Kommuneprofil
Notodden
kommune 2020
Oppdatert desember 2020

Tips
Bruk av tekst i sirkel grupperer
Fakta om befolkning, næring,
innhold og gjør at titler i toppen
opplæring, folkehelse,
ikke trenger å bli så lange.
samferdsel, natur og miljø, og
Budskapet blir mer tilgjengelig.
kultur og fritid
Hvit sirkel er et foretrukket
grafisk element på forsider.
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Notodden kommune
Befolkning
13 003 per
3.kvartal 2020

Landareal
912 km2

Totalareal
984 km2

Byer/steder
Notodden
(adm.senter),
Hjuksevelta,
Heddal, Tinnegrend, Lisleherad,
Gransherad og
Tinnoset

Befolkning
Folketallet i Notodden kommune økte med 2,6 % fra 1.1.2016 til 1.1.2020. Mye av denne økningen
skyldes at kommunen fikk overført grunnkretsene Andgard og Hjuksebø i 2020. Notodden kommune
har hatt fødselsunderskudd og netto innenlands fraflytting over flere år, og det er derfor nettoinnvandring som har bidratt til veksten.1 Innvandrere utgjør 11 % av befolkningen i Notodden, og
flest har bakgrunn fra Polen, Somalia og Eritrea.2 I årene framover vil alderssammensetningen i
befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving vil antall
innbyggere over 80 år nesten fordobles fra 2020 til 2040, fra 747 personer til 1 388.3
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Næring og arbeid
I 2019 hadde Notodden 5 276 arbeidsplasser. 3 001 (57 %) av disse var i privat sektor, mens 2 275
(23 %) var i offentlig sektor.4 69 % av de sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Notodden. Det
er ellers mye innpendling fra nabokommunene Hjartdal og Sauherad, mens det er mye utpendling
til Kongsberg (10 % av de sysselsatte) og Oslo (3 % av de sysselsatte).5
Notodden har en lang innovasjonshistorie og et variert næringsliv. I 1905 startet Norsk Hydro forsøk
med salpeterproduksjon og utbygging av Svelgfoss kraftverk, og verdens første kommersielle fabrikk
for produksjon av syntetisk gjødsel ble satt i drift. Norsk Hydro flyttet sin siste kjernevirksomhet ut
av Notodden i 2001. Næringsparken på det gamle industriområdet, Hydroparken, er fredet, og ble
oppført på UNESCOs verdensarvliste i 2015 som del av Rjukan–Notodden Industriarv. Hydroparken
har i dag en rekke ulike leietakere. Rett utenfor sentrum ligger Telemark Teknologipark, med 12 000
m² topp moderne bygg til disposisjon for selskap som arbeider innen mange fagfelt, og med hovedtyngde på SUBSEA Engineering, systemtesting og produksjon av utstyr for olje og gass. Teknologiparken huser bedrifter som Optime subsea som er en global leverandør av brønnaksess- og
kontrollsystemer, Sperre ROV Technology som produserer og utvikler fjernstyrte undervannsfarkoster og Telemark Technologies som blant jobber med renseanlegg, biogassanlegg,
skadebegrensning av utslipp m.m. Uavhengig av industrien er Notodden handels- og serviceby for
resten av Øst-Telemark, og også for en del av Vest-Telemark. I dag er Tuvensenteret det største
kjøpesenteret i regionen, og bilbransjen på Notodden er også dominerende i distriktet. Skog- og
jordbruk har historisk vært viktig for kommunen. Heddal er en av Telemarks beste jordbruksbygder,
mens Gransherad i nord er en utpreget skogsbygd.

Opplæring
Kommunen har ni grunnskoler med til sammen 1 405 elever. Notodden videregående
skole har 504 elever fordelt på fem utdanningsprogram.6 En av USNs åtte campuser ligger på
Notodden, med 1 555 studenter (9 % av USNs studenter).7 På Notodden kan man utdanne seg til
lærer og barnehagelærer. Design, kunst, språk og kroppsøving er andre fagområder, samt at campus
tilbyr eget bluesstudium.

Folkehelse
Menn og kvinner i Notodden lever i snitt til de er henholdsvis 78,4 og 83,0 år. Dette er omtrent som
fylkesgjennomsnittet. Det er imidlertid store forskjeller i levealder etter utdanning: Personer med
høyere utdanning lever i snitt 6,5 år lenger enn dem ed bare grunnskoleutdanning.8 Kommunen har
også utfordringer med barnefattigdom. 18,2 % av barn under 18 år bor i lavinntektsfamilier, godt
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over landsgjennomsnittet på 12,8 %.9 Kommunene har også en del andre levekårsutfordringer, slik
som lavt utdanningsnivå og en høy andel mottakere av stønad til livsopphold.10

Samferdsel
Sørlandsbanen (Oslo-Stavanger) går gjennom kommunens sørøstlige del med sidebanen
Tinnosbanen, som går fra Hjuksebø over Notodden til Tinnoset. I dag har Tinnosbanen (som er en
del av Bratsbergbanen) lokaltog mellom Notodden og Grenland. E134 (Drammen–Haugesund)
går tvers gjennom kommunen. Notodden flyplass ligger vest for Notodden sentrum og har
ruteflygning mellom Notodden og Bergen. I 2019 åpnet den forlengede rullebanen som nå er
på 1 780 m. Pilot flight academy tilbyr toårig pilotutdannelse på Notodden flyplass.

Natur og miljø
Notodden er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 920 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er åtte kraftverk i kommunen. Notodden er ikke en del av avtalen om
konsesjonskraft, som fylkeskommunen har med åtte kommuner i fylket. Notodden har siden 1990
hatt to noteringer som det varmeste stedet i landet. Dette skjedde i juli 2005 med 32,1 grader og i
juni 2007 med 32,1 grader. Det holder til en førsteplass i vår region like foran Gvarv i Midt-Telemark
kommune som hadde høyest temperatur i 2010 med 28,7 grader.11

Kultur og fritid
Notodden blir omtalt som europeisk blueshovedstad, og første helgen i august arrangeres hvert
år Norges største bluesfestival: Notodden bluesfestival. Heddal stavkirke fra 1200-tallet er landets
største stavkirke med sine karakteristiske tre tårn, og tiltrekker seg tusenvis av turister hvert
år. Heddal Bygdetun er stavkirkens nærmeste nabo, med 15 bygninger fra middelalderen og fram til
1930.
Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Notodden kommune (for å velge
kommune og kartlag, se brukerhjelp bak informasjonsknappen oppe i høyre hjørne).
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Utarbeidet av analyseenheten
Vestfold og Telemark +

Finn flere tall for din kommune
på våre nettsider
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