
                                                                      
 

Invitasjon til pressekonferanse –    

Stor industrietablering i Mosjøen 

Sted: Fru Haugans hotell i Mosjøen + digitalt 

Tid: 28. februar kl. 09:30 – 11:00 

 
Nå kan vi med glede offentligjøre nok en aktør som vil etablere seg i Mosjøen og har skrevet avtale 

om næringsareal. Mosjøen med sine fortrinn er godt posisjonert mot etableringer knyttet opp mot 

det grønne skiftet, og det er både en internasjonal og nasjonal målsetting at klimaavtrykket skal 

reduseres. Større etableringer som bidrar til nettopp dette og som skaper store synergieffekter 

mellom tradisjonell og ny industri, er positivt for en kommune. 

Mosjøen har det siste året opplevd svært mange forespørsler fra aktører innenfor det vi kan 

definere som det grønne skiftet. På under ett år har vi signert opsjon- og kjøpekontrakter på over 

120 dekar til kraftkrevende industrier som vi mener vil være en del av løsningen i forbindelse med 

klimautfordringene.  Vi har tidligere presentert produsent av storskala produksjon av grønn 

hydrogen og produsent av karbon nanofiber ved bruk av CO2. Nå er tiden inne for å offentligjøre 

en ny stor internasjonal aktør som skal etablere seg i Vefsn kommune. Denne etableringen vil 

styrke Mosjøen sin rolle innenfor en fremtidsrettet næring med stort potensial, og styrke 

Helgeland sin posisjon ytterligere som en fremoverlent industriregion. 

Industriaktøren vil offentliggjøres og presentere seg under pressekonferansen. 

Deltagere: 

• Vefsn kommune   - Berit Hundåla, Ordfører og  Erlend Eriksen, Kommunedirektør 

• MON KF     - Espen Isaksen, Daglig leder 

• Invest in Norway   - Finn Kristian Aamodt, Direktør   

• Nordland fylkeskommune  - Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder 

• Industriaktør 

Pressekonferansen vil bli streamet på Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF og Vefsn kommune 

sine facebooksider. I tillegg vil det være mulighet å melde seg på digital deltakelse for å stille 

spørsmål:  

Påmelding digital deltakelse pressekonferanse  

For spørsmål, kontakt undertegnende. 

 

Espen Isaksen 

Daglig leder MON kf  

Mobil: 924 85 601 

Epost: espen@mon.no  

https://zoom.us/webinar/register/WN_NZhRqltETsK2Ug_DN9P0mg
mailto:espen@mon.no

