontakt 
Vi oppfatter det dessverre slik at kontakten mellom påvirkningsagentene i denne regionen, og 
samkjøringen av synspunkter for å få gjennomslag sentralt, er langt under pari. Det må være 
åpenbart at man over lengre tid har fått mindre gjennomslag i for eksempel vei- og infrastruktur 
investeringer enn det regionens økonomiske og folkemessige størrelse skulle tilsi.  
 
Det kan virke som at dette skyldes at synspunkter spriker i alle retninger, kanskje med unntak av 
fergefri E39. Påvirkningsagentene kan sies å være kjennetegnet ved at de løper sine egne 
synspunkts ærend, for å få medieoppmerksomhet og legitimering hos sine egne, mer enn å være 
opptatt av gjennomslag for regionen. I dette sprikende rommet, vil all makt ligge hos de sentrale 
myndigheter istedenfor regionalt. 
 
Vi har ikke noe konkret løsning gjennom tiltak, men vi anbefaler at man finansierer f.eks. en SNF-
rapport, for å finne ut om den regionale påvirkningen på sentrale myndigheter herifra er for dårlig, 
og i tilfelle hvorfor. 
 
Tiltak 3 og 4  
 
Vi slutter oss her til Bergen Næringsråd sin høringsuttalelse, som er basert på våre tidligere 
innspill. 
 
Tiltak 8 Innkjøpsprosesser 
 
Her vil man ikke komme noen vei om man ikke involverer foreninger, arbeidstaker-
/bransjeorganisasjonene. Det er særlig de siste som sitter med kontroll over opplæringskontorene 
som følger opp og formidler lærlinger til bedriftene. 
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Mulig nytt tiltak for å fremme fagutdanning og redusere frafall 
 
Det er etablert er svært godt prosjekt i Bergen i det siste finansiert av Bergen kommune og 
Hordaland fylkeskommune; «Ka vil du bli?» Her får ungdomsskoleelevene prøve seg ute i alle 
typer praktiske (og upraktiske næringer). Dette prosjektet har potensial til å gjennomføres i hele 
regionen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hans Martin Moxnes 
Direktør 

 

Entreprenørforeningen - Bygg Anlegg (EBA) er arbeidsgiver-/bransjeforeningen for entreprenører som på landsbasis har 
ca. 230 medlemsbedrifter med ca. 30.000 ansatte. Medlemsbedriftene, som får sitt medlemskap gjennom de 9 regionale 
avdelingene, omsetter for ca. 60 milliarder kroner i året, og spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter 
til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. EBA er gjennom  Byggenæringens Landsforening (BNL) tilsluttet 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

EBA, Vestenfjelske avdeling, har 60 medlemsbedrifter/-avdelinger i Hordaland og Sogn og Fjordane, med 4000 ansatte 
og 9 milliarder i omsetning. EBA Vestenfjelske har 9 ansatte, med kontorer i Bergen og Førde. I tillegg til å representere 
entreprenørene i vest har avdelingen to opplæringskontor, BYGGOPP, med 220 tilsluttede opplæringsbedrifter og 290 
lærlinger ute i medlemsbedriftene. 

78 av 138



      

 
 

 

  

Seksjon for forskning og ekstern samhandling 
 

    

 

 

 

 

     
Telefon:  55 58 75 00 Fakturaadresse Postadresse Besøksadresse Vår saksbehandler 
E-post:  post@hib.no Fakturamottak Postboks 7030    Gro Anita Fonnes 

Flaten 
Internett:  hib.no Postboks 363 Alnabru 5020  Bergen       
Org no: 974 652 366 N-0614 Oslo    
    1 av 3 
 

  

 
Business Region Bergen 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
   

 

  

Deres ref.:    Vår ref.: 15/02839-2 Vår dato: 10.04.2015 
   

     

Høyringssvar til Strategisk næringsplan 2015-2020 Business Region Bergen

   

Høgskolen i Bergen (HiB) vil med dette takke for oversendt strategisk næringsplan 2015-

2020 og moglegheita til å kome med høyringssvar. Høgskolen i Bergen er ein institusjon i 

utvikling og har som ambisjon å byggje tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med 

forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for. Utdanning og forsking 

ved høgskolen skal dekkja kunnskapsbehov i samfunnet, og hjelpa til å møte lokale og 

globale utfordringar knytt til mellom anna klima, energi, velferd, fattigdom, utdanning og 

demografiske endringar.  

 

HiB er oppteken av å vere i tett dialog med regionalt samfunns- og næringsliv. Dette vert 

tydeleg gjennom eit omfattande samarbeid i regionen, både når det gjeld utdanning, forsking, 

utvikling og innovasjon. Høgskolen i Bergen er i prosess med å utvikle ny strategisk plan for 

perioden 2015-2020. Utvikling av det regionale samarbeidet vil stå sentralt i dette arbeidet. 

Vi vil med dette synleggjere nokre av HiB sine satsingar som kan vere aktuelle å løfte fram i 

samband med utvikling av strategisk plan for BRB 2015-2020. Fleire av desse satsingane er 

etablert i tett samarbeid med UiB og andre sentrale aktørar i regionen. 

Aktuelle utdanningssatsingar  

HiB har sidan 2010 utvikla sivilingeniørutdanningar, denne satsinga vil bli styrka etter at HiB 

fekk UiB og NHH med på laget i 2015. Målet er på litt sikt å utdanne 200 sivilingeniørar i året. 

Dette vil styrkje samfunns- og næringslivet i vår region. Det er særleg felta innovasjon og 

entreprenørskap, energi, undervassteknologi og medisinsk teknologi som er eller vil bli 

aktuelle for sivilingeniørutdanning. HiB inviterer til tett og forpliktande samarbeid med 

næringslivet om forslag til masterprosjekt og rettleiing av studentar. 
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Omsorgsteknologi 
 
Omsorgsteknologi skal bidra til økt tryggleik og sikkerhet, og styrke den einskilde sine evner 

til å klare seg sjølv i kvardagen. Bevegelsessensorar, trykksensorar og fallalarmar er døme 

på slik teknologi. Høgskolen i Bergen spelar ei nasjonal rolle innan omsorgsteknologiområde, 

og starta i 2011 den første vidareutdanninga på feltet. Det er etablert eit 

omsorgsteknologilaboratorium ved høgskolen og det vert årleg arrangerert ein 

omsorgsteknologikonferanse som har fått ei nasjonal rolle. I tillegg til dette driv HiB det 

største forskingsprosjektet i landet innan utprøving av omsorgsteknologi i 

kommunehelsetenesta. Dette er arbeidet er knytt til Lindås kommune. 

 
 
Undervassteknologi 
 
Undervassteknologi er eit sentralt område for HiB, både på utdannings- og på forskingssida. 

HiB utviklar dette feltet i tett samarbeid med NCE Subsea og gjennom eit nyetablert 

internasjonalt samarbeid kalla Global Subsea University Alliance. Alliansen vart formelt starta 

i mai i år. I tillegg til HiB er universitet i Houston, Perth, Singapore, Rio de Janeiro og 

Aberdeen med. 

Energiteknologi 
 
Energiteknologi er eit sentralt tverrfagleg område ved HiB som omfattar fornybar energi, 

spesielt vatn, vind og sol, i tillegg til miljø- og energieffektive bygg der reduksjon av 

energiforbruk er vesentleg. 

 
 
Automasjon og robotteknologi 
 
Vestlandsregionen har eit næringsliv prega av automatisering og robotteknologi, dette gjev 

konkurransefortrinn på internasjonale arenaer. HiB satsar sterkt på både automasjon og 

robotteknologi  innan undervisning og forsking. Høgskolen har eige robotikk/automatiserings-

laboratorium og eit tett samarbeid med industrien. Høgskolen deltek i kompetanseutvikling i 

regionale næringsmiljø «Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland» 

som har fått støtte av det regionale forskingsfondet. 

 
 
Senter for nyskaping 
 
Senter for nyskaping er høgskolen sitt forskings og kompetansesenter innan fagområda 

innovasjon og entreprenørskap. Senteret forskar på, tilrettelegg for og 

underviser om innovasjon og entreprenørskap. Tilretteleggingsaktiviteten ved Senter for 

nyskaping er tett kopla med senteret si forsking på innovasjon og entreprenørskap. Gjennom 

forsking vert det utvikla systematisk kunnskap om gode verkemiddel og metodar for å 

stimulere til innovasjon, samstundes som erfaring frå praktisk tilrettelegging kontinuerleg 

bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget på dette feltet.  

 

 
Konkrete merknader til næringsplanen 
 
BRB bør vurdere å tydeleggjere satsinga på innovasjon i eksisterande bedrifter og gjennom 

etablering av nye bedrifter (dvs. entreprenørskap). Entreprenørskap bør koplast opp mot ei 
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tydeleg satsing på utvikling av eit regionalt inkubasjonssenter. Ei slik utvikling bør skje i 

samarbeid med sentrale aktørar i den einaste SIVA-inkubatoren som fins i Bergens-regionen 

(Nyskapingsparken; HiB, BTO). Det bør i større grad stimulerast til ‘crossover innovation’, 

dvs. innovasjonar der kunnskap/teknologi frå ulike bransjar  vert kombinert. Det bør også i 

større grad stimulerast til meir forskingsbasert innovasjon gjennom tette koplingar mellom 

næringsliv og FoU 

 
Høgskolen i Bergen ønskjer lykke til i det vidare arbeidet med Strategisk næringsplan 2015-

2020. 

 

 
Med hilsen  
 
 
Ole-Gunnar Søgnen  

rektor Audun Rivedal 

 høgskoledirektør 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Bergen, 23. mars 2015 

 

 

Kommentar til Strategisk Næringsplan 

 

Viser til tilsendte plan for tiltak i forbindelse med Strategisk Næringsplan 2015, og til tiltak nummer 

11: «Omstilling og endring, sammen om aktiv bruk av aktuelle virkemidler.  

Som følge av registrerte omstillingsbehov i olje- og gassektoren i Bergensregionen vil det være viktig 

å ta et proaktivt grep for å vurdere mulige nasjonale virkemidler. Problemstillingen er særlig aktuelt 

for Fjell, Sund og Øygarden. Gjennom tiltaket ønsker en å mobilisere aktuelle bedrifter gjennom 

Brukerstyrt Innovasjons Arena» «» (BIA) som virkemiddel. Konkret ønskes oppstart første halvår 2015, 

med sikte på å nå frist for søknad om BIA-midler oktober 2015.»   

 

Som kjent har Hordaland fylkeskommune satt i gang et arbeid for å få en bedre oversikt over 

situasjonen i leverandørindustrien med bakgrunn i utviklingen i næringen den siste tiden. HOG Energi 

er bedt om å gjennomføre en analyse av situasjonen med særlig fokus på små- og mellomstore 

bedrifter En rapport om dette arbeidet skal leveres fylkeskommunen med det aller første. En del av 

dette arbeidet er å foreslå tiltak for politikerne i fylket. Petroleumsnæringen er den viktigste 

næringen i Hordaland med over 30 000 ansatte. 

 

Næringen er viktig for alle regionene i fylket. Når man drøfter tiltak slik det er foreslått i SNP, er det 

derfor viktig at disse tiltakene blir lagt opp slik at alle regioner kan nyte godt av dem. Utfordringene 

er betydelige både for Sunnhordland, Bergensområdet region Vest og Nordhordland. Derfor må det 

etableres tiltak som kan være til hjelp for næringen i alle regioner. Det foreslåtte tiltaket inneholder 

et interessant tema som vi mener kan være en del av et større regionalt tiltak for å sikre framtiden 

for leverandørbedriftene i Hordaland. 

 

Som den største regionale utvikleren i Hordaland bør det være Hordaland fylkeskommune som skal 

stå som ansvarlig tiltakseier av dette prosjektet i samarbeid HOG Energi.     
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Under punkt 11 foreslår vi følgende tiltak: 

«Hvordan kan offentlige virkemidler settes inn i petroleumsnæringen i Hordaland for å oppnå 

nødvendig omstilling og endring.»   

 

 

Med vennlig hilsen 

Ove Lunde 

Nelson Rojas 

HOG Energi 
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Fiskeriforum Vest | Bontelabo 2 N-5003 Bergen | www.fiskeriforum.no 

 

Innspill til høringsutkast, Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020. 

Fiskeriforum Vest har følgende merknader til SNP fokusområder og tiltak: 

Merknad til tiltak 1: 

Viktig at Næringsaktørene blir hørt direkte. BRB kan være en tilrettelegger.  

Merknad til tiltak 3: 

At vedtatte «Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger» utvides til å gjelde alle 

kommunene i Hordaland. 

Merknader til tiltak 7:  

Fiskeriforum Vest, i samarbeid med The Seafood Innovation Cluster har i dag konkrete prosjekter for 

å styrke samarbeidet mellom skoler og arbeidsliv. Viser og til tiltak 15, hvor det er startet opp et 

langsiktig samarbeid mellom de havbaserte næringsklyngene og skoler for omdømmebygging fro 

fremtidige kunnskapsmedarbeidere innenfor «Ocean Industries».  

Tiltakseier bør derfor ikke utelukkende være koblet opp til Gode Sirklar alene. 

Merknad til tiltak 8: 

Det bør stilles krav til at en leverandør har aktive lærlinger (ikke bare godkjent som lærerbedrift). 

Merknad til tiltak 10: 

Utvikle og en mer prioritert satsning av  «Ocean entreprenørskap» gjennom BTO, Connect Vest og 

regionens inkubatormiljø og tjenester, på tvers av de ulike havromsklyngene.  

I Bergensregionen har vi både svært sterke havrelaterte næringer (subsea, sjømat, maritim), samt 

sterke og relevante FoU-institusjoner (for eksempel Høgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet, 

UNI Research, Christian Michelsen Research, Universitetet i Bergen og NHH). 

Dette åpner opp et utviklings- og forretnings- potensiale som best tas ut gjennom tettere 

samhandling mellom de ulike havromsklyngene. I tillegg er kompetanse om kapitalmarkedene 

inklusive kapital tilgang samt byens inkubatormiljø også viktige innsatsfaktorer i en total modell for 

regionen. 

Merknader til tiltak 11: 

Tiltaket bør være i samarbeide med Uptime Centre of Competence. Senteret ble etablert i 2012 som 

et resultat av at aktørene i de største industrinæringene gikk sammen om å etablere et 

kompetansesenter for drift og vedlikehold. Senteret eies av HiB, UiB, CMR og en rekke industrielle 

selskaper og aktører. 
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Senterets nedslagsfelt er både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Der aktørene ser et behov for 

utviklingsaktiviteter, FoU og Innovasjon, skal UPTIME Centre of Competence være en katalysator for 

prioriterte utviklingsprosjekter, definert av og styrt av industrien. 

Merknad til tiltak 12: 

Marin Strategiplan Hordaland. Vestnorsk Havbrukslag (FHL), Fiskarlaget Vest og Fiskeriforum Vest har 

tidligere sendt inn forslag for utarbeidelse av en Marin strategiplan i Hordaland (høringsinnspill til ny 

planstrategi for Hordaland 2012-2016), slik de har gjort i bla Rogaland og Trøndelag.  I lys av 

posisjonen, potensialet og miljømessige utfordringer, mener vi det er viktig for Bergensregionen å ha 

en samordnet og sektorovergripende planlegging for marin næringsutvikling i regionen. Planen skal 

bidra til å synliggjøre Bergensregionens marine satsinger i et nasjonalt perspektiv med prioriteringer 

for felles initiativ og ulike satsinger. Strategiplanen bør gi føringer for prioriteringene gjennom skoler, 

videregående opplæring, og fylkeskommunale virkemiddelsatsninger som IN, VRI, HNH og Regionale 

Forskningsfond Vestlandet.  

Merknad til tiltak 13: GCE Marin 

Med Bergensregionens unike internasjonale posisjon i sjømatnæringen med store globale 

næringsaktører, tunge forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, nasjonale forvaltningsmiljøer, en 

betydelig underleverandørindustri og et omfattende finans- og kunnskapsmiljø spesifikt rettet mot 

sektoren, har regionen en komplett næringsklynge for sjømat. For å kunne nyttiggjøre seg 

oppgraderingsmekanismene i en klynge, er det viktig at det etableres en slagkraftig 

klyngeorganisasjon som kan bidra til å stimulere til innovasjon og kunnskapsdeling på tvers av 

aktørene i sektoren. På dette grunnlag etableres det et tiltak som har til hensikt å få etablert en NCE-

Seafood klynge i Innovasjon Norges klyngeprogram innen marin sektor i regionen, med ambisjoner 

på sikt å etablere en marin GCE-klynge. 

Tiltakseier: Seafood Innovation Cluster 

Merknad til tiltak 15: Ocean Innovation  

Bergensregionen har et naturlig fortrinn gjennom nært relaterte klynger fra sektorene marin, 

maritim og energi. «Ocean Innovation» samarbeidet vil se på muligheter for innovasjon på tvers av 

havnæringene. Målet er økt samlet konkurransekraft.  

Det er store uforløste industrielle potensialer knyttet til samhandling på tvers av de havnære 

bransjene. For eksempel er verdens havområder, som utgjør 70 % av klodens overflate, i all hovedsak 

uutforsket. Mulighetene for å utnytte disse enorme ressursene utforskes nå. Eksempelvis er 

utvinning av mineraler fra verdenshavene noe det etter hvert jobbes aktivt med, og offshore 

vindkraft kan nevnes som et annet interessant område for fremtidig verdiskapning og nyskaping. 

Videre kan flere av utfordringene som fiskeoppdrettsnæringen står overfor, for eksempel rømning og 

forurensing, langt på vei løses ved å aktivisere og nyttiggjøre teknologikompetanse innen subsea og 

maritim sektor i regionen. Konstruksjonsteknikk, offshoreinstallasjoner, instrumenteringsteknologi og 

overvåkning er eksempler på områder som vil være relevante.   

For å lykkes må prosjektet ha sterk involvering fra næringsaktørene som utgjør medlemsmassen til 

havnæringenes organisasjoner.  Disse næringenes dynamikk er preget av høy aktivitet og evne til 
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hurtige omstillinger. For å sikre involvering er det derfor viktig at det leveres konkrete resultater 

underveis i en mer langsiktig prosess mot nye løsninger. Dette kan være i form av 

kompetansehevende tiltak og rapporter som kan gi grunnlag og retning for videre arbeid. Helt 

konkret vil Ocean Innovation produsere:  

· Ocean Talent Camp (OTC) et arrangement for ungdom som viser frem havnæringene.  
· En rapport som dokumenterer flyt av kompetanse og tekniske løsninger mellom 

havnæringene  
· Ulike klynger bla. NCE Subsea og Seafood Innovation Cluster vil fremover vurder og utnytte 

mulighetene for anvendelse av subsea faglige løsninger og kompetanse for å løse 
utfordringer som rømning og forurensing i fiskeoppdrettsnæringen  

Langsiktig mål:   

· Nye og mer bærekraftige og konkurransedyktige løsninger for fremtiden  
· Økt samlet konkurransekraft  

Tiltakseiere: Maritimt Forum Bergensregionen, NCE Maritime Clean Tech, NCE Subsea og Seafood 
Innovation Cluster.   

Forslag til nye tiltak: 

Forslag til nye tiltak under «Utdanning og forskning» 

 Samlokalisering av marin forskningsklynge. Fiskeriforum Vest etterlyser tiltak for 

samlokalisering av det sterke marine forskningsmiljøet. Bergensregionen er et internasjonalt 

kraftsentrum av marin forskning, utdanning og forvaltning. Økt satsning på utdanning, 

forskning og FoU infrastruktur står helt sentralt for videre bærekraftig utvikling og vekst av 

den marine og andre havbaserte næringer videre fremover. Det bør vurderes om UiB bør 

være ansvarlig. 

 Blått Maritimt kompetansesenter Sør,  Austevoll. Sentrale styresmakter har uttrykt ønske om 

et nærmere samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og ulike forskingsmiljø. 

Austevoll ligg godt til rette for å få dette til, og har i dag en veletablert klynge som inkludere 

tett samarbeid mellom skoler, forskning, høyere utdanning og regionens næringsliv. Det bør 

vurderes om Hordaland fylkeskommune gjennom Austevoll VGS kan være ansvarlig. 

 Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for lokalmat.  Hordaland fylkeskommune har 

vedtatt en Matstrategi, og Bergen kommune arbeider med en UNESCO søknad på mat. 

Sjømat- og landbruksnæringen har etablert et selskap som skal utvikle et nasjonalt 

kompetansesenter for lokalmat med utgagnspunkt i matsenteret og Torget i Bergen. 

Samarbeidet er unikt i nasjonal sammenheng. Selskapet skal fremme blå/grønt samarbeid for 

å styrke interessen for mat, ta i bruk og formidle kunnskap om mat, styrke interessen for de 

to næringene blant ungdom som skal gjør yrkesvalg, etablere felles kunnskapsprogram som 

retter seg mot barn og unge og utvikle bruken av lokalmat inn mot reiselivsnæringen. 

Det bør vurderes om Matarena, det nye blågrønne matselskapet kan være ansvarlig. 
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Tekst i rødt er tilføyninger/endringer som vi ønsker inn i dokumentet.  

 

  

Generelt sett i dokumentet  
 

IKT media og Design må være overskriften- ikke bare IKT og Media 

 

 

 

Side 11 
 
Regionen har Norges nest største designmiljø målt pr innbygger  
semiljø innen strategisk design i regi av arenaprosjektet DesignArena og Design Region 
Bergen  
 

 

 

 

side 31-  bredde av designfeltet  
 

IKT, media og design Salg av utstyr og tjenester tilknyttet tele-, audio- og video, trådløs-

, satellitt- og kabelbasert telekommunikasjon, kringkasting og 

produksjon av fjernsyn og radio, utgivelse og trykking av aviser, 

blader og bøker, grafiske tjenester og medieformidling. Samt 

utviklere, selgere og leverandører av IT-produkter og tjenester. 

Designvirksomhet i hele bredden av designfaget- fra 

industridesign, interaksjon, møbel, tjenestedesign, grafisk og 

andre designretninger.  

 

Side 40- avsnitt om design under IKT. media og Design 
 

 

Design Region Bergen gjennom DesignArena samler bedrifter fra designnæring og annet 

næringsliv for å styrke de beste strategiske designbrukerne og –leverandørene, blant annet 

gjennom utviklingen av en egen masterutdannelse i design thinking, tilbudt i samarbeid 

mellom KHiB, HiB og NHH. Klyngeprosjektet har en målsetning om å gjøre Bergen til 

Nordens hovedstad for designdrevet innovasjon, og vil gjøre det selvfølgelig for regionens 

næringsliv å bruke designkompetanse på lik linje med økonomi- og teknologikompetanse i 

alle sine utviklingsprosjekter. 
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side 41- styrke kunnskapssamarbeidet 

1.     Styrke samhandlingen gjennom en aktiv satsing på klyngeutvikling, samarbeidsarenaer 

og møteplasser for næringen. 

       Videreutvikle en sterk designklynge basert på Designarena med mål om NCE 

status  

2.     Styrke kunnskapssamarbeidet 

 

Videre oppfølging av strategisk design inn mot Oceaninnovation som klynge til 

klynge innovasjonsprosjekt. 

 

 

 

Eget tiltak under kompetanse 
 

Design Thinking Innovasjonslederutdanning.  

Gjennom DesignArena prosjektet gjennomføres i 2015 en 9 måneders pilot på masternivå. 

Første omgang rettes dette mot etter og videreutdanningsnivå, der fokus er konkret 

ledelesprosjkter som gjennomføres som en del av utdannelsen. Dette er eneste av sitt slag i 

Norge.  

DesignArena som klyngeprosjektt har en målsetning om å gjøre Bergen til Nordens hovedstad 

for designdrevet innovasjon, og vil gjøre det selvfølgelig for regionens næringsliv å bruke 

designkompetanse på lik linje med økonomi- og teknologikompetanse i alle sine 

utviklingsprosjekter. 

 

Samarbeid : NHH, HiB og KHIB.  

Tiltakseier Design Region Bergen 

 

Eget tiltak under Tiltak knyttet til Bygge regionalt omdømme 
 

Tiltak: Raff Designuke 

Bergensregionen har Norges eneste designuke. Her utstilles bredden av designfeltet, sammen 

med designfrokoster og en stor internasjonal fagdag for fremoverlent næringsliv.  

 

Tiltakseier Design Region Bergen 

 

med vennlig hilsen 

Monica Hannestad 

907 54 600 

 

Direktør 

Design Region Bergen 

 

Sjekk også ut 

www.drb.no 
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Høringssvar	fra	Universitetet	i	Bergen	til	Business	Region	Bergens	strategiske

næringsplan	2015	– 2020

Universitetet	i	Bergen	(UiB)	vil	med	dette	takke	for	muligheten	til	å	komme	med	

høringssvar	til	Strategisk	Næringsplan	2015	– 2022.	Vi	er	opptatt	av	et	tett	samarbeid	

med	våre	omgivelser	for	å	styrke	forskning,	utdanning	og	innovasjon	til	det	beste	for	

fremtidens	kunnskapssamfunn.	

Vi	ønsker å	benytte	dette	høringssvaret	til	å	opplyse	om	den	siste	informasjonen	rundt	

planleggingen	av	en	rekke	tematiske	kunnskapsklynger	som	vi	mener	vil	bli	viktig	for	

utviklingen	av	forskning,	utdanning,	næringsliv	og	innovasjon	i	Bergen,	på	Vestlandet	og	

i	Norge.	

Noen	av	disse	klyngene	trekkes	frem	i	utkastet	som	Media	City	Bergen	og	Science	City	

Bergen.	Vi	vil	også	trekke	frem	planene	for	en	marin	klynge	på	Marineholmen	og	en	

helseklynge	på	Årstadvollen	som	særlig	viktige	i	sammenheng	med	denne	

næringsplanen.	

UiB	er	i	disse	dager	i	prosessen	med	å	utvikle	en	ny	universitetsstrategi	for	perioden	

2016	– 2022.	Her	vil	kunnskapsklyngene	være	sentrale	for	vår	satsing	i	fremtiden.

Under	følger	en	oversikt	over	status	på	de	ulike kunnskapssklyngene.	Noen	vil	være	mer	

relevant	enn	andre	for	BRBs	strategiske	næringsplan,	men	vi	ønsker	likevel	å	gi	en	

oversikt	over	alle.	Vi	ønsker	også	å	opplyse	om	at	tidshorisontene	på	de	ulike	klyngene	

skal	fastsettes	endelig	i	universitetsstrategien	som	vil	bli	behandlet	av	universitetsstyret	

i	løpet	av	året.	

Klimaklynge: Bergen	har	verdensledende	forskningsmiljøer	innen	klimaforskning	og	

universitetet	vil	utvikle	en	klimaklynge	ved	å	ruste	opp	bygget	til	Geofysisk	institutt.	

Opprustningen	av	bygget	skal	være	ferdig	i	løpet	av	2016	og	vil	gi	en	samlokalisering	av	

klimaforskningen	ved	UiB,	Uni	Research	og	andre	relevante	miljøer.

MediaCity Bergen	(MCB) har	ambisjoner	om	å	skape	et	internasjonalt	ledende	miljø	for	

innovasjon	og	kunnskapsutvikling	innenfor	mediefeltet.	Et	viktig	mål	er	å	øke	den	

faglige	samhandlingen	mellom	medie-,	teknologi- og	utdannings- og	forskningsmiljøer	

fra	de	store	medieaktørene	i	Bergen	- BT,	BA,	NRK,	TV2,	Vizrt,	medieutdanningen	ved	

Institutt	for	informasjons- og	medievitenskap	og	flere	av	UiBs	digitale	satsinger.	MCB	

skal	være	innflyttingsklart	i	løpet	av	2017.

Science	City	Bergen	(SCB) skal	være	en	internasjonalt	ledende	kunnskapsklynge	for	

fremtidens	energi- og	teknologiløsninger	gjennom	å	samle	Bergens	forsknings-,	

utdannings- og	teknologimiljøer	i	et	nytt	signalbygg,	i	hjertet	av	UiB.	Her	skal	det	bygges	

moderne	laboratorier,	teknologiplattformer	og	arbeidsplasser	med	fasiliteter	for	

utdanning,	forskning,	formidling,	og	innovasjon.	Det	arbeides	for	at	SCB	skal	være	ferdig

i	2019.

En	klynge	for	middelalderforskningmed	Universitetsmuseet	som	arena	skal	bli	en	

tverrfaglig	drivkraft	for	middelalderhistorie,	filologi	og	middelalderarkeologi	i	nær	

kontakt	med	regionale	institusjoner	og	med	en	sterk	internasjonal	orientering.	Klyngen	

skal	videreutvikle	de	sterke	tradisjonene	de	humanistiske	fagene	har	innenfor	
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forskningsbasert	undervisning,	utvikle	kontakten	med	regionale	aktører,	skolen	og	være	

en	pådriver	i	lokal- og	nasjonal	kunnskapsformidling.	Klyngen	skal	ha	oppstart	i	løpet	av	

2016.

Følgende	klynger	er	under	planlegging	2019-2022:

En kunnskapsklynge	for	helsefagene på	Årstadvollen	skal	samle	helsefaglige	miljøer	

for	forskning,	utdanning,	formidling	og	innovasjon	i	Bergen	og	på	Vestlandet.	

Prosjektering	vil	starte	opp	i	2015

En	marin	klynge der	våre	marine	miljøer,	Havforskningsinstituttet	og	andre	nasjonale	

aktører	skal	samlokalisere	forskning,	utdanning,	forvaltning	og	næring	er	under	

planlegging	og	vil	bli	utviklet	i	løpet	av	perioden,	og	vil	bli	sett	i	sammenheng	med	

handlingsplanen	for	«Havbyen	Bergen».		

Utviklingsforskning	i	tilknytning	til	Bergen	ressurssenter	kan	danne	grunnlaget	for	en	

kunnskapsklynge	for	global	utvikling.
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FRÅSEGN TIL PLANFORSLAG FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 

BERGENSREGIONEN 2015-2020 

 

Planforslag for strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2019 vart handsama i 

formannskapet 04.03.15. Det er gjort følgjande vedtak i saka: 

 

 

FORMANNSKAPET 04.03.2015  

 

FS-011/15 VEDTAK: 

 

Øygarden formannskap vedtek framlegget til «Strategisk Næringsplan – 2015-2020» for 

Bergensregionen slik det ligg føre med desse merknadane: 

 

Strategisk næringsplan side 26.  

Tiltak 4:  

«Kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med 

utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere 

forslag til en felles regional strategi for utbyggingsavtaler.  

Sett frå næringslivets ståsted finnes eksempler på bruk av utbyggingsavtaler og 

rekkefølgebestemmelser i kommunene som føles som urimelige pålegg for aktuell utbygger». 

 

Formannskapet strekar under at dette med utbyggingsavtalar må belyse både næringslivet og 

kommunen si rolle på ein god måte. 

 

Strategisk næringsplan side 27 og 28 

Tiltak 7 Praksisnær undervisning og erfaringsundervisning. 

Tiltak 11 Omstilling og endring, sammen om aktiv bruk av aktuelle virkemidler 

Er begge tiltak i regi av Gode Sirklar. 

 

Formannskapet i Øygarden sluttar seg til at dette er viktige tiltak i forslag til handlingsplan og 

støttar Gode Sirklar. 
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  Side 2 of 2 

Strategisk næringsplan side 33 

Andre avsnitt under Olje og Gass 

«Hordaland er Norges største ilandføringsfylke. Olje og gass skal ilandføres på Mongstad og 

Sture også de neste femti årene. Baseaktiviteten i regionen er voksende og CCB-basen og 

Mongstad-basen vil ytterligere spesialieres innen hendholdsvis subsea og forsyning.» 

 

Gass til Kollsnesanlegget er ikkje nemnt i avsnittet.  

Formannskapet ønskjer at denne setninga vert lagt til i avsnittet: 

Gass skal ilandføres til Kollsnes i like langt perspektiv.  

 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med helsing 

 

 

Beate Hetlevik 

Konsulent Rådmannstaben 

 
 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og krev difor ingen signatur.
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GameDev	  Norway	  is	  an	  initiativ	  by	  The	  Game	  Developers	  Guild	  of	  Norway,	  which	  was	  	  founded	  in	  2011	  by	  
game	  developers.	  Their	  main	  goal	  is	  to	  help	  the	  game	  developing	  industry	  in	  Norway	  to	  grow	  to	  a	  sustainable	  
level.	  	  

GameDev	  Norway,	  Nordre	  Nostekai	  1,	  5011	  Bergen,	  Norway	  
http://gamedevnorway.com	  -‐	  linn@gamedevnorway.com	  

Tel.	  +47	  926	  44	  565	  

	  
	  
Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 
  
De siste 5 årene har spillutvikling i Bergensregionen opplevd en kraftig vekst. Antall selskaper har 
doblet og det var i Bergen organisasjonen, Spillmakerlauget, ble opprettet. Spillselskapene har jobbet 
målrettet med å bygge næringen opp til en bærekraftig industri. Spillmakerlauget har bidratt til å 
opprette investorforum, konferanser og workshop som fremmer dataspill og spillteknologi. Arbeidet til 
Spillmakerlauget har bidratt til mye internasjonal oppmerksomhet og besøk til regionen. Det gode 
miljøet og den høye aktiviteten har også fått store suksesser i bransjen, som Dirtybit til å flytte til 
Bergen. Spillselskapene har tiltrukket seg store internasjonale utgivere som har blant 
annet lansert Bergens-spill i Japan.  
  
I 2014, med støtte fra Kulturrådet, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune, opprettet 
Spillmakerlauget et Kompetansesenter for Spillutvikling (GameDev Norway) i Bergen. Senteret skal 
fremme norsk spillutvikling og være et ressurssenter for norske spillutviklere. GameDev Norway har 
siden oppstart opprettet en nettside, hatt flere workshoper og hostet et arrangement 
på generalkonsulens residens i San Francisco i forbindelse med den store spilluviklingskonferansen, 
Game Developers Conference.  
  
I 2015 ble Bergen Game Collective opprettet. 5 selskaper har flyttet inn i et felles lokale på Kronstad. 
Dette anses som et første steg for å ha en samlet industri inn i Media City Bergen i 2017. I tillegg ble 
den første norske utgiveren av spill, Snow Cannon Games, etablert i Bergen i 2015.  
  
Vi viser til foreslått tiltak fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, UiB og MediaRegion 
Bergen knyttet til etableringen av Media City Bergen. Vi viser også til vedtatt Handlingsplan for Næring 
fra HFK som viser til følgende prioritering innen media og kulturbasert næringsliv i 2015: 
·         Etablering av nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling i Bergen 
·         Følgje opp og aktivt bidra til realisering av MediaByBergen  

Vi ønsker derved å forankre vårt arbeid med etablering av et nasjonalt kompetansesenter for 
spillutvikling i Strategisk Næringsplan som et konkret tiltak med Spillmakerlauget som tiltakseier, 
eventuelt som et element i et tiltak for å følge opp og aktivt bidra til realisering av Media By Bergen i 
tråd med høringsuttalelser fra MediaRegion Bergen, UiB, Hordaland fylkeskommune og Bergen 
kommune. 

 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
_______________________ 
Linn Søvig 
Prosjektleder for Kompetansesenter for spillutvikling 
GameDev Norway 
Spillmakerlauget 
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Business Region Bergen 
Strandgaten 6 
5013 Bergen 

 

Dykkar ref.: Vår ref.: Bergen 20.03.2015 
Vidar Totland Kristine Kopperud Timberlid 

Strategisk Næringsplan for Bergensregionen – Høyringsmerknader Innovasjon 

Noreg Hordaland 

Direktør Nina Broch Mathisen har delteke i prosessen som har leia fram til høyringsutkastet. Hennar 
merknader har vore følgjande: 

- Vi må sørgje for at planen i størst muleg grad er kunde/brukarretta, dvs at brukarane ikkje 

hjelparane står i fokus. Vi stiller oss bak det overordna grepet med å sette fokus på det 

kommunane kan gjere noko med. 

- Vi ønskjer at BRB tek eit ansvar for aktiv profilering av regionen gjennom delegasjonsreiser og 

felles profilering ute og ei «Invest in Bergensregionen»-teneste for å trekke til seg 

investeringar inn. 

 

Andre kommentarar: 

 

Under kap Overordnede utviklingstrender og utfordringer: 

- Den stadige utflyttinga av hovudkontor er ei utfordring for regionen som burde bli nevnt.  

Under overskrifta Innovasjon, entreprenørskap og endring (s22) 

- Vi vil oppmode om at «bedre gründerskap» ikkje berre «økt» blir lagt til grunn som utfordring 

 

Med venleg helsing 
for Innovasjon Noreg 

Kristine Kopperud Timberlid 
Seniorrådgjevar 
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 side 1 

Til:  
Business Region Bergen 
 
Sakshandsamar:  
Øystein Sørhaug 
Felles næringssjef Lindås/Austrheim kommunar 
Kvernhusmyrane 20 
5914 Isdalstø 
 
Kopi: 
Ordførar i Lindås kommune 
Rådmann og ass.rådmann i Lindås kommune 
 
Dato: 
16.03.15 
 
HØYRINGSUTTALE STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 
 
Syner til tidligare utsendt strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020, og etterfølgjande 
presentasjon i Lindås kommune sitt formannskap 05.03.15. 
 
Lindås kommune ynskjer å gi sin uttale til næringsplanen – basert på saksførebuing og formelt vedtak 
i formannskapet 05.03. Lindås kommune ynskjer også å gi ein skriftleg oppsummering på diskusjonen 
i sjølve formannskapet. 
 
Lindås kommune ber om at næringsplanen for Bergensregionen 2015-2020 vert oppdatert med 
innhaldet i dette dokumentet. 
 
 
Mvh  
Øystein Sørhaug 
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 side 2 

Saksførebuande papirer til formannskap 05.03.15: 
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 side 5 

 

Handsaming i formannskap 05.03.15: 

 

 
 

Diskusjon i formannskapet 05.03.15: 
 
Ang. tiltak 4 «kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med 
utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere forslag til 
en felles regional strategi for utbyggingsavtaler». Dette er problemstillingar som er høgaktuelle og 
relevante for Mongstad-kommunane Lindås og Austrheim, spesielt eksemplifisert med utbygging på 
Mongstad-området og i Knarvik sentrum.  
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 side 6 

Ang. tiltak 6 «etablere Invest in Region Bergen». Her har Lindås kommune gode erfaringar med 
samarbeid med Business Region Bergen, og ynskjer å vidareutvikle dette. For å lukkast med dette, ser 
difor formannskapet positivt på ei etablering av «Invest in Region Bergen». Lindås kommune har også 
gode erfaringar med www.arealguiden.no, som skal vere ein inngangsport for å marknadsføra 
næringsareal i Bergensregionen. Det er BrB som har utvikla denne også. Desse to tenestane er viktige 
for Lindås kommune, og som kommunen alt ser positive resultater av. 
 
Formannskapet signaliserte ei interesse av å bli betre kjend med tiltak nr 11 i næringsplanen 
«Omstilling og endring, saman om aktiv bruk av aktuelle virkemidler». Problemstillinga med 
omstilling innen O&G er ikkje avgrensa geografisk, og deler av Mongstad-miljøet er/vil bli berørt. Det 
betyr at Lindås kommune vil vise interesse for eit slikt tiltak, og gjerne delta saman med fleire andre 
aktørar i dette arbeidet. HOG Energi har også nyleg utarbeida ein overordna rapport for O&G og 
deira omstillingsutfordringar. Tiltaket må sjåast i samanheng med dette arbeidet. 
 
Formannskapet tok også opp omsorgsteknologiprosjektet til Lindås kommune. Prosjektet vert leia av 
Omsorgsforskning-vest og er finansiert av Regionalt Forskningsfond-vest. Lindåsprosjektet er eit 3-
årig FoU-prosjekt kor ein skal sjå på korleis omsorgsteknologi påverkar brukerar, pårørande, tilsette 
og organisering av heimetenesta. Sjå meir info her: 
http://www.lindas.kommune.no/omsorgsteknologi.331496.nn.html.  
 
Formannskapet nemde også mobil/bredbandsutbygging som sentrale innsatsfaktorar for å kunne 
vera ein næringsvenleg kommune. I Lindås kommune er dette eit svært sentralt tema som er høgt 
oppe på dagsorden, og alle næringsplanar i regionen bør aktualisera dette. 
 
Formannskapet poengterte også viktigheten av lærlingar og fagarbeiderar, dette er eit arbeid som 
må styrkast og vidareførast.  
 
Formannskapet meinte også at offentlig sektor burde vera meir innovativ, og her bør det komma 
fleire insentiver for kommunane. 
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 LOs distriktskontor 

Hordaland 

Håkonsgate 3-5 

5010 BERGEN 

Telefon 0 32 00 

 

Bankgiro 9001.07.00182 

Org.nr 971 074 337 

hordaland@lo.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Att:  

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

  15/409-3   041.221/ELDA Bergen, 18.03.2015 

 

    

 

 

Høringssvar Strategisk næringsplan Bergensregionen 2015-2020 
 

LO stiller seg bak retningen på planforslaget, og mener det er valgt riktige fokusområder. Det 

er positivt at det er presisert at planen skal bidra til å vise hva det offentlige kan gjøre for å 

tilrettelegge for god næringsutvikling i regionen.  

 

LO sier seg fornøyd med at det fokuseres på kompetanse i alle ledd. Her er tiltakene som 

gjelder lærlingplasser, dimensjonering av utdanning, sammenhengende utdanningsløp og 

klausuler i offentlige innkjøp gode virkemidler, enten det gjelder krav til lærlinger eller å 

fremme innovasjon. 

 

Det er etter LOs syn viktig at BRB adresserer sine eiere, og at disse følger opp med bruk av 

lærlingklausuler, samt utvikler et godt opplegg for å kunne etterprøve at klausuler blir 

overholdt. 

 

LO er tilfreds med at tiltakene som gjelder utdanning og flere læreplasser også omhandler 

kommunene og andre offentlige aktørers samfunnsansvar med å være lærebedrifter. 

Kommuner må bli flinkere til å ta inn lærlinger, og utdanne arbeidstakerne de trenger nå og i 

fremtiden.  

 

Satsing på kvalitet i skolen, og tidlig og god rådgivning er viktig i alle faser av utdanningen. 

LO er fornøyd med at planen peker på behovet for økt innsats i alle organer, for at arbeidslivet 

skal få den arbeidskraften de etterspør, og at innbyggerne får en utdanning som gir rett 

kompetanse og arbeid.   

 

Å etablere utdanningsretninger som kan åpne for at flere går til høyere utdanning med et 

fagbrev som utgangspunkt, mener LO vil være et viktig bidrag på mange vis, mellom annet 

for å redusere frafall både i videregående skole og på høyere utdanning.  

 

Vi finner det misvisende når det fremgår at det er mangel på kompetent arbeidskraft innenfor 

helse og sosial, samtidig som det er vanskelig å få heltidsstillinger, og ufaglærte ansettes 

fremfor faglærte. Det er viktig at BRB utfordrer kommunene til å sette fokus på problemet, 

ikke minst med tanke på fremtidig rekruttering. 
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LO har vanskelig for å forstå behov eller hensikt i at BRB skal etablere et Oslo-kontor. Vi tror 

at dersom styret er tverrpolitisk sammensatt, mulig også med partenes deltakelse, vil BRB 

oppnå langt mer, enn hva som kan oppnås med et Oslo-kontor. Etter LOs syn, vil et godt 

sammensatt styre sikre et langt bedre nettverk, samt gi god, og ikke minst forankret 

kunnskapsformidling til nasjonale beslutningstakere. Motsatt vil styremedlemmene selv ha 

hovedkontor o.l. i Oslo, og vil ha oversikt og kunne ta med nye utfordringer fra nasjonalt 

nivå, inn i styrets og/eller administrasjonens arbeid. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

LOs distriktskontor Hordaland 

 

Roger Pilskog 
(sign.) 

 

 Elise Dåvøy 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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OSTERØY INDUSTRILAG  Telefon   56 19 22 70

v / Industrikonsulenten på Osterøy   Telefaks  56 19 21 01
5282 Lonevåg e-post lars.mjos@osteroyindustrilag.no

www.osteroyindustrilag.no 

Til Business Region Bergensregionen

Osterøy 27.4.2015

Uttale til høyringsframlegg til strategisk næringsplan for 
Bergensregionen 2015 – 2020 med tilhøyrande tiltaksdel

Styret i Osterøy Industrilag stør framlegget til strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015 
– 2020 med tilhøyrande tiltaksdel.

Her kjem nokre presiseringar.

Me stør framlegget om at dette først og fremst er kommunane og fylkeskommunen sin plan.
Me er samde i at planen ikkje skal ha eit sterkt bransjefokus; det er betre med klyngefokus.
Me stør fokuset på berekraft. Osterfjordregionen har t.d. bioenergi som satsingsfelt.
Me stør fokuset på innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling. Her har Osterøy kommune
i mage år samarbeidd med Osterøy Industrilag om Industrikonsulenten på Osterøy; ei 
førstelineteneste med dette som hovudfokus. Dette samarbeidet ønskjer me å halde fram med.

Presiseringar til tiltaksdelen:

Til tiltak 4: Det er trong for bistand for utarbeiding av ein god norm for utbyggingsavtalar. Det er 
aukande bruk av rekkefølgekrav frå overordna styresmakter med til dels urimeleg omfang. Her 
bør ein ha ein systematisk gjennomgang og få ein meir heilskapleg praksis tilpassa i kva type 
område reguleringsplanen gjeld.

Til tiltak 7: Osterøy vidaregåande skule  i samarbeid med næringslivet har god erfaring og gode 
resultat med praksisnær undervisning og me ønskjer å utvikle dette vidare innan skuleverket.

Til tiltak 10: Osterøy kommune har i mange år hatt eit gratis førstelinetibod for etablerarar 
gjennom Industrikonsulenten på Osterøy og Osterøy Industrilag ønskjer å halde fram med dette.

Til tiltak 16:
Osterøynæringslivet saman med Osterøy vdaregåande skule har teke initiativet til prosjektet 
«Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland» der m.a. Høgskolen i 
Bergen og Bergen tekniske fagskole skal utvikle eigne tilbod på dette området. Gjennom dette 
prosjektet vert det no etter prosessamlinga 17.- 18.2.2015 teke initiativ til å vidareutvikle denne
klynga gjennom eit ARENA-prosjekt. Me stør dette initiativet

Med venleg helsing Osterøy Industrilag

Lars Magne Bysheim, formann Lars Mjøs, sekretær
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REGIONALAVDELINGA
     

Hordaland fylkeskommune

REGIONALAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Org.nr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. 5201 06 74239

Arkivnr: 2015/2100-1

Saksbehandlar: Siri Hanson

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Fylkesutvalet 26.03.2015

Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020. Første gangs behandling

Samandrag

På vegne av eigarane fekk Business Region Bergen i oppdrag å rullere eksisterande Strategisk 
Næringsplan for Bergensregionen (SNP). Mandatet vart gitt på eigarmøte 21.03.2014 og innebar 
endring av dokumentets utforming og tydelegare beskriving av næringslivet. Målformuleringa er 
vidareført i revidert form. Business Region Bergen har leia arbeidet med planen og har i 
prosessen fått innspel frå eigarane og næringslivsorganisasjonar, NCE-ane, NHO, LO og 
kunnskapsmiljøa.

Planen er som no er på første gong høyring er eit strategisk verktøy for kommunane og 
fylkeskommunen, ikkje spesifikt ein plan for Business Region Bergen AS eller næringslivet. 
Planen har fokus på kva det offentlege kan gjere for å tilrettelegge for god næringsutvikling. 

Etter at planutkastet har vore på høyring hos eigarane og endra på bakgrunn av innspela, skal 
planen vedtakast i eigarkommunane og i fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen meiner at mål og strategidelen er i samsvar med fylkeskommunen sine eigne 
planar forventningar, men at tiltaksdelen bør omarbeidast til færre tiltak som i større grad bør vere 
fellesprosjekt. 

Forslag til vedtak

1. Hordaland fylkeskommune stør opp om overordna mål, samt strategi og fokusområde 
i utkast til Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020, men ynskjer ei 
formulering av målsettinga i tråd med forslaget i dette saksframlegget.

2. Hordaland fylkeskommune ber om at tiltaka vert omarbeidd slik at prosjekta står fram 
som større fellesprosjekt og ynskjer prioritering av desse tema:
 Samordning og tydeliggjøring av ulike aktørar sin rolle knytt til entreprenørskap og 

etablerartenesta. 
 Bidra til å etablere «Invest in Region Bergen» 
 Samarbeid om utvikling av Bergensregionen til verdsleiande nærings- og 

kunnskapsmiljø innan sjømat og berekraftig havbruksproduksjon.
 Samarbeid om framtidsretta energiløysingar.

3. Hordaland fylkeskommune ynskjer desse tiltaka inn i planen:
 Utvikle eit større og meir synleg kontormiljø for regionale utviklingsaktørar i 

Bergen i tråd med vedtak i fylkestinget 10.12.2014.
 IKT/media t.d. realisering av MediaCityBergen.
 Teknologiutvikling og tiltak for å redusere utslepp frå skip.
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Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Bård Sandal
fylkesdirektør regional utvikling

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg:
Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020
Saksprotokoll fylkestinget 10.12.2014.  Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt 
engasjement i Business Region Bergen
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Fylkesrådmannen, 11.03.2015

Bakgrunn
På vegne av eigarane fekk Business Region Bergen i oppdrag å rullere eksisterande Strategisk 
Næringsplan for Bergensregionen (SNP). Mandatet vart gitt på eigarmøte 21.03.2014 og innebar 
endring av dokumentets utforming og tydelegare beskriving av næringslivet. Målformuleringa er 
vidareført i revidert form. Business Region Bergen har leia arbeidet med planen og har i 
prosessen fått innspel frå eigarane og næringslivsorganisasjonar NCE-ene, NHO, LO og 
kunnskapsmiljøa.

Planen er ikkje spesifikt ein plan for Business Region Bergen AS eller næringslivet. Planen har 
fokus på kva det offentlege kan gjere for å tilretteleggje for god næringsutvikling. Planen skal sikre 
at eigarkommunane har felles mål og strategiar for næringsutviklingsarbeidet slik at regionen i 
størst mogleg grad handlar og står fram som samordna og med klare forventningar om at 
regionen utvikar seg i den retninga som ein ynskjer.

Regional Næringsplan for Hordaland 2013 -2017 er nærings- og bransjenøytral og legg vekt på 
desse tre strategiane: Meir entreprenørskap, fleire med relevant kompetanse og ein vel 
fungerande Bergensregion med attraktive sentre. Denne planen vil vere retningsgivande for 
Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP). 

I sak til fylkestinget 09.12.2014 «Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt engasjement i 
Business Region Bergen». I denne saka vart Hordaland fylkeskommune sitt tilhøve som eigar av 
BRB gjennomgått. M.a. vart ny modell for berekning av årleg tilskot lagt fram og det gjort vedtak 
knytt til ynskje om å «utvikle eit større og meir synleg kontormiljø for regionale utviklingsaktørar i 
Bergen». 

Oppbygging og innhald i planen
Planen er bygd opp av to delar; strategidel (bakgrunnsinformasjon med mål og fokusområde) og 
tiltaksdel. Tiltaksdelen er eit eige dokument som skal rullerast kvart anna år. 

Strategidel 
Bransjane og det sterke og varierte næringslivet i Bergensregionen er presentert i avsnitt om 
faktagrunnlag, «Regionens næringsstruktur». Planen har der peikt på tema der regionen bør 
kunne kan ta strategiske posisjonar: marin sektor; sjømatbyen Bergen, «havnæringane» - energi, 
marin, maritim og reiseliv og koplingar mellom disse, media-innovasjon og kunnskap, reiseliv 
(bærekraftige løysingar; fjordar, kystmiljø, kultur og aktivitet) og helse- og omsorgsteknologi; 
muligheiter for innovasjon og utvikling. 

Det blir framheva at regionens innovasjonskraft ligger i næringsklyngene og korleis dei evnar å 
utnytte potensialet for kunnskapsdeling. Innovasjon ligg i den einskilde klynga og mellom 
klyngene.

Næringslivets forventningar til det offentlege.
Informasjonen kjem frå NHO gjennom kommune NM og Nærings NM og Bergens Næringsråd 
sine kartleggingar. Det er ikkje eintydig svar på kva næringslivet ventar av det offentlege, men det 
er likevel i planen peikt på tema som i større grad enn andre opptar regionens næringsliv og som i 
tillegg har ein kommunal eller fylkeskommunal dimensjon. 

1. Styrking av infrastruktur med særleg fokus på vegnett og kollektive transportløysingar. 
2. Effektivisering av plan- og søknadsprosessar og tilrettelegging av bolig- og 

næringsareal. (korleis Plan- og bygningslova forvaltast i den enkelte kommune). 
3. Auka trykk på utdanning, forsking og utvikling gjennom styrking av kompetansemiljøa, 

betre samspill mellom FoU og næringsliv og meir næringsspesifikke utdanningsløp.
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Overordna mål

Planens overordna mål/visjon for det felles arbeidet med næringsutvikling i regionen er:

«Bergensregionen skal innan 2025 være leiande i Noreg på bærekraftig innovasjon, 
entreprenørskap og næringsutvikling.»

Planen lister så opp 6 fokusområde. Det er desse fokusområda kommunane og fylkeskommunen 
skal konkretisere og iverksette  saman eller kvar for seg:

Fokusområda

Fokusområda med tilhøyrande «målformuleingar» (kulepunkt) er dei tema som kommunane og 
fylkeskommunen skal ta tak i samla eller kvar for seg. 

Næringslivets rammevilkår

 Være til stede og følgje med der beslutninger tas hos sentrale myndigheter

 Koordinerte regionale framstøyt overfor sentrale myndigheter. 

Fysisk og sosial infrastruktur 

 Sikre tilstrekkelig utvikling og utbygging av digital infrastruktur internt i kommunene og 

regionen, samt den digitale hovedveien inn og ut av regionen. 

 Bolyst. Skape attraktive kommuner å bo og leve i, gjennom å etablere gode sentre, et 

variert kultur- og idrettstilbud og utvikle gode boligområder.

 Sikre tilgang på adekvat næringsareal, i tråd med næringslivets behov og ønsker, samt 

avklarte offentlige strategiar. 

Effektive offentlige tenester 

 Sørgje for at regionale og nasjonale offentlige (kompetanse?) arbeidsplasser etableras 

i Bergensregionen.

 Føreseieleg, transparent, samordna og effektiv saksbehandling.

 En effektiv forvaltning krev moderat handtering av tilleggskrav som hemmar 

næringsutvikling. 

 Kommunane og fylkeskommunen må ha et aktivt forhold til sin rolle som innkjøper 

Bygge regionalt omdømme 

 Arbeide for å tiltrekke seg fleire aktørar som genererer arbeidsplasser i regionen. 

 Sørgje for å nyttiggjøre seg den kompetansen som finnes ved 

utdanningsinstitusjonane, samt tiltrekke meir kompetansearbeidskraft til regionen. 

 Synliggjøre regionens næringsliv i inn- og utland.

Utdanning og forsking 

 Styrke den næringsretta forskinga.

 Sørgje for å utdanne kandidatar som vert etterspurd av lokalt næringsliv. 

 Vidareutvikle praksisnær undervisning. 

 Vidareutvikle satsinga på faglært utdanning og aktivt legge til rette for lærlingplassar i 

privat og offentlig sektor. 
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Innovasjon og entreprenørskap

 Heilskapleg løysning for oppstart-hjelp til nye etablerarar og gründarar. 

 For å sikre kunnskapsdeling og innovasjonspress må kommunane og fylket arbeide aktivt 

for å leggje til rette for gode klynger i regionen. 

 Være koplar og støttespiller for næringslivet og FoU miljøa for å hente midlar frå det 

offentlige virkemiddelapparatet og til programsatsingar i regi av nasjonale og 

internasjonale myndigheter.

 Satse enno meir på helse- og omsorgsteknologi, og stimulere til næringsutvikling i 

grensesnittet mellom FoU-miljøa og det offentlige og næringslivet.

Tiltaksdel 
Det er foreslått 16 tiltak. Desse er operasjonaliseringa av planen. Tiltaka er formulert som 
prosjektidear og det er satt opp tiltakseigar for kvart av prosjekta. Følgjande er henta frå teksten i 
planen:

«Tiltaksplanen forutsettes rullert hvert annet år. Business Region Bergen er ansvarlig for å 
gjennomføre den toårige rulleringsprosessen. Til det enkelte tiltak er det knyttet en 
tiltakseier. En tiltakseier er den organisasjon som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket. 
Det er ingen forutsetning at tiltakseier skal gjennomføre tiltaket alene. Det forutsettes en 
bred medvirkning fra kommuner, næringsorganisasjoner, klyngeorganisasjoner og 
representanter for næringslivet for at tiltakene skal la seg gjennomføre. Tiltakseier er 
ansvarlig for å definere tiltakets omfang, hvilken leveranse tiltaket skal bidra til 
(resultatforventning), hvem som er kritiske bidragsytere for å sikre leveransen, hvordan 
tiltaket skal løses, og når det kan forventes at tiltaket kan avsluttes.

Business Region Bergen er av sine eiere den organisasjon som er pålagt ansvar for å 
følge opp at tiltakseiere holder fremdrift i forhold til tiltakene. Videre skal Business Region 
Bergen sende en årlig rapport til sine eiere om fremdrift i tiltakene. Sammen med 
tiltakseiere skal Business Region Bergen finne en praktisk og ubyråkratisk 
rapporteringsform som sikrer fylkesting og kommunestyrer god rapportering i forhold til 
status på det enkelte tiltak. Business Region Bergen har ingen instruksjonsrett overfor 
tiltakseierne.»
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Tabellen under viser tiltaka fordelt på fokusområda og tiltakseigar. Meir utfyllande tekst finst i 
vedlegget. 

SNP Fokusområde Tiltak Tiltakseigar 

Næringslivets 
rammevilkår

Tiltak 1: Myndighetskontakt sentrale, 
nasjonale og internasjonale myndigheter

BRB

Infrastruktur Tiltak 2: Sikre regionens og næringens 
digitale konkurransevilkår nasjonalt og 
internasjonalt

HFK 

Effektive offentlige 
tenester

Tiltak 3: Effektivisering av plan- og 
søknadsprosesser; utvikle et samordnet 
tjenestetilbud på tvers av 
kommunegrensene

BRB

Tiltak 4: Kartlegge og synliggjøre positive 
og negative effekter av kommunenes 
praksis med utbyggingsavtaler og 
rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og 
byggesak, samt skissere forslag til en felles 
regional strategi for utbyggingsavtaler

BRB

Bygge regionalt 
omdømme

Tiltak 5: Bygge regionalt omdømme for hele 
Bergensregionen

BRB

Tiltak 6: Etablere «Invest in Region Bergen» BRB
Utdanning og forskning Tiltak 7: «Praksisnær undervisning»-

erfaringsoverføring.
Gode Sirklar

Tiltak 8: Innkjøpsprosesser – stille krav til 
at leverandører er godkjente lærebedrifter. 

Bergen 
kommune

Tiltak 9: Energisamarbeidet “Science City 
Bergen»

Science City 
Bergen

Innovasjon,
entreprenørskap og 
endring

Tiltak 10: Samordning og tydeliggjøring av 
ulike aktørers rolle knyttet til 
entreprenørskap og etablererveiledning.

Hordaland 
fylkeskommune

Tiltak 11: Omstilling og endring, sammen 
om aktiv bruk av aktuelle virkemidler

Gode Sirklar

Tiltak 12: Utvikle en marin strategi for 
Bergensregionen - Bergensregionen som 
en global marin kompetanseregion

Fiskeriforum 
Vest

Tiltak 13: GCE Marin The Seafood 
Innovation 
Cluster

Tiltak 14: «Creating Global Winners» –
Global Centre of Expertise Subsea

NCE Subsea

Tiltak: 15: Ocean Innovation Design Region 
Bergen

Tiltak: 16: CNC-Arena – robotteknologi Høyskolen i 
Bergen 

Vurdering av strategidelen 
Målformuleringa er noko endra sidan sist plan. Mellom anna er kunnskapsbasert tatt ut og erstatta 
med innovasjon og entreprenørskap. Målformuleringa er gjort meir generell i høve til at den ikkje 
er retta mot prioriterte bransjar. Med næringsutvikling leggjast det vekt på utvikling som bygger på 
nyskaping, entreprenørskap og innovasjon i samspill mellom næringsliv og forsknings- og 
utviklingsmiljøene i regionen. 
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Bærekraftig bør knytast til næringsutvikling og at formuleringa i staden bør vere:

«Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og 
bærekraftig næringsutvikling.»

«Bærekraftig næringsutvikling» bør definerast på same måte som i Regional Næringsplan for 
Hordaland 2013-2017; dvs. næringar/bedrifter «som er økonomisk levedyktige, tek 
samfunnsansvar i høve miljø og som er medvitne sitt sosiale ansvar lokalt og globalt».

Visjonen med ein slik definisjon vil peike på det ansvaret kommunane og fylkeskommunen har 
med å nytte sine verktøy (økonomiske og politiske) til å byggje opp/støtte næringsliv som tenker 
langsiktig og berekraftig og arbeider på lag med det offentlege mellom anna for å nå viktige 
nasjonale og regionale miljø- og klimamål. 

Strategisk Næringsplan fokuserer på mange av dei same tema som Regional Næringsplan for 
Hordaland 20113-2017 og Handlingsprogram for næringsutvikling 2014 og 2015 og det er i stor 
grad samsvar i planane mellom kva som oppfattast som viktige offentlege oppgåver innan 
næringsutvikling og også i stor grada korleis ein tek tak i og prioritetar innsats. Fylkeskommunen 
sin prioritering av entreprenørskap og innovasjon, rett kompetanse og velfungerande 
Bergensreigon og attraktive regionale sentra er i samsvar med fokusområda i SNP.  Mål og 
fokusområda i SNP støttar på ein god måte opp om og vil bidra til måloppnåing for Regional 
Næringsplan.

Fylkeskommunen har ansvar for å utarbeide og vedta regionale planar i tråd med prioriteringane i 
Regional planstrategi. Det er fleire relevante regionale planar som vil gje føringar og forsterke 
strategiane som er tema i SNP. Dei viktigaste er Regional areal- og transportplan for 
Bergensområdet (under utarbeiding), Regional klimaplan og Regional plan for attraktive senter i 
Hordland. Gjennomføring av desse planane vil kunne betre infrastruktur, samferdsle, offentleg 
kommunikasjon og vegar som er viktige for eit velfungerande næringsliv, men og leggje føringar 
for klima- og miljømessig berekraft. Desse planane bør omtalast i SNP.

SNP løfter fram nasjonale og internasjonale program og finansiering for å finansiere FoU i 
verksemdene som grunnlag for innovasjon og nyskaping. Det er viktig også å synleggjere dei 
regionale verkemidla som ein del av det totale verkemiddelapparatet næringa kan nytte seg av. 
Fylkeskommunen forvaltar støtteordningar innan næringsutvikling som er viktige for nyskaping, 
innovasjon og utvikling. Både forprosjekt til klyngeutvikling og fleirårige utviklingsprosjekt vert 
finansiert av regionale midlar. Innovasjon Norge forvaltar bedriftsretta midlar på vegne av 
fylkeskommunen. Vidare kan bedrifter i regionen få finansiert forskingsoppgåver gjennom 
Regionalt Forskingsfond Vest. Fylkeskommunen gjør også ein jobb med kopling mellom 
kunnskapsmiljøa og bedrifter for å auke forsking i bedriftene gjennom sine eigne tilsette og 
kompetansemeklarane i VRI-programmet. 

Strategidelen av SNP er eit godt fundament og eit nyttig verktøy for dei samarbeidande 
kommunane og fylkeskommunen for å målrette felles innsats for næringsutvikling i Bergens-
regionen. 

Vurdering av tiltaksdelen 
Det er god samanheng mellom den fylkeskommunale satsinga innan tilrettelegging for 
næringsutvikling i fylket og det Bergensregionen gjennom SNP har satt som fokusområde og 
tiltak. Fylkeskommunen er direkte involvert i fleire av områda i planen og mange har fått, eller vil 
kunne få økonomisk støtte frå HNH .
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Tiltaka er formulert som prosjekt og det er foreslått ansvarleg tiltakseigar. Ansvar for oppfølging av 
tiltaka er fordelt mellom ulike samarbeidspartnarar i regionen, men fleire av tiltaka er lagt til BRB. I 
stor grad er prosjekta som er «fordelt ut» til organisasjonar og samarbeidspartnarar initiert av 
tiltaksansvarlege i planprosessen. I to av tiltaka er fylkeskommunen foreslått som ansvarleg. 
Desse er tiltak 2 og 10.

Merknad til tiltak 1: Fylkesrådmannen meiner at det er bra med ein koordinering ikkje er behov for eir 
«Oslo-kontor» på den måten som er beskrive i tiltaket.

Merknad til tiltak 2: Hordaland fylkeskommune har innsats mot auka tilgang på digital infrastruktur 
og meiner breiband med høg kapasitet er ein føresetnad for konkurransekraft. Dette er eit tema 
som fylkeskommunen kommer til å arbeide vidare med.

Merknad til tiltak 3: Betre harmonisering og tilretteleggjing av søknadsprosessar i høve PBL 
mellom kommunane, kan vere eit prosjekt som kommunane samarbeider om. Fylkeskommunen 
må koplast inn i høve sitt ansvar med retteiing av kommunane i plansaker.

Merknad til tiltak 4: Offentlig planlegging og tilrettelegging for utbygging har gradvis blitt erstatta av 
samarbeidsprosesser og privat planlegging og gjennomføring der utbyggingsavtalar er eit viktig 
virkemiddel. Små distriktskommunar og større bykommunar har ulike behov for å styre utbygginga 
gjennom ein kommunal utbyggingspolitikk. Det er derfor truleg ikkje ynskjelig eller mogleg at 
rutinane er like i alle kommunar sjølv om det kunne være ynskjeleg for utbyggjarane. 
Fylkesrådmannen meiner at utbyggingsavtalar er gode verkemiddel. Avtalar har styrke i 
fleksibilitet og effektivitet. (https://www.regjeringen.no/utbyggingsavtaler/asplanviakuba2009.pdf) 

Eit prosjekt som skal bidra til meir forutsigbarheit for utbyggjarar og kommune bør stimulere til 
parallell behandling av plan- og utbyggingsavtaler. Samstundes bør det arbeidast for å styrke 
kompetansen hos kommunar og utbyggjarar på dette feltet. 

Det vert foreslått ny tittel på tiltak 4: Stimulere til styrket kompetanse om utbyggingsavtaler 
og bedre samordning mellom utforming av reguleringsplaner og forhandling av 
utbyggingsavtaler. Dette er eit tiltak som det ville vere naturleg at fylkeskommunen var sterkt 
involvert i. 

Merknad til tiltak 5:  Utvikle og synliggjøre Bergensregionens fortrinn som et godt sted å leve og 
bo, og å etablere og drive verksemd er eit ansvar for lokale og regional myndigheiter. Det ville 
skape utviklingskultur i regionen dersom det vart utvikla «møteplasser» for involvering på tvers av 
næringar, offentlige- og private miljø. Det vil vere ein god strategi å bidra til få etablert gode og 
synlege klynger, forskings- og utviklingsprosjekt, forskingssenter og etterspurte utdanningar som 
gjer det attraktivt for kompetansepersonar og bedrifter å slå seg ned i regionen. Kommunane må 
bidra med gode bumiljø, fritidsaktivitetar og kulturtilbod.

Merknad til tiltak 6: Dette er eit prioritert innsatsområde i HNH 2015. I ei tid kor mange bedrifter 
blir lagt ned og produksjon flytta ut av landet er det viktig å prioritere etablering av nye bedrifter i 
Bergensregionen og i resten av fylket. BRB har innleia eit samarbeid med IN og Invest in Norway . 
Her vil HFK bidra.

Merknad til tiltak 7: Prosjektet går ut på at «Gode Sirklar»/kommunane i Region Vest sine gode 
erfaring med praksisnær undervisning, bør vidareutviklast og delast med andre. Det er viktig at 
kommunane satsar på å styrke kompetansen hos elevane knytt til utdanningsval gjennom eit 
betre samarbeid med næringslivet. Samarbeidet må vere mellom kommunane som 
grunnskuleeigar og fylkeskommunen som har ansvar for vidaregåande opplæring og tiltak som 
SYR og Ungt entreprenørskap.Det må likevel vere opp til den enkelte kommune å bestemme 
korleis dette skal skje.
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Merknad til tiltak 8: Å stille krav i innkjøpsprosessar om at er leverandør skal vere lærebedrift er 
sett i gang og HFK vil samarbeide med Bergen kommune.

Merknad til tiltak 9: Tiltaket er knytta til energi og energisamarbeid og er svært viktig for å 
samarbeide på energifeltet. Framtidsretta energiløysingar og fornybarsatsing bør prioriterast. Det 
bør vurderast om UiB bør vere ansvarleg.

Merknad til tiltak 10: Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med BRB, partnarskapen; IN og 
Fylkesmannen si landbruksavdeling, Bergen kommune og regionrådsleiargruppa, starta eit arbeid 
med å styrke etablerar-rettleiinga i Hordaland. Meldinga «Framtidig organisering av 
etablerarrettleiingstenesta i førstelina i Hordaland», vart lagt fram for Fylkesutvalet den 
18.02.2015 og er retningsgjevande for det vidare arbeidet med styrkinga av denne tenesta i 2015.
Fylkeskommunen har ei leiarrolle i arbeidet.

Merknad til tiltak 11: Leverandørindustrien til petroleumsnæringa sliter, også den delen som 
leverer til Subsea. Eit innsatsområde knytt til regional omstilling i HNH 2015 er å fylja opp regionar 
og kommunar som har særskilte utfordringar knytt til næringsliv, sysselsetting og folketal. Innafor 
bransjar med særskilt fokus er det innafor energisektoren eit innsatsområde å arbeide for auka 
konkurransekraft i leverandørindustrien, særleg knytt til gjennomføring av større feltutbyggingar 
og opprustingar. Tiltaket må omfatte fleire kommunar i Hordaland enn dei i Region Vest. 
Fylkeskommunen har tradisjon for å stø opp om godt funderte initiativ for å kvalifisere seg for 
støtte frå nasjonale program. 

Merknad til tiltak 12: Om The Seafood Innovation Cluster lykkes med NCE/GCE satsinga vil det 
være naturlig at arbeidet med marin strategi og omdøme inngår der. Omdøme er først og fremst 
er ein nasjonal utfordring. Godt omdøme vert bygd ved konkrete forbetringar innan miljømessig 
berekraft og gode produkt.

Merknad til tiltak 13: Marin klyngeutvikling er i gang og både fylkeskommunen og innovasjon 
Norge har bidrege økonomisk. Offentlege aktørar bør bidra til at The Seafood Innovation Cluster 
og Fiskeriforum Vest lykkes i initiativ for å etablere NCE og seinare GCE. Dette kan skje gjennom 
hjelp til nettverksbygging og prosjektvirkemiddel. Prosjektet passar godt inn i HNH sin 
Hovudstrategi 1. Meir entreprenørskap og innovasjon og innsatsområde «nettverk og klynger».

Merknad til tiltak 14: Beskrivinga av dette tiltaket er noko tynt. Fylkeskommunen har vore partnar i 
NCE Subsea sidan oppstart i 2008 og har både i 2014 og nå i år gitt NCE Subsea ekstra 
økonomisk støtte i arbeidet med å fremme ein så god søknad som mogleg til GCE programmet. 
Eit innsatsområde i HNH 2015 er å stimulere aktivitet knytt til kompetanseutvikling og prosjekt i 
etablerte klynger (td Arena, NCE, GCE og SFI). 

Merknad til tiltak 15: Tiltaket er noe utydelig beskrive. Pilotprosjektet som er i gang bør kunne 
konkretisere vidareføringar. Sette i gang internasjonalt prosjekt med EU-midlar er relevant. Eit av 
måla bør vere å få Ocean Innovation relevant for næringslivet.

Merknad til tiltak 16: Osterfjorden Næringshage og HiB har eit tett samarbeid på robotteknologi. Å 
jobbe for å få på plass eit ARENA-prosjekt er ein god strategi. Hordaland fylkeskommune har ei 
rekke år samarbeid tett med næringshagen på Osterøy om utvikling av eit kompetanssenter for 
robotteknologi ved den vidaregåande skulen.

Trong for tiltak innan media/IKT er skildra i analysen som er grunnlag for planen, men er ikkje 
foreslått som tiltak. Det kan for eksempel vere å opprette ei IKT-klynge eller realisering av 
MediaCityBergen med sine tilleggsfunksjonar («greenhouse», medialab, FoU mm). 
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Eit prosjekt knytt til å støtte opp om teknologiutvikling og tiltak for å redusere utslepp frå skip er 
viktig og burde fått plass i planen.

Samla vurdering
Utkastet til Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020, er ein revisjon av 
eksisterande plan. Det vart likevel gjennomført ein omfattande prosess i samarbeid, med 
kommunane og fylkeskommunen, nettverks- og bransjeorganisasjonar, næringshagar og andre 
for å sikre at næringa sine synspunkt kom fram og for å sikre eigarskap hos eigarane. Prosessen 
har vore god og innspel har blitt vurdert fortløpande og tatt inn. 

SNP slik den ligg føre, har kome eit godt steg vidare i høve til å formulere strategiar for kva det 
offentlege kan gjere for å møte næringslivet sine behov. Strategiane/fokusområda med 
tilhøyrande mål bør kunne høve godt som rettesnor for eigarkommunane. 

Det er mange og varierte tiltak som er tatt inn i planen. Fleire tiltak er planlagde aktivitetar for 
«tiltakseigarane» sin organisasjon og er formulert av «tiltakseigarane». Fleire tiltak/prosjekt er 
starta opp. 

Talet på tiltak bør reduserast slik at det vert realistisk å starta opp prosjekta i løpet av dei to åra 
som tiltaksplanen varar. Fleire tiltak bør verte formulert som tiltak og prosjekt der dei offentlege 
aktørane/eigarane er synleggjort som samarbeidspartar eller som ansvarlege. 

Tiltaka bør i større grad vere prosjekt eller tiltak kommunane og fylkeskommunen ser som dei 
viktigaste for å møte næringslivet og samfunnet sine behov og gjennomføre desse saman med 
bransje- og næringsnettverk. Samstundes er det ynskjeleg at planen på ein tydelegare måte 
setter fokus på dei utfordringane samfunnet står overfor innan klima og miljø og slik legg til rette 
for ein langsiktig og bærekraftig utvikling av Bergensregionen. 

Sidan BRB har fått avkorta tilskota sine frå Bergen kommune og fylkeskommunen må dei vurdere 
nøye kva oppgåver dei tar på seg. Mellom anna har BRB sagt at marknadsføring av regionen og 
mottaking av delegasjonar ikkje vert prioritert framover. I saka om «Gjennomgang av Hordaland 
fylkeskommune sitt engasjement i Business Region Bergen» (FYT 09.12.2014) vert det lagt til 
grunn at prosjekt, i regi av BRB, utover basisaktivitetane i stor grad blir finansiert eksternt.

Fylkeskommunen vedtek årleg eit handlingprogram for næringsutviking (HNH ) som sett fokus på 
fleire av dei same tema som SNP gjer. Fylkeskommunen har utviklingsmidlar knytt til HNH som 
nyttast til prosjekt som bidrar til å oppnå mål og innsatsområda i handlingsprogrammet. 
Fylkeskommunen forvaltar også forskingsmidlar (RFF Vest) som kan nyttast til gjennomføring av 
FoU-prosjekt i bedriftene og har ansvaret for VRI som organiserer kompetansemeklarar. 
Innovasjon Norge kan bidra med bedriftsretta forprosjektmidlar for å få opp gode 
forskingsprosjekt.

Gode prosjekt som fell inn under eit eller fleire av innsatsområda i HNH, vil kunne få støtte. 
Dersom prosjektet samstundes er forankra i SNP, vil det kunne vere ein styrke for prosjektet. 
Fylkeskommunen er likevel ikkje forplikta å gje økonomisk støtte til tiltaka i SNP, sjølv om planen 
vert vedteke av fylkeskommunen.
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HØYRING AV PLANFORSLAGET STRATEGISK NÆRINGSPLAN 

2015 - 2020  (SNP) 

 
Samandrag av saka: 

«Strategisk næringsplan 2015 – 2020» ( SNB) er arbeidd ut på oppdrag frå ordførarane og byrådsleiar 

i Business Region Bergen. Framlegget er no sendt på førstegongs høyring til eigarkommunane. 

Strategisk Næringsplan skal vere eit felles strategisk verkty som skal gi  eigarkommunane i Business 

Region Bergen (BRB) felles mål og strategiar for arbeid med næringsutvikling slik at regionen handlar 

og utviklar seg i ønska retning. Det er ein plan som vil vise kva det offentleg kan gjere for god 

næringsutvikling.  

SNP inneheld fokusområder og ein tiltaksdel som må forankrast regionalt og lokalt når planen er 

vedteken.  

Planprosessen: 

1. Fyrste høyringsrunde av plandokumentet skal vere ferdig innan medio mars. For Sund 

kommune er høyringsinstansane Sakgruppe næring og utvikling og Formannskapet. 

 

2. Endeleg politisk vedtak i kommunestyre i april eller fyrste halvdel av mai. 

 

 

 

Saksutgreiing: 

Fyrste høyringsrunde av planforslag «Strategisk næringsplan 2015 – 2020» (SNP) er til 

politisk handsaming hos eigarkommunane. Business Region Bergen (BRB) fekk ei tydeleg 

bestilling frå eigarkommunane i samband med rulleringa av SNP. Sund kommune har vore 

representert både i arbeidsgruppa og referansegruppa. SNP er presentert for eigarkommunane 

og innkomne merknader er innarbeidd i plandokumentet. Plandokumentet er godkjent av 
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styret i BRB som er styringsgruppe for rulleringa av SNP.  

Planframlegget «Strategisk næringsplan 2015 – 2020» er slik bygd opp: 

1. Innleiing 

2. Regionens næringsstruktur 

3. Næringslivets forventninger til det offentlige 

4. Fokusområde 

5. Tiltaksdel (eget dokument) 

6. Vedlegg 

I denne uttalen vel vi å kommentere dei ulike kapitla kvar for seg. 

 

1. Innleiing 

 

Syner eigarkommunane si bestilling og mandat til BRB i samband med rulleringa av 

eksisterande strategisk næringsplan. Planen er tydeleg på kven som er målgruppa og kvifor 

det er eit mål å få ein felles strategisk næringsplan. Det blir vist til retningsgivande 

næringsplan frå Hordaland Fylkeskommune som er teken omsyn til i denne planen. Planen sin 

oppbygning, målformulering og organisering er godt skissert. Sund kommune finn innleiinga 

som tilstrekkeleg og har ikkje innspel.   

 

2. Regionens næringsstruktur 

 

Kapittelet gjev ein presentasjon av regionen sitt bredt samansette næringsliv med tilhøyrande 

verdiskapning presentert i tabellar. Det blir argumentert for kor regionen – Bergensregionen - 

kan ta strategiske posisjonar i framtida. Det blir vist til overordna utviklingstrendar og 

utfordringar innan næringar der regionen kan ta nasjonale og internasjonale posisjonar. Sund 

kommune har ingen merknader. 

  

3. Næringslivets forventninger til det offentlige 

Spørsmåla som blir stilt for å vurdere kommunane si rolle verkar relevante og opplysande. 

Det blir vist til seks fokusområde i planen. Desse tek utgangspunkt i næringslivet sine 

forventningar til kommunane på næringsområdet på den eine sida, og kva kommunane kan 

imøtekome innanfor kommunane sine oppgåver på den andre sida.  Kapittelet er mein som 

onformasjon og bakgrunnsstoff og skal ikkje handsamast politisk. Sund kommunen finn både 

forventningane frå næringslivet  og dei 6 fokusområda som opplysande og tydelege. 

 

4.  Fokusområde 

Dei seks fokusområda som er vist i kapittel 3 blir i dette kapittelet omtala informativt. Kvart 

fokusområde har ei målsetting med tilhøyrande delmål. Det blir vist til potensiale til 
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forbetringar, moglege synergieffektar ved  betre koordinering og kva fylke og kommune bør 

vere særleg merksemda på. Fokusområda dannar grunnlaget for tiltaksplanen. Sund kommune 

sluttar seg til innhaldet.  

 

5. Tiltaksdel (eige dokument) 

Det blir vist til eit sett med tiltak som skal vere starta og helst gjennomført dei neste to åra 

etter at planen er vedteken. Det blir lagt opp til ei rullering av kapittelet kvart andre år. Kvart 

tiltak har ein tiltakseigar, og det ligg klåre føringar til ansvar og oppfølging. Det vil bli lagt 

opp til formålstenleg rapportering og staus på det einskilde tiltaket. Tiltaksplanen skal 

handsamast politisk og BRB er ansvarleg for oppfølging av tiltaksplanen.  

 

Som ei føring for tiltaka ser Sund kommune for seg ei presisering og synleggjering av 

finansiering og kostander for dei tiltaka som blir planlagt og gjennomført.    

 

6. Vedlegg 

 

Frå SNP: «Vedlegg; med definisjoner av næringsinndelingen og nærmere utdyping av 

næringsbeskrivelsene i kapittel 1-3, inklusiv næringenes egne vurderinger av utfordringer og 

viktigste satsinger». Sund kommune har ingen merknader til dette.  

 

Vurdering: 

Plandokumentet slik det ligg føre syner føringane og bestillingane som blei lagt til grunn av 

eigarkommunane, noko planen syner å imøtekome. Planen viser klåre forventningar om 

strategi, tiltak og tiltakseigar i kapitel 5.  Det blir lagt opp til at BRB skal ha oppfølging av 

tiltaksdelen. Planen framstår som eit godt strategisk verkty for felles næringsutvikling hos 

eigarkommunane og regionen.  

For Sund kommune må SNP sjåast opp mot eigne planar og strategiar for næringsutvikling, 

og det må sikrast at føringar og felles satsingar i SNP blir ivareteken både lokalt og i regionalt 

samarbeid.  

Økonomiske konsekvensar: 

Dersom det kjem økonomiske føringar som gjeld den einskilde kommune må det presiserast 

og synleggjerast.  

 

 

Tilråding til vedtak: 
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Sund kommune har følgjande merknader til plandokumentet «Strategisk 

næringsplan 2015 – 2020»:  

 

Eventuelle  økonomiske forventningar og føringar  som gjeld den einskilde 

kommune må presiserast i plandokumentet.  

 

 

 

04.03.2015 Saksgruppe næring og utvikling 

 

Vidar Totland frå Business Region Bergen orienterte om planen.  

 

SNU- 008/15 Vedtak: 

 

Saksgruppe Næring og Utvikling har følgjande innspel til høyringsuttale frå Sund kommune: 

 

Tiltak knytte til infrastruktur: 
 

Tiltak 2: Sikre digitale konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt 

 

- Sund kommune ynskjer ein overordna strategi for vidare utbygging og forbetring av 

mobilnettverket i heile regionen.    Nasjonal satsing og strategi? 

- Sund kommune ynskjer ein overordna strategi for vidare utbygging og forbetring av 

breiband i heile regionen. Nasjonal satsing og strategi? 

- Eksisterande søknadsordningar burde vere opna for direkte søknader frå 

leverandørar/utbyggjarar 

- Satsing på mobildekning og breiband m.m. er og viktig for bulyst og næringsutvikling. 

 

Tiltak 4: Tiltak knytte til bruk av utbyggingsavtalar og rekkefølgjekrav: 

- Sund kommune ynskjer å vera med i arbeidet med å utvikla felles regional strategi på dette 

området. 
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SAMNANGER KOMMUNE  
Rådmannskontoret 

 

Postadresse: Tyssevegen 217, 5650 TYSSE  -  Tlf: 56 58 74 00  -  Faks: 56 58 74 01  -  Bankgiro: 3562 07 00035  -  Foretaksnr.: NO 964 968 985 

Sakshandsamar: Tone Ramsli  -  Direktetelefon: 56 58 74 23  -  E-post: tone.ramsli@samnanger.kommune.no 

 

 

      

BRB 

v. Vidar Totland 

 

 

  
Skrivet vert berre sendt som e-post. 

 

Vår referanse Arkivkode Dykkar referanse Dato: 

10/246/15/2139/ASK/TR  FA-U01  20.03.2015 

 

 

MELDING OM VEDTAK - UTTALE FRÅ SAMNANGER KOMMUNE TIL 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 

   

 

Me melder med dette frå om at det er gjort følgjande vedtak:  

 

  

 

KS-002/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune meiner at utkastet til Strategisk næringsplan for Bergensregionen har ei 

oversiktleg oppbygging med mange gode enkeltelement. Planen er likevel ikkje framtidsretta nok 

når det gjeld miljøomsyn og berekraftig utvikling. Planen har m.a. eit for tradisjonelt syn på den 

plassen olje og gass skal ha i næringsutviklinga. Det som er sagt om overgang til og satsing på 

fornybare energikjelder, er tilsvarande lite forpliktande. Sameleis problematiserer ikkje planen dei 

store miljøutfordringane som er knytte til marin næring i dag, m.a. den store bruken av importert 

soya frå Brasil. 

 

Det er påfallande at planen ikkje nemner jordbruket som finst i regionen. Dette er ikkje ei stor 

næring målt i pengeverdi eller talet på sysselsette, men er likevel viktig i utnytting av lokale 

ressursar og for matvaretryggleiken. Jordbrukslandskapet spelar òg ei rolle for reiselivsnæringa. 

Samnanger kommune meiner jordvern må nemnast som eitt av måla for arealplanlegging i samband 

med næringsutviklinga i regionen. 

 

Samnanger kommune stiller spørsmål ved at ein tenkjer å presentera tiltaksdelen som ein eigen 

plan, og ber om at dette vert vurdert på nytt. 

 

 

 

 

Med helsing  

  

Tone Ramsli 

rådmann 
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Høringssvar	fra	Universitetet	i	Bergen	til	Business	Region	Bergens	strategiske

næringsplan	2015	– 2020

Universitetet	i	Bergen	(UiB)	vil	med	dette	takke	for	muligheten	til	å	komme	med	

høringssvar	til	Strategisk	Næringsplan	2015	– 2022.	Vi	er	opptatt	av	et	tett	samarbeid	

med	våre	omgivelser	for	å	styrke	forskning,	utdanning	og	innovasjon	til	det	beste	for	

fremtidens	kunnskapssamfunn.	

Vi	ønsker å	benytte	dette	høringssvaret	til	å	opplyse	om	den	siste	informasjonen	rundt	

planleggingen	av	en	rekke	tematiske	kunnskapsklynger	som	vi	mener	vil	bli	viktig	for	

utviklingen	av	forskning,	utdanning,	næringsliv	og	innovasjon	i	Bergen,	på	Vestlandet	og	

i	Norge.	

Noen	av	disse	klyngene	trekkes	frem	i	utkastet	som	Media	City	Bergen	og	Science	City	

Bergen.	Vi	vil	også	trekke	frem	planene	for	en	marin	klynge	på	Marineholmen	og	en	

helseklynge	på	Årstadvollen	som	særlig	viktige	i	sammenheng	med	denne	

næringsplanen.	

UiB	er	i	disse	dager	i	prosessen	med	å	utvikle	en	ny	universitetsstrategi	for	perioden	

2016	– 2022.	Her	vil	kunnskapsklyngene	være	sentrale	for	vår	satsing	i	fremtiden.

Under	følger	en	oversikt	over	status	på	de	ulike kunnskapssklyngene.	Noen	vil	være	mer	

relevant	enn	andre	for	BRBs	strategiske	næringsplan,	men	vi	ønsker	likevel	å	gi	en	

oversikt	over	alle.	Vi	ønsker	også	å	opplyse	om	at	tidshorisontene	på	de	ulike	klyngene	

skal	fastsettes	endelig	i	universitetsstrategien	som	vil	bli	behandlet	av	universitetsstyret	

i	løpet	av	året.	

Klimaklynge: Bergen	har	verdensledende	forskningsmiljøer	innen	klimaforskning	og	

universitetet	vil	utvikle	en	klimaklynge	ved	å	ruste	opp	bygget	til	Geofysisk	institutt.	

Opprustningen	av	bygget	skal	være	ferdig	i	løpet	av	2016	og	vil	gi	en	samlokalisering	av	

klimaforskningen	ved	UiB,	Uni	Research	og	andre	relevante	miljøer.

MediaCity Bergen	(MCB) har	ambisjoner	om	å	skape	et	internasjonalt	ledende	miljø	for	

innovasjon	og	kunnskapsutvikling	innenfor	mediefeltet.	Et	viktig	mål	er	å	øke	den	

faglige	samhandlingen	mellom	medie-,	teknologi- og	utdannings- og	forskningsmiljøer	

fra	de	store	medieaktørene	i	Bergen	- BT,	BA,	NRK,	TV2,	Vizrt,	medieutdanningen	ved	

Institutt	for	informasjons- og	medievitenskap	og	flere	av	UiBs	digitale	satsinger.	MCB	

skal	være	innflyttingsklart	i	løpet	av	2017.

Science	City	Bergen	(SCB) skal	være	en	internasjonalt	ledende	kunnskapsklynge	for	

fremtidens	energi- og	teknologiløsninger	gjennom	å	samle	Bergens	forsknings-,	

utdannings- og	teknologimiljøer	i	et	nytt	signalbygg,	i	hjertet	av	UiB.	Her	skal	det	bygges	

moderne	laboratorier,	teknologiplattformer	og	arbeidsplasser	med	fasiliteter	for	

utdanning,	forskning,	formidling,	og	innovasjon.	Det	arbeides	for	at	SCB	skal	være	ferdig

i	2019.

En	klynge	for	middelalderforskningmed	Universitetsmuseet	som	arena	skal	bli	en	

tverrfaglig	drivkraft	for	middelalderhistorie,	filologi	og	middelalderarkeologi	i	nær	

kontakt	med	regionale	institusjoner	og	med	en	sterk	internasjonal	orientering.	Klyngen	

skal	videreutvikle	de	sterke	tradisjonene	de	humanistiske	fagene	har	innenfor	
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forskningsbasert	undervisning,	utvikle	kontakten	med	regionale	aktører,	skolen	og	være	

en	pådriver	i	lokal- og	nasjonal	kunnskapsformidling.	Klyngen	skal	ha	oppstart	i	løpet	av	

2016.

Følgende	klynger	er	under	planlegging	2019-2022:

En kunnskapsklynge	for	helsefagene på	Årstadvollen	skal	samle	helsefaglige	miljøer	

for	forskning,	utdanning,	formidling	og	innovasjon	i	Bergen	og	på	Vestlandet.	

Prosjektering	vil	starte	opp	i	2015

En	marin	klynge der	våre	marine	miljøer,	Havforskningsinstituttet	og	andre	nasjonale	

aktører	skal	samlokalisere	forskning,	utdanning,	forvaltning	og	næring	er	under	

planlegging	og	vil	bli	utviklet	i	løpet	av	perioden,	og	vil	bli	sett	i	sammenheng	med	

handlingsplanen	for	«Havbyen	Bergen».		

Utviklingsforskning	i	tilknytning	til	Bergen	ressurssenter	kan	danne	grunnlaget	for	en	

kunnskapsklynge	for	global	utvikling.
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Vidar Totland  

Sendt: 28.04.2015  

Til:   431765-Eiere BRB;Berit Fløisand (berit.floisand@fusa.kommune.no);Einar Hauge 

(einar.hauge@voss.kommune.no);Helge Skugstad (helge.skugstad@austevoll.kommune.no);Knut Terje 
Rekve (ktr@os-ho.kommune.no);Odd M. Utkilen (radmann@askoy.kommune.no);Siri Fahlvik Pettersen 

(sirpet@oygarden.kommune.no);Steinar Nesse 

(steinar.nesse@fjell.kommune.no);stig.arne.thune@sund.kommune.no;Tone Ramsli;Trine Grønbech 
(trine.gronbech@vaksdal.kommune.no);Tysnes kommune (steinar.dalland@tysnes.kommune.no);Åse Elin 

Myking (ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no);(ingvild.hjelmtveit@meland.kommune.no);Jan Olav Osen 
(jan.olav.osen@austrheim.kommune.no);Jarle Landås (jarle.landas@radoy.kommune.no);Odd-Ivar 

Ovregard (odd.ivar.ovregard@osteroy.kommune.no);Reidun Halland 

(reidun.halland@gulen.kommune.no);Svein-Helge Hofslundsengen 
(svein-helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no);Vidar Bråthen 

(vidar.braten@fedje.kommune.no);Øivind Olsnes;Ørjan Raknes Forthun 
(orjan.raknes.forthun@lindas.kommune.no)  

Kopi:    

Emne:  Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - oversendelse av elektronisk 

versjon  del I  

________________________________________________________________  
 
 

   

Rådmennene i kommunene 

  

Bergen 28. april  
Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - elektronisk versjon med vedlegg - del I  

  

I dag har vi fra vår side postsendt Strategisk næringsplan med tiltaksdel til alle kommunene. Ønsker dere flere 
eksemplarer ber vi dere ta kontakt.  
Som det fremkommer av følgeskriv  i postforsendelsen ønskes planen distribuert til kommunestyrets medlemmer i 
forbindelse med eventuell fremleggelse av en sak om Strategisk næringsplan, som vi ønsker skal bli behandlet i 
kommunestyret.  

  

Vedlagt følger elektronisk versjon av planen og tiltakene (11MB). 
Vi håper kommunestyret har anledning til å behandle planen før sommerferien.  

  

På grunn av størrelsen på alle vedleggene ettersendes  forslag til  saksfremlegg samt høringsuttalelser til tidligere 
versjon av planen. 

  

Vennligst meld tilbake om noen kun mottar del II (som er under 10MB)  
  

  
Med vennlig hilsen 
For 
Business Region Bergen 
  
Vidar Totland  

Næringspolitisk leder / Director of Business and Industry Policy  
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Business Region Bergen 
Strandgaten 6, NO-5013 Bergen 
 
T:  +47 56 90 11 54 
M: +47 959 12 970 

vidar.totland@brb.no <mailto:vidar.totland@brb.no> 

www.brb.no <http://www.brb.no> 

  
Følg Region Bergen: 
Linkedin: Region Bergen 

<http://www.linkedin.com/groups/Bergensregionen-4115021?goback=%2Eanp_4115021_13282

63402533_1%2Egmr_4115021%2Eanp_4115021_1328270683125_1> 

Facebook: Region Bergen <https://www.facebook.com/pages/Region-Bergen/677098649032925>   

Twitter: Region Bergen <https://twitter.com/RegionBergen> 
  

132 av 138



Fra: Vidar Totland [vidar@brb.no]
Sendt: 28. april 2015 16:42
Til: 431765-Eiere BRB; Berit Fløisand (berit.floisand@fusa.kommune.no); Einar

Hauge (einar.hauge@voss.kommune.no); Helge Skugstad
(helge.skugstad@austevoll.kommune.no); Knut Terje Rekve (ktr@os-
ho.kommune.no); Odd M. Utkilen (radmann@askoy.kommune.no); Siri
Fahlvik Pettersen (sirpet@oygarden.kommune.no); Steinar Nesse
(steinar.nesse@fjell.kommune.no); stig.arne.thune@sund.kommune.no; Tone
Ramsli; Trine Grønbech (trine.gronbech@vaksdal.kommune.no); Tysnes
kommune (steinar.dalland@tysnes.kommune.no); Åse Elin Myking
(ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no);
(ingvild.hjelmtveit@meland.kommune.no); Jan Olav Osen
(jan.olav.osen@austrheim.kommune.no); Jarle Landås
(jarle.landas@radoy.kommune.no); Odd-Ivar Ovregard
(odd.ivar.ovregard@osteroy.kommune.no); Reidun Halland
(reidun.halland@gulen.kommune.no); Svein-Helge Hofslundsengen (svein-
helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no); Vidar Bråthen
(vidar.braten@fedje.kommune.no); Øivind Olsnes; Ørjan Raknes Forthun
(orjan.raknes.forthun@lindas.kommune.no)

Emne: SV: Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - oversendelse av
elektronisk versjon del II

Vedlegg: Samlet høringsuttalelse.pdf; forslag til sak til kommunestyrene våren
2015.docx

Rådmennene i kommunene

Bergen 28. april

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 – elektronisk versjon med vedlegg - del II

Viser til forrige mail om samme tema ( del I)

På grunn av størrelsen på alle vedleggene ettersendes forslag til saksfremlegg samt høringsuttalelser til tidligere
versjon av planen i denne forsendelsen.

Vennligst meld tilbake om noen kun mottar del II (som er under 10MB) ( Denne forsendelsen).

Med vennlig hilsen
For
Business Region Bergen

Vidar Totland
Næringspolitisk leder / Director of Business and Industry Policy

Business Region Bergen
Strandgaten 6, NO-5013 Bergen

T: +47 56 90 11 54
M: +47 959 12 970

vidar.totland@brb.no
www.brb.no
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE-614
Arkivsaksnr: 15/309 Løpenr: 15/3667
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 20.05.2015 009/15 TR

FINANSIERING AV OMBYGGING AV KOMMUNALT BYGG - ADR. REISTADLIANE
39

Formannskapet si tilråding:
Delar av tidlegare Nordbygda barnehage vert teken i bruk til avlasting. Det vert sett i gang
oppussing innan ei økonomisk ramme på maksimalt 250.000 kroner som vert finansiert som fylgjer:
Kr 100.000 vert overført frå konto nr. 1.3700.3100.2341
Kr 50.000 vert overført frå konto nr 1.0100.3100. 2341
Kr 100.000 av avkasting aksjar Nordisk Areal.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Oppsummering:
Samnanger kommune vil tilby avlasting i Samnanger til ein ungdom med omfattande hjelpebehov.
Dette kan skje ved at delar av gamle Nordbygda barnehage vert ominnreidd til husvære. Sidan det
ikkje er budsjettert med midlar til dette tiltaket, vert det bedt om tilleggssløyving/ombudsjettering
av midlar.

Fakta:
Samnanger kommune kjøper i dag tenester frå privat institusjon – Vevlestova på Osterøy – til
avlasting for ein ungdom som krev mykje oppfølging. Situasjonen er no den at ungdomen ikkje
nytter tilbodet om avlasting på Osterøy, og dette vil nok vera situasjonen framover. Av fleire
grunnar haster det med å få på plass eit nytt avlastingstiltak.

I budsjettet for 2015 er det ikkje lagt til grunn at kommunen skulle gje anna tilbod enn det som har
vore tilbodet dei siste åra. Eit avlastingstilbod i denne saka inneber døgnopphald frå fredag til
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søndag anna kvar veke og fleire veker i sommar. Det inneber husvære med alle fasilitetar inkl. rom
til personale.

Om relativt kort tid vil det vera aktuelt at kommunen overtar ansvar for personen heile døgeret.
Foreldra har gitt melding om at dette truleg er aktuelt frå hausten 2017.

Ulike alternativ har vore sett på, alt frå å leiga husvære hjå private til å bruka eksisterande
bygningar. Konklusjonen er at me ønsker å etablera ein avlastingsbustad med personaldel i delar av
tidlegare Nordbygda barnehage. Desse lokala vil ikkje verta øyremerkja ein særleg brukar og skal
kunne nyttast til all avlasting kommunen ynskjer å gje i Samnanger kommune. Det vert i denne
omgang ikkje teke stilling til etablering av permanent bustad.

Teknisk eining har kalkulert arbeidet til kr 250.000. Det vil då verta laga til ei leiligheit med bad,
soverom, kjøkken/stue til brukaren samt personalrom.

Finansiering
Det er budsjettert med kjøp av tenester til avlasting. Avtalen med Vevlestova er sagt opp frå
1.5.2015. Den planlagde løysinga gjer at kostnaden med personell og transport vert litt rimelegare.
Det er derfor mogleg å omdisponera 100.000 kroner frå kjøp av tenester til avlasting. Teknisk
eining har store utfordringar med fleire ras i vinter, og her er det bruk for meir midlar. Endeleg
oversikt ligg ikkje føre, men det er umogleg å henta ut midlar til ombygginga frå teknisk sitt
budsjett.

Rådmannen rår vidare til at det vert omdisponert inntil 50.000 kroner frå bufellesskapet sitt
lønsbudsjett. Pr. d.d. ser dette ut til å vera mogleg, men rådmannen må be om å få koma attende til
dette i juni dersom det viser seg vanskeleg.

Samnanger kommune har i mai motteke melding om at kommunen får utbytte på aksjane i Nordisk
areal på kr 508 911 frå Nordisk Areal, dvs. utbytte på kr 13 pr aksje. Utbytte kunne med føremon
setjast av til å dekka evt. verdinedsetting i 2015 evt. til å dekka delar av underskotet i 2014.
Situasjonen er likevel slik at me føler me må skaffa alternativ avlastingstilbod, og til det trengs det
ressursar no. Tiltaket må vera ferdig til 2. juli til ferieavlastinga. Rådmannen ser derfor ikkje anna
råd enn å tilrå at det vert nytta inntil 100.000 kroner av utbytte.

Det gir slik finansiering.
Innsparde midlar avlasting kr 100.000
Innsparde midlar løn bufellesskap kr 50.000
Utbytte aksjar Nordisk Areal kr 100.000
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Deres ref Vår ref Dato 

 15/200 1 30.01.2015 

 

Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking 

av møter 

 

I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at 

en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med 

gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når 

et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og 

fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å 

pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte 

reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt).  

 

I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I 

rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og 

adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i 

medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 

3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de 

folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de 

folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres 

at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf. 

rundskrivets punkt 5.5 og 5.6.  

 

Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i 

den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov. 
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Side 2 

 

 

I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder 

H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter. 

I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede 

møter:  

 

”Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de 

folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt.”  

 

Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om 

opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å 

pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt 

offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir 

taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede 

møter.  

 

Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt 

til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om 

forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske 

utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de 

folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt.  

 

Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine 

reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og 

fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte 

taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av 

lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle 

forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den 

lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven § 13 første ledd.  

 

Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og 

fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige 

endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside 

www.regjeringen.no/kmd.  

 

Med hilsen  

 

 

Siri Halvorsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Edvard Aspelund 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Aspelund Edvard Thorolf  

Sendt: 30.01.2015  

Til:   Aspelund Edvard Thorolf  

Kopi:    

Emne:  Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av 

møter  

________________________________________________________________  
 
 
 Vedlagt følger brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
  
 
Med vennlig hilsen, 
 
  
 
Edvard Aspelund 
 
Seniorrådgiver  
 
Juridisk seksjon, Kommunalavdelingen 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 
e-post:   edvard-thorolf.aspelund@kmd.dep.no  
 
Telefon: 22 24 72 20 
 
                  97 05 27 06 
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