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Horvnes, 2006 



Development project, layout sketch 
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Development project - content? 

• Prepare approx. 350 acres new industrial area, through rock 
blasting, excavation and subsequent rock filling (both sea and 
land)  

• Build relevant public roads and main water, sewerage and 
breakwater systems (Resp.: Alstahaug municipallity) 

• Build relevant electrical capacity and systems 
• Establish relevant security systems (ISPS fencing, gates, 

access control and surveillance systems) and lighting systems 
• Establish area surfaces (cobblestone and asphalt)  
• Build three (3) new heavy industry quays 

 
 



Horvnes phase 1, 2006 - 2013 



Horvnes 2015, arial view 



Horvnes phase 2 (2015 – 2016) 



 
 
 
 

 The development process, 
  2006 to date  
            (How it was done)   
 
 



Influence chart - project development 
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 Approved area zoning plan (2003) 



Environmental follow up program 



Front end design projects (forprosjekt) 



Absolutely first step in project 
development! 
 
 
 
 
 
CLARIFY AND DECIDE ON FRAMEWORK CONDITIONS! 
IN THIS CASE, DECISIONS TO BE MADE BY THE 
MUNICIPALITY COUNCIL 

 



Project development model 



Project organization 



Example - Cost calculation, front end                
design phase (+/- 20 % ) 

Cost calculation, end 
design phase - for each 
building element within 
each construction 
phase (byggetrinn) 

Norconsult AS har på bakgrunn 
av fylkeskommunenes erfaring 
med firmaet fra flere prosjekt 
fått godkjennelse av alle fylkes-
kommuner i Nord-Norge til å 
fremme finansierings-søknader 
på grunnlag av forprosjekt. 
Alternativet er finansierings-
søknader basert på detalj-
prosjektering og innhentede 
anbud. I sistnevnte tilfelle 
påløper det betydelige 
planleggingskostnader før 
oppdragsgiver kan ta stilling til 
om han vil realisere prosjektet. 



Example – basis for development of 
business-, financing- and progress plan 

Costs, financing- and progress plan 



Simple cash flow/loan analysis 



Business plan – Helgeland Logistikksenter 



Economy and progress – How did it go? 



 
 
 
 

 
 Some general input based on our 
 experience from this and similar projects 
   



Choise of organization 

• Limitied company 
    (aksjeselskap) 

 
 
 

 
 

 
 
 
• Municipal undertaking 
    (Kommunalt foretak) 

i. Kan ikke organisere seg bort fra ansvar - 
ansvarsgjennomslag (Høyesterettsdom 2010) 

ii. Mva-/kostnadsutfordringer for eiendomsselskap 
(VAT) 

iii. Mindre gunstige lånebetingelser 
iv. Kommune kan ikke gi lånegaranti eller tilskudd til 

aksjeselskap 
v. Vanskelig å få til tilstrekkelig aksjekapital i 

kommunalt eide AS til å oppnå et grunnlag for 
finansiering (kommunenes øk. situasjon) 

vi. Begrensede tilskuddsmuligheter 
 

 Mulighet for betydelige off. tilskudd 
 Gunstige lånebetingelser, rente- og 

avdragsbetingelser 
 Kommunestyret er «generalforsamling» 
 Dersom foretaket har økonomi som er forankret i 

avtaler, så influeres ikke foretakets økonomi og 
utvikling av at eierkommunen havner på ROBEK-
lista 



Development model/Ownership  
Development model 
 Utgangspkt.: Det er avtalefrihet mellom kommune og næringsdrivende 
 Kommune eller kommunalt foretak er grunneier 

 Kommunen selv eller et kommunalt foretak står for utbygging av 
hovedanlegg, f. eks. deler av infrastruktur - vei, vannforsyning og avløp, 
eller organisere dette via et kommunalt foretak 

 Kommunen/kommunalt foretak kan etter avtale med næringsaktør også 
stå for utbyggingen av tomtetekniske arbeider knyttet til den enkelte tomt 

 Det inngås feste- og utbyggingsavtaler med næringsaktører før arbeidet 
igangsettes - frivillig mva-registrering - umiddelbar fradrag for inngående mva  

Prerequisites 
 Festeavtalenes lengde er normalt 80 år. Forslag:  30 eller 40 år - like lang tid 

som løpetiden på de kommunale lån som tas opp i forbindelse med 
utbyggingen 

 Innløsning til 25-30 x festeavgift på det tidspunkt innløsningen skjer (samme 
regler som Stortinget har vedtatt for bolighus og fritidshus) 

 Private aktører fester grunn og/eller leier bygg av kommune eller kommunalt 
foretak 

 Dersom private aktører er grunneiere i utgangspunktet, selges grunnen til 
kommune/- kommunalt foretak og grunnen festes tilbake med innløsningsrett 
etter f. eks. 30 eller 40 år (tilsvarende nedbetalingstid på lån) 

Mulig: 
Regnskap i 
henhold til 
regnskapsloven 

 



Development model/ownership, cont. 
 Det inngås avtaler med min. 2 næringsaktører basert på at grunnen 

festes bort (ikke selges) 
 innløsning kan skje etter 30 eller 40 år når kommunale lån er 

nedbetalt 
 Kommunen søker fylkeskommunen om investeringstilskudd til 

tilrettelegging for næringsutvikling 
 Kommunen opptar lån i offentlige banker og oppnår gunstigere 

lånerenter enn AS 
 NB! Et 100 % kommunalt eid aksjeselskap er å betrakte som et privat 

selskap finansieringsmessig, og gir heller ikke gunstige tilskudd/lån 

 



Regional policy instruments (investment 
grant)- areas 

§ 3. Geographic appraisal  Fylke  Kommune  

a)      Så langt Stortinget løyver midlar som kan nyttast til investeringstilskot i 
distrikta, kan fylkeskommunen eller dei aktørane som skal forvalte 
verkemiddel på vegne av fylkeskommunen, gje investeringstilskot i 
samsvar med denne forskrifta.  

 

Finnmark  Sør-Varanger, Båtsfjord, Unjárga – Nesseby, Deatnu – 
Tana, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Kárásjohka – 
Karasjok, Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, 
Hasvik, Loppa, Alta, Guovdageaidnu – Kautokeino, 
Hammerfest, Vadsø, Vardø.  

Troms  Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Gáivuotna – Kåfjord, 
Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Balsfjord, Lenvik, Berg, 
Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Salangen, 
Bardu, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Bjarkøy, 
Skånland, Kvæfjord, Tromsø, Harstad.  

Nordland  Moskenes, Andøy, Sortland, Øksnes, Bø, Hadsel, 
Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Værøy, Røst, Ballangen, 
Evenes, Tjeldsund, Lødingen, Tysfjord, Hamarøy, 
Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, 
Meløy, Rødøy, Træna, Lurøy, Rana, Hemnes, Nesna, 
Dønna, Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, 
Herøy, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal, 
Narvik, Bodø.  

Nord-Trøndelag  Leka, Nærøy, Vikna, Flatanger, Fosnes, Overhalla, 
Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, 
Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Mosvik, Verdal, 
Leksvik, Frosta, Meråker, Namsos, Steinkjer.  

Sør-Trøndelag  Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Meldal, 
Rennebu, Oppdal, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, 
Agdenes, Ørland, Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne. 



Government instruments (investment grants) 

FORDELING AV OFFENTLIGE 
VIRKEMIDLER

Statsbudsjettet
(Stortinget)

Distriktspolitiske 
virkemidler

Nordland 
fylkeskommune

(Fylkestinget)

Regioner/-
kommuner

Innovasjon
Norge 

50 % 50 %

Næringsutviklingsområde

eid av kommune

Kaier, molo, 
hovedanlegg veg, 

vann og avløp

Bygg, maskiner, 
tomtekostnader



 
 
Planning area - Principle for development of 
municipal part master plan or area zoning plan 
with impact assessment (KU) 

Utvidet/tilstrekkelig stort planområde som grunnlag for 
utarbeidelse av forslag til planprogram for området som 
skal konsekvensutredes

Planområdets justerte avgrensing etter
merknadsbehandling/innhentede høringsuttalelser 
på bakgrunn av forslag til planprogram



 
 
Resource based planning method (contrary to need 
oriented planning method – direct approach) 
 TEGNFORKLARING:  

PLANOMRÅDE 
Landbruksområde, høy bonitet - driftsgrunnlag

Reindriftsområde - vinterbeite

Reindrift - trekkveier

Viltbiotop - viktig hjortbeiteområde

Trekkvei for hjort

Vannforsyning - nedslagsfelt

Vannforsyning - inntaksarrangement

Elv

Forsvaret - utbygging av tørrtreningsfelt

Forsvaret - veg til tørrtreningsfelt

Hytteområde - planlagt

Planlagt veg til hytteområde

  



 
 
 
 
 

   Thank you! 
      Any questions? 
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