Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Næringsutvalg
Møterom 1 Salmen, Storfjord rådhus
23.08.2013
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no.
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

- Det er lagt opp til arbeidsmøte hvor tema er rullering av strategisk næringsplan og vedtekter
næringsfondet.
- Orientering om Lyngsfjord adventure v/Hans Olav Eriksen.
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Søknad fra Odd-Bjørnar Jensen om tilskudd til utvidelse av drifta driftsbygning
Vedlegg:
1 Søknad
Rådmannens innstilling
1. Odd-Bjørnar Jensen innvilges kr. 59.000 i tilskudd fra næringsfondet til utvidelse av
driftsbygninga. Tilskuddet gis Jf. kommunalt næringsfond punkt F) III. Primærnæringene.
2. Før utbetaling kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering fremlegges.
b) Dersom utstyret det gis støtte til avhendes innen 3 år, eller det oppstår forhold som er i
strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet skal innløses
helt eller delvis. Krav om innløsning kan ikke framstilles senere enn fem år etter
utbetaling.
c) Tilsagnet er gyldig et år fram i tid fra dato vedtak er fattet.

Saksopplysninger
Odd-Bjørnar Jensen søker om tilskudd til utvidelse av driftsbygning som følge av økning i
dyretallet med 30 dyr. Denne utvidelsen vil bestå av et tilbygg på 100m2 i tilknytning til
eksisterende driftsbygning. Søknaden har ikke vedlagt tegning, men har et kostnadsoverslag på
til sammen kr 265.000. I dette kostnadsoverslaget inngår også kjøp av henger. Han søker om
maksimalt med tilskudd ihht vedtekter.
Viser for øvrig til vedlagt søknad.
Vurdering
Økningen med 30 dyr utgjør om lag 0,2 årsverk, og ihht punkt F) III. i vedtektene vil søknaden
slik den foreligger være berettiget inntil 80.000 kr i tilskudd.

Økning i antallet dyr medfører utvidelse av driftsbygningen. Det anbefales at det gis støtte til
denne utvidelsen. Imidlertid vurderes kjøp av henger ikke som direkte overførbart til utvidelse
av driftsbygning og anbefales dermed ikke innvilget.

Odd-Bjørnar Jensen
Kitdalen
9046 Oteren

Kitdalen: 29.05.13

Storfjord kommune
Næringsavdelingen

Søknadom tilskudd til utvidelseav drifta
Vi driver med ca ett årsverk med sau i Kitdalen. I forbindelse
vårt beiteområde

med relativt store tap av sau og lam i

siden 2009 ser vi oss nødt til å iverksette tiltak for å holde drifta oppe på et

forsvarlig økonomisk nivå.
Tiltaket vi har bestemt oss for er å øke dyretallet

med 30 dyr. Til det må vi utvidet driftsbygningen.

Utvidelsen vil bestå av et 100m2 tilbygg på eksisterende driftsbygning
Tiltaket forutsetter

også kjøp av henger.

Jeg søker herved om maks tilskudd ihht vedtekter for næringsfondet.

Kostnadsoverslag:
-Driftsbygning:

Materiell

kr. 100000

-Arbeid

kr. 60000

-Grunnarbeid/egeninnsats

kr. 15000

-Elektrisk og VVS

kr. 20000

-Henger

kr. 70000

Til sammen

kr. 265000

Finansieringsplan:
-Maks tilskudd på 30% og resten i lån.

Odd-Bjø4

Jensen

med tallegulv.

