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Miljøbygget og Lauvsnes sentrum 
© Jon Erik Vollan
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Nye næringsetableringer er et viktig 
satsingsområde for kommunen. 
Vi et eget næringsfond som er ett av 
virkemidlene for å styrke næringslivet 
og derved bosettingen i kommunen.

Viktige næringer er landbruk, havbruk, 
bygg- og anlegg, handel, service og 
reiseliv. 

Kommunen ønsker å være en aktiv 
pådriver for å utvikle nye arbeidsplasser 
- og vi ønsker alle nye aktører 
velkommen til Flatanger!

Om Flatanger
Flatanger kommune ligger idyllisk til på 
Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 
1130 innbyggere (1.1.2009). 

Flatanger er et populært fritids- og 
hytteområde. Kommunens areal er på 
460 km2 og det er en kort veg fra havet 
til høyeste fjelltopp. Flatanger er preget 
av en fantastisk skjærgård med over 
1000 øyer, holmer og skjær. 

Avstander
- Namsos/ lufthavn - Lauvsnes 70 km
- Steinkjer - Lauvsnes 90 km

Med blikk på muligheter..
© Jon Erik Vollan
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Næringer i Flatanger

Kystkommune med over 1000 øyer, holmer og skjær!
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Havbruk i Flatanger

© Flatanger kommune
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Næringsutvikling
Flatanger kommune administreres fra 
Miljøbygget på Lauvsnes. 
Her er alle kommunale og statlige etater 
lokalisert, herunder NAV, politiet, lege og 
tannlege. I tillegg finnes flere nærings-
aktører i bygget, Aqua kompetanse, 
Marine Harvest og Marin konsulent i 
Nord-Trøndelag (pr. 1.1.2009). 
Til sammen utgjør dette et godt og 
faglig kompetent samarbeidsmiljø.

Vi disponerer ledige kontorlokaler i 
hyggelige omgivelser. Her er det plass 
til flere næringsaktører som kan videre-
utvikle vår samlede konkurranseevne. 

I Flatanger er det to regnskapskontorer, 
Flatanger Regnskapskontor AS og 
Økonomi & Regnskapstjenester AS.  

Vi har Internett bredbånd med 30 Mbit/s 
klart til bruk. En stor spisesal kan 
brukes som faglig- og sosial møteplass 
for forskjellige aktører. 

Vi har regulerte og tilrettelagte 
næringsarealer i tilknytning til kaianlegg 
på ulike steder i kommunen. Det er 
gode muligheter for nye tomtearealer for 
så vel næringsbygg og for boliger og 
fritidseiendommer.
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Ledige kontorlokaler og 
tilgjengelige næringsarealer

Stor spisesal i hyggelige omgivelser!
© Jon Erik Vollan
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Flatangerproduktet ”Frigg” skapt 
av Folla Maritime AS Lauvsnes! 
© Stian Holmen/ Folla Maritime AS
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Arbeidsmarkedet
Vi har i stor grad et stabilt 
arbeidsmarked i Flatanger. 
Flere forskjellige bransjer med varierte 
krav til kunnskap i arbeidslivet, trenger 
nye næringsaktører med relevant 
kompetanse. Økt variasjon i arbeids-
tilbudet etterspørres i det lokale 
arbeidsmarkedet og blant 
ungdom under utdanning.

Rekruttering av arbeidskraft utenfor 
kommunen vil naturlig komme fra 
Namdalseid, Osen og Namsos.

NAV og Flatanger kommune har et nært 
samarbeid om eksisterende næringsliv 
og nyetableringer. 

Flatanger kommune bistår aktivt som 
kontaktledd inn mot Nord-Trøndelag 
fylkeskommune og Innovasjon Norge, 
mens NAV bistår med opplærings- og 
rekrutteringstiltak.

I Flatanger kommune er det kun 
5.1 % arbeidsgiveravgift. (1.1.2009)
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Stabilt arbeidsmarked med
etterspørsel etter varierte 

arbeidstilbud
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Store og små grupper kan møtes til faglige 
og sosiale samlinger i moderne lokaler. 

© Jon Erik VollanKurs og konferanser
I Flatanger har vi flere aktører 
som tilbyr kurs- og konferanse-
lokaler med tilhørende servering 
og overnatting for store og små 
grupper. Det er kapasitet for 
inntil 70 deltakere hos den 
største aktøren.

Skjærgårdsturer kan kombineres 
med ulike arrangement. 
Det finnes komfortable båter 
med god plass til store grupper. 
Lokale naturguider bistår med 
havørnsafari og spennende 
opplevelser på fjord og fjell. 
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Skole & bolig 

I Flatanger skal det være både 
godt å bo, arbeide og vokse opp. 
Vi fikk en ny og moderne barne- 
og ungdomsskole med tilhørende 
idrettshall på Lauvsnes i 2008. 
På Utvorda er det en barneskole 
og på Vik er det en Montessoriskole.

Kommunen har regulert nye arealer til 
boligformål i Lauvsnes sentrum. 
Muligheten for leie av boliger eller 
leiligheter er til stede. 

Kommunen kan tilby en ”innflytterpakke” 
på kr 60 000 til de som vil etablerer nytt 
bolighus i Flatanger (egne kriterier). 

Vi har tre flotte barnehager i kommunen 
med god plass til flere barn.

Dette er med på å sikre at det skal 
være trygt å bo, arbeide og vokse opp i 
Flatanger kommune. 

Trygt å bo, arbeide og 
vokse opp i Flatanger
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Ny idrettshall og skole på Lauvsnes i 2008!
© Jon Erik Vollan
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Havfiske med gode muligheter for fangst! 
© Jon Erik Vollan
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Aktivt i Flatanger!
Året rundt skjer det mye spennende 
for enhver i Flatanger. 

Kommunen er rik på natur- og 
fritidstilbud, noe som gir stor 
variasjon og frihet for aktive 
mennesker. 

Flatanger er kjent for sine kulturelle 
innslag, med alt fra teaterfore-
stillinger til den årlige begivenheten 
”Tangsprælldagan”. Vi har et aktivt 
idretts-, kultur- og musikkmiljø både 
for barn og voksne.

Naturen i Flatanger er viden kjent. 
Turister fra nær og fjern kommer 
hit for unike naturopplevelser og 
rekreasjon. Villa Fyr og Utvorda 
festning er populære besøkssteder. 
Havfiske, båtliv, skjærgårdssafari og 
havørnsafari er spesielt populære 
aktiviteter. 

Hytte- og fritidsboliger er utbredt i 
kommunen og blir brukt gjennom 
hele året. 

Natur, kultur, frihet 
- Flatanger er fantastisk!
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Aktivt i Flatanger!
© Jon Erik Vollan
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Vi vil gjøre alt for å imøtekomme 
dine henvendelser angående 
næringsetablering i Flatanger!

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Flatanger kommune
Miljøbygget
7770 FLATANGER
postmottak@flatanger.kommune.no

Ordfører Reidar Lindseth
tlf. 74 22 11 00 
reidar.lindseth@flatanger.kommune.no

Næringskontakt Øivind Strøm
tlf. 74 22 11 00
oivind.strom@flatanger.kommune.no

Rådmann Rune Strøm
tlf. 74 22 11 00
rune.strom@flatanger.kommune.no

Start næring i Flatanger!

Utformet på vegne av Flatanger kommune 2009 www.flatanger.kommune.no
Layout: Jon Erik Vollan. Bilder © Jon Erik Vollan, Stian Holmen og Flatanger kommune
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www.flatanger.kommune.no

Grip sjansen i Flatanger! 
© Jon Erik Vollan


