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SØR-AURDAL KOMMUNE  

Sentral beliggenhet på Østlandet; 

Sør-Aurdal ligger kun 2 timer fra Oslo, Gardermoen, Drammen og 1 time fra Hønefoss og 

Gjøvik. 

 

Kommunen har et areal på ca 1.1010 km2  og har store utmarks og vannressurser. Sør-

Aurdal er en hyttekommune med 3.600 hytter  

Innbyggere: 2.900  

Nabokommuner: Ringerike, Flå, Gol, Nord-Aurdal, Etnedal, Nordre Land og Søndre Land  

Tettsteder og bygder i kommunen: Bagn, Hedalen, Begnadalen, Reinli og Leirskogen.  

Sør-Aurdal  har de siste årene opplevd positiv utvikling og vekst innen besøksnæring industri, 

helse og bygge og anleggssektor. Kommunen er et trygt sted å vokse opp med full 

barnehagedekning og godt skoletilbud. Fritidstilbudene er mange og boligprisene gunstige. 

Næringslivet har fordel av nærhet til  Oslo området og Hønefoss. Kommunen har mange 

store bedrifter.  

For mer informasjon kontakt:  
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SERVICETORGET I SØR-AURDAL KOMMUNE Tlf.: +47 613 48500  

postmottak@sor-aurdal.kommune.no 

sor-aurdal.kommune.kommune.no  

Besøksadresse: Rådhuset, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn 

Postadresse: Sør-Aurdal kommune, TingvollBakkin 15, 2930 Bagn 

 

 

HOVEDMÅL  
Sør-Aurdal kommune skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv, utvikle arbeidsplasser 

og bidra til nyetableringer. Arbeidsplasser og bosetting i kommunen er grunnlaget for 

økonomisk aktivitet og utvikling.  

For å oppnå hovedmålet, vil Sør-Aurdal kommune jobbe med tiltakene under og følge opp 

disse i kommunens langtidsplaner og årsbudsjett. 

  

mailto:postmottak@sor-aurdal.kommune.no
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Kommunen vil være et godt og tydelig vertskap for næringslivet: 

Sør-Aurdal kommune skal være tilstede på arenaer som er viktige for næringslivet, og være i 

løpende dialog med næringslivet i kommunen.  

• Plan og næring skal være et naturlig kontaktpunkt som gir en oversikt over kommunale 

tjenester, bidrar til å opprette kontakt med relevante personer og veilede i søknad på 

offentlige midler. 

• Planavdelingen skal være lett tilgjengelig og synlig.  

• Avdelingen skal holde seg oppdatert om næringslivet i kommunen og søke å være i 

forkant av deres behov. 

• Planavdelingen har en kontaktperson som informerer, bistår og tilrettelegger for 

næringsliv som ønsker å etablere seg i Sør-Aurdal.  

• Kommunen skal i samarbeid med private tilby næringstomter, boligtomter og 

kontorfellesskap  

• Kommunen skal aktivt bidra til å ta godt imot og integrere tilflyttere til kommunen. 

BESØKSNÆRINGEN  

 

Alle reiser mer enn før, og reiseliv er en av de næringene som vokser raskest i verden. 

Samtidig skjerpes konkurransen om kundene. Skal Sør-Aurdal klare å ta del i veksten, 

forutsetter det at kundenes behov vies større oppmerksomhet. Opplevelsenes unikhet vil 

være en avgjørende konkurransefaktor for hvor turistene reiser. Det må legges bedre til 

rette for å utvikle opplevelsesprodukter, som skaper gode følelser og blir til minner og 

historier. Kombinasjonen av kultur, natur, idrett, historie, transport, handel, tilgjengelighet, 

mat og overnatting skaper den gode reiseopplevelsen.  Hvordan kan besøksnæringen i Sør-

Aurdal skape den unike opplevelsen?  

*Besøksnæringen omfatter bedrifter og aktører innenfor overnatting, servering, transport, 

aktiviteter og handel.  

HOVEDMÅL:  
Skape større lønnsomhet i eksisterende bedrifter i kommunen og stimulere til nyetablering  
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Virkemiddel 
Tilrettelegge for et mer variert produkttilbud for både lokalbefolkningen og tilreisende 

1. Støtte etablering av ny handelsvirksomhet over hele kommunen for å sikre større 

mangfold 

2. Utvikle gamle Bagn sentrum og tilrettelegge for flere butikker, varme senger og 

kontorfellesskap 

3. Satsing på lokalmat 

Øke turisttrafikken/besøket til Sør-Aurdal  

1. Tilrettelegge for etablering av flere varme senger i form av utleiehytter/ motell 

2. Fortsette hytteutvikling med vekst i antall fritidsboliger og  modernisering av 

lavstandardhytter 

3. Støtte ny etablering og utvidelser ved eksisterende virksomheter 

 

• øke oppholdslengden pr. besøkende Bedre synergier som følge av mer arrangement 

og sommeraktiviteter. Disse bidrar til økt belegg på overnattingsstedene og større 

omsetning i besøksnæringen for øvrig. Her er et stort uutnyttet potensiale vi vil jobbe 

mer med.  

• Turisme involverer mange bransjer, og sektorovergripende samarbeid er derfor helt 

nødvendig for en innovativ utvikling. 

• Utvikling av den reiselivsmessige infrastrukturen f.eks. stier og løyper, 

vannaktiviteter, sykkelruter, kart, skilting  

• Produktutvikling og utvikling av aktivitetstilbud i hele kommunen og rundt 

kulturattraksjoner.   

• Vi må sørge for god service. Gode opplevelser bidrar til at de besøkende gir oss bra 

markedsføring ved å poste bilder og meldinger på sosiale medier raskt og effektivt  

om Bærekraftige opplevelser i naturen 

• Bedre samhandling mellom arrangørene og besøksnæringen • Bedre informasjonsflyt 

og samling av ressurser for å gi større slagkraft  

• Jobbe for forståelse og samarbeid med etablerte miljøer og nettverk både i og 

utenfor Sør-Aurdal. 

• Samarbeid med landbruket om kortreist mat, fiske og naturopplevelser, se vedtatt 

Landbruks og skogbruksplan.  

• Samarbeid med kreative næringer – f.eks. musikk, scenekunst, utstillinger, foto, film, 

spill  

• Folkehelse i forhold til markedsføring av naturopplevelser og verneområder  

• IT kompetanse og smart bruk av IT-teknologi 

• Flere ladesteder for el-biler  og utvikle vertskapsfunksjonen.  

• Øke bevisstheten på kvalitet og logistikk. Mottakerapparatet skal bli bedre rustet til å 

ta imot gjester  
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INDUSTRI 
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Sør-Aurdal er den største industrikommunen i Valdres med store og små arbeidsplasser. 

Antall industriarbeidsplasser er allerede på et høyt nivå sammenlignet med andre 

kommuner, men skiftende konjunkturer tilsier forsterket fokus på tilvekst av arbeidsplasser i 

bransjen  

Norge skal igjennom et grønt skifte. Omstillingen omfatter alle samfunnsområder og aktører. 

Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en 

sentral kraft. Sør-Aurdal kommune må sørge for gode rammevilkår, en framtidsrettet 

infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og bidra til utvikling av 

markeder gjennom egne investeringer. Rike naturressurser og tilgjengelig kompetanse kan gi 

oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. Det er nødvendig med økt 

produksjon basert på fornybare ressurser fra skog og jordbruk, samt bedre bruk av råstoff 

for å utnytte mulighetene som ligger i bio-økonomien. Det trengs samtidig et nært samspill 

mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri for å møte 

utfordringene i framtida. 

HOVEDMÅL: 
Sør-Aurdal skal utvikle eksisterende industriarbeidsplasser og jobbe for å etablere nye 

arbeidsplasser for å skape vekst og bærekraftig utvikling basert på lokale råstoff. 

Virkemiddel 
1.Videre fokus på treklyngen på Begna industriområde for å fremme samarbeid mellom 

eksisterende trebedrifter. Man vil dermed kunne styrke fagmiljøet, sikre videreutvikling 

og utvidelser. Samt utnytte det lokale råstoffet fra Begna Bruk. 

2.Utvidelse og videreutvikling av Begna industriområde gjennom klargjøring av tomter og 

arbeid med markedsføring for å etablere nye næringer på industriområdet. 

3.  Se på mulighet for etablering av nytt industriområde på Fønhusmoen i samarbeid 

med grunneier og videreutvikling av industriområde på Storrustemoen og andre 

områder. 

4. Kommunen vil  i samarbeid med private tilrettelegge tomteareal for bygging av  flere 

utleieleiligheter for ansatte i bedrifter for å sikre bedre tilgang på ansatte. 

5. Det grønne skiftet : Sør Aurdal kommune skal sørge for gode rammevilkår, en 

framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og bidra til 

innovasjon og utvikling av forretningsmuligheter gjennom våre egne innkjøp og 

investeringer. Våre naturressurser og tilgjengelig kompetanse kan gi oss 

konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. 
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HELSE 

 

Det er en trend i tida at vi bruker stadig mer tid og penger på vår egen helse og vårt eget 

velvære. En aldrende befolkning vil gi økt etterspørsel etter helsetjenester. En større del av 

helsetjenestene vil bli levert desentralisert nærmere pasientene. Den teknologiske utviklinga 

vil drive utviklinga i samme retning. I grensesnittet mellom Sør-Aurdal kommune, våre 

samarbeidende nabokommuner, Sykehuset Innlandet (SI) og private tilbydere av 

helsetjenester vil tjenester innen helse, velvære og livsstil ekspandere i årene framover.  
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Hovedmål 
Sør-Aurdal kommune skal være en kommune som satser på tilrettelegging for etablering 

og videreutvikling av privat helsevirksomhet. 

Virkemiddel 

- Støtte etablering  av nye private  helse tjenester rettet mot eldre innbyggere og 

hytteinnbyggere for å fylle nye behov. 

- Sør-Aurdal kommune skal legge til rette for en videre utvikling av en klynge av offentlige og 

private tilbydere av tjenester innen helse, velvære og livsstil. 

-Fortsette å støtte opp under Fekjær psykiatriske senter gjennom samarbeid og 

tilrettelegging for videre utvidelse av virksomheten. 

BYGG OG ANLEGG 
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Bygge og anleggsnæringen-er Norges nest største næring etter olje og gass, og omsetningen 
har passert 1.100 milliarder. Næringen har hatt solid vekst. Antall ansatte er høyere i denne 
næringen enn i noen andre næringer og næringen har utviklet seg til å bli en viktig 
distriktsnæring. Det er muligheter for ytterligere vekst og utvikling for næringen i Sør-Aurdal 
fordi de store utbyggingsområdene ligger i kort avstand fra Sør-Aurdal. 

Bygge anleggsnæringen  har vært og er en viktig næring i Sør-Aurdal kommune. Det er bygd 
opp mye kompetanse  og fagmiljø med læreplasser i kommunen. De siste årene har antall 
sysselsatt i næringen økt og  flere større firma er bygd opp. Firmaene jobber over store deler 
av Østlandsområdet. 

 

Mål  
Øke antall ansatte innen bygge og anleggsnæringen i Sør-Aurdal og bidra til videreutvikling 

av bransjen. 

Virkemiddel 
• Få etablerte selskaper innen planlegging til å opprette avdelingskontor i Sør-Aurdal 

• Støtte de som ønsker å etablere seg innen bygg og anlegg 

Digitalisering 

 

 

Sør kommune skal være fulldigitalisert innen 2023. Digitalisering skal legge til rette for 

verdiskaping, innovasjon og økt produktivitet. Sør-Aurdal  kommune skal være en attraktiv 



12 
 

kandidat for lokalisering av IKT-baserte bedrifter. Vi skal sammen med våre 

samarbeidspartnere kartlegge behov og tilby kompetanse innen digitalisering til lokalt 

næringsliv. Sør-Aurdal  kommune skal være en pådriver for godt utbygde 

bredbåndsløsninger i hele kommunen. 

 

HOVEDMÅL 
Tilrettelegge for etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser innen IKT i Sør-Aurdal   

 

Virkemiddel 
• Sluttføre fiberutbyggingen og oppnå over 90% fiberdekning i Sør-Aurdal. 

• Jobbe for å få på plass 5 G i kommunen for å bedre dekningsforholdene for fastboende og 

hyttefolk. 

• Innføre nye omsorgs teknologi. 

• Legge til rette for møteplasser og ta initiativ til å sikre at bedrifter i IKT-næringen samles og 

samarbeider.  

Ung jobb 

 

Det er viktig  at næringslivet og kommunen hjelper ungdom ut i jobb tidlig. Gjennom 

sommerjobber blir de unge sterkere knyttet til Sør-Aurdal og får erfaring fra arbeidslivet. 

Ungdom er en av de viktigste ressursene som kommunen har derfor er det viktig å lære dem 

opp tidlig slik at næringslivet får mest mulig nytte av dem. 

 

Hovedmål 
Få ungdom til å  komme tilbake og etablere seg i Sør-Aurdal 
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Jobbe for at kommune og næringsliv tar inn ungdom i alderen 13-17 år i sommerjobb for å 

knytte ungdommen tettere til Sør-Aurdal i ung alder. 

 

  

 

 

 

 


