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Berlevåg kommune ønsker gjennom dette dokumentet 

å planfeste den fremtidige næringssatsningen i 

kommunen. Man ønsker fra politisk hold å skape en 

bærekraftig utvikling som bidrar til positiv vekst med et 

robust næringsliv. Man vil med denne planen legge til 

rette for fremvekst av nye arbeidsplasser, at fiskeri og 

industri forblir viktige næringer i Berlevåg, og at man 

tilrettelegger for videre satsning både innenfor reiseliv, 

handel og kultur.   
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Innledning 

Berlevåg kommune har et variert næringsliv i forhold til folketallet, men med 

en svært viktig og sentral primærnæring som står for over halvparten av 

kommunens samlede driftsinntekter. Det er derfor stor politisk enighet om at 

kommunens viktigste næringslivsaktører med sin tilknytning til havet fortsatt 

skal prioriteres høyt ved kommunal satsning. Fiskeflåten, havna og 

fiskemottakene representerer bærebjelken i Berlevåg som samfunn og fiskeri 

som næring må fortsatt ha en sentral plass i kommunens næringslivssatsning. 

Befolknings- og næringsutvikling henger sammen og Berlevåg kommune har 

gjennom en politisk målsetning et ønske om å forsterke den strategiske 

næringsutviklingen gjennom satsning på bostedskvalitet (jfr. boligplan), 

oppvekst (jfr. oppvekstplan), næringsliv (jfr. næringsplan) og miljøutvikling (jfr. 

folkehelseplan). 

Kommunen ønsker gjennom denne planen en helhetlig stasning på strategisk 

næringsutvikling med forutsigbare rammer med en fremtidsrettet 

næringspolitikk som legger til rette for et robust næringsliv og et levende 

lokalsamfunn.  

Planen for strategisk nærings 

utvikling har status som temaplan 

med rullering hvert 4 år, planen vil 

også inngå i kommunens samfunns 

plan. Utarbeidelsen av denne 

planen vil gi det politiske 

lederskapet og administrasjonen 

gode rammer å jobbe innenfor der 

man aktualiserer viktige muligheter 

og utfordringer i kommunen.  

Berlevåg kommune vil med denne 

planen ta utgangspunkt i stedets 

kvaliteter og fordeler man er 

gjennom å være et fiskeri og 

kystsamfunn der man skaper bedre 

forutsetninger for lønnsomhet, 

bærekraftig vekst og nærings 

utvikling for nyetablerere og det 

eksisterende næringsliv i Berlevåg.   

 

 

 



Målsetning 

For utvikling av næringer i Berlevåg er det helt avgjørende at kommunen med 

den politiske ledelsen i spissen har klare målsetninger om å skape en kultur for 

strategisk næringsutvikling i kommunen. En helhetlig målsetning med fokus på 

strategisk bruk av kommunale virkemidler sammen med klare valg og 

prioriteringer på kommunens nærliggende næringsmuligheter vil på sikt skape 

gode forutsetninger for et velfungerende og strategisk næringsliv.   

 

Delmål 1 

Tilrettelagte arealer til 

næringsformål, spesielt 

fiskeribasert industri, 

mekanikk og 

anleggsvirksomhet 

 

 

Delmål 2 

En klar og strategisk 

næringslivssatsning som 

skaper gode forutsetninger 

for vekst, lønnsomhet og 

utvikling

Delmål 3 

Å skape fremtidsrettede 

visjoner som kan nås 

gjennom strategisk bruk av 

kommunale virkemidler 

 

 

Delmål 4 

Utbedre og oppgradere indre 

og ytre havn for å stimulere til 

økt satsning innen fiskeri og 

industribasert næring  

 

I valg av delmålene er det i hovedsak lagt vekt på forhold som lar seg påvirke 

gjennom politiske styring, slik at resultatet/effekten blir målbart i neste fire års 

periode. Delmålene er også valgt fordi de representerer konkrete 

målsetninger som lar seg gjennomføre i kommende periode innen fornuftige 

økonomiske rammer.  

Det er også svært viktig at delmålene gjenspeiler viktigheten av å komme i 

gang med et strategisk og retningsgivende næringsarbeid i kommunen. 

Delmålene er imidlertid ikke ment å være alt over skyggende, men 

representerer primær og sekundærnæringene i kommunen. 

 

 



Følgende politikere har bidratt i utviklingen av denne planen: 

 Karsten Schancke (Ordfører, H) 

 Unn Berit Guttormsen (Varaordfører, H)  

 Frank Arne Hansen (Kommunestyrerepresentant, H)   

 Janne Andreassen (Kraftforum, Ap) 

 Rolf Laupstad (Leder, Ap)

Det er en målsetning fra kommunen sin side at man nedsetter et 

næringspolitisk utvalg fra 2015 som kan gjennomføre en årlig revisjon der man 

ser på måloppnåelse gjennom iverksatte tiltak. Man skal gjennom hele 

planperioden holde fast ved målsetningen om å skape en kultur for strategisk 

næringsvirksomhet med et robust næringsliv. Delmål kan legges til ved den 

årlige revisjonen dersom det næringspolitiske utvalget ser nødvendigheten av 

dette. En full revisjon og rullering av planen skal foretas av kommunestyret 

hvert fjerde år.   

Kommunale virkemidler   

Berlevåg kommune benytter flere næringsrettede virkemidler for å stimulere 

næringslivet i kommunen, bla gjennom næringsfondet og 

omstillingsprogrammet.  

Kommunen har gjennom det fylkes- og kommunalt finansierte prosjektet med 

oppstart i 2009 bidratt årlig med til sammen 3.6 millioner, 600 000 fra 

kommunale midler. Prosjektet avsluttes i 2014, noe som vil frigi disse midlene 

for en mer strategisk næringsutvikling i politisk regi fra 2015.  

Kommunen har de senere årene hatt et økt forbruk av næringsfondet. Dette 

har resultert i at fondet nå står uten midler. Det er ønskelig fra politisk hold at 

man setter til side et årlig beløp på 400 000, dette sammen med de frigitte 

midlene fra omstillingsprogrammet vil gi kommunen og det næringspolitiske 

utvalget 1 000 000 hvert år i plan perioden til å realisere delmålene. 

Det politiske lederskap vil se på næringsutviklingen i sammenheng og vil med 

denne planen ha en tydelig strategi for hvor den skal delta som eier, hvor den 

bør bidra med tilskudd, og hvor den bør bidra med lån. En tydelig og samlet 

strategi for næringsutviklingsarbeid vil øke sjansene for å nå delmålene og 

kan bidra til å redusere konfliktnivået i kommunen.    

 

 



Strategier, tiltak og utviklingspotensial  

Delmål 1 

Flere arealer til næringsformål har 

lenge vært ønsket i kommunen og 

temaet har vært tatt opp til politisk 

diskusjon en rekke ganger. 

Næringsarealer er derfor belyst i 

tettstedsplanen for Berlevåg 

kommune som SWECO har 

utarbeidet og som er vedtatt i 

kommunestyret. 

Det har lenge vært ønsket at man 

etablerer næringsarealer ut på 

Revnes med nær tilknytning til 

dampskipskaia. Dette er det nå lagt 

til rette for gjennom denne 

reguleringsplanen.  

Området egner seg svært godt for 

fiskeribasert industri, mekanikk og 

anleggsnæring. Områdets nærhet 

til dampskipskaia gir gode fordeler 

rundt fraktprosessene.  

 

I første omgang tillater ikke 

kommunens økonomi noen 

utbygging av kaiareal på vestsiden 

av kaien, men gjennom 

mudringsprosessen med Kystverket 

vil området sør for kaien bli en 

realitet som næringsområdet fra 

2015.    

 

Dette området med sin nye kaifront 

og skjermede beliggenhet gir et 

unikt næringsareal med svært 

gode utviklingsmuligheter for 

etablering av fiskeribasert industri. 

Hele området fremstår som svært 

gunstig til næringsetablering med 

gode kommunale utviklings 

muligheter gjennom utleie av areal, 

opparbeidelse av næringsbygg og 

tilrettelegging for tomtesalg.    

På sikt vil det være svært aktuelt for 

kommunen og bygge videre på 

kaifronten på nordsiden som er 

skissert i reguleringsplanen, dette vil 

skape et større næringsareal, større 

kaifront og lettere anløp for store 

fartøy ved fralandsvind. Større og 

bedre kaifront vil også tillate 

kommunen på hyppigere basis å ta 

imot fartøy som ønsker lengre anløp 

og at man kan dele opp området 

slik at ikke hele kaiområdet blir 

karakterisert som ISPS havn.     



Området har også et stort utviklingspotensial ved ekspansjon dersom det i 

fremtiden skulle bli behov for ytterligere næringsareal. Området er nesten 

ubebygd og har allerede infrastruktur i form av vei, strøm og vann.  

Fra politisk hold vil man gjennom en rekke tiltak i planperioden stimulere til 

industriell etablering i dette området. Tiltakene er som følger: 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen fortløpende 

legge til rette for opparbeiding av det aktuelle planområdet og se på 

muligheten for bygging av industribygg i kommunal regi for utleie eller 

salg. 

 Man skal gjennom allerede etablerte aktører innen fiskeri, mekanikk og 

anlegg inngå dialog for å se på om noen av disse aktørene ønsker å 

leie, evt. kjøpe næringsareal i dette området for videre ekspansjon av 

sin drift. 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen kartlegge, i 

og utenfor kommunen, bedrifters behov for næringsareal og gjennom 

en nøktern og realistisk vurdering tildele/selge/leie ut areal etter hvilken 

aktør som har størst utviklingspotensial og som skaper flest arbeids 

plasser i kommunen.  

 Det er i 2014 satt av 100.000 i havnekassen til reparasjon av kaidekket 

på dampskipskaia, dette er et viktig arbeid som må igangsettes før 

dette dokumentets planperiode. Kommunen vil videre ved en evt. 

utbygging av kaifronten se på mulighetene til en totalrenovering av 

kaiarealet og bygningsmassen. Dette er viktige grep å ta for å gjøre 

industri / næringsområdet mer attraktivt for ulike aktører og styrke 

anløpsvirksomheten.  

I tettstedsreguleringen til Berlevåg kommune som er utarbeidet av SWECO er 

hurtigrutekaia foreslått flyttet fra Revnes til Vardneset, det er imidlertid knyttet 

så store kostnader til et slikt prosjekt at det i de nærmeste årene vil være 

svært lite sannsynlig at et slikt prosjekt kan gjennomføres. Det er heller ikke 

spesielt ønskelig å flytte hurtigruteterminalen fra Revnes til Vardneset dersom 

man har klart og bygge opp Revneset til et velfungerende industriområde 

som er knyttet opp mot dampskipskaia og aktiviteten der. 

Reguleringsplanen er også utarbeidet på en slik måte at man har lagt til rette 

for direkte utbygging uten detaljreguleringskrav, dette forenkler 

etableringsfasen og tidsbruken betraktelig og gir kommunen et virkemiddel til 

næringsetablering uten lange planprosesser. Man må imidlertid fortsatt 

forholde seg til plan- og bygningsloven og fylkesmannens vedtekter.  

 



Berlevåg trenger også areal for 

kommunens tilleggsnæringer, da 

med forretningsbygg, turisme, kultur 

og detaljhandel. Vardneset egner 

seg godt til dette formålet. Denne 

typen næring er også allerede 

knyttet opp mot området i form av 

reiseliv og kulturnæring.   

   
 

Delmål 2 

En strategisk næringslivssatsning som er politisk forankret er svært viktig for å 

skape gode forutsetninger for vekst, lønnsomhet og utvikling. Den politiske 

ledelsen i Berlevåg vil med den planen gi klare føringer på hva man ønsker 

skal være kommunens næringslivssatsning og handle deretter. Følgende tiltak 

vil bli gjort i planperioden for å nå dette delmålet: 

 Berlevåg kommune er først og fremst en kystkommune med fiskeri 

basert industri som sin hovednæring.  Næringspolitisk utvalg skal 

sammen med administrasjonen legge til rette for videreutvikling av 

denne næringen gjennom prioritert bruk av kommunale virkemidler.  

 Man ønsker en videreutvikling og nyetablering innen industrien, 

mekanikk og anleggsvirksomhet. Området skal derfor ha høy prioritet 

ved bruken av kommunale virkemidler og Revnes skal prioriteres som 

industriområde. 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen og 

kraftforum legge til rette for et bedre tilbud av handel og service for 

innbyggerne i Berlevåg gjennom å tilby næringsarealer.  

Gjennom disse satsningene ønsker den politiske ledelse å være initiativrik men 

realistisk, være en forutsigbar aktør som driver med fremtidsrettet og robust 

næringspolitikk der man først og fremst legger til rette for primærnæringen 

men også skaper økt livskvalitet og et mer levende lokalsamfunn gjennom 

fokus på tilleggsnæringer. 

Arbeidet med næringslivssaker har vært fragmentert og har ikke fremstått 

med klare mål eller den tydeligheten som er nødvendig. Kommunen vil med 

denne planen fremstå entydig der etableringen av næringspolitisk utvalg vil 

gi kommunen et dedikert ansvar for en strategisk næringsutvikling med klare 

rammer og politisk forankring.      

 



Delmål 3 

Det er viktig for Berlevåg kommune at eksisterende næringsliv føler at de er 

ivaretatt, gode rammebetingelser gir grunnlag for videre drift av disse 

virksomhetene. Kommunen har i dag et variert næringsliv, dette er noe man 

ønsker også for fremtiden. Dette til tross er det imidlertid svært viktig at man 

har fremtidsrettede visjoner som kan nås gjennom strategisk bruk av 

kommunale virkemidler. Følgende tiltak vil derfor bli gjennomført i 

planperioden:   

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen fortsetter 

arbeidet som er påbegynt mellom kommunen, Varanger kraft og 

SINTEF for utredningene av et hydrogenverk i kommunen. Prosjektet er i 

startfasen men utviklingspotensialet for Berlevåg kommune ved en slik 

etablering er svært stort og vil gi store ringvirkninger. 

 Får å nå målet om å skape et robust og strategisk næringsliv vil 

kommunen være en pådriver og tilrettelegger for økt kapasitet for 

infrastruktur. Med infrastruktur menes spesielt havna, dampskipskaia og 

kommunens industriarealer. 

 Berlevåg kommune ønsker å være en bærekraftig kommune for 

fremtiden. I denne sammenhengen er det viktig å utnytte de naturgitte 

ressursene som finnes i og rundt kommunen, da spesielt sjø og vind. 

Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen se på 

muligheten for strømleveranse direkte fra vindparken på Raggovidda. 

En elektrisk overføringskabel direkte fra Raggovidda vil gi kommunen en 

fornybar energiprofil med et nullutslippssamfunn og potensiell 

energikrevende industri en stabil energikilde med en grønn profil.  

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen være en 

aktiv deleier i Varanger Kraft og i planperioden tilrettelegge for videre 

ekspansjon av vindparken samtidig som man sørger for ringvirkninger for 

det lokale næringslivet.    

En av forutsetningene for videre befolknings- og næringsutvikling er at 

kommunen klarer å tiltrekke seg strategiske næringslivsaktører. Klare 

satsningsområder, industriarealer og gode rammebetingelser er viktig i dette 

arbeidet. 

  



Delmål 4 

Regjeringens visjon er at Norge skal 

være verdens fremste fiskerinasjon. 

Berlevåg kommune har som visjon 

om å bli Finnmarks fremste fiskeri 

kommune, da i form av volum, 

lønnsomhet og verdiskapning per 

innbygger. I dette arbeidet er 

utviklingen av havna svært viktig. 

Mudringsprosjektet til Kystverket gir 

havna en bedre forutsetning for 

videre utvikling, og flyttingen av 

indre moloarm vil gi indre havn 

roligere forhold.    

Grunnleggende og viktige faktorer 

som er med på å styre 

havneutviklingen er realistisk og 

gjennomførbare prosjekter. Havna 

har i lengre tid slitt med 

plassmangel og det er et stort 

behov for nye liggeplasser til 

fiskeflåten. Med bakgrunn i dette vil 

følgende tiltak bli gjennomført i 

planperioden: 

 

 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen og med 

bakgrunn i ”prosjekt havneutvikling” utarbeidet av Dr. Tech se på 

muligheten for bygging av nye liggeplasser i indre havn. 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen og 

representanter for fiskeindustrien se på muligheten for en ny driftsmodell 

av havna for å finansiere renovering og utbygging gjennom økte 

inntjeningsmuligheter for kommunen. 

 Næringspolitisk utvalg skal gå i dialog med kaieierene om en mulig 

overtagelse av de privateide kaiene i indre havn. Fremtidige 

utbedringer og bygging av nye kaier vil da kunne finansieres gjennom 

låneopptak da inntjeningsmodellen gir større inntekstgrunnlag for 

kommunen som havneeier.   

     



Tilleggsnæringer  

Reiseliv 

Reiselivsutvikling er viktig for å styrke kommunens attraksjonskraft. Mulighetene 

er store dersom man baserer reiselivsnæringssatsningen på markedsbehov og 

etterspørsel. Dette kan bidra til en bedre plattform for lønnsomhet og økt 

verdiskapning. Det er derfor viktig med langsiktighet og helhetlige løsninger 

som bygger på Berlevågs særegne naturkvaliteter og dyreliv.  

Berlevåg kommune sin rolle som tilrettelegger skal stå sentralt, kommunen skal 

være en medspiller opp mot de aktører som står sentralt i reiselivsnæringen. 

Kongsfjord med sitt særpreg, fugleliv og kulturelle arv står sentralt i dette 

arbeidet. Med dette som bakgrunn vil følgende tiltak gjennomføres i 

planperioden: 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen og i 

samarbeid med fiskeflåten se på muligheten for å sertifisere enkelte 

fartøy for charterfiske. Tilbudet vil styrke opplevelsesbasert næring og 

kan formidles gjennom kommunens turistinformasjon og kommunens 

turistnæringsaktører. 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen være en 

pådriver for videre utvikling av fugletittermiljøet. Kommunen skal bla. se 

på muligheten for bygging av flere gapahuker i kongsfjordområdet.  

 Kongsfjord gjestehus og kongsfjord landhandel er begge en stor del av 

turistnæringen i kommunen. Næringspolitisk utvalg skal sammen med 

de aktuelle aktørene se på muligheten for å styrke tilbudets 

attraksjonskraft. 

Naturbasert turisme er i sterk vekst 

og Berlevåg kommune har gode 

ressurser som basis for 

reiselivsutvikling innen dette 

området. Det er gode muligheter 

for jakt- og fiske i blant annet en av 

Norges beste lakseelver. Det er 

også fantastiske turområder som 

har et helt unikt og majestetisk 

landskap med gode muligheter for 

rekreasjon i et særegent landskap. 

Berlevåg kommune skal være et 

attraktivt reisemål med fokus på 

fritid, opplevelse og natur.   



Leverandørvirksomhet 

Berlevåg kommune har i dag et definert og tydelig sentrum, dette er positivt 

og et godt utgangspunkt for arbeidet med å videreutvikle handelsnæringen. 

Berlevåg har et konsentrert kommunesenter hvor mange funksjoner for 

innbyggerne og tilreisende er samlet. Når det gjelder handel og tjenester i 

kommunen finner man bla. dagligvarebutikker, museum, galleri, kunst-/husflid 

utsalg, byggevarehandel, campingplass, bensinstasjon, spiserier osv. Den 

lange avstanden til nærliggende tilbud hjelper til med å opprettholde tilbudet 

men skal ikke være noe hvilepute for videreutvikling av næringen. Man ønsker 

å gjennomføre følgende tiltak i planperioden: 

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen styrke 

handelsnæringen i kommunen gjennom å realisere de 

gjennomførbare tiltakene som er skissert i reguleringsplanen for 

Berlevåg tettsted.  

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med kraftforum samarbeide om 

å skape et mer helhetlig uttrykk og attraktivt sentrum som skal 

fremstå som levende og med særpreg for næringsdrivende, 

innbyggere og tilreisende.  

 Næringspolitisk utvalg skal sammen med administrasjonen og med 

bakgrunn i reguleringsplanen for Berlevåg tettsted sørge for gode og 

velfungerende trafikk- og gateløsninger som tar hensyn til myke 

trafikkanter og generell trafikkhåndtering er viktig. Herunder kommer 

også skilting og fysiske avsperringer som hindrer motorisert ferdsel.  

 

Deler av handels- og 

servicenæringen i Berlevåg er i en 

utfordrende situasjon og har vært 

det i noen år. Årsaken til dette er 

mangesidig, men hovedårsaken 

ligger i nedgangen av befolknings 

tallet. Dette har ført til at 

kundegrunnlaget har minsket.  

Man ser imidlertid nå at 

befolkningsutviklingen har stabilisert 

seg og dette sammen med 

fellestiltak for sentrum kan skape et 

godt driftsgrunnlag for allerede 

etablerte og nye bedrifter.  

 



Kultur 

En bred kultur og fritidsnæring som fremmer bosetting og bolyst i Berlevåg 

kommune og som bygger på kvalitetene kommunen innehar er et viktig 

virkemiddel for å lykkes. At etablerere ønsker å bosette seg, og bli værende i 

Berlevåg er viktig med tanke på kommunens fremtidige næringsutvikling.  

Det er gjennom omstillingsprogrammet gjort en grunninvestering i kommunens 

kulturnæringer og en rekke tiltak og etableringer har fått støtte til oppstart og 

forskjellige kulturelle prosjekter. Økonomisk avkastning knyttet til kultursektoren 

er vanskelig å måle og blir først synlig dersom aktørene operer over en lengre 

tidsperiode med kontinuitet i arbeidet.  

Kommunen vil etter omstillingsprosjektet fortsatte være en tilrettelegger 

gjennom gode rammevilkår for næringen, men utviklingen av kulturbasert 

næring må også forutsette innsats fra bransjen selv for å sikre lønnsomhet og 

fremtidig utvikling. Med bakgrunn i dette vil man gjennomføre følgende tiltak i 

planperioden. 

 Næringspolitisk utvalg skal 

sammen med 

administrasjonen og i dialog 

med havnemuseet se på 

muligheten for å promotere 

Berlevåg sin kulturelle arv og 

historie for å øke 

næringsgrunnlaget til 

havnemuseet. 

 Næringspolitisk utvalg skal 

sammen med 

administrasjonen se på 

muligheten for videre 

kulturnæringssatsing innenfor 

de delene av næringen som i 

dag er velfungerende.  

 Næringspolitisk utvalg skal 

sammen med administrasjon 

se på muligheten for et 

samarbeid med 

fylkeskommunen og Berlevåg 

havnemuseum om en 

kartlegging av kulturminner 

som er av en kommersiell 

verdig i kommunen og som 

kan være med på å heve 

kulturnæringen. 

 

 

 

 



Berlevågs samfunns og næringsutvikling – oversikt 

Berlevåg som samfunn har de siste årene har et stabilt befolkningstall på rundt 

1030 innbyggere, befolkningsstrukturen har derfor begynt å stabilisere seg 

etter mange års nedgang og man ser en liten oppgang i 2013. Man må 

imidlertid som resten av landet ta inn over seg økningen i andelen eldre i 

kommunen da man ligger 3 prosent over landsgjennomsnittet. 

Arbeidsledigheten i kommunen ligger om lag 4 prosent høyere en 

landsgjennomsnittet med en ledighet på 7 %. Man ser imidlertid en nedgang 

siden tidlig 2000 tallet. 

 

Sysselsettingen i kommunen er differensiert men med en klar overvekt i 

Berlevågs primærnæring. Utdanningsnivået på høyere utdanning er relativt 

lavt, men et slikt resultat er ikke nødvendigvis noen negativ indikator. Berlevåg 

som samfunn har mange yrkesgrupper som ikke trenger høyere utdanning 

men heller en praktisk og erfaringsbasert tilnærming.  



 

I 2013 var der registrert ca. 50 aktive bedrifter i Berlevåg kommune. Disse 

bedriftene sysselsatte ca. 480 personer og har en årlig driftsinntekt på ca. 115 

millioner. Man hadde også en stor energietablering på Raggovidda i form av 

vindkraftutbygging som styrker kommunens industrielle vekst. 

 

Etablering og nyskapning er også viktige faktorer som gir næringslivet et løft. 

Berlevåg kommune har de senere årene sett en oppgang i nyetableringer. 

Mange tidligere og nye etableringer er imidlertid selskaper som ikke er aktive.  



 

Etablering av nye arbeidsplasser er svært viktig for Berlevåg kommune og har 

lenge vært et satsningsområde gjennom det fylkes- og kommunalt finansierte 

omstillingsprosjektet som ble påbegynt i 2009. Dette har gitt vekst i form av økt 

sysselsetting og produksjon med ingen økning i antall helårs arbeidsplasser. 

 

Kommunen har gjennom dispensasjonsfondet tildelt etableringsstøtte og 

innkjøpsstøtte til næringslivet i Berlevåg, spesielt fra 2009 til 2011 da det ble 

utbetalt nærmere 10 millioner i kommunal støtte og lån. Dette har gitt utslag i 



form av økte driftsinntekter i deler av næringslivet og økt sysselsettingen innen 

fiskeri og industri i sesong og utenfor ordinær arbeidstid. 

 

Fiskeri 

Berlevåg kommune er en kystkommune som ligger godt tilrettelagt for fiskeri 

og produksjon, nærhet til fiskebanken sammen med moderne fiskemottak og 

servicetilbud styrker Berlevåg som fiskerikommune med stor hjemmehørende 

flåte. Fiskeri og arbeidsplassene denne næringen skaper er helt essensiell for 

kommunen da den står for over halvparten av driftsinntektene i kommunen.  

 



 

Det er i 2013 registret nesten 30 selskap som driver med fiske hjemmehørende i 

Berlevåg kommune.  

 

Industri 

Fangstøkningen har gitt ringvirkninger til fiskeindustrien på land som har hatt 

en økning i arbeidsmengde i sesongen og utvalgte perioder. Bygging av et 

tredje mottak har også gitt høyere sysselsetting og flere arbeidsplasser de 

seneste årene. 

 



 

Detaljhandel 

Det er i 2013 registrert 10 aktive bedrifter som driver med detaljhandel, denne 

næringen er svært viktig for et lokalsamfunn og har de senere årene vært 

stabil.  

 

 



Overnatting og serveringsvirksomhet   

Det er registrert til sammen åtte overnattings og serveringsvirksomheter i 

kommunen. Disse aktørene skaper rammene for turistnæringen. 

 

 

Bygg og anleggsvirksomhet 

Det er registerert fire aktive bygg og anleggsbedrifter i kommunen. 

 



 

Mekaniske virksomheter 

Det er registrert tre mekaniske virksomheter i kommunen.  

 

 



Kultur, friluft og reiseliv 

Det er til sammen 12 kultur og reiselivsnæringer i Berlevåg, åtte av disse er aktive. 

Kulturnæring har lenge vært et satsningsområde for kommunen gjennom 

omstillingsprosjektet.   

 

 

 


