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Behandling: 

 

Forslag fra FS: 

 

1. Lebesby kommune innvilger søkeren Viggo Myhre et tilskudd stort kr 104.000.- i 

forbindelse med kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruket. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom 

søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 år 

etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

5. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før tilskudd 

kan utbetales. 

6. Anmodning om utbetaling med dokumentasjon sendes Lebesby kommune. 

 

Begrunnelse:  Jordbruksfondet har begrensede midler avsatt. Det er innenfor rammen ikke 

mulig å tildele mer enn det som ligger i innstillingen. 

 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 
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