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Nesodden Næringsråd (NN) 
ønsker å forbedre arbeidsforhol-
dene for de næringsdrivende i 
kommunen ved å utvikle flere 
eiendommer tilpasset næring og 
næringsbygg. Har du en eiendom 
du tror vil egne seg, hører NN 
gjerne fra deg.

– Vi vil bruke den muskelkraften 
vi har, og vil være en spydspiss for 
næringslivet mot kommunen for å 
få fortgang i saker og for å få iverk-
satt prosesser i forbindelse med ut-
viklingen av næringseiendommer i 
kommunen. 
 Når den nye næringskonsulen-
ten tiltrer sin stilling tror jeg mye 
vil falle på plass. Vedkommende 
vil arbeide tett med kommunens 
Plan- og bygningsavdeling og an-
dre etater for blant annet å utvikle 
næringseiendom. Samtidig har vi 
i NN fått anledning til å påvirke 
utviklingen og samarbeide med 

kommunens representanter. Noe 
vi anser som svært positivet, sier 
styreleder i NN, Torgeir Koteng.
 Et av fjorårets sentrale punkter 
har vært kartlegging av potensiel-
le næringseiendommer på Nesod-
den. NNs medlemmer har vært ak-
tive pådrivere og utarbeidet et kart 
over potensielle områder i kom-
munen. Steder som bør kunne be-
nyttes til næring og næringsbygg 
og som vil gi mindre næringsdri-
vende i kommunen langt bedre vil-
kår for drift i tiden framover. Det 
er ikke alltid enkelt å drive et firma 
fra kjeller og garasje uten nødven-
dige fasiliteter både når det gjelder 
kontor- og lagerløsninger. Planen 
er lagt fram for Nesodden kom-
munes representanter, og arbeidet 
med å videreføre prosjektet vil 
fortsette med uforminsket styrke 
også det kommende året.
 – Mye ligger allerede til rette i 
flere områder, og det skal svært 

lite til for å komme videre i proses-
sen. Ta tomta i Lagveien der alt er 
lagt til rette, men der det fortsatt er 
stillstand. Hva med Circle K- eien-
dommen og den store tomta bak 
bussgarasjen på Fagerstrand. Det 
er nok av eksempler på at ting står 
stille i områder vi med forholdsvis 
enkle grep kunne fått noe til å skje. 
Tar vi en titt på nabokommunen 
Vestby, finnes det eksempler på at 
de bruker særdeles kort tid på å re-
gulere en næringseiendom. Jeg er 
fullstendig klar over at Nesodden 
har andre utfordringer enn Vestby, 
men vi snakker også om evne til å 
få gjennomført ting. 
 Her tror jeg det i stor grad er 
snakk om vilje, og i en del sam-
menhenger har det vært vanskelig 
å forholde seg til de involverte eta-
tene. Men jeg må få understreke at 
vi nå ser lys i tunellen og at vi er på 
riktig vei, sier Koteng.

Vil utvikle næringseiendommer

Som det framgår av de lilla feltene på karet til venstre, viser hvor få områder det per i dag er avsatt plass til 
 næringsdrift i Nesodden kommune. Mens det på kartet til høyre er markert med lilla hvor NN mener det er 

Er du næringsdrivende bør 
du melde deg inn i NN nye-
tablerte bransjeregister. Da 
blir du mer synlig både for 
lokale og eksterne oppdrags-
givere. Sammen er vi sterke.

Det var under et medlemsmøte på 
nyåret styreleder Torgeir Koteng i 
Nesodden Næringsråd kunne slip-

pe bomben om at det var etablert 
et bransjeregister i regi av nærings-
rådet.
 – Formålet er å gjøre det enklere 
for andre å finne frem til deg og tje-
nestene du leverer, slik at du kan få 
flere kunder og større omsetning. 
Nesodden kommune har også til-
gang til registeret, og kanskje vil 
dette øke muligheten for at du får 
flere oppdrag også fra dem, påpe-

ker Koteng.
 Det er kun medlemmer av Nes-
odden Næringsråd som kan regis-
trere seg i Bransjeregisteret. For 
dem er det bare å klikke seg inn 
på www.nesoddenvekst.no, fin-
ne folden merket Bransjeregister/
registrering og fyll ut skjema med 
nødvendig kontaktinformasjon og 
en beskrivelse av hvilke tjenester 
du tilbyr. Du velger hovedbransje 
og underbransje, og det er mulig å 
registrere seg under flere bransjer.
Når registreringen er klar, vil ditt 
firma komme opp når noen søker 
etter aktør innenfor din bransje.
 – Jo flere bedrifter som ligger 
inne i Bransjeregisteret, desto flere 
vil benytte det ved kjøp av varer og 
tjenester. Det gir økte muligheter 
for virksomheten din. Samtidig hå-
per vi du vil bruke registerets søke-
funksjon ved egne innkjøp. Vi opp-
fordrer alle bedrifter, kommunale 
virksomheter og innbyggere på 
Nesodden til å bruke Bransjeregis-
teret ved kjøp av varer og tjenester.
 Sammen skaper vi vekst for det 
lokale næringslivet, understreker 
styreleder Koteng. 

Meld deg inn i Bransjeregistret

Torgeir AKoteng, Inger Lise Welhaven og Stein Hodnungseth i styret til Nesodden 
Næringsråd er fornøyd med å ha fått et Bransjeregister opp og gå.

 potensielle områder tilpasset utviklingen av næringstomter og næringsbygg. Samtidig inviterer NN alle eien-
domsbesittere i kommunen som ønsker å bidra til utviklingen av næringslivet i kommunen til å ta kontakt.


