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SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM TILSKUDD TIL
UNDERSØKELSE OG UTVIKLING AV MILJØVENNLIG
GRUVEPROSJEKT I LEBESBY KOMMUNE METAMORPHIC AS

Behandling:
Forslag fra LAP:
« Som innstilling med endring i pkt 1, 3 og 4:
1: Lebesby formannskap innvilger Metamorphic AS inntil kr. 150.000 til videre undersøkelser.
3: Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at det er viktig å undersøke forekomstene av
bergarter som kan bidra til CO2-fangst. Kommunen har stor interesse av å få økt kunnskap
om lokale ressurser.
4: Det er i forbindelse med forprosjekt-fasen, som består av workshop med involverte parter
og videre utredning og prøvetaking av lokale forekomster, at kommunen kan bidra.»
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Som innstilling med tilleggsforslag.
*** Vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap innvilger Metamorphic AS inntil kr. 150.000 til videre
undersøkelser.
2. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsrettede
tiltak. Lebesby formannskap oppfordrer Metamorphic AS å søke bistand fra Orinor
slik at aktivitetene kan finansieres med flere eksterne kilder enn kommunen.
3. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at det er viktig å undersøke forekomstene av
bergarter som kan bidra til CO2-fangst. Kommunen har stor interesse av å få økt
kunnskap om lokale ressurser.
4. Det er i forbindelse med forprosjekt-fasen, som består av workshop med involverte
parter og videre utredning og prøvetaking av lokale forekomster, at kommunen kan
bidra.
5. Tilskuddet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet utgjør om lag 10% av
kostnadene og 50 % kan utbetales ved oppstart og resterende når det foreligger
regnskap. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2022. Som betingelse for tilskuddet
forutsetter kommunen å få tilgang til resultatene av undersøkelsene, uansett utfall og
videre planer.
6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen
tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.
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