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Profilering av industriområdet, Stormyra
for å få ny næringsvirksomhet i Midsund

Besøk til Florø, FramFlora
og Saga Fjordbase

Kommunepolitikerne i Midsund var i sin tid fremsynte og sikret et område i
Midsund for industri og næringsetablering. På området ble det bygget dypvannskai, og det har vært anleggsvirksomhet, kombinert med at store deler av
området har blitt planert ut. Det har ikke vært den store aktiviteten og etableringen av industri på området, inntil nylig da Green Earth, nå Hofseth Biocare
etablerte seg på området og bygget nye produksjonslokaler.

For å få informasjon og inspirasjon til utvikling av Stormyra Industriområde og
industrielt utviklingsarbeide, besøkte Midsund Næringsforum nylig Florø og
Saga Fjordbase.

De siste par årene har det vært en viss fokus på området, med tanke på mulig
etablering av basefunksjon for offshore vindkraft på området, i en forbindelse
med at det planlegges for utbygging av vindkraftfeltet Havsul 1 utenfor Sandøy
kommune. Selv om ikke noe er avklart er det vel signaler om at en større utbyggingsbase eventuelt vil bli lagt lenger sør på kysten, men det kan fortsatt
være aktuelt med servicebasefunksjon under utbyggingen, plassert i Midsund.
Om det kan bli en service og basefunksjon for vindkraft gjenstår å se, men
uansett bør det være et aktivt arbeide for å få utviklet dette spennende området i Midsund. I motsetning til andre havnefasiliteter i nærområdet, er dette
området helt fritt for svell og drag, det ligger midt i leien, det er gode dybdeforhold både for dypvannskai og oppankring, og muligheter for utvidelse av området. Det bør også være en erkjennelse av at aktivitet nytter det ikke å sitte å
vente på, - men aktivt søke på mulighetene og finne samarbeidspartnere.

Invitasjon til idédugnad og møte om samarbeid om utviklingen av Stormyra.
Midsund Næringsforum vil nå ta initiativ til en idédugnad på utviklingen av
Stormyra, der styret i organisasjonen inviterer formannskap/politikere og administrasjon i Midsund kommune til et møte der tema er utviklingen av Stormyra
og samarbeid for utviklingen av dette næringsområdet.
Vi ønsker å få til et proaktivt arbeide for å skape etableringer og virksomhet på
industriområdet i Stormyra. Vi vurderer det også slik at det er en positiv politisk
vilje i Midsund for dette, og at kommune og næringsliv i fellesskap kan finne
frem til et konstruktivt arbeid for en slik utvikling.

Arealdelen av kommuneplanen
Noe av det en ser og får tilbakemelding på ved besøk på Saga Fjordbase i Florø er
de utfordringene en har på å tenke langsiktig i planleggingen av arealbruk.
Basen i Florø var i utgangspunktet av samme arealstørrelse som Stormyra i Midsund, men har nå en størrelse på nærmere 1000 mål.
I Midsund har vi nylig arbeidet frem og fått godkjent ny kommuneplan, men der
arealdelen av denne planen står igjen. Diskusjonen og planarbeidet for fremtidige næringsareal - for å sikre en god utvikling av lokalsamfunnet Midsund, bør
snarest komme i gang og burde også være et tema for et møte mellom politikere
og næringsliv i Midsund.

Florø har Saga Fjordbase og Midsund har Stormyra Industriområde. Forskjellene er store på alle områder, men min målsetting med et besøk til Florø var å få
innspill og en mulig kunnskapsoverføring av se en slik base, få besøke en del
av bedriftene som holder til på områder, og ikke minst, få møte selskapet som
fikk ideen om utvikling av en basefunksjon i Florø, og som har bygget opp dette
gradvis over mange år, med årlige investeringer på vel 120 mill kr.
Tilrettelegger og kontakt i Florø var selskap FramFlora, et næringsutviklingsselskap i Florø, som også har fått en industriinkubator fra ”verftspakken”. Selv om
dette selskapet har 3 tilsette og har en annen størrelse på antall bedrifter som
de server, så er det likevel en nyttig kontakt å ha og som gir muligheter for
senere innhenting av informasjon og kontakt til bedrifter i Florø. Og det er alltid
nyttig å få se hvordan andre jobber og løser sitt arbeide inn mot næringsutvikling.
Det er selskapet INC gruppen og et femtentalls underselskap som står bak
utbyggingen av basen i Florø og det var en imponerende historie å høre, der en
har bygget opp denne base fra et område likt arealet i Stormyra, til i dag å
dekke store areal og kaier, som også bildet viser.

Vi fikk også besøke Statoil, som er den største brukeren på basen og sentral i
det som skjer. Det ble også et besøk hos det siste oljeselskapet som har etablert seg på basen, franske GDF Suez. Spennende å høre hvordan en aktør, som
har gått inn som operatør på et felt, sammen med blant andre Statoil, satser i et
lokalmiljø som Florø, bygger opp en organisasjon, setter opp administrasjonsbygg og lagerhaller, og engasjerer seg i lokalmiljøet og utviklingsarbeidet for
å skape et cluster i Florø.
Etter besøket på basen var det besøk hos STX Europe Florø As, et skipsverft som
spesialiserte seg på kjemikalieskip, men som nå kutter ut skipsbygging og
satser på vedlikehold av rigger. Vurderer også muligheter som kan ligge i
offshore vindkraft og som et sammenstillingssted for offshore vindmøller. Det
var spennende å høre om det omstillingsarbeidet som blir gjort ved verftet.
Og det er tydelig at aktørene i Florø har sett at det er utviklet et godt maritimt
cluster i Møre og Romsdal. De jobber nå aktivt for å utvikle sitt eget cluster
med de offshorebedriftene som er lokalisert i og rundt Florø, og spesielt rettet
mot sub-sea relatert næring.
Vi ser frem til å holde kontaktet med Florø miljøet.

Kurs - kom med tilbakemelding
Et viktig område for Midsund Næringsforum er å bistå bedriftene i Midsund også innenfor kursing på ulike felt. Vi avholdt tidligere i år et kurs på styrearbeid som fikk mye skryt og gode tilbakemeldinger. Vi ønsker nå tilbakemeldinger fra medlemmene om behov på kursing. Send en mail på behov , enten merkantile felt, eller for eksempel stillaskurs, truckførerkurs, el.l.
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