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Forslag fra administrasjon: 

Tilføying at tilleggs punkt  

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år (§3B i vedtektene for 

næringsfond). Tilskuddet avskrives med 20% pr. år. Dersom søker selger, flytter eller legger 

ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen. 

 

Som innstilling med tilføying. 

*** Enst. vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger Lyder fisk Dyfjord AS inntil kr. 100.000 i tilskudd til 

prosjektering/ planlegging av kaianlegget i Dyfjord. Kommunen har begrensede midler 

til næringsformål og har derfor ikke mulighet til å innvilge det omsøkte beløpet. 

Tilskuddet kan utgjøre 50 % av prosjekteringskostnadene.  

2. Formannskapet har i saksnr. PS 3/15 gjort vedtak om at midler fra kommunalt 

næringsfond skal benyttes til forprosjekter og andre «myke investeringer» og som 

hovedregel ikke til fysiske investeringer. Det har likevel vært innvilget tilskudd til 

flytekaier og andre service- og fellestiltak til fiskere, men da i hovedsak fra bundet 

konsesjonsavgiftsfond. Kommunen har nå ikke ledige midler i dette fondet til å gi 

tilskudd til kaianlegget i Dyfjord.  

3. Tilskuddet dekkes over kap.14704.1215.325 næringsfond og kan utbetales når det 

foreligger regnskap/faktura. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. 

EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby 

kommune. 
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5. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om 

skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2018, se vedlegg. Tilskuddet må benyttes innen 

30.9.2019.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  
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