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MIP Bærekraft er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen som har vært på gjenvinning i mange år i Mo Industripark, og dette skal vi utvikle 
videre, der vår ambisjon er å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet!

LEDER 

MIP Bærekraft 
– et hovedsatsingssatsingsområde!

- Mo Industripark (MIP) skal være blant 
verdens ledende industriparker målt i 
utslipp til ytre miljø, energieffektivitet 
og gjenvinning, og dette skal synlig-
gjøres gjennom fokus på etablerte    
forsknings- og forbedringsprosjekt. 

Slik har vi formulert hovedpunktet i vår framtids-
satsing. 
De to siste dagene i september var styret i Mo In-
dustripark AS (MIP AS) samlet for å diskutere 
hvordan vi skal styrke og videreutvikle virksom-
heten i Mo Industripark. Vårt grunnlag er at Mo 
i Rana er industribyen i nord, og det vil vi fortsatt 
være, også gjennom de betydelige utfordringer som 
Norge og verden står foran. Størst av de globale 
utfordringene som direkte berører oss er klima-                                                                                
utfordringen, som gjør at vi må omstille så vel 
industri, transport, landbruk samt forbruk for å 
oppnå et mer bærekraftig globalt miljø. Denne                      
prosessen kalles «Det grønne skiftet».

Om vi i Norge skal nå våre klimamål, samtidig 
som vi skal klare å opprettholde norsk velferd 
og sysselsetting, må andre næringer enn olje- og 
gassnæringen i langt større grad gis vilkår for 
vekst og utvikling. Her er den eksportrettede kraft-            
foredlende industrien og mineralnæringen de 
nærmeste, inkludert de sentrale bedriftene i MIP, 
sammen med havbruksindustrien. Vi ser også at 
eksportindustrien i Nordland har større vekst enn 
landet for øvrig, og prognosene sier at denne sterke 
posisjonen vil fortsette framover. 

Med bakgrunn i denne forståelsen har vi i Mo In-
dustripark AS vedtatt vår nye strategi, som krever 
at vi skal være langt mer utadrettet og offensiv. Vi 
slår fast at framtiden krever at vi i MIP AS, i sam-
arbeid med de andre bedriftene i industriparken, 
aktivt fortsetter arbeidet med gjenvinning og miljø-                                                                                       
satsing - og videreutvikler dette. 
MIP er den industrielle porten til Nordområdene, 
og vi arbeider aktivt for å legge til rette for nye eta-
bleringer i industriparken. 

Vi ønsker å vinne tillit fra lokalbefolkningen gjen-
nom praksis, med de tiltakene vi gjennomfører, for 
å bli en moderne, grønn industriklynge i verdens-
klasse, og som byen kan være stolt av. 
Et slikt omdømme trenger vi lokalt, slik at alle ran-
væringer kan være stolt av å bo i industribyen Mo 
i Rana. Vi har satt oss ambisiøse mål: Mo i Rana - 
byen med verdensledende grønn industri!

Vi har allerede i dag flere fortrinn, som det er vik-
tig å bygge videre på. Det er først og fremst rikelig 
tilgang til fornybar kraft, som gir oss sikker til-
gang på energi. I tillegg har vi etablert en omfat-
tende gjenvinning av energi, biprodukter og avfall. 
I MIP har vi Norges største gjenvinningsmiljø av 
skrapstål. Vi har omfattende gjenbruk av vann og 
materialer, og vi har miljømessig trygg deponering 
av avfall som ikke kan gjenvinnes. 

Det er dette som er grunnlaget for vår nye, sterke 
satsing framover; MIP Bærekraft.


