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Næringsplan

Vefsn kommunes næringspolitiske 
rammeverk

Tre satsingsområder: 
1. Slagkraft for næringsutvikling

2. Attraktivt felleskap
3. Fremtidens samfunn



Tilgangen på 100% fornybar og 
billig kraft, samt kraftoverskudd, 

gjør oss attraktiv for grønne 
industrietableringer. Det er vårt 

største konkurransefortrinn. 

Vårt største 
fortrinn

I Mosjøen finner du en av  
Nord-Europas største 

enkeltstående vindkraftverk. I 
tillegg er Helgeland Kraft 

internasjonalt anerkjent for sine 
arkitektoniske vannkraftverk.



Andre 
fortrinn

Industrimiljø og 
industrikultur

Underleverandører

Geografisk beliggenhet

Tilgang til havn

Regulerte store 
næringsområder



Mosjøen er logistikk-
knutepunktet på Helgeland 

med kort avstand mellom havn, 
bane og vei.

Logistikk-
knutepunkt 
Helgeland

Vi har også flyplass like utenfor 
sentrum av Mosjøen, samt 

Nord-Norges største 
containerhavn med 

internasjonale eksportruter.



Alcoa 
Mosjøen



Site
Nesbruket

Nesbruket industriområde 
utgjør 120 000 m2 med 

ferdigregulert industriareal. 
Med tilgang på 300 MW 

fornybar kraft og umiddelbar 
nærhet til dypvannskai, er 

området ideelt lokalisert nært 
sentrum av Mosjøen. 



Bergen Carbon
Solutions



Gen2 Energy



Norsk e-Fuel



Site
Holandsvika

221 000 m2 ferdigregulert areal 
tilgjengelig i Holandsvika

industriområde, og fra 2023 vil 
ytterligere 275 000 m2 ferdig 

regulert areal være tilgjengelig.

Det planlegges etablering av 
internvei mellom områdene 

som knytter de sammen.

Gen2 Energy har opsjon på 
området.

Forespørsel om 800 MW



En ny 
næringspark

Nedlagt industribygg på 6000 
kvm. 

17,5 MW ledig kapasitet. 

Store fortrinn i et svært 
spennende område. 



Eksempler på investeringer:

• Ny videregående skole
• Hi North! 

• Nord Gondol
• Helgeland Museum

• Storhall
● Hotell

• Havneutbygging
• Boligutvikling

Mosjøen med sine fortrinn har 
enorme utviklingsmuligheter. Det 
forventes store investeringer de 

neste 4-5 årene

Andre 
prosjekter



Vi satser hardt på nye grønne 
industrier i Mosjøen. Med 

tilgangen på store mengder 
fornybar kraft, forventes det 
også at kraften forvaltes inn i 

nye grønne industrier. 

Som en liten kommune er vi 
nødt til å prioritere og tenke 
annerledes for å gjøre oss 
attraktivt. Dette er mye av 

grunnlaget for strategiske valg 
vi tar. 

Vi ønsker også å bidra til å 
bygge videre på de industriene 

som kommer. Derfor har vi 
bygd en portefølje med 

ambisiøse industriprosjekter 
med en tydelig grønn profil. 

Det grønne 
skiftet i 

Mosjøen



CCU-strategi

MON har hatt en strategi om å 
posisjonere seg innen CCU. 

Industri i svært tidlig fase gir 
noen muligheter, spesielt med 

nasjonalt fokus på CCS. 

Vi er nå i ferd med å realisere 
strategien, som eneste 

kommune i landet med et 
etablert cluster av ulike CCU-

aktører. 

Mål med CCU-strategi
Nasjonalt innovasjonssenter 

for CCU

I tilknytning til realisering av 
strategi må vi iverksette prosjekter 

som ytterligere støtter CCU-
strategien og gjør oss attraktiv for 

fremtidige CCU-aktører.

Initiering av forprosjekt som 
utreder etablering av 

innovasjonssenter for CCU vil 
styrke vår posisjon ytterligere. 



MON har vært pådriver i 
utviklingen av prosjektet:

Utvikling av CCU-verdikjede

14. September leverte vi 
søknad til Grønn Plattform

Består av et bredt konsortium 
og inkluderer blant annet 

NorFraKalk, Ocean Geoloop, 
Norsk e-Fuel, BCS, CDS, MIP, 

NTNU, SINTEF og Zero.

I tillegg har vi en stor 
ressursgruppe.

Utvikling av 
CCU-

verdikjede

Prosjektet handler om å utvikle 
og pilotere Norges første CCU-
verdikjede, og hva som skal til 

for å muliggjøre dette.

Budsjettet er på om lag 62 
MNOK, og det søkes om 50 

MNOK i støtte.



Takk for 
oppmerksomheten! 


