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Sakstittel:  SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING AV  

DRIVSTOFFANLEGG I  IFJORD. 

SØKER: BUNKER OIL AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune avslår søknad fra Bunker oil a/s om investeringsstøtte i forbindelse med 

oppgradering av drivstoffstasjonen i Ifjord. 

Begrunnelse: 

Kommunen har begrensede midler avsatt på næringsfondet, samt at det tidligere er besluttet 

at man som hovedregel   ikke skal gi tilskudd til fysiske investeringer. 

 

 

 

Saksutredning: 
Bunker Oil a/s søker om investeringsstøtte i forbindelse med oppgradering av 

drivstoffstasjonen i Ifjord. 

Søknaden ble opprinnelig fremmet i Januar 2018, men pga uklarheter knyttet til 

hjemmelsforholdene på anlegget, (overføring av eiendom fra gammel til ny eier),  ble det gitt 

tilbakemelding til søkeren at denne søknaden ikke ville bli tatt opp til behandling før dette 

forholdet var klarert. 

Eiendommen er nå overdratt til ny eier, (Oktober 2018). 

 

Søkeren har ikke definert et søknadsbeløp, men de «nødvendige investeringene» som 

måtte gjennomføres for å få stasjonen i gang igjen er kostnadsberegnet til kr 535.000.- 

Herunder reparasjon av drivstofftank, nye påfyllingsrør samt el-installasjoner. 

 

I tillegg er det beregnet å bruke 323.000.- på andre investeringer som prismast, nye pumper 

m.m 

De planlagte tiltakene er nå fullført, (Oktober 2018), og stasjonen fremstår som ny og 

funksjonell. 

 

I 2013 ble det gjennomført en renovering av stasjonen i Ifjord, bl. a med et tilskudd på kr 

58.000.- fra Lebesby kommune. Tilskuddet ble bl.a benyttet til innkjøp av ny 

betalingsterminal. Denne er fortsatt i bruk og inngår ikke i de nye investeringene som er 

gjennomført. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 



 

Vurdering: 

Drivstoffstasjonen i Ifjord har stor betydning for befolkningen i Laksefjorden, da nærmeste 

utsalg ligger fra 12-15 mil unna. 

Stasjonen vil også ha stor betydning for videre drift av Ifjord camping. 

Søkeren har tidligere gitt uttrykk for at omsetningen ved stasjonen er marginal sett i forhold 

til å foreta en større oppgradering av anlegget. 

De tiltakene som er gjennomført var nødvendig å få gjort tidlig i sommer, da det omfattet 

reparasjon av skader  på rørsystemet og en drivstofftank . 

 

Kommunens næringsfond har begrensede midler til disposisjon og det innstilles derfor på å 

avslå søknaden. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


