Referat fra møte nr 4 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet. 14.8.2012

Tilstede: Kristin N. Norberg (repr. Markedsplassen); Nina Bakken Bye, Robert Svarva, Hans Heieraas,
Lars Heirsaunet, Helga Stavrum Opheim, Steinar Nebb, Per Anders Folladal, Torgeir Lian.
Kristin Norberg forlot møtet etter sak 4.
Forfall: Hilmar Olsen.

Neste møte onsdag 2. oktober etter lunsj forutsatt at reguleringsplan for Levanger Sør legges ut på
høring i PUK-møtet 29.8. Innkalling kommer.
Sak 4 Orientering fra Norske Skog v Amund Saxrud
Hva har skjedd med Norske Skog Skogn de siste 10 årene
Utvikling på prisnivået på råvareprodukter i hele verden viser nedgang. I tillegg enkelthendelser som
har påvirket prisnivået. Råvareprisindeksen derimot har nærmest eksplodert. Prisen for papir er
nesten halvert i de siste 30-40 år. Skal en tjene penger må en være dobbelt så dyktig på kostnader.
Skogn har samtidig kunne øke effektivitet. Dette har kompensert for prisnivået. De siste 5-6 årene
har en ikke greid å skape resultater. Det er overkapasitet i markedet, men prisnivået kan
sammenlignes med 2003. Lønnsnivået er imidlertid økt på disse årene økt med 20%. En har
kompensert økning i lønnskostnader med å nedbemanne.
De tre store kostnadene er virkespriser, returpapirpriser og energi. Skogn trenger mer lokalt trevirke.
Prisene gått opp med ca 10% siden 2003. Returpapirprisene er økt i samme tidsrom med 30%.
Strømprisene har nesten doblet seg. Dette er eksterne utfordringer som er bakgrunnsbildet.
Driftsresultat (resultat før avskrivninger og andre finansielle utgifter) 2009 ble positivt, 2010 ble
negativt, positivt for 2011 og det ser bedre ut for 2012. En er ikke fornøyd med resultatet, men det
går riktig vei. En er avhengig av kontantstrømmen. 2012 ser ut for å gi positiv kontantstrøm igjen.
Målet for 2012 var å spare inn 100 mill., en har hittil tatt inn 30 mill., og forventer å ha nådd 70 mill.
innsparing innen årsskiftet.
Fordi det er 10% overproduksjon i markedet er det vanskelig å si den direkte virkning av nedleggelsen
av Follum. Det er også andre faktorer som påvirker tilgang på trevirke, en trenger også trevirke fra
andre deler av landet.
Situasjonen for hele konsernet påvirker Norske Skog. Det er gjort en storoperasjon på konsern for å
få ned gjelda for konsernet. Totalgjeld er nå på under 7 mrd. Dvs situasjonen er veldig mye bedre.
De nærmeste 1 til 2 årene må vi utvikle det vi har og kan ikke investere betydelig enda.
Tre hovedstrategier framover:
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1. En av de mest kostnadseffektive og lønnsomme leverandørene av avispapir, og dermed sikre
full utnyttelse av alle 3 maskiner.
2. Se på prosjekter innenfor biomasse og bioenergi som kan styrke lønnsomheten og
konkurranseevnen ytterligere.
3. Se på andre prosjekter som kan utnytte vår etablerte infrastruktur.
Punkt 2 har vært fokus for Fiborgtangen Vekst AS. Her er det imidlertid tunge investeringer som en
ikke evner å ta inn enda, dermed har en konsentrert seg mer om punkt 3.
Et eksempel på det er Fiborgtangen Biokraft AS som er etablert for konvertere bioavfall til damp og
elkraft, med senere muligheter for videre oppgradering av syngas til drivstoff og kjemikalier. Dette
innebærer å nyttiggjøre avfallsprodukter. Imidlertid er dette en meget tung investering. Det ser ut
for å bli lagt dødt til en ser at det er interessant å ta opp igjen.
Et annet (frittstående) selskap er Biokraft AS som ser på bioorganisk avfall fra oppdrettsnæringen
hvor det kan utvikles gass. Investering på ca 400 mill. Dette er under arbeid. Dialog med investorer
pågår.
Hvordan skape annen virksomhet ved å utnytte infrastruktur på bedriften?.
Ledige tomter for nyetablering. Dette arbeides det med. Kaller dette for NYSKAPINGSPROSJEKTET.
Proneo er med på dette.
Skogn har sagt seg villig til å legge en inkubator (lansert i revidert statsbudsjett) til området.
En har kontakt med havneselskapene og er interessert i å utnytte havna til logistikk. En kan imidlertid
ikke vente på det. En sammenslåing kommer til politisk behandling i høst (ref Robert Svarva).
Avhengig av gunstige og langsiktige kraftpriser for kraftkrevende industri. Denne tilgangen er
grunnlaget for at vi har hatt kraftkrevende industri i Norge.
Behov for god vei og bane-løsninger – ønsker samme betingelser som i Sverige. Bane er ikke
konkurransedyktig i dag.
Fyllstoffprosjektet har som mål å gi bedre papirkvalitet og reduserte kostnader, og har vært et meget
viktig prosjekt for Skogn. Investeringsbeløpet var 350 MNK.
Skogn opplever en tøffere konkurranse om kompetansen i dag enn for 10 år siden.

Sak 5 Resultater fra spørreundersøkelse i Markedsplassen. Muligheter og utfordringer fra
Markedsplassen v/styreleder Ketil Hveding.
Presentasjonen legges ut på nett. Kan dette forumet bidra med innspill til retning for
Markedsplassen AS? Utfordringene ligger i presentasjonen.
Steinar Nebb uttaler at det er viktig at MPL framstår med stolthet over eget arbeid. Eierne må
definere hva de vil.
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Leder foreslår at Ketil Hveding møter i dette forum igjen på senhøsten for å orientere videre.
Sak 6 Planlagt organisering av arbeidet med infrastruktur veg Stjørdal-Steinkjer v/Robert Svarva
Sist møte ble NTP drøftet. Veg er det viktigste. I ettertid er det tatt initiativ til å samle flere for legge
trykk på saken. Skal møtes igjen 17. sept og sette ned et interimsstyre for dette arbeidet. Enighet om
at en må svelge kamelen som kalles bompenger. Foreslått leder er Bjørn Arild Gram som er strategisk
viktig da både forrige og ny minister er fra samme parti. I tillegg Vegvesen, NHO, ordførere.

Tilleggssak 7 Planstrategi 2012-2015 Levanger og Verdal kommuner – HØRING
Samarbeidsutvalget uttaler seg ikke om planstrategien.

Orientering fra næringssjefen om aktuelle temaer det jobbes med – UTGÅR dette møtet.

Referent Grete Ludvigsen
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