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Pressemelding SVU 2. juni 2017 
Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) 
 

Dato:   2. juni 2017 kl. 10:00 

Sak: Konstituering av nytt styre, bevilgning av tilskudd fra SVU, samt oppstart 

av eget prosjekt. 

 

 

KONSTITUERING AV NYTT STYRE 

Styreleder: Svein W. Sundquist 

Nestleder: Lise Flø 

Øvrige styremedlemmer: Bjørn Johansen, Bernt Nilsen, Trine Skårvik 

Varamedlemmer: Ida K. Floer, Liv Jullum Kristoffersen 

 

BEDRIFT 
Prosjektnavn: Analyse og blokkmodeller 

Prosjekteier: Sydvaranger Gruve AS 

Vedtak: Opptil Kr. 500 000,- innvilges til prosjektet.  

Beskrivelse fra søker: 

«Sydvaranger AS har nettopp mottatt melding om at styret i Sør-Varanger Utvikling har 

bevilget en pengestøtte til Sydvarangers prosjekt for analyse av historiske borprøver og 

oppdatering av ressursmodell. Vi er meget godt fornøyd med prosjektstøtten som vi nå 

har mottatt for å kunne gjennomføre dette ytterst viktige prosjekt som vil være 
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grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her 

i Sør Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden. 

Analyseprosjektet og oppdateringen av kunnskapen i ressursmodellen er det aller 

viktigste arbeidet som Sydvaranger nå står ovenfor i forbindelse med en gjenoppstart av 

gruveaktiviteter. Det lokale teamet på laboratoriet bestående av laboranter og geologer 

kan dermed gjøre denne jobben hvor vi analyserer historiske prøver fra over 100 år med 

gruvedrift med moderne metoder og instrumenter. Erfaringer fra Sydvaranger Gruves 

driftstid hvor det var store mangler i ressurskartet ga store merkostnader, uventede 

malm brister samt kvalitets problemer i sluttproduktet. Ved å gjennomføre dette 

prosjektet er prosessen med å reise kapital til å gjenoppta driften svært mye enklere og 

fram for alt gir dette et grunnlag for en kostnadseffektiv gruveplan og drift.  

Vi håper derfor med dette tiltaket å være et stort steg nærmere å gjenoppta gruve 

driften og dermed sikre den viktige lokalkompetansen, og med det gi en verdiskapning 

til Sør Varanger samfunnet.  

Kunnskapen som bygges opp er en kunnskap knyttet til malmen – altså blir den for alltid 

i kommunen»  

 

BEDRIFT 
Prosjektnavn: Forstudie markedsutvidelse 

Prosjekteier: Bjørnevatn Bygg AS 

Vedtak: Opptil Kr. 75 000,- innvilges til prosjektet.  

Beskrivelse fra søker: 

Bjørnevatn Bygg AS driver med utvikling av egne prosjekter, vaktmestertjenester og 

utleie av tømrere. I Mai 2016 begynte vi å bygge opp en utleie avdeling av verktøy og 

maskiner. Nå har vi oppnådd målet vårt med å få fundamentet på plass og er godt 

etablert i det lokale markedet og vi føler vi er klare til å ta neste steg. 
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Neste steg er å bli en leverandør til Øst-Finnmark med en underavdeling slik at vi kan 

serve Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø på en bedre måte (kortere avstand). 

Dette er en langsiktig satsing som krever grundige prosesser og mye markedsføring. 

 

BEDRIFT 
Prosjektnavn: Forstudie Arctic Smart Cities 

Prosjekteier: Sør-Varanger Utvikling AS 

Beskrivelse fra SVU: 

Hjem for å finne Sør-Varangers fremtid 
Hvordan kan Sør-Varanger tenke nytt, og forbedrede seg på fremtidens teknologiske 

utfordringer? Det skal Arnt-Christian Rist Isaksen begynne å finne ut i løpet av 

sommeren. Han har fått i oppdraget av Sør-Varanger Utvikling å lede første fase av 

forstudiet prosjektet Arctic Smart Cities, som har til hensikt å undersøke hvilke 

muligheter som ny (og eksisterende) teknologi, infrastruktur og kompetanse kan gi 

kommunen. Et slikt prosjekt må være forankret i de naturgitte fortrinnene som 

eksisterer i kommunen. 

  

Lignende prosjekter eksisterer, eller er planlagt, i andre norske, finske og svenske byer – 

der særlig Oulo-miljøet er interessant og aktive. Disse aktørene åpner potensielt opp for 

uante muligheter fremover, og jo tidligere vi begynner desto større er sannsynligheten 

for at vi kan posisjonere oss på akkurat dette. Prosjektet skal bidra til å jobbe fram 

forståelsen av hva som ligger innenfor Arctic Smart Cities-konseptet for Sør-Varanger, og 

hvordan private og offentlige kan ta del i denne utviklingen. I tillegg vil vi se på utspillet 

som ble gitt 17. mai 2017 fra den finske transportministeren Anne Berner til 

samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen vedrørende «NordØst-fiberkabelprosjektet». I så 

måte er det et klart ønske å se på om vi kan posisjonere oss i Sør-Varanger til å ta del i 

dette utspillet som flere ganger har vært nevnt i ulike medier.  Forstudiet, med 

konklusjoner og eventuelle tiltenkte handlingsplaner skal være ferdig i løpet av august. 

  

Arnt-Christian er utdannet brukeropplevelses-designer fra Institutt for informatikk ved 

Universitetet i Oslo, og har jobbet med både nyoppstartede bedrifter og større etablerte 
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firma. Han har også tidligere jobbet med (og utviklet) nasjonale kampanjer og lokale og 

internasjonale arrangementer.  

 

Kontakt: Arnt-Christian Rist Isaksen, 90932942 Arnt-Christian@svu.as 

 

 

 

Med beste hilsen  

Kenneth Stålsett 

 

Daglig leder, PhD 

Sør-Varanger Utvikling 

Kielland Torkildsens gate 1 

9900 Kirkenes, Norway 

Mob: + 47 95822236 

 

www.kirkenes.no  

 

Et attraktivt samfunn med vekstkraft 
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