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Moelven

- Bedriftens kultur og grunnverdier

• Visjon
– Det naturlige valget 

for folk som skal 

bygge og bo 

skandinavisk

• Misjon
– Gir folk gode rom

• Verdier
– Bærekraftig

– Pålitelig

– Bruker mulighetene





Organisasjon og lokalisering Les mer her

http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Dette-er-Moelven/Moelven-pa-kartet/




Strategiperioden:

Omsetning – og nøkkeltallsutvikling



Moelven Van Severen AS 



Nøkkeltall – Moelven Van Severen

• Omsetning  NOK 200 mill (2014)

• Antall årsverk 62 (2014)

• Produksjons av skurlast 99 200 m³ (2014)

• Produksjon av høvellast 75 600 m³ (2014)

• Produksjon av grunnet og malt kledning 10.300 m³ (2014)

• Tømmerforbruk 185 000m³



Virksomhetsbeskrivelse og strategiske milepeler 

Moelven Van Severen AS
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• Stabilisert driftsmargin 5,0 %

• Foredlingskostnad byggtre ≤ xxx kr/m³ 

• Fordlingskostnad sag inkl. jv ≤ yyy kr/m³

• Økt tømmerandel fra regionen

• Sykefravær stabilisert under 5%

• Ingen skader med fravær

2017

2014

Tiltak

- Trinn 1 videreforedling driftsatt  des. 2013. 

Precigrader montert og driftsatt  apr. 2014

- Intensjonsavtale er skrevet med Statkraft 

for levering av termisk energi.

- Endring av fleksimodell fra 160’ m³ virke til 

185’ virke.

- Risikovurdering og arbeidsplassbeskr. 

utarbeidet og implementert.

1. Investering for reduksjon av foredlingskost sag

2. Investering for reduksjon foredlingskost høvleri

3. Større tømmerandel fra regionen 

1.    Høy driftseffektivitet og god utnyttelse av anleggene 

2. Større tømmerandel fra regionen 

3. Investering Justerverk for redusert foredlingskost

4.    Måltall på foredlingskostnad og HMS på plass

1. Trinn 1 videreforedling driftsatt des. 2013.

2. Precigrader montert og driftsatt feb.2014

3. Intensjonsavtale inngått med Statkraft vedr. salg av 

termisk varme.

4. Fleksimodell endret 160’ m³ 185’ m³

5. Hel Hjem 2

1. Inngå avtale om levering av varme til Statkraft, og 

investering i fyranlegg og ENØK-tiltak i tørke.

2. Videreutvikling av beis/malelinje. 

3. Fokus på drift utbytte og HMS.



Moelven Van Severen 

Forbruk 185.000 m3MM Karton Follacell

Forbruk 325 000  m3 , 

hvorav 185 000 m3 flis

Norske Skog Skogn 

Forbruk 800.000 m3, 

hvorav 150 000 m3 flis

Elkem Thamshavn

Forbruk 60 000 m3

reduksjonsflis

Bioenergianlegg

InnTre, Steinkjer, Verdal 

Forbruk 215 000 m3

Kjeldstad,     

Selbu, Støren 

Forbruk 160.000 m3

Bygdesager 

Elkem Salten

Forbruk 45 000 m3

Finnfjord Smelteverk

Forbruk 20 000  m3

Arbor Hattfjelldal

Forbruk 50 000  m3

Huntonit

Forbruk 85 000 m3

Moelven Granvin

Forbruk 60 000 m3

Møre Tre, Solem 

Sag, Bøfjorden Sag

Forbruk 25 000 m3

Elkem Bjøvefossen

Forbruk 15 000 m3

Treberbeidende

industri

Sæle Sag

Forbruk 20 000 m3

Elkem Bremanger

Forbruk 30 000 m3

Petterson Packaging

Ranheim

Forbruk 120 000 tonn 

returpapir

Skogsindustri langs kysten                                                 

- forbruk av tømmer, flis og returpapir



Et øyeblikksbilde …

Tømmeravsetning …..

I tillegg kommer:

- Lokale sagbruk

- Bioenergianlegg

- Ved

Unik situasjon i Midt-Norge

 en komplett foredlingsindustri 

med alle virkeskvaliteter og 

det etterspørres mer lokalt 

tømmer!





Transportbidragssoner i Sverige



Moelven Van Severen

Strategisk plassering / Utvikling langs kysten



• 433,6 
milliarder i 
omsetning 

• 218 663 
antall 
ansatte

• 54 096 
foretak        
SSB 2013

BYGGENÆRINGEN

Direkte klimagassutslipp utgjør ca. 14 % av de norske utslippene.

• 4 % fra drift av bygninger

• 7 % fra produksjon av byggevarer

• 3 % fra transport, produksjon og logistikk av varer og tjenester.

• Indirekte utslipp fra byggsektoren er knyttet til energibruk i bygninger. 

– Ca. 40 % av stasjonær energibruk i Norge går til oppvarming og drift av bygninger. (elektrisitet fra vannkraft). Det gir ingen direkte 

utslipp til atmosfæren, men alt vi sparer av energi i Norge kan erstatte annen, og mer forurensende energibruk, andre steder.
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BÆREKRAFTIGHET: NYTT GRUNNLEGGENDE KRAV 
- for nasjonale strategier, forordninger og forskrifter

Illustrasjon Sintef
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"Bygg og byer skal ha god kvalitet, lav 

ressursbruk, forurense minst mulig, og 

bidra til å løse klima og 

miljøutfordringene samfunnet står 

overfor."

BYGG21
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6. Bærekraftige bygg 

Det må stimuleres til en grønn og livsløpsbasert 

verdiskaping. Viktige områder er 

energieffektivisering, klima-gassutslipp, forurensning, 

materialer og ressursbruk, god klimatilpasning og 

godt innemiljø.
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Nasjonale strategiprogram med mål om 
bærekraftig utvikling:

Hav 21

Energi 21
Klima 21 
Bygg 21
Skog 22

FORENKLING…..

BYRÅKRATISERING….

FORBEDRING….



Bærekraftig utvikling må ikke settes opp mot behov 
for  forenkling.



TEK er viktig virkemiddel

• Miljømessig bærekraft

• Økonomisk bærekraft

• Sosial bærekraft  

BÆREKRAFTIG UTVIKLING



Skognæringa ønsker å utnytte dagens kapasitet 
på veinettet – og at flaskehalser fjernes…



Moelven  vil…

• Være en bærekraftig leverandør av produkter 
til byggenæringen

• Bruke mulighetene som dagens struktur og 
enheter gir for å være en pålitelig og komplett 
leverandør

• Og derved være det naturlige valget for en 
fremtidsrettet næring


