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GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, 
Midsund og Molde om ilandføring av gass fra Ormen Lange til Aukra.  Selskapet er et 
fond som skal finansiere næringsutvikling i regionen basert på at 10% av eiendomsskatten 
som kommunene får fra Ormen Lange anlegget skal gå til fondet, eller minimum 25 
kroner pr innbygger i de eierkommunene som ikke har slike inntekter. Møre og Romsdal 
fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006. 
Selskapet er registrert i Aukra kommune med adresse Aukra Næringshage, 6480 Aukra.  
Selskapet har ingen ansatte.  Steinar Melbø, daglig leder i Aukra Næringsforum, utleies til 
GassROR IKS som daglig leder. 

Årets resultat viser et overskudd på kr 2 823 013. Styret foreslår at overskuddet tilføres 
selskapets egenkapital som ved årets slutt blir kr 32 458 510. 

Styret har bestått av 6 medlemmer, kjønnsmessig likt fordelt. Gro Kosberg har vært 
sjukemeldt siden høsten 2013 og hennes vararepresentant Willy Loftheim har møtt i 
styret etter den tid.  Per Øvermo fratrådte som rådmann i Fræna sommeren 2013 og hans 
vararepresentant Linn Eidem Myrstad har møtt i styret etter den tid. 
 
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for denne type drift.

Etter styrets oppfatning er forutsetningene til fortsatt drift til stede.

Årsberetning for GassROR IKS 2013

  Aukra, 28. mars 2014.

  I styret for GASSROR IKS

 Arne Sverre Dahl Per Øvermo Monica Kjøl Tornes                                   
 Styreleder Nestleder

 Dagfinn Aasen Gro Kosberg  Anne Oterhals                      

  Steinar Melbø
  Daglig leder
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Øyriket har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013

Tindesenteret på Åndalsnes har fått støtte fra GassROR i 2013

Møreaksen har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013
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Aukra, 28.3.2014. I styret for GassROR IKS

Arne Sverre Dahl Per Øvermo Monica Kjøl Tornes  Dagfinn Aasen                                  
 Styreleder Nestleder

 Gro Kosberg Anne Oterhals Steinar Melbø   
   Daglig leder 

  Regnskap  Regnskap 
BALANSEREGNSKAP  pr 31.12.2013 pr 1.01.2013 

EIENDELER
Omløpsmidler   
Krav på mva refusjon   384 983 323 972
Utestående fordringer  783 219 125 136  
Bankinnskudd  31 913 178 29 582 880 
Sum eiendeler  30 031 989 30 031 989

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innbetalt selskapskapital  1 200 000 1 200 000
Akkumulert resultat  28 435 497 28 435 497
Årets resultat  2 786 899 
Sum egenkapital  32 422 396 29 635 497
Kortsiktig gjeld
Avsatt til styrehonorar  - 56 000
Annen kortsiktig gjeld  658 984  340 492  
  
Sum kortsiktig gjeld  658 984 396 492
Sum gjeld og egenkapital  33 081 379 30 031 989

BALANSEREGNSKAP

Årsregnskap for GassROR IKS 2013

RESULTATREGNSKAP
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 

RESULTATREGNSKAP  2013 2013 2012 

Inntekter  Note 1 (18 994 252)  (17 492 000)  (16 398 936) 

Honorar daglig leder             274 400  280 000  252 000 

Styrehonorar ing avg  66 213  69 000 68 936 

Revisjon  9 774  10 000  6 520 

Møteutgifter  20 171  25 000  14 273 

Andre kostnader  56 449 30 000  25 799 

Sum driftskostnader  426 977  414 000  367 528 

Utbetalte midler  16 601 935 14 875 000  10 533 946

Finansinntekter  (827 228) (700 000)  (576 050)

RESULTAT  (2 786 899)  (2 903 000)  (6 073 512)
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NOTE 1 –   INNBETALTE BIDRAG FRA EIERNE 2013

Aukra kommune ............................................................................ 16 871 693 
Molde kommune ................................................................................ 676 961
Fræna kommune ................................................................................ 676 377 
Eide kommune...................................................................................... 91 420 
Midsund kommune .............................................................................. 52 801 
Møre og Romsdal fylkeskommune. ................................................... 625 000

Sum ................................................................................................ 18 994 252

  Regnskap  Regnskap 
BALANSEREGNSKAP  pr 31.12.2013 pr 1.01.2013 

EIENDELER
Omløpsmidler   
Krav på mva refusjon   384 983 323 972
Utestående fordringer  783 219 125 136  
Bankinnskudd  31 913 178 29 582 880 
Sum eiendeler  30 031 989 30 031 989

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innbetalt selskapskapital  1 200 000 1 200 000
Akkumulert resultat  28 435 497 28 435 497
Årets resultat  2 786 899 
Sum egenkapital  32 422 396 29 635 497
Kortsiktig gjeld
Avsatt til styrehonorar  - 56 000
Annen kortsiktig gjeld  658 984  340 492  
  
Sum kortsiktig gjeld  658 984 396 492
Sum gjeld og egenkapital  33 081 379 30 031 989

BALANSEREGNSKAP

GassROR “IKS”  har gitt støtte til Romsdalsmuseets nybygg i 2013

Bjørnsund leirskole har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013



6

Årsrapport for 2013 fra styret

EIERSKAP OG ORGANISERING

Selskapskapitalen i GassROR IKS på 1,2 million kroner er fordelt med 16,67 % på hver av de 
6 eierkommunene:
Aukra kommune ........................................... 200 000 kroner
Midsund kommune ...................................... 200 000 kroner
Molde kommune .......................................... 200 000 kroner
Fræna kommune .......................................... 200 000 kroner
Eide kommune.............................................. 200 000 kroner
Møre og Romsdal fylkeskommune   ............ 200 000 kroner

Representantskapet, som er selskapets øverste organ, har i 2013 bestått av;
• Ordfører Aukra kommune, Bernhard Riksfjord.
• Varaordfører Aukra kommune, Helge Kjøll jr.
• Ordfører Eide kommune, Ove Silseth
• Ordfører Fræna kommune, Nils Johan Gjendem
• Ordfører Midsund kommune, Einar Øien 
• Ordfører Molde kommune, Torgeir Dahl
• Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, Jon Aasen

Representantskapet har i møte 4.5.2012 valgt følgende styre;

Funksjon Navn, styremedlem Valg for
Leder ..................................................... Arne Sverre Dahl, Molde kommune 2 år
Nestleder ...................................................... Per Øvermo, Fræna kommune 2 år
Styremedlem .........................................Monica Kjøl Tornes, Eide kommune 1 år
Styremedlem ..............................................Dagfinn Aasen, Aukra kommune 1 år
Styremedlem .........................................Anne Oterhals, Midsund kommune 1 år
Styremedlem .................... Gro Kosberg, Møre og Romsdal fylkeskommune 2 år

Personlige varamedlemmer for:  
Arne Sverre Dahl ........................................Mette Holand, Molde kommune 1 år
Per Øvermo ........................................ Linn Eidem Myrset, Fræna kommune 1 år
Monica Kjøl Tornes ....................................Ole Bjørn Moen, Eide kommune 1 år
Dagfinn Aasen ..................................Anne Jorunn Sandøy, Aukra kommune 1 år
Anne Oterhals ......................................... Kjetil Ugelvik, Midsund kommune 1 år
Gro Kosberg .................. Willy Loftheim, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 år

GassROR IKS har inngått en avtale med Aukra Næringsforum om forretningsførsel.  Daglig 
leder i Aukra Næringsforum, Steinar Melbø, er innleid som daglig leder.  Selskapet har 
forretningsadresse; Holmsundet 4, 6480 Aukra.

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er selskapets revisor.

Bernhard Riksfjord Helge Kjøll jr. Ove Silseth Nils Johan Gjendem

Einar Øien Torgeir Dahl Jon Aasen
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FORMÅL OG STRATEGI

Fra selskapets vedtekter fremgår at virkeområdet skal være avgrensa til prosjekt og tiltak 
som eierkommunene har nytte av. Selskapets formål er å medvirke til utvikling av:
• Infrastruktur (veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vann- og gassforsyning).
• Tilrettelegging for næringsutvikling (generelle utviklingstiltak, utredninger, 

industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
• Forsknings- og utviklingsprosjekter.
• Aukra som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i hele regionen.

Støtte fra selskapet kan gis i form av tilskudd, ansvarlig lån eller aksjekapital. Bedriftsretta 
tiltak kan ikke støttes. GassROR IKS skal bidra til effektiv ledelse av interkommunale / 
regionale tiltak innenfor selskapets virkeområde.

FINANSIERING

Det er vedtektsfestet at kommunene skal overføre et årlig tilskudd til GassROR IKS 
tilsvarende 10 % av eiendomsskatten kommunene får som følge av Ormen Lange 
utbygginga.  Som et minimum skal hver eierkommune betale inn 25 kroner pr. innbygger 
pr. 01.01 i budsjettåret. Dette beløpet indeks reguleres med 5% hvert år fra 2012. 

I 2013 har Møre og Romsdal fylke gitt et tilskudd på kr 625 000.

AKTIVITETER 2013

Det er avviklet 8 styremøter der 61 saker er behandlet. Representantskapet har hatt 2 møter.  

Følgende prosjekter har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013

Disponerte midler - 1000 kr

Prosjekter som har fått støtte i 2013:                    Sum
Haukebøtunnelen .....................................................5 000
Gassknutepunkt Nyhamna ......................................1 884
Vann til Ormen Lange .................................................500
Ergan kystsenter Bud ...................................................750
Molde kunnskapspark .................................................250
iKuben ..........................................................................250
Akselerator Midtnorge NTNU .....................................100
Øyriket i Romsdal ........................................................500
ROR - Nye Molde Sjukehus .........................................192
Aker Akademiet ............................................................150
Skaret Skisenter .........................................................3500
Gründercamp Romsdal .................................................40
Bjørnsund leirskole ......................................................300
Møreaksen .................................................................1625
ROR ..............................................................................500
Navitas .........................................................................250
Vind i Møre ..................................................................175 
MOI NM på ski 2014 ...................................................500 
Markering vedtak i stortinget ......................................140 
Sum .........................................................................16 602

Årsrapport for 2013 fra styret

EIERSKAP OG ORGANISERING

Selskapskapitalen i GassROR IKS på 1,2 million kroner er fordelt med 16,67 % på hver av de 
6 eierkommunene:
Aukra kommune ........................................... 200 000 kroner
Midsund kommune ...................................... 200 000 kroner
Molde kommune .......................................... 200 000 kroner
Fræna kommune .......................................... 200 000 kroner
Eide kommune.............................................. 200 000 kroner
Møre og Romsdal fylkeskommune   ............ 200 000 kroner

Representantskapet, som er selskapets øverste organ, har i 2013 bestått av;
• Ordfører Aukra kommune, Bernhard Riksfjord.
• Varaordfører Aukra kommune, Helge Kjøll jr.
• Ordfører Eide kommune, Ove Silseth
• Ordfører Fræna kommune, Nils Johan Gjendem
• Ordfører Midsund kommune, Einar Øien 
• Ordfører Molde kommune, Torgeir Dahl
• Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, Jon Aasen
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BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Representantskapet har godkjent følgende budsjett for 2013 og økonomiplan for 2015-2017.

 2013 2014 2015 2016 

Aukra 15 400 15 900 16 900 17 900
Fræna 615 615 615 615
Molde 702 738 774 813
Eide 95 99 104 109
Midsund 55 57 60 63
Møre og Romsdal fylke 625 625 625 625
Sum inntekter 17 492 18 034 19 079 20 126
Innleid daglig leder  -280            
Møteutgifter -25     
Revisjon -10  
Honorar styret -69 
Andre kostnader -30   
Sum driftskostnader -414 -400  -400  -400 
Finansinntekter 700 700 700 700
Midler til disposisjon 17 778 18 334 19 379 20 426
Innvilgede tilsagn 14 875 14 060  13 610 7 500
Midler til disposisjon 3 731 5 074 6 569 13 726
Kapital før nye tildelinger (*) 33 366 38 440 45 009 58 734  
 

Tall i tusen kroner Budsjett Økonomiplan

(*) Egenkapitalen 1.1.2013 var 29 635. Dersom ingen nye tilsagn vil EK øke med 3 731 til 33 366 pr. 1.1.2014.

• Tiltak som er med å gjøre vår region mer attraktiv. Økt bo-lyst
• Prosjekter som bidrar til økt samarbeidsevne
• Prosjekter der selskapets bidrag utløser penger fra andre kilder

I møte 17.12.2012 vedtok representantskapet en handlingsplan for 2013 der følgende 
framgår:

GassROR IKS skal være et rent finansieringsselskap slik det fremgår av selskapsavtalen, 
der styrets oppgave blir å behandle innkomne søknader om støtte.  Følgende områder skal 
prioriteres:
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TILSAGN OG STØTTE

I 10 års perioden fra 2007 til 2016 har GassROR IKS utbetalt støtte og gitt tilsagn på til 
sammen 106,5 millioner kroner.

Disponerte midler 2007-2016 - 1000 kr
 
Prosjekter som har fått støtte: ............................................................... Sum
Haukebøtunnelen ................................................................................50 000
Molde Lufthavnutvikling .....................................................................14 000
Gassknutepunkt Nyhamna .................................................................11 582
Romsdalsmuseet ...................................................................................8 000
Møreaksen .............................................................................................6 825
Vann til Ormen Lange ...........................................................................3 500
Ergan kystsenter Bud .............................................................................2 350
Molde kunnskapspark ...........................................................................1 450
Fiskebruer Atlanterhavsveien ................................................................1 500
Langfjordtunnelen .................................................................................1 200
iKuben .......................................................................................................975
Destinasjon Molde og Romsdal ..............................................................725
Akselerator Midtnorge NTNU ..................................................................615
Øyriket i Romsdal .....................................................................................500 
ROR - Nye Molde Sjukehus ......................................................................500
Aker Akademiet - 3 år ...............................................................................450
Vind i Møre ...............................................................................................275
Utredning golfbane i Fræna .....................................................................300
Bjørnsund Leirskole ..................................................................................300
HOTV AS - Vikingepark Hustavika ..........................................................300
Ingeniørutdannelse i Molde .....................................................................300
Plassen - Molde Kulturbygg AS ................................................................270
TV2 program - Ønskedrømmen ...............................................................250
Gründercamp Romsdal ..............................................................................77
Tour de Romsdal .........................................................................................50
Klimakampen i Romsdal ............................................................................50
Romsdalsfilmen 2010 .................................................................................50
Jubileumsgave MFK ....................................................................................50
First Lego League .......................................................................................40
Molde Jazz ..................................................................................................25
Sum ....................................................................................................106 509

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Representantskapet har godkjent følgende budsjett for 2013 og økonomiplan for 2015-2017.

 2013 2014 2015 2016 

Aukra 15 400 15 900 16 900 17 900
Fræna 615 615 615 615
Molde 702 738 774 813
Eide 95 99 104 109
Midsund 55 57 60 63
Møre og Romsdal fylke 625 625 625 625
Sum inntekter 17 492 18 034 19 079 20 126
Innleid daglig leder  -280            
Møteutgifter -25     
Revisjon -10  
Honorar styret -69 
Andre kostnader -30   
Sum driftskostnader -414 -400  -400  -400 
Finansinntekter 700 700 700 700
Midler til disposisjon 17 778 18 334 19 379 20 426
Innvilgede tilsagn 14 875 14 060  13 610 7 500
Midler til disposisjon 3 731 5 074 6 569 13 726
Kapital før nye tildelinger (*) 33 366 38 440 45 009 58 734  
 

I møte 17.12.2012 vedtok representantskapet en handlingsplan for 2013 der følgende 
framgår:

GassROR IKS skal være et rent finansieringsselskap slik det fremgår av selskapsavtalen, 
der styrets oppgave blir å behandle innkomne søknader om støtte.  Følgende områder skal 
prioriteres:
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STYRINGSGRUPPE:

Bernhard Riksfjord (leder), Aukra kommune
Arne Sverre Dahl (nestleder), Molde kommune
Ottar Ohren (medlem), Høgskolen i Molde
Bengt Endreseth (medlem), Møre og Romsdal fylkeskommune/Energiregion Møre
Torill Ytreberg (medlem), NHO Møre og Romsdal
Kari Hoset Ansnes, LO Møre og Romsdal

ADMINISTRASJON

Alf Reistad (prosjektleder), Krafti AS
Steinar Melbø (regnskap), Aukra Næringsforum

STYRINGSGRUPPEMØTER

Det ble totalt arrangert 6 møter i styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna i 2013.

 
PRIORITERINGER

Etter gjennomgang av mandat, oppfølging av referat fra Rundebordskonferansen 2012 
og påfølgende dialogmøte kom en fram til følgende prioritering av videre arbeid i 
Gassknutepunkt Nyhamna for 2013:

• Viktig at Gassknutepunkt Nyhamna holder fast på strategien og ikke sprer seg ut i 
vifteform

• Kjerneoppgaven ligger innen olje/gass
• Gassknutepunkt Nyhamna må utnytte sitt store kontaktnett – viktig politisk aktør
• Prioritere arbeidet med å få til regional utvikling og vekst – ”local content”. Herunder 

ligger arbeidet med å trekke nye aktører til regionen. Gjelder for eksempel Kværner og 
potensielle operatørselskap

• Gassknutepunkt Nyhamna bør videreføre arbeidet med økt leteaktivitet i Norskehavet 
inkl Møreblokkene. Koordineres med Energiregion Møre i M&R Fylkeskommune.

• Gi innspill til aktuelle konsekvensutredninger
• Arbeide for å få realisert det regionale gassuttaket på Nyhamna
• Arbeide for å etablere en lokal LNG-produksjon
• Fortsette samarbeidet for å styrke satsingen på petroleumslogistikk ved HiMolde.

Årsrapport 2014
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2 ROMSDALS BUDSTIKKE        Lørdag 20. juli 2013NYHETER

Mandag 22. juli er det to år siden terroranslaget mot 
Regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på 
Utøya i Buskerud. Massedrapsmannen tok livet av 77 
mennesker. Langt flere ble merket for livet i de 
grusomme hendelsene.

Gjerningsmannen klarte ved å sprenge bomba utafor 
inngangen til Regjeringskvartalet og deretter massa-
kren på Utøya, det som er terrorens hensikt: Å skape 
frykt. Men han vekket også avsky i folket mot de 
umenneskelige handlingene. Under rettssaka våren 
2012 forklarte Anders Behring Breivik at han hadde ett 
mål for øye da han dro til Utøya den ettermiddagen: Å 
ta livet av så mange som mulig av de 564 personene 
som oppholdt seg på den 
lille øya.

Terrorhandlingene 22. 
juli vekket oss på flere 
måter. Mange av oss 
trodde nasjonen var 
beredt til å møte terror-
handlinger og store 
kriser. Ettertida viste at 
vi var langt fra å være forberedt. Det ble avdekket svikt 
i overvåkingen, i politiet, i samarbeidet mellom 
nødetatene. Flere av dem som skulle ha ansvar for 
sikkerheten og nødhjelpen, sviktet da det gjaldt som 
mest.
22. juli-tragedien var også en vekker om hvor viktig 
det er å holde fast ved verdiene samfunnet vårt er 
tuftet på; samhold, demokratiske beslutninger og 
ytringsfrihet. Vi ser ingen grunn til å senke guarden i 
vernet av disse verdiene.

På verst tenkelige måte ble vi i 2011 minnet om at 
ekstremisme har fotfeste i Norge. Ideologien der 
enkelte finner argumenter for å sortere bort andre 
mennesker, er skremmende. Ekstremisme har ingen 
plass i et demokratisk samfunn. Vi må være føre var; 
ha nulltoleranse for ekstremisme.
Av dem som overlevde terroren på Utøya, viser det seg 
at halvparten sliter med ettervirkninger. Vi må aldri 
forlate ansvaret hver enkelt av oss har for å ta vare på 
alle som sliter i livet som følge av 22. juli.

Beredt til å møte 
ekstremisme

Terroren 22. juli 2011: Massedrapsmannen startet med 
sprengingen av bomba utafor Regjeringskvartalet i Oslo. 
Åtte mennesker ble drept. Deretter ble 69 drept på 
Utøta.  FoTo: ScaNPix

«Ekstremisme 
har ingen plass i 
et demokratisk 
samfunn.»

ansv. redaktør og adm. direktør: Ole Bjørner Loe Welde
Nyhetsredaktør: Per-Kristian Bratteng
Politisk redaktør: Richard Nergaard

Reportasjeredaktør: Jan Inge Tomren

Romsdals Budstikke arbeider etter regler for god presseskikk slik de 
er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Ta kontakt med redaksjonen 
dersom du mener deg urimelig behandlet i en avisomtale. 
Du kan også klage til Pressens faglige utvalg, pb 46 Sentrum, 0101 
Oslo. E-post: pfu@presse.no. Tlf: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55.

Spør du folk andre steder i 
landet hva de vet om Molde og 
Molde-regionen, kan du få 
mange svar. Molde Fotballklubb, 
Røkke, Gjelsten, Bondevik og 
Solskjær blir sikkert nevnt. Den 
flotte naturen likeså. Men at 
Molderegionen – navnet er de 
åtte kommunene i Romsdal 
regionråd enig om å kalle 
regionen – har et spennende 
næringsliv, en framgangsrik 
leverandørindustri til olje- og 
gassnæringa og står foran et nytt 
kapittel i gasseventyret på 
Nyhamna, er neppe allmenn-
kunnskap. 

Det riktige omdømmet. 
Dette bildet vil næringslivet og 
politikerne i regionen gjøre noe 
med. For å trekke til seg mer folk 
med kompetanse til å bekle 
jobbene, må regionen tegne en 
enda tydeligere bilde av seg selv. 
Bildet må oppfattes som riktig 
av omverdenen. Det kalles 
omdømme.
I løpet av jazzuka var det to  
konferanser som handlet mye 
om olje og gass. Kloke hoder satt 
sammen og diskuterte hvordan 
Molderegionen kan gjøre seg 
attraktiv for flere, og få folk til å 
flytte hit og bosette seg i en av 
kommunene Fræna, Midsund, 
Nesset, Vestnes, Eide, Aukra, 
Rauma, Molde eller Gjemnes. 

i skyggenes dal. Det er 
nyttig når noen utenfra 
betrakter oss. Kommunikasjons-
mannen Jon Mørland fra Oslo 
delte sine observasjoner med 
andre rundt konferansebordet. 
– Molderegionen befinner seg i 
skyggenes dal i forhold til 
Sunnmøre. Molderegionen har 
ingen tydelig, klar posisjon eller 
profil, forklarte Mørland.

Beskrivelsen passer godt inn i 
undersøkelsen Romsdal 
Regionråd (ROR) har fått laget. 
Den viser at folk som bor i 
Molderegionen trives. Men for 
mange er regionens næringsliv 
en godt bevart hemmelighet. 

Gasseventyret fortsetter. 
Gasseventyret som fortsetter på 
Nyhamna i Aukra gir de beste 
mulighetene for å skape mer 
vekst i denne regionen. 
Nærmere 16 milliarder kroner 
skal investeres på Nyhamna. 
Under anleggsperioden vil det 
være behov for 2.000 ansatte på 
Nyhamna. Suget etter ingeni-
ører og mange andre typer 
fagfolk, er stort.

Rundt konferansebordet var 
det enighet om at summen av 
jobbmuligheter, barnehage- og 
skoletilbud, kultur- og fritids-
muligheter og naturopplevelser 
må markedsføres bedre. 
 
Hvem må overbevises om 
Molderegionens fortreffelighet?

Siden olje- og gassvirksom-
heten var innrammingen for 
konferansen torsdag, fikk 
rekruttering av fagfolk til denne 
næringa mye oppmerksomhet.

– Molderegionen kan ikke 
være altfor alle. Dere bør velge 
strategisk og være tydelig i 
budskapet. Profilen kan være 
«Molde–Norges nye gasshoved-
stad», antydet kommunika-
sjonsekspert Mørland.

Hvorfor gasshovedstad? 
Mørland mener det signali-
serer et kompetansesenter, 
kraft til nyskaping og vekst 
rundt en næring der det vil 
skje ufattelig utvikling de 
kommende åra. 

Noen målgrupper Molderegi-
onen bør fri til: 

Skoleungdom før de forlater 
videregående skole, slik at de får 
vite om jobbmulighetene som 
finnes her.

Direktekontakt med 
studenter ved høgskoler og 
universiteter. Også i utlandet.

Rikspolitikerne – de som 
fatter viktige strategiske 
beslutninger om investeringer i 
for eksempel petroleumsløs-
ninger og samferdselsprosjekter.

Markedsføre utdanningstilbu-
dene ved Høgskolen i Molde. 
 
Penger ikke noe problem. 
Profilering koster penger. Hvem 
skal betale for å skape en felles 
profil for regionen?

Olje- og gass gir penger. 
Ormen Lange-gassen drysser 
også penger som det interkom-
munale selskapet IKS GassRor 
tar seg av. Hvert år får GassRor 
20 millioner kroner. Dette er 
penger som også kan brukes til 
strategiske prosjekt for å gjøre 
Molderegionen kjent blant dem 
man vil trekke til seg. Da er det 
vel bare å sette i gang?
  
 
 

Er Molderegionen en godt bevart hemmelighet for folk 
utenfor fylkets grenser? Er svaret ja, hva bør regionen 
markedsføre seg som? Norges nye gasshovedstad?

Gasshovedstaden 

Et tydeligere bilde: Politikere og næringslivsfolk i Molderegionen vil samarbeide for å skape 
et godt omdømme. Fra venstre Lars Olav Hustad, Dagfinn Aasen, Jon Mørland, Ole Silseth og 
Steinar Melbø.  FoTo: RicHaRD NERGaaRD

KoMMENTaR
Richard Nergaard

Politisk redaktør
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Egil H Torvik 
Næringsjournalist

egil.h.torvik@r-b.no 
Mobil: 909 69 027

Front Safety har fått en ramme-
kontrakt med Shell på HMS-
opplæring av alt personell 
under gigantutbyggingen på 
Nyhamna.

EGIL H. TORVIK

egil.h.torvik@r-b.no

AUKRA: Daglig leder Kjell Atle Orø i 
Front Safety opplyser at kontrakten 
omfatter HMS grunnopplæring, 
opplæring innenfor spesifi kke 
fagdisipliner, samt ledertreningskurs 

for personell som skal jobbe på 
anlegget. Kontrakten vil bety en høg 
aktivitet for Front Safety, ettersom 
utbyggingen på Nyhamna vil 
medføre en betydelig økning i antall 
personer som vil jobbe på anlegget i 
den kommende perioden.

Viktig. – Dette er en stor og viktig 
kontrakt for oss, som betyr mye for 
Front Safetys videre vekst og utvi-
klingsprosess, sier Kjell Atle Orø. 

Han framhever også det gode 
samarbeidet de har med Shell og 

Front Safety fi kk Shell-kontrakt

De lokale og regio-
nale ringvirknin-
gene av Ormen 
Lange i driftsfasen, 
har blitt langt større 
enn Shell på 
forhånd lovet.
KRISTIANSUND: Det blir doku-
mentert i en analyse Mørefor-
sking har foretatt av regionale 
leverandøreffekter av Ormen 
Lange i åra 2008-2012, som ble 
presentert på Shell-kontoret i 
Kristiansund i går. 

Molde-regionen. Senior-
rådgiver Bjørn G. Bergem i 
Møreforsking la fram tall som 
viser at Shell i åra 2008–2012 
la igjen 2,1 milliarder kr i 
Molde-regionen til investe-
ringer og drift av Ormen 
Lange-anlegget på Nyhamna. 
Molde-regionen omfatter   i 
denne sammenheng kommu-
nene Aukra, Eide, Fræna, 
Midsund, Molde og Sandøy.

– Molde-regionens andel av 
drift på Nyhamna har blitt 
som forventet. Men de samlete 
driftskostnadene er mer enn 
doblet i kroner, sier Bjørn G. 
Bergem. Dermed blir summen 
langt større enn det som på 
forhånd var anslått.

Suksesshistorie. Mørefor-
skings rapport, som er utar-
beidet av professorene Arild 
Hervik og Oddmund Oterhals 
og seniorrådgiver Bjørn G. 
Bergem på oppdrag fra Shell, 

bekrefter hvilken suksesshis-
torie Ormen Lange har vært 
for det lokale og regionale 
næringslivet.

– Det er veldig viktig å ikke 
love mer enn du klarer å 
levere, sier driftsdirektør 
Gunnar Ervik ved Shell i Kris-
tiansund, som er øverste leder 
for Ormen Lange og Draugen.

Når det gjelder Mørefor-
skings analyse, sier Gunnar 
Ervik at dette er en av få 
ganger i Norge oljeindustriens 
effekt på nærmiljøet har blitt 
dokumentert så grundig.

– Vi er litt stolt av 
at effekten nå kan 
d o k u m e n t e r e s . 
Mange fokuserer på 
store prosjektut-
bygginger. Men det 
er ofte driftsfasen 
som gir mest ring-
virkninger i 
nærområdet. Det 
har økonomipro-
fessor Arild Hervik 
påpekt mange 
ganger. Nå har han også doku-
mentert at det er tilfelle, sier 
Gunnar Ervik.

– Den svært stabile driften 
vi har på Nyhamna-anlegget, 
er veldig mye takket være 
gode leverandører og den 
kompetansen som er bygd opp 
lokalt, sier kommunikasjons-
sjef Kitty Eide i Shell.     

520 årsverk. Av rapporten 
går det fram at 520 årsverk i 
2013 er knyttet til drift av 
Nyhamna. Shell har 144 egne 
ansatte på Nyhamna og over 

60 i støttefunksjoner i Kristi-
ansund. 240 ansatte er i Molde-
regionen. 

De samlete investerings- og 
driftskostnadene ved Ormen 
Lange utgjorde i åra 2008–
2012 35,8 milliarder kr. Av 
dette utgjorde regionale leve-
ranser fra Midt-Norge 5,4 
milliarder kr, som tilsvarer en 
andel på 15 prosent.

 
Nyhamna. De totale investe-
rings- og driftskostnadene ved 
Ormen Lange-anlegget på 
Nyhamna i tidsrommet 2008–

2012 var på 14,0 
milliarder kr, 
hvorav 8,0 milli-
arder kr gikk til 
investeringer og 6,0 
milliarder kr til 
drift.

Av summen på 
14,0 milliarder kr 
utgjorde regionale 
leveranser fra Midt-
Norge 4,2 milli-
arder kroner. 

Leveranser fra Molde-regionen 
utgjorde som nevnt 2,1 milli-
arder kr. Av leveransene fra 
Molde-regionen sto investe-
ringer for 400 millioner kr og 
drift for 1,7 milliarder kr. I det 
siste tallet inngår eiendoms-
skatten Shell betaler til Aukra 
kommune. 

Av de totale kostnadene ved 
investering og drift av landan-
legget på Nyhamna utgjorde 
leveranser fra Molde-regionen 
15 prosent, Midt-Norge 
utenfor Molde-regionen 15 
prosent og øvrige 70 prosent.

2,1 milliarder kroner lokalt
Ormen Lange har gitt Molde-regionen langt større ringvirkninger enn anslått

Suksesshistorie: Områdedirektør Odin Estensen og driftsdirektør Gunnar Ervik i Shell, seniorrådgiver Bjørn Bergem Møreforsking og fi nanssjef Marit Reitan i Shell under presenta-
sjonen av Ormen Lange-rapporten.  ALLE FOTO: ERIK BIRKELAND 

Store ringvirkninger: Ormen Lange-anlegget har på fem år gitt 2,1 milliarder kroner 
i lokale ringvirkninger I Molde-regionen.    

 I KRISTIANSUND

Egil H.
Torvik
egil.h.torvik@r-b.no

Vinnere siste 12 mnd.

Jinhui Shipping and Transp.47,67
Frontline 34,15
American Shipping Company 33,70
Biotec Pharmacon 27,91
AGR Group 21,10

Vinnere siste uke

Hexagon Composites 554,88
Jinhui Shipping and Transp.287,76
Namsos Trafikkselskap 272,07
Kongsberg Automotive Hld 242,38
REC Silicon 229,01

Rente (Nibor 3 mnd)

Tapere siste 12 mnd.

Tapere siste uke

Northland Resources -99,52
Blom -97,20
Scana Inder -83,67
Norwegian Energy Co. -81,01
Avocet Mining -77,54

DiaGenic -13,33
Avocet Mining -11,04
Blom -10,53
Scana Inder -7,98
Photocure -5,88

Oslo Børs

Prosentvis endring

Siste 12 månederHovedindeks siste 6 månederProsentvis endringProsentvis endring

Prosentvis endring

jul 12                               des 13jul 13                               des 13

11ROMSDALS BUDSTIKKE        Torsdag 5. desember 2013 NYHETER

Ottar Aare (59) frå Vestnes står 
på søkjarlista til stillinga som 
ny hamnedirektør i Nordfjord.

Olav SkjEgSTad

olav.skjegstad@r-b.no

vESTNES: Det er fem søkarar til 
stillinga; tre frå Sogn og Fjordane 
og to frå Møre og Romsdal, skriv 
Fjordenes Tidende.

Ottar Aare er også opphavleg 
frå Sogn og Fjordane, nærare 
bestemt Vågsøy. Han flytta til 
Vestnes for 25 år sidan, der han 
etablerte seg med eige firma.

Ottar Aare er i dag direktør i 
Hurtigbåtenes Rederiforbund, og 
han driv firmaet Nordvest Fjord-
service med kontor i Vestnes 
Brygge.

Ottar Aare er utdanna sjøkap-
tein. Han har vore styreleiar i 
selskapet Molde og Romsdal 
Hamn, og er aktiv som instruktør 
på hurtigbåtutdanning.

– Har du planar om å flytte frå 
vestnes til Nordfjord, Ottar aare?

– Det kan eg ikkje seie noko om 
enno. Eg har søkt ein jobb som eg 
synest ser interessant ut og er 
innkalla til intervju. Noko meir 
veit eg ikkje akkurat no.

Søknadsfristen gjekk ut 1. 
desember. Hamnedirektør Håkon 
Olsen sluttar i stillinga den 1. mai 
neste år.

Hamnedirektøren skal ha 
ansvar for å marknadsføre Nord-
fjord hamn, yte sørvis og samar-
beide i eit maritimt miljø.

Vil bli hamnedirektør

Søker jobb: Ottar Aare.

Front Safety fikk Shell-kontrakt

Front Safety: Ivar Helge Hollen (fv), Kjell A. Orø og 
Bjørnar Småge i Front. FOTO: Egil TORvik

2,1 milliarder kroner lokalt
Ormen Lange har gitt Molde-regionen langt større ringvirkninger enn anslått

Suksesshistorie: Områdedirektør Odin Estensen og driftsdirektør Gunnar Ervik i Shell, seniorrådgiver Bjørn Bergem Møreforsking og finanssjef Marit Reitan i Shell under presenta-
sjonen av Ormen Lange-rapporten.  allE FOTO: ERik BiRkElaNd 

selskapets vilje til å drive HMS-utvikling. 
I dag er Front Safetys virksomhet 

konsentrert om tjenester knyttet til HMS, 
krise og beredskap, samt gassikkerhet. 

Selskapet har et stort og moderne 
øvingsanlegg på Gossen.Kjell Atle Orø sier 
det foreligger planer for videre utvikling, 
spesielt i forhold til bruk av gass i fram-
tidig trenings- og kurskonsept. En økning 
i bruk av gass, både i maritim og øvrig 
industri, vil kunne gi behov for et regio-
nalt kompetansesenter i gassikkerhet, og 
Front Safety ønsker å være pådrivere i 
forhold til en slik etablering.
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Gassknutepunkt Nyhamna har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS I 2013

Gassknutepunkt Nyhamna har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS I 2013

iKuben har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013



12

VEDTAK OM UTBYGGING AV AASTA HANSTEEN FELTET OG POLARLED

Den 7. juni gjorde Stortinget det historiske vedtaket som medfører at Nyhamna går 
fra å være et prosessanlegg for Ormen Lange til å utvikle seg til et gassknutepunkt for 
Norskehavet – utbyggingen av Aasta Hansteen feltet og gasstransportsystemet Polarled.

Dette var en svært viktig milepæl for Aukra og hele regionen og danner grunnlaget for 
videre en langsiktig drift på Nyhamna.

Etter behandlingen på Stortinget inviterte Gassknutepunkt Nyhamna og 
samarbeidspartnere Mørebenken, saksordfører, olje- og energiminister, representanter for 
utbyggerne og presse til en enkel markering på Stortinget. Her ble det feiret med fest-kake 
og ananasbrus med spesialetikett. 

I samarbeid med Tibe ble det annonsert med ulike artikler på utvalgte nettaviser for å 
profilere Nyhamna og Molderegionen. Annonsekampanjen ble finansiert med støtte 
fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, Aukra kommune, Aukra Næringsforum og 
Gassknutepunkt Nyhamna.

For å synliggjøre Aukra og Nyhamna sin sentrale plassering som gassknutepunkt for 
Norskehavet satte også Gassknutepunkt Nyhamna opp et ”vegskilt” ved kommunehuset i 
Aukra. Her angis avstand til alle felt som leverer gass til Nyhamna og til mottaksterminalen 
i Easington (UK). Ny piler vil bli satt opp etter hvert som nye felt besluttes koblet opp mot 
Nyhamna.

BEVILGNING FRA GASSROR IKS TIL NAVITAS I FORBINDELSE MED 
ANSETTELSE AV DEDIKERT PROSJEKTMEDARBEIDER SOM SKAL ARBEIDE 
MED «LOCAL CONTENT»

Selv om aktiviteten på Nyhamna gir betydelige ringvirkninger har det vært stilt spørsmål 
med andelen lokale leveranser og sentrale aktørers etablering i Molderegionen.

Aukra Næringsforum bevilget i 2013 midler til å finansiere en stilling i Navitas som er 
dedikert til å arbeide med å øke andelen lokale leveranser til Nyhamna Expasion.

Etter søknad fra Aukra Næringsforum bevilget GassROR IKS medfinansiering av stillingen 
med et tilsagn på 250 000 kroner i støtte til stillingen frem til 15.05.2014.

Denne støtten forutsatte at Gassknutepunkt Nyhamna ble aktiv deltakende i oppfølging og 
styring av arbeidet. Administrasjonen har derfor deltatt på flere oppfølgingsmøter sammen 
med Navitas.

MÅLING AV LOKALE LEVERANSER

Gassknutepunkt Nyhamna har vært opptatt av å få fram fakta angående utviklingen av 
lokale leveranser fra Molderegionen til Nyhamna. Man har i den forbindelse hatt flere 
møter med både Shell og Møreforsking Molde for å påvirke at dette arbeidet ble prioritert.

Gassknutepunkt Nyhamna arbeidet spesielt aktivt for å få ut separate tall for 
Molderegionen i rapporten som Møreforskning skal utarbeide for leveranser i driftsfasen 
for Ormen Lange

SUBSEA BASEFUNKSJON

I samarbeid med Aukra NF og Midsund NF har Gassknutepunkt Nyhamna deltatt i å 
kartlegge muligheten for en subsea basefunksjon i regionen.
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RUNDEBORDSKONFERANSEN 2013

Også i 2013 var det meget stor interesse for den årlige Rundebordskonferansen. 
Konferansen har etter hvert opparbeidet seg et godt renommé som en viktig møteplass 
bransjen, politikere, partene i næringslivet og det lokale næringslivet.

Arrangementet i 2013 ble gjort i samarbeid med Innovasjon Norge.

Sentrale representanter fra blant annet Gassco, Statoil, Shell, Kværner, Beerenberg, 
Innovasjon Norge, LO, NHO, Norsk Industri og politikere på Stortinget var blant de 
tilreisende gjestene.

Under Rundebordskonferansen 2012 ble Svein Aamot hedret med diplom og blomster for 
sin innsats for å få lagt Ormen Lange til Nyhamna. Under konferansen i 2013 ble samme 
utmerkelse og heder gitt til tidligere fylkesordfører Ole Øverland og prosjektleder Ståle 
Nogva for deres arbeid med Ormen til Møre.

ØVRIGE arrangement 

• Seminar på kommunehuset i Aukra med blant Kværner og Beerenberg den 11. mars 
hvor hovedfokuset var å bli bedre kjent og formidle et budskap om forventninger til 
lokale leveranser og ringvirkninger. 

• ”Soltun-seminar”, i samarbeid med Aukra kommune og Aukra NF, den 21. mars hvor 
lokale politikere og næringslivet ble orientert om utbyggingen av Aasta Hansteen, 
Polarled og Nyhamna Utvidelse av Shell, Statoil og Kværner. Veldig god oppslutning 
om arrangementet.

• Gassknutepunkt Nyhamna hadde stand sammen med Navitas i forbindelse med 
at Øyriket i Romsdal sitt store arrangement i og ved Plassen i Molde lørdag 21. 
september.

• Besøk på Kårstø og hos Gassco i Haugesund den 7. november.
• Fellesmøte mellom aktuelle aktører i forbindelse med utbyggingen på Nyhamna den 

13. november på kommunehuset i Aukra.
• Dialogkonferansen med viktige stakeholders på Hotell Bristol i Oslo den 23. november 

i forbindelse med Cupfinalen.
• Seminar i Oslo den 17. desember sammen med Aukra NF og sentrale stakeholders 

om muligheten for opprettelse av Norsk Gasskompetansesenter.

• Gassknutepunkt Nyhamna har i tillegg også vært representert på en rekke andre 
arrangement: 
*  Shell sin Operalunsj i Kristiansund
*  LO’s Fylkeskonferanse i Molde
*  HI-dagen i Mosjøen
*  Generalforsamling i GassROR IKS
*  Generalforsamling i Harøysundet Næringspark
*  Internasjonalt NORA-seminar i Molde
*  Ideseminar angåendende Møreaksen i regi av Midsund NF
*  Jazzgass i Molde
*  Offshore Europe i Aberdeen
*  Petropolen i Molde og i Kristiansund
*  Shell-konferanse i Stavanger
*  Næringspub i Rauma
*  Norskehavskonferansen i Stjørdal 
*  Desemberkonferansen i Kristiansund 
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SAMARBEID MED HIMOLDE

Gassknutepunkt Nyhamna har arbeidet for å bidra til å styrke satsingen på 
petroleumslogistikk ved HiMolde. I løpet av året er Senter for Petroleumslogistikk ved 
Molde Campus blitt etablert. Dette er et samarbeid mellom HiMolde, Møreforsking Molde 
og Molde Kunnskapspark. Senteret har en ekstern styringsgruppe med medlemmer fra 
Petoro, Gassco, Norsea Group og iKuben.

GassROR IKS gjennom Gassknutepunkt Nyhamna har finansiert et PhD-stipendiat til 
Katsiaryna Shaton. Hennes PhD-oppgave har arbeidstittelen ”Gas transport infrastructure 
development and operation on the Norwegian Continental Shelf”. Planlagt disputas våren 
2015.

HØRINGSUTTALELSER

I forbindelse med søknadene om utbygging av Aasta Hansteen, Polarled og Nyhamna 
Expansion har Gassknutepunkt Nyhamna gitt formelle innspill – med vekt på å sikre lokale 
og regionale ringvirkninger.

REGIONALT GASSUTTAK

Gassknutepunkt Nyhamna har arbeidet med innspill i forbindelse med mulig ferdigstillelse 
av regional gassuttak. Det er i denne forbindelse blant annet blitt arrangert møter med 
Mørebenken, storfraksjonen til regjeringspartiene, Møre og Romsdal fylkeskommune og 
lokale interessenter.

SAMARBEID MED LO OG NHO

Gassknutepunkt Nyhamna jobber mye på det politiske plan og har stor nytte av et meget 
tett og godt samarbeid med partene i arbeidslivet – både lokalt og sentralt.

PROFILERING

Det har vært arbeidet målbevisst med å bidra til en god profilere av Molderegionen og 
ringvirkningene fra aktiviteten på Nyhamna. Dette har vært gjort gjennom seminar, aktiv 
arbeid inn mot pressen, annonsering og utarbeidelse av diverse profileringsmateriell. 

Gassknutepunkt Nyhamna har en egen nettside (www.gassknutepunkt.no) som blir jevnlig 
oppdatert med nyheter.

Gassknutepunkt Nyhamma .............................  Regnskap 2013 pr 31.12.2013
Prosjektledelse - Krafti .......................................................................499 992
Kjøpte tjenester - konsulent ..............................................................100 177
Profilering - markedsføring ...............................................................104 781
Rundebordskonferanse .....................................................................303 783
Møreutgifter .........................................................................................56 968
Reiser - seminar ...................................................................................97 544
Stipendiat HiM ..................................................................................600 000
Diverse .................................................................................................77 684
Styrehonorar ........................................................................................59 500
Soltun gass Seminar ............................................................................30 113
Sum .................................................................................................1 930 542
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Nyhamna – knutepunkt for 
Norges største industriutbygging

Som en av pådriverne for å utvikle Nyhamna i Aukra kommune til gassknute-
punkt for Norskehavet, er det med stor glede vi fikk være tilstede da utbyggingen 
av Aasta Hansteen-feltet og gassrøret Polarled ble vedtatt i Stortinget den 7. 
juni i år. Dette var en viktig milepæl både for Nyhamna og for videre petroleums-
aktivitet i Norskehavet.

Gassknutepunkt Nyhamna sin hovedfokus ligger nå på å oppnå økt andel  lokale 
leveranser. Vi inviterer derfor utbyggerne med sine kontraktører til et tett og 
konstruktivt samarbeid om prosjektgjennomføringen, og for å oppnå økte ring-
virkninger for hele Molderegionen. 

Gjennom eiendomsskatten bidrar også petroleumsaktiviteten på Nyhamna til 
regional effekt, med mange spennende og viktige prosjekt for hele regionen.

Det er også med stor glede vi registrer at Senter for Petroleumslogistikk ved 
Molde Campus er formelt etablert. Vi både håper og tror at dette vil være med å 
sette Molderegionen på kartet når det gjelder forskning og undervisning innen 
petroleumslogistikk.

 Bernhard Riksfjord Alf Reistad
 Leder av styringsgruppen Prosjektleder
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– Min hittil største dag 
som ordfører, sier en 
glad Bernhard Riks-
fjord (A) etter at Stor-
tinget i går godkjente 
Aasta Hansteen- og 
Polarled-utbyggingen. 
 
OSLO: Med 99 mot Venstres ene stemme vedtok 

Stortinget utbyggingen til totalt 54 milliarder 

kroner, som også omfatter den store utvidelsen 

på Nyhamna. 

Aukra kan dermed se fram til 
en ny stor anleggsepoke, med en 
utbygging til svimlende 15 milli-
arder kroner på Nyhamna alene. 
Utbyggingen vil pågå til 2017. 

– Dette blir det største industri-
prosjektet i Europa når det pågår. 
Det er kjempestort, og et prosjekt 
i toppklasse, framholder Bern-
hard Riksfjord.   

 
Ananasbrus. Sammen med 
olje- og energiminister Ola Borten 
Moe (Sp), stortingsrepresentanter 
fra Møre og Romsdal, represen-
tanter for operatøren Statoil og en 
delegasjon fra Romsdal, feiret han 
vedtaket i et av Stortingets 
møterom med bløtkake og 
ananasbrus fra Sylte – for anled-
ningen med egen Gassknute-
punkt Nyhamna-etikett. 

Serveringen var for øvrig en 
oppfølger fra Ormen Lange-
markeringen i 2004. Da ble Stor-
tingets utbyggingsvedtak feiret 
med ananasbrus fra Sylte på 
daværende statsminister Kjell 
Magne Bondeviks kontor.

 
Historisk dag. – Dette er en 
historisk dag. I Arbeiderpartiet 
har vi som slagord at vi skal ta 
Norge videre. Det gjør vi så abso-
lutt i dag. Utbyggingen vil bidra 
til økt sysselsetting, ikke bare i 
Møre og Romsdal, men også i 
Nord-Norge, slo stortingsrepre-
sentant Else-May Botten (A) fra 
Molde fast. 

Hun framholdt at investerin-
gene vil bidra til enorm inntje-
ning, som vil gagne et viktig 
marked og samfunnets innbyg-
gere på sikt.

Hun kom i sitt innlegg inn på 
kraftsituasjonen i Møre og 
Romsdal. 

– Med utvidelsen på Nyhamna 
ventes kraftforbruket å øke. Jeg 
forventer at operatøren gjennom-
fører en utredning av den framti-

dige kraftforsyningssituasjonen 
på Nyhamna, og at dette skjer i 
samråd med Statnett innen 1. juli 
2014. Med forbruksøkningen vil 
et eventuelt utfall av ledningen få 
enda større konsekvenser enn i 
dag, sa Else-May Botten.

Hun kom også inn på mulig-
heten for å ta gassen i bruk på 
land, og sa at Arbeiderpartiet 
forutsetter at Polarled-prosjektet, 
med tilhørende modifikasjoner 
på Nyhamna, gjennomføres uten 
å begrense mulighetene for 
tilknytning til de etablerte 

oppkoplingspunktene for regio-
nalt gassuttak der.

. 
Ga ros. – I Møre og Romsdal har 
det vært en stor iver for å få til 
denne utbyggingen. Ordførerkol-
legiet, spesielt i Romsdal, LO, 
NHO, næringsforeningene og 
andre har vist et enormt engasje-
ment og takknemlighet for å 
kunne få være vert for gassen. Jeg 
vil på vegne av Mørebenken, 
takke statsråden, de lokale aktø-
rene og komiteen for denne 
satsingen, sa Else-May Botten.

 
Ny gassregion. Torgeir Dahl 
(H) fra Molde, som nå møter som 
vararepresentant på Stortinget, 
framholdt at utbyggingen vil 
åpne opp for en ny gassregion i 
den nordlige delen av Norske-
havet, og gi betydelige direkte og 
indirekte sysselsettingseffekter 
for næringslivet – ikke bare i 
utbyggingsfasen, men også i 
driftsfasen. 

– Nyhamna blir nå det nye 
store gassknutepunktet i Norge, 
med de betydelige ringvirknin-

gene dette vil kunne få for hele 
Nordvestlandet, sa Torgeir Dahl. 

Han viste til at rørledningen 
Polarled, med en diameter på 36 
tommer, er betydelig overdimen-
sjonert for å kunne ta gass fra nye 
felt og nye funn – inklusive even-
tuelt nye funn i Barentshavet. 

Han beklaget for øvrig at regje-
ringspartiene i energi- og miljø-
komiteen ikke ville være med på 
å stemme for en merknad Høyre 
og Frp foreslo, der det forutsettes 
at Polarled-prosjektet ikke 
begrenser mulighetene for regio-
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På stortingsgalleriet: Romsdalsdelegasjonen på galleriet. I 
forgrunnen Stein Berg Oshaug, Åge Hareide, Bernhard Riksfjord 
og Pål Terje Huse.

■■  Aasta Hansteen:
■■ Gassfunn på 1.300 meters 
vanndyp i Vøring-området.

■■ Volum: 47 milliarder kubikk-
meter gass og noe kondensat.

■■ Feltet ble påvist i 1997. 
■■ Borestart første kvartal 2016 og 
produksjonsstart tredje kvartal 
2017.

■■ Rettighetshavere: Statoil (75 
prosent), OMV (15) og ConocoP-
hillips (10).

■■
■■ Polarled:
■■ Rørledning for transport av gass 
inkludert utvidelse av Nyhamna 
prosesseringsanlegg.

■■ Startpunkt på Aasta Hansteen 
480 km fra Nyhamna.

■■ 36 tommer i diameter
■■ Kapasitet på 70 millioner 
kubikkmeter gass per dag.

■■ Grenrør til Kristin-plattformen, 
som knytter Polarled opp mot 
Åsgard Transport. Forberedelser 
for mulig tilkobling av Linnorm 
(via Draugen), Zidane (via 
Heidrun) og potensielt 60 og 
173 kilometer sør for Aasta 
Hansteen.

AASTA HANSTEEN OG POLARLED

tips@rbnett.no
71 25 00 00

Egil H Torvik 
Næringsjournalist

egil.torvik@r-b.no 
Mobil: 909 69 027

Vinnere siste 12 mnd.

American Shipping Co. 104,60
Oceanteam Shipping 35,29
Sevan Drilling 13,86
Asetek 11,14
Data Respons 10,53

Vinnere siste uke

Reach Subsea 303,05
Norway Royal Salmon 187,10
Norwegian Air Shuttle 185,87
Hexagon Composites 178,60
SAS AB 136,99

Rente (Nibor 3 mnd)

Tapere siste 12 mnd.

Tapere siste uke

Clavis Pharma -96,47
Northland Resources -93,50
Avocet Mining -92,45
Funcom -88,13
InterOil Expl. and Prod. -85,15

Repant -11,11
Reservoir Expl.  Technology -9,68
Norwegian Air Shuttle -9,58
Q-Free -7,64
Polarcus -7,56

Oslo Børs

Prosentvis endring

Siste 12 månederHovedindeks siste 6 månederProsentvis endringProsentvis endring

Prosentvis endring

Jan 13                               Jun 13Jan 13                               Jun 13

Polarled gassrør.

Bjørn  
Brunvoll
redaksjon@r-b.no
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Stortingsrepresentant: Tove Lise Torve (A) fra Sunndal kriti-
serer Venstres nei til Aasta Hansteen.

Stortingsrepresentant Tove 
Lise Torve (A) fra Sunndal går 
sterkt ut mot Venstre, som 
stemte imot Aasta 
Hansteen-utbyggingen i går.

 
OSLO: – Venstre mener det fore-
ligger vesentlig usikkerhet ved 
sentrale elementer i bereg-
ningen, sa partiets representant 
Borghild Tenden i Stortinget. 
Hun framholdt at det ikke går 
fram hvor sensitivt prosjektet er 
for endringer i gassprisen. 

 – Dette er en investering til 
over 50 milliarder kr. Når vi vet 
at det er en marginal utbygging, 
er det en sentral informasjon for 
Stortinget hvilken risiko som 
faktisk er knyttet til framtidig 
gasspris, sa Borghild Tenden.

 
Skår i gleden. – Dette er en 
gledens dag. Men dessverre er 
det et skår i gleden at Venstre 
stemte imot utbyggingen, sier 
Tove Lise Torve.

Hun viser til at Venstre i Møre 
og Romsdal har som ambisjon å 

komme inn på Stortinget ved 
høstens valg, med Pål Farstad fra 
Kristiansund – som ønsker å 
profilere seg som en næringspo-
litiker. 

– Venstre vil ha varig vern av 
Lofoten, Vesterålen og Senja. 
Det vil si ingen petroleumsakti-
vitet noensinne i disse områ-
dene. Det er verdt å merke seg 
for velgerne hvilken konse-
kvens Venstres politikk vil få for 
Møre og Romsdal, som er et 
sterkt næringslivsfylke som har 
spesialisert seg nettopp på olje- 
og gassvirksomheten. Leveran-
dørindustrien og store deler av 
den maritime næringa er petro-
leums- og offshorerelatert, sa 
Tove Lise Torve. 

 
Undergrave. – Venstres poli-
tikk vil undergrave denne delen 
av næringslivet i vårt fylke. Noe 
som sjølsagt vil bety at mange 
bedrifter vil miste sitt grunnlag, 
og at mange arbeidsplasser vil 
gå tapt. Dette er sterkt å beklage, 
sier Tove Lise Torve.

– Beklager 
Venstres nei
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nalt gassuttak på Nyhamna.  
– Jeg registrerer at regjeringspar-

tiene ikke ville tilslutte seg våre 
merknader om å tilrettelegge for 
et slikt regionalt gassuttak. 
Spesielt skuffende er det at Arbei-
derpartiet, som har et enstemmig 
fylkesårsmøtevedtak i Møre og 
Romsdal om et slikt regionalt gass-
uttak, ikke var villig til å legge 
dette inn som en fellesmerknad 
fra komiteen, sa Torgeir Dahl.

 Han la til at det likevel er grunn 
til å glede seg over den milepælen 
det er når prosjektet blir vedtatt i 

Stortinget. 
 

Svært viktig. Statsråd Ola 
Borten Moe framholdt at dette er 
et svært viktig prosjekt, som åpner 
en ny gassprovins i den nordlige 
delen av Norskehavet. 

–Det etableres betydelig infra-
struktur opp dit som muliggjør å 
«incentivere» ytterligere leteakti-
vitet. Det har vi god erfaring med 
fra før, og ikke minst får en økt 
kapasitet gjennom modne deler av 
Norskehavet og Haltenbanken, 
utvidet kapasitet på Nyhamna og 

en etter vårt skjønn langt mer 
robust og framtidsrettet infra-
struktur. Dette vil skape svært 
mange arbeidsplasser, og det vil 
også gi store muligheter for ytter-
ligere ringvirkninger og aktivitets-
økning i framtida. Endelig vil 
dette være et viktig bidrag til å 
sikre Europa en framtidsrettet og 
miljøvennlig energiforsyning, sa 
Ola Borten Moe. 

Han viste til at det bak Polarled 
står en investorgruppe, bestående 
av rettighetshavere i Aasta 
Hansteen, Linnorm og Zidane og 

felt tilknyttet Åsgard Transport. 
Gassco har vært involvert i plan-
leggingen og koordineringen av 
prosjektet. 

– Aktørenes samarbeid og 
myndighetenes koordinering har 
gjort at en har funnet en god områ-
deløsning. Jeg vil bemerke at dette 
har vært godt håndverk fra mange 
involverte parter, og det har gjort 
at en til sammen har hatt mulighet 
til å løfte denne betydelige inves-
teringen i avgjørende infra-
struktur, sa Ola Borten Moe.

Han la til at han er svært glad for 

komiteens oppslutning, og for et 
nesten samlet stortingsvedtak 
omAasta Hansteen.
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Årets avis

n n Shell har lagt igjen 2,1 milliarder kroner i 
Molde-regionen som en følge av Ormen Lange 
utbyggingen. 

n n Tallene fra Møreforskning viser at de 
regionale ringvirkningene er langt større enn 
tidligere anslått.  side 10–11

Ormen lokal 
milliardbutikk
Har gitt langt større ringvirkninger enn anslått

Regional effekt: Shell presenterte i går tall på de regionale leverandøreffektene til Ormen Lange, utarbeidet av Mørefors-
kning. Seniorrådgiver Bjørn Bergem la fram tallene.  FOTO: ERIK BIRKELAND

side 6

«Alvorlige 
miljøavvik»

Tofte Gjenvinning.

side 32-33

Julegrøss 
fra Vestnes

Thomas Utgård.

side 22-23

MHK kastet 
daglig leder

Rune Hoem.

kultur
torsdag

Gassknutepunkt Nyhamna har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013

Gassknutepunkt Nyhamna har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013

Gassknutepunkt Nyhamna har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2013
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