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SUNNDAL NÆRINGSFORENING 
 
Møtereferat torsdag 18.februar, kl. 12.00.- 13:45 
 
Sted: Møterom Aura i Næringshuset 
Følgende deltok: Bergsvein Brøske, Torstein Ottem, Lars Marius Bræin, Gøril Berntsen, Bent 
Ivar Sæther og Ingrid Vermøy 
 
Forfall: Tine Grytnes Laskerud og Bjørg Aa 
 
Til stede: Anne Gulla Hagen, styresupport/sekretær 
 
SAKER: 
 
Før behandling av sak 01-21 ble styremedlemmenes habilitet vurdert. 
Styreleder Torstein Ottem (TO) ble vurdert inhabil med bakgrunn i at han er styreleder i Ottem 
Resirk AS som er en av bedriftene i prosjekt Akvakulturpark Sunndalsøra, og som har inngått 
intensjonsavtaler med Ductor Sunndal as, som er eier av det planlagte biogassanlegget, for 
leveranse av tjenester og varer. 
TO deltok ikke i behandling av sak 01-21.  TO deltok i møtet fra sak 02-21.  
 
Sak 01- 21 ble ledet av nestleder Bergsvein Brøske. 
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Tema: Etablering av biogassanlegg i Sunndal Næringspark 

Orientering: Planene for etablering av blant annet biogassanlegg har 
vært presentert for medlemsbedriftene i 2 møter i regi av Sunndal 
Næringsforening, hhv 2019 og 2020: 

• I Næringsforum 3. des.2019 presenterte Ductor Sunndal AS sine 
planer for etablering av biogassanlegg i Akvakulturparken på Håsen under  
Tema: Fjernvarme som virkemiddel for næringsutvikling 
Planene for initiativ for rekeoppdrett og mulig etablering av biogassanlegg 
ble presentert av representanter for initiativene. 
  

• I Frokostmøte 5.okt 2020 ble biogassanlegget presentert ved: 
Forprosjekt etablering av Akvakulturpark på Sunndalsøra –status – 
forventninger om etableringer. Suns v/daglig leder Dag Myklebostad 
 

Begge møtene hadde godt oppmøte, mhv ca 30 og 47 deltagere. 

2021: Søknad om utslippstillatelse vedr. biogassanlegg 

Styret i Sunndal Næringsforening stiller seg positiv til etablering av ny 
industrivirksomhet med nye arbeidsplasser i Sunndal kommune, og i særdeleshet 
positiv til industriproduksjon med fokus på reduksjon av det totale miljøavtrykket 
ved å utnytte sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, og samtidig spare penger. 

Styret er imidlertid svært skeptisk til luktproblematikk knyttet til driften av det 
planlagte biogassanlegget i Industriparken på Håsøran.  All erfaring pr dd viser at 
det er knyttet luktplager til denne type produksjon. 

Styret forventer Statsforvalteren legger de strengeste utslippskrav til grunn ved 
behandling av utslippssøknaden i fbm med driften av anlegget.  Og krever videre 
at luktplager ved transport og levering av illeluktenderåvarer til anlegget blir 
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vurdert like strengt. Dvs nullutslipp av lukt både ved drift og transport/levering 
av råvarer.  

Bedriftene i Sunndal Industripark omsatte allerede i 2017 for over 1,1mrd, og 
har de senere år hatt en formidabel vekst i antall bedrifter, antall ansatte og økt 
omsetning. Det er stor interesse fra bedrifter, både nye og etablerte, som ønsker 
å etablere seg på industriområdet.  Styret er bekymret for at luktplager i fbm 
biogassanlegget vil bli til stor belastning for bedriftene i området og trekke ned 
attraktiviteten for området, og med det være en brems for næringsutvikling i 
kommunen. 

Styret stiller 100 % bak Høringsuttalelse/vedtak i Sunndal kommunestyre, sak 
11/21, og støtter de krav som stilles i vedtaket. 

  

  
02-21    Dato for Årsmøte 2020 

    Vedtak: Årsmøtet tidfestes til torsdag 18.mars kl. 08.00. 

Møtet arrangeres fra møterom Aura i Næringshuset. Styret møter fysisk, mens    
medlemsbedriftene deltar via Teams. 

    Anne varsler valgkomiteen. 
 
    Medlemsmøte: I etterkant av årsmøtet. 

    Tema:  

o Cyberangrep ved Hydro våren 2019 – hva kan vi lære av dette? Bent Ivar sjekker 
o Konjungturbarometer 2020 – utarbeidet av Sparebank1 SMN. Gøril sjekker 

 

03-21  Årsregnskap 2020, Årsberetning 2020, budsjett 2021 og medlemskontingent 2021:         

   Årsregnskap 2020 – ferdig revidert. 

   Årsmelding 2020: Ansvar Anne – sendes til styret for bearbeiding 

   Budsjett 2021: Basert på indeksregulert kontingent utarbeides. Ansv: Anne 

 

 Vedtak: Årsmøtedokumentene godkjennes ved e-postbehandling, ev. via Teams. 

 

 

Referent: Anne Gulla Hagen 


