
   

 

Næringsutvikling i Lunner 
kommune 2014  

 
- en liten årskavalkade 

 
 



  
 

Side 2 av 19 

Innhold 
 

  

Kommunens satsing på næringsutvikling ........................................................................ 3 
Julehilsen fra ordfører ................................................................................................ 3 
Fra politisk næringskomité til Lunner Næringsforum ........................................................... 3 
Bedriftsbesøk ........................................................................................................... 3 
Grua og Harestua næringsforening ................................................................................. 4 
Roa nærings- og velforening ......................................................................................... 4 
Miniseminarer for næringslivet ..................................................................................... 4 

Næringsutvikling – fra nord til sør ................................................................................ 6 
Lunners største private arbeidsgiver feiret 60 år ................................................................ 6 
Katte- og hundepensjonat skaper nye arbeidsplasser ........................................................... 6 
Veiserviceanlegg og kollektivterminal ved Roa nord ............................................................ 7 
Statens Vegvesen med kontorrigg ved rådhuset ................................................................. 7 
Garverigården i vekst ................................................................................................. 8 
Roa Torg – nytt sentrum på Roa? .................................................................................... 8 
Utvikling av nærings- og boarealer ved Roshov .................................................................. 9 
Boligutvikling på Grua ............................................................................................... 10 
Liten fremdrift rundt Hadelandparken ........................................................................... 11 
Harestua Næringspark – stor interesse for næringstomter .................................................... 11 
Næringsveileder for næringsarealene ved Rv4 på Harestua .................................................. 12 
Sagparken utvikling AS ............................................................................................... 12 
Otrera med storkontrakt og muligheter for 25 nye arbeidsplasser .......................................... 13 
Damene på Harestua Auto .......................................................................................... 13 

Nyetableringer i media ............................................................................................ 14 
Etablererveilder ...................................................................................................... 14 
Bakerrebellene ........................................................................................................ 14 
Byggeplank AS ......................................................................................................... 15 
Verkstedet Hadeland ................................................................................................. 16 
Kommunikatørene .................................................................................................... 16 
Maxbogarasjen ........................................................................................................ 17 
Flisanlegg på Tangenmoen .......................................................................................... 18 

 
 
 
 



  
 

Side 3 av 19 

Kommunens satsing på næringsutvikling 

Julehilsen fra ordfører 
Lunner kommunes næringsplan har eksistert i 
to år og både planens visjon og målsettinger 
oppfylles mens tiden skrider frem.  
 
 
Det eksisterende lokale næringslivet vil være 

kommunens viktigste fokusområde for å 
skape stedlige arbeidsplasser. Med mottoet 
«Folk skaper vekst!» vil kommunen arbeide 
for å skape engasjement og optimisme. 

Næringslivet må ha trua på fremtiden og se 
muligheter og fordeler ved å være etablert 
nettopp i Lunner kommune. - Denne 

beskrivelsen er gjengitt fra strategisk 
næringsplan og har vært den viktigste 
aktiviteten så langt. Etter vårt første 
miniseminar for næringslivet og flere 
bedriftsbesøk var tilbakemeldingene klare; 
det handler først og fremt om å involvere og 
være i dialog med næringslivet. 

 
Roa nærings- og velforening har blitt 
gjenopprettet og vi har i løpet av året fått en 
ny næringsforening i sørbygda, Grua og 
Harestua næringsforening. Vi ser et lokalt 
næringsliv som engasjerer seg i lokalmiljøet, 

skaper vekst og gir innspill til kommunal 
utvikling. Gode eksempler på dette er 

utviklingen av Garverigården på Roa, en 

næringsforening som gir høringsuttalelser og 
Lunner Almennings satsing på utvikling av 
næringstomter hvor Tangenmoen ble utsolgt 
på kort tid. Kommunen er helt avhengig av 
god dialog og samarbeid med næringslivet. 
Dette er vi i ferd med å få til og som visjonen 

i næringsplanen sier: La oss stå sammen for 
vekst og utvikling!  
 
God jul og et godt nytt år!  
 

 
 
Mvh 

Harald Tyrdal 
ordfører 

 

 

Fra politisk næringskomité til Lunner Næringsforum 
Våren 2014 ble Næringskomiteen reorganisert til Lunner Næringsforum etter en politisk evaluering 

av de politiske komiteene. Næringsforumet har politisk ledelse og består når av tre politikere og 
lederne fra næringsforeningene. Det har i 2014 blitt gjennomført to møter i forumet. Det tas sikte 
på fire årlige møter. Formålet med reorganiseringen er å skape en mer uformell arena hvor ideer 
og tanker skal få fritt spillerom. Møtereferater legges ut på kommunens hjemmesider under 
«Næringsutvikling». Styret er i dag sammensatt av følgende: 
 
Politiske representanter: Trygve Brandrud, leder for forumet, Line Jorung og Renate Michaelsen 
Administrasjonen: Tore M. Andresen og Ole Dæhlen 
Næringsforeningene: Knut Skollerud og Terje Gundersen 

 

 

Bedriftsbesøk  
Ordfører og næringsrådgiver har også i år vært ute på bedriftsbesøk. Formålet med disse besøkene 
er først og fremt å bli mer kjent og komme i dialog med næringslivet. Møtene er uformelle og 
bedriften får mulighet til å uttrykke sine meninger til både politisk og administrativt nivå på en 

enkel og effektiv måte. Vi oppfordrer næringslivet til å ta kontakt for å be om et møte om det er 
ønskelig. 
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Grua og Harestua næringsforening 
 
 

Den 6. februar 2014 ble 

næringsforeningen etablert. 
 
Foreningen har som formål å samle de 
næringsdrivende på Grua og Harestua for 
å ivareta felles interesser. Videre vil 

foreningen samarbeide aktivt med Roa vel- og 

næringsforening samt aktuelle ressurser i Lunner kommune.  
 
Foreningen fikk etter søknad 10.000 kr i driftsstøtte fra 
kommunens næringsbudsjett. 
 

Styret består av følgende personer: 
 

Styreleder: Terje Gundersen 
Nestleder: Arne Øystein Lunner 
Styremedlem: Bjørg Skogli 
Styremedlem: Silje Arnet Evje 
Styremedlem: Egil Waaia 
Varamedlem/kasserer: Jan Egil Granberg 
Varamedlem Mette Syversen 

 
 

 

Roa nærings- og velforening 
 
Roa nærings- og velforening har blitt en aktiv pådriver for utvikling av Roa. Foreningen fikk i år 
gjennomslag for sitt forslag rundt plassering av kollektivterminal og veiserviceanlegg ved ny 

kryssløsning for Roa nord. Nå gjenstår det å se hva Statens Vegvesen ender opp med som endelig 
resultat i reguleringsplanen.  
 
Roadagen har fått ny giv og blitt en viktig møteplass for bygdefolket og næringslivet. Foreningen 
søkte om driftsstøtte og fikk 20.000 kr med bakgrunn i sin aktivitetsplan. Foreningen har nå 34 
medlemsbedrifter. 
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Miniseminarer for næringslivet 
Seminarer for næringslivet er en egen aktivitet som 
er vedtatt i strategisk næringsplan. Seminarene har 
som formål å samle næringslivet og bidra til økt 

innsikt innenfor ulike faglig temaer. Seminarene er 
gratis. For 2014 ble det arrangert en rekke 
seminarer både lokalt og i samarbeid med Gran 
kommune. Invitasjon blir sendt ut til bedrifter som 
har registret e-postadresse. For 2015 planlegges 
det minimum fire seminarer. Vi oppfordrer alle til å 

delta på seminarene, ikke bare for faglig påfyll, 
men her er det også en mulighet å treffe og snakke 
med andre bedrifter. 
 
Temaene i 2014 var: 

Energieffektive hus – muligheter for bygg og anleggsbransjen 
Fagkveld for byggebransjen - hva gjelder for eiendommen som skal bebygges? 

Trekonstruksjoner i offentlige bygg 
Hvordan skaffe penger? 
 
Er det et tema du gjerne skulle fått belyst? Kontakt næringsrådgiver for innspill! 
 
Følg med på våre hjemmesider: www.lunner.kommune.no/naeringsutvikling 
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Næringsutvikling – fra nord til sør 

Lunners største private arbeidsgiver feiret 60 år 
Solhaugen miljøhjem feiret i november 60 års drift. 
Solhaugen har i dag 135 ansatte fordelt på flere 
barnevernsavdelinger og et omsorgssenter. 2014 var en 
veldig god utvikling og selskapet vokste fra omtrent 90 til 
135 medarbeidere som tilsvarer 45 nye arbeidsplasser. 
Solhagen er dermed den bedriften som har flest stedlige 

arbeidsplasser i kommunen.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Katte- og hundepensjonat skaper nye arbeidsplasser 
I august kunne vi lese om ekteparet Christian Syvertsen og Anne-
Katherine Danielsen som flyttet til Lunner i 2009 og etablerte 

Lunner katte- og hundepensjonat i 2013. Dette er hva Lunner 

kommune trenger mer av; folk som flytter til oss og starter egen 
næringsvirksomhet! Satsingen og markedet har gitt avkasting og 
vi ønsker bedriften lykke til videre! 
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Veiserviceanlegg og kollektivterminal ved Roa nord 
 
Statoil Retail Sales & Operation har vært aktive både mot kommunen, Statens Vegvesen og 
grunneiere med tanke på å få på plass et veiserviceanlegg ved ny rundkjøring ved Roa nord. 

Reguleringsplanen som har vært ute på høring legger opp til at det lages en femte veiarm fra 
rundkjøringen som går ned mot området ved Garverigården og Toyota. Lunner kommunes 
høringsforslag til plassering av kollektivterminal kom på bakgrunn av innspill fra Roa nærings- og 
velforening, hvor denne plasseres nærmere Frøystad.  
 

 

Statens Vegvesen med kontorrigg ved rådhuset 
 
Statens Vegvesen skal i forbindelse med utbygging av E16 på Jevnaker og Rv4 i Lunner etablere en 
kontorrigg på Roa. Riggen skal bygges med nye brakker i 2 etasjer og plasseres rett bak rådhuset. 

Det skal i første omgang bygges for 15 kontorplasser med seks soveplasser med mulighet for 
fordobling. Riggen skal ferdigstilles i mars 2015. Det er inngått en femårig leieavtale med 
kommunen for leie av 2 daa. Årlig leie av råtomten er på 100.000 kr inkludert snørydding og 
strøing. 
 
Med 15-30 kontorplasser vil vi få mer liv ved rådhuset og kommunen håper på synergieffekter for 

det lokale næringslivet. 
 

 

Kollektivterminal 

Veiserviceanlegg 
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Garverigården i vekst 
 
Lørdag 15. mars var det offisiell åpning av 
Garverigården på Roa. Gårdeier, Pål 

Nygaard kjøpte og gjennomførte en 
totalrenovering av den gamle og ærverdige 
Garverigården og har tilrettelagt for 
kontorlokaler til leie. Ordføreren stod for 
den offisielle "snorklippingen" og ønsket 
virksomhetene til lykke. Garverigården vil 

ved årets slutt huse hele 16 bedrifter som 
til sammen har rundt 62 årsverk. Dette er 
formidabelt tall og all honnør til «godseier» 
og leietagerne! 

 
 
 

 
 
 
 
     

 

 

Bedrifter etablert på Garverigården Ansatte Årsverk 

Aclima AS 2 1 

AS Miljøbygg avd Hadeland 23 23 

Bygg og tømrermester Egil Vildmyren 1 1 

Byggeplank AS 3 3 

Garverigaarden AS 8 5 

Glasskunstner Frøydis Samuelsson 1 0,5 

Hadeland Helseverelse 1 1 

MainGuard Security fra 1. jan 2015 14 7 

Mylsbråten og Berg Bygg AS 4 4 

Nygaard Bygg AS 10 10 

Nygaard Byggsystemer AS 4 2 

Nygaard Eiendomsutvikling AS 2 0,5 

Nygaard Holding AS 2 1,5 

Rabalderfabrikken 1 1 

Røa Trafikkskole 1 1 

Verkstedet v/Tor Strømsnes 1 1 

Sum 78 62,5 



  
 

Side 9 av 19 

Roa Torg – nytt sentrum på Roa? 
Gruppen bak Wolff Eiendom AS jobber i disse dager med en rammesøknad for realisering av «Roa 
Torg». Det har vært gjennomført flere informasjonsmøter mellom kommunen og prosjekteier. 
Utvikling av første fase vil bestå av et påbygg av eksisterende bygning (Bunnprisbygget) med 

utvidelse av butikkarealer på gateplan og leiligheter i etasjene over. Prosjekteier har flere 
næringsinteressenter som ønsker å leie og folk har satt seg på interessentliste for leilighetene.  
 
 

 
 

 

Utvikling av nærings- og boarealer ved Roshov 
Reguleringsplanen for Roshov ble vedtatt på slutten av 90-tallet og har siden den gang ikke blitt 
realisert. Den største hindringen i utviklingen har vært Vegvesenets krav om bygging av 
rundkjøring. I tillegg har berørte grunneiere ulike ønsker og planer som går på tvers av 

reguleringsplanen. Det er fra kommunens side startet opp et arbeid med formål å realisere 
reguleringsplanen. Det foregår i dag en prosess om muligheter for makebytte med én grunneier for 
å sikre adkomst til feltet og det er dialog med Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer de har 
med sin tomt. I tillegg er flere av berørte grunneiere kontaktet for å høre om hvilke planer de har 
med sine eiendommer. Lunner kommune eier selv boligområdene B1 og B2, samt næringstomten 
F3. Dette er arealer kommunen kan selge. 
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Boligutvikling på Grua 
 
Grua Bygg AS 
Egil Waaia er en kjent boligutvikler på Grua og har i en årrekke utviklet boligeiendommer i 

området. Bygging av flermannsmannsboliger går i en jevn takt og det begynner å fylle seg opp på 
Voldstadsletta. Waaia står for hele prosessen selv fra utvikling til salg og han kan melde om at de 
siste kjøperne både kommer fra Oslo og Harestua. 
  

 
 
Saltevje AS 
Saltevje AS er utviklere av Voldstadbakken. Dette var leilighetskomplekset som ble lagt ut for salg 

for et par år siden. Det ble ikke nok forhåndsolgte leiligheter og prosjektet ble lagt på is. Nå 
reprosjekteres prosjektet til mindre enheter. 
 
Dal Leir AS 
Grua Tunneltak er under utvikling og det settes i gang med regulering av 310 dekar. 
Reguleringsarbeidet med høringer m.m. vil pågå i 2015. 
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Liten fremdrift rundt Hadelandparken 
Ordfører og næringsrådgiver var i september i møte med COOP Eiendom for å høre om hvilke 
planer de har med Hadelandsparken. COOP Eiendom kjøpte opprinnelig Hadelandsparken for at 
COOP Østafjells skulle etablere matbutikk og byggevareavdeling. Disse planene ble skrinlagt da 

etableringen ble på Gran. De har sett på muligheter for salg og fremmet derfor i høst en 
detaljreguleringsplan. Denne var derimot for mangelfull og fulgte ikke opp krav i henhold til 
bestemmelsene og saken ble derfor avvist i kommunestyret. Hadelandshagen er avsatt til 
næringsformål i en svært vid forstand. Det har vært tidligere planer om å bygge et kjøpesenter. 
 
Grua og Harestua næringsforening har satt Hadelandsparken på dagsorden. Under et styremøte i 

desember ble det gitt signaler om at foreningen anser reguleringsformålene vil forringe sentrum på 
Grua og kanskje også sentrum på Harestua.  
 
 

 

Harestua Næringspark – stor interesse for næringstomter  
Daglig leder i Harestua Næringspark AS, Fredrik Bärnholdt melder om stor interesse for 

næringstomter på Harestua. Utvikling og salg av tomtene på Tangenmoen gikk unna i rekordfart og 
under prosessen har det meldt seg flere bedrifter som ønsker tomt.  
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Næringsveileder for næringsarealene ved Rv4 på Harestua 
 

Lunner kommune og Lunner Almenning har i samarbeid med 
arkitektkontoret Ghilardi og Hellsten i utviklet en 

«byggeskikkveileder» for næringsarealene ved Rv4 på 
Harestua. Veilederen er en del av kommunens 
stedsutviklingsprosjekt for Harestua. Veilederen skal utfylle 
gjeldende reguleringsplaner ved å være en motivasjon for 
utbyggere til å ha høye ambisjoner innenfor estetikk og klima. 
Der det ikke finnes vedtatte reguleringsplaner skal veilederen 

fungere som en inspirasjonskilde og underlagsmateriale i 
arbeidet med fremtidige reguleringsplaner og i profilering mot 
markedsaktører. Veilederen kan du laste ned under 
«Næringsnytt» på kommunens hjemmesider. 

 
 
 

 

 
 

Sagparken utvikling AS 
 
Under Sagstokk presenterte Sagparken utvikling AS 
(datterselskap av Lunner Almenning) de første 

leilighetsplanene på Harestua. Prosjektet kalt «Skrenten» har 
et omfang på 120-130 leiligheter. I første omgang er det 
snakk om salg av rundt 50 leiligheter. Det er mange som har 
tegnet seg på interessentliste. Går alt etter planen er det 
forventet byggestart byggestart senhøsten 2015. 
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Otrera med storkontrakt og muligheter for 25 nye arbeidsplasser 
 
Otrera, et selskap innen private helse- og omsorgstjenester vant i sommer en storkontrakt som har 
lagt grunnlag for rundt 25 nye arbeidsplasser med base på Harestua.  

 

 
 
 

 

Damene på Harestua Auto 
 
Avisen Hadeland publiserte nøkkeltall for de største bedriftene på Hadeland og bilbransjen i Lunner 
fikk stor oppmerksomhet. Både Harestua Auto og Grua Auto har kvinnelig ledelse og det er gledelig 
å se at bilbransjen fortsatt er i utvikling.  
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Nyetableringer i media 

En rekke nyetablerte lunnerbedrifter har fått god omtale i lokalavisen og her gjengis et knippe av 
nyhetssakene gjennom året som har gått. Det er stor grunn til å være optimistisk for 
næringsutvikling i kommunen. Næringsutvikling handler ikke bare om å sørge for at det er ledige 
næringstomter. Majoriteten av bedriftene har mellom 1-5 ansatte og de søker seg fortrinnsvis til 
sentrumsnære områder. 
 

Etablererveilder 
Lunner kommune har i samarbeid med Gran kommune en 
egen etablererveiledertjeneste. Dette er en gratis tjeneste 
som næringslivet kan benytte seg av, om du er nyetablerer 
eller i daglig drift. Trenden er klar; for 2014 har det vært 84 

gründere til veiledning og mange av disse registrerer egne 
foretak. Det er spesielt gledelig å se at det er en økning av 
henvendelser fra Harestua og Lunner. 

 
 

 

 

 
 

 

Bakerrebellene 
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Byggeplank AS 
 

 
 

 
Hadeland Helseværesle 
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Verkstedet Hadeland 
 

 
 

 

Kommunikatørene 
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Maxbogarasjen 
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Flisanlegg på Tangenmoen 
 

 
 



  
 

Side 19 av 19 

 
 
 

 
 
 

Noe du savner eller har du tips til neste nyhetsbrev? 
 

Ta kontakt med næringsrådgiveren: 
 

Ole Dæhlen 
oled@lunner.kommune.no 

 
970 99683 

mailto:oled@lunner.kommune.no

