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SAMMENDRAG
2021 - Et utviklingsår for Kystplan AS.
Vi satte oss noen hårete mål ved starten av året, selv om vi ikke
har nådd alle har vi arbeidet målrettet og landet flere av
målene våre.
Det har handlet mye om intern utvikling og å implementere
nye elementer og ansatte. Det tar litt tid før alt setter seg i
organisasjonen, men ansatte har vært omstillingsdyktige og
tålmodige i prosessen. Selv om mye nå er på plass har vi
fremdeles litt å arbeide med.
Selv med så mye internt fokus, har vi ikke glemt eksterne
faktorer som kundeoppfølging og markedsføring. Vi vil likevel
ha et større fokus på dette arbeidet i 2022.
Vi var nok for optimistiske med våre økonomiske mål for året, i
hvert fall med tanke på utviklingen som skulle foregå samtidig.
Intern utvikling, ansettelser og utskifting av personell gjorde at
vi ikke klarte å levere med omfanget vi hadde sett for oss, noe
som resulterer i at omsetningsmålet ikke nås som først
forespeilet. Til tross for dette lander omsetningen likevel godt
over tallene fra 2020.
Kystplan er godt fornøyd med året 2021 og ser frem til 2022 når
alle nyansatte kommer i sving. Vi er på ingen måte ferdige med
å ansette, nye hårete mål for 2022 er satt.

Innhold:
•
•
•
•

Dette skjedde i 2021
Hva skjer videre?
Mål for 2022
Resultater for 2021
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INNLEDNING
2021 har vært et år med mange utfordringer, høyt tempo og stor
utvikling. De største utviklingspunktene for selskapet har nok foregått
internt og har nok ikke vært like synlige utad. Vi har arbeidet for å bli
mere robuste og samtidig rigget oss for videre vekst.
(www.Kystplan.no)

DETTE SKJEDDE I 2021
TRE NYE KONTORER
I 2021 etablerte Kystplan seg med tre (3) nye kontorer i Midt-Norge,
nærmere bestemt Rissa, Trondheim og Rørvik (røde fyrtårn).

Figur 1

Kontoret i Rørvik ble etablert Q1, dette i samarbeid med Åkerblå som
samtidig gjør sin etablering der. Kontoret deles derfor med Åkerblå og
rommer fire kontorplasser. Kontoret har i 2021 vært bemannet vha.
rullering av ansatte i Kystplan.
I Rissa kom kontoret på plass i Q2, dette som et svar på forespørsler fra
næringen i området. Kontoret i Rissa befinner seg i 2. etg. av Kuben
kjøpesenter i Rissa sentrum og er dermed lett tilgjengelig for besøkende.
Kontoret bemannes av våre to lokale ansatte som rullerer på å bemanne
kontorene i Rissa og på Brekstad.
Trondheimskontoet kom på plass i Q4, der en av våre nyansatte etablerer
seg samlokalisert med Åkerblå AS. Man vil etter hvert se større
samhandling mellom selskapene som følge av samlokaliseringer.
I tillegg til 3 nye kontorer byttet Kystplan kontorer i Steinkjer ved
årsskiftet, fortsatt samme byggning (NTE), men nå i 1.etg. slik at vi blir
mer tilgjengelige.
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IT, KYSTPLAN TIL SKYA
Som del i sikkerhetsstrategien er det gjort store endringer i Kystplan hva
gjelder IT-plattform. Med dagens kunnskap om IT-pirater, hackere og
løsepenger ble det tidlig besluttet å ta noen grep. Dette handler om
sikkerhet ovenfor egne data så vel som våre kunders data oppbevart hos
oss. I tillegg vil det legges til rette for større effektivitet i arbeidet, samt
deling av informasjon både internt og med eksterne partnere.
Kystplan gikk fra egne servere til «skya» med Office 365. All data fra
lokale servere ble overført til skya, og ansatte måtte lære seg en ny måte
å arbeide på. I tillegg gjennomførte alle ansatte et kurs innen IT-sikkerhet
for å lære å avdekke og varsle uønskede hendelser.
Nye pcèr til alle ansatte var på plass i Q2. Utskifting av alt utrangert utstyr
er viktig både med tanke på sikkerhet og effektivitet, i tillegg ble alle
ansatte satt opp med doble skjermer for å kunne arbeide så godt og
effektivt som mulig.
Alle datamaskiner, eksterne disker og serverne ble levert inn via Åkerblå
Group sin returordning for IT-utstyr. Her blir det utført en «sikker
sletting» før utstyret sendes videre enten til gjenbruk eller resirkulering.
Som del av IT-løsninger ble også flere mobiltelefoner byttet ut og
selskapet byttet leverandør av mobil-abonnement.

Geir Håvard

FIRE NYE ANSATTE
I året 2021 har Kystplan AS fått 4 nye ansatte (3,5 årsverk). Ansettelsene
har vært strategiske utviklingsmål og viser at Kystplan er på rett retning. I
tillegg har to ansatte forlatt Kystplan (1,4 årsverk). Ansettelsene er spredd
gjennom hele året og ansatte i Kystplan har klart å etablere et godt miljø
med nyansatte.

Jon Birger

Geir Håvard Espnes ansatt som daglig leder og kom på plass i Q1. Geir
Håvard besitter i tillegg stilling som leder for tekniske tjenester i Åkerblå
AS og skal fungere som et bindeledd mellom selskapene. Målet er å dra
synergier på tvers av selskapene slik at Åkerblå Group blir enda mer
helhetlig i sitt tjenestetilbud. Kontorsted Frøya.
Jon Birger Johnsen ansatt som seniorkonsulent med ekspertise innen
arealplaner. Jon Birger var på plass i Q2. Han kommer fra kommunal
sektor, blant annet med flere år fra Frøya kommune og sist fra Steinkjer
kommune. Jon Birger kan skilte med mange år kompetanse innen
behandling av arealplaner. Kontorsted Steinkjer.

Tore
Tore Svartøien ansatt som grafisk designer, oppstart i Q4. Tore skal bidra
til å skape realistiske visualiseringer av Kystplan sine kart og prosjekter,
noe som vil heve kvaliteten på våre leveranser. I tillegg skal han levere
grafiske visualiseringer for prosjekter hos Åkerblå. Tore er ansatt i 2-årig
prosjektstilling, kontorsted Trondheim (hos Åkerblå).

Sara

Sara Azevedo ansatt som areaplanlegger i Rørvik med oppstart Q1 2022.
Sara er utdannet arkitekt og kommer nå fra en stilling i Trondheim
kommune. Sara flytter til Rørvik med familien på nyåret og blir en
nøkkelperson for Kystplan og Åkerblå i dette området. Kontorsted Rørvik.
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KVALITSTRYRING
Elektronisk kvalitetsstyringssystem (EK) ble opprettet for Kystplan i Q2,
dette inn under samme løsning som Åkerblå Group benytter. Dette er et
kvalitetsstyringssystem som inneholder retningslinjer og prosedyrer, men
vel så viktig avvikshåndtering og trendanalyser. Selv om EK nå er etablert
gjenstår en del arbeid med å tilpasse arbeidsprosedyrer og samhandle
overordnede dokumenter med Åkerblå Group sine retningslinjer.
Kystplan forventes å være fullintegrert i EK innen Q2 2022.

PERSONALSTYRING
I tillegg til EK har Kystplan fått på plass et personaloppfølgingssystem, 4
Human Evolution. Systemet legger til rette for oppfølging av våre ansatte
og vil bidra til en mer oversiktlig utvikling i selskapet. Systemet deles med
Åkerblå Group og vi forventes å være fullintegrert innen Q2 2022.

NY LOGO
Som del av profileringsstrategien til Kystplan AS og Åkerblå Group AS ble
det utarbeidet en ny logo for Kystplan, en logo som skal vise at selskapet
er del av et større kompetansekonsern.

Rollup

Ny logo innebærer også utskifting av reklamemateriell, det ble derfor
utarbeidet både nye info-foldere og rollups.
Hjemmesiden har også fått seg en god oppdatering, den skal også være et
dynamisk access-punkt som vil ha behov for jevnlige oppdateringer. Den
gamle logoen til Kystplan vil fremdeles finnes her og der enda, men med
tiden vil den byttes ut helt og holdent med vår nye logo.

BYTTE AV BANK
Kystplan AS har som ledd av organisasjonen Åkerblå Group byttet
bankforbindelse fra Hemne Sparebank til Danske Bank. Vi var godt
fornøyd med leveransene fra Hemne, men ønsket å samle hele
porteføljen til Åkerblå group i en og sammen bankforbindelse.

INFILTROMETER
Infiltrometer

Ny tjeneste for Kystplan dette året er «Infiltrometer». Dette er et verktøy
som tester jordas evne til å lede vann, slik at man kan vurdere om de
stedlige massene er egnet til infiltrasjon av avløpsvann. Alle som har
slamavskiller, vet at det også går vann ut av slamavskilleren. Dette
vannet må ledes til et egnet sted slik at det ikke oppstår forurensning.
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Infiltrasjonsanlegg, naturbasert
rensing er ofte et godt alternativ i
spredt bebyggelse.

Ved bruk av dette apparatet, samt laboratoriumsprøver av stedlige
sedimentprøver, kan vi prosjektere infiltrasjonsanlegg for spredt
bebyggelse.

SAMLINGER
I 2021 hadde vi to viktige samlinger med ansatte, der både fag og
relasjoner skulle bygges.
Relasjonssamling
Endringer i organisasjon og ansatte gjorde det viktig å «bli kjent» og
danne relasjoner, både danne nye og å utvide eksisterende. Kystplan sin
samling i Rissa traff godt, med flotte omgivelser og utfordrende oppgaver.
Her var det alt fra idemyldring til å pushe komfortsonen. Utrolig kjekke
ansatte som engasjerte seg stort og løfter hverandre.

Fagsamling med Åkerblå
Samling sammen med Åkerblå region Midt i Kristiansund, med formål om
å bli bedre kjent med akvakultur og tjenestene de forskjellige
fagområdene leverer. Fokus på samleveranser og hvordan totaliteten kan
treffe større oppdrag og leveranser. Samtidig viktig å danne bekjentskap
med ansatte på tvers av disse selskapene.

OPPDRAGSMENGDE
Det er mange som benytter seg av Kystplan sin kompetanse, og det er
stor variasjon i oppdragstyper og behov. Dette er med på å utvikle oss i
flere retninger og gjør at vi er enda bedre rustet for nye oppdrag.
Kystplan bisto 425 stk Bygge- / Dispensasjon-saker i 2021, dette er rett i
underkant av to saker pr dag i snitt gjennom hele året.
Innen reguleringsplaner, detaljplaner og prosjekter har vi til sammen hatt
72 løpende oppdrag i 2021, derav ble 13 levert og avsluttet. 14 nye
oppdrag innkommet og påbegynt.
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HVA SKJER VIDERE?
VEKST I DISTRIKTET

“Invenies
nos in
oram»

Kystplan har som strategi å vokse i distriktene, langs kysten siden
«kystsonen» er vårt spesialfelt. Sammen med Åkerblå-konsernet og deres
kontorer langs kysten vil dette være mulig.
Kystplan ser at det kan være utfordrende å anskaffe ønsket kompetanse
ute i distriktene, dette er en utfordring som berører Kystplan, så vel som
andre aktører i distriktet. Mange ansatte søker gode fagmiljøer, men med
lite seniorkompetanse «in house» generelt i distriktet, blir man ofte ikke
attraktiv nok som arbeidsgiver over tid og man får en høy turnover.
Målet er å etablere fagmiljøer sammen med datterselskapene i konsernet
(Åkerblå Group AS), vi har derfor stor tro på at vi skal klare å bygge flere
store fagmiljøer også langs kysten med nærhet til våre kunder.

AREALPLANLEGGING
Kystplan ser en stadig innskjerping av krav knyttet til etablering av nye
tiltak, ofte resulterer dette med behov for reguleringsplan. Også innen
reguleringsplaner ser man stadig økning av krav og kompetanse som
trengs for å besvare de forskjellige tema.
Kystplan har som mål å være ledende innen arealplanlegging i
strandsonen (kystsonen). Vi vil derfor søke utvikling og kompetanse mot
dette i årene som kommer.
Arealplan i Statsbygd
(Indre Fosen Kommune)

UTLEIE AV KONSULENTER
Kystplan ser at mange distriktskommuner (og andre aktører i distriktet) i
perioder er sårbare når det gjelder både kapasitet og seniorkompetanse,
enten som følge av redusert bemanning eller økt oppdragsmengde
(utskifting av personell, permisjoner, svingninger i sesong, marked ol.).
Nye ansettelser er ressurskrevende og tar tid. Foruten
ansettelsesprosessen, skal også en stor del opplæring på plass for at den
nyansatte skal arbeide etter arbeidsgivers mål og metoder. Å erstatte en
ansatt tar sjeldent kortere tid enn 6mnd, man kan i de fleste tilfeller regne
minst ett år (12mnd) før en nyansatt fungerer etter ønske.
Kystplan ønsker derfor å tilby kapasitet og kompetanse til kommuner (og
andre aktører) i perioder der det er behov for spesiell kompetanse eller
økt kapasitet. Dette kan foregå enten gjennom utleie av personell ansatt i
Kystplan, eller at prosjekter outsources til Kystplan i helhet. Kystplan
satser i første rekke på å bruke personell nært til aktøren, med nært
menes både avstand og relasjoner.
Kystplan har som strategi å vokse i distriktene, og vi har stor tro på at vi
sammen med Åkerblå Group skal klare å bygge et fagmiljø tilgjengelig
også for distriktene.
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VISUALISERING
Med et skrikende behov for bedre visualiseringer av tiltak generelt, vil
Kystplan satse tungt de neste årene på visualisering og grafisk design.
Det ligger en vesentlig merverdi i å utarbeide visualiseringer og kart som
viser prosjekter i mer realistisk presentasjoner enn i dag. Dette vil lette
arbeidet for beslutningstakere og interessenter, da de vil kunne se
prosjektene med større helhet og lettere vurdere konsekvensene.
Visualiseringene vil også bidra i presentasjonsmateriale og prospekter for
prosjektene.

Memorandum:
Høsten 2020 kjøpte Åkerblå Group AS
100% av aksjene i Kystplan AS.
Formålet med oppkjøpet er å bygge et
solid regionalt og nasjonalt selskap
som skal være i stand til å møte de
behov og krav som stilles innenfor
planarbeid,
prosjektering
og
prosjektledelse.
Åkerblå ser at dette vil skape et større
mangfold i tjenestetilbudet, og at
dette komplementerer oss som
totalleverandør i kombinasjon med
øvrige tjenester levert av konsernets
selskaper.
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MÅL FOR 2022
ØKT OMSETNING
FIRMA
PRIORITERINGER
•

Øke omsetning

•

Opprettholde utvikling

Kystplan AS har som mål om å nå en omsetning på 9,5 millioner i 2022.
Dette er en økning på ca 2,2 million (30%) fra 2021. Målet er oppnåelig,
men krever at vi får satt de nyansatte i sving i det nye året. Nye tjenester,
som f.eks. grafisk visualisering, vil også bidra til økt etterspørsel av våre
tjenester.

2 NYE ANSATTE
Seniorkonsulent:
Også i 2022 ser man behovet for å ansatte en seniorkonsulent innen
arealplaner / prosjektledelse. Målet er at denne personen skal være på
plass ila Q2, lokalisering etter kompetanse og marked.

LAGT TIL
PRIORITERINGER

Juniorkonsulent:
Vi håper å finne en ung upcoming kandidat ute i øyregionen som kan gå
læra å bli vår nye konsulent innen både byggesaker og arealplan. Målet er
å utvikle en lokal seniorrådgiver med høy faglig kompetanse og lokal
kjennskap og nettverk.

•

Kundeoppfølging

•

Ansatte

KONTOR I NORD

•

Kompetanse

•

Mediedekning

Kystplan har som mål å etablere kontorer i nord, i første omgang
samlokalisert med Åkerblå. Åkerblå har flere kontorer i nord, men vi sikter i
hovedsak mot Sandnessjøen og Tromsø.

•

Kapasitet

NYTT ERP-SYSTEM
Åkerblå Group arbeider nå med å etablere et felles ERP-system for alle sine
selskaper, deriblant Kystplan AS. Arbeidet er godt i gang og Kystplan
forventes å være fullintegrert i løpet av siste halvdel av 2022.

KOMPETANSEUTVIKLING
MULIGHETER FOR
A N S AT T E
•

Tverrfaglige prosjekter med
Åkerblå Group sine andre
selskaper.

•

Kompetanseutvikling

•

Variasjon i oppdrag

Det er en rasende utvikling i krav til planer og utredninger i forbindelse
med nye arealer og utbygginger, samtidig som utredningen stadig blir mer
og mer faglig utdypende. Dette er en sammenlignbar utvikling som vi
gjennom Åkerblå også ser innen havbruk.
Åkerblå og Kystplan satser derfor på å utvikle og anskaffe den nødvendige
kompetansen slik at oppdrag kan løses «inhouse». Kompetansebehovet
vurderes fortløpende og man søker å dekke de faglige utfordringene som
kommer også i 2022.
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RESULTATER FOR 2021
Kort om økonomiske resultater fra 2021:
Omsetning:

7.321.302 NOK

Kommentar:

Selskapets omsetning viser en positiv utvikling med en oppgang på 8% fra 2020 (6,7M).

Grafisk fremstilling av omsetning:

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

1.682.000

2.134.000

1.688.000

1.817.302

Avd. Brekstad

854.073

854.723

698.150

846.539
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727.026
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751.726

970.763
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