
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/129   

Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

FRIBORG GÅRD 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 85.000 i tilskudd til innkjøp av steinplukker. 

Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at dette bidrar til økt aktivitet og produksjon 

innen landbruket, samt reduserer helse-, miljø- og produksjonsmessige utfordringer.  

2. Tilskuddet utgjør ca. 20 % av investeringene og utbetales over kap. 256080000 

næringsfond (disposisjonsfond). Tilskuddet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler til næringsformål. Det vil videre være mulig å søke om tilskudd til 

nydyrking som nå er kr. 5.000 pr dekar ifølge vedtektene for kommunens 

jordbruksfond.  

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

selger, legger ned virksomheten, eller flytter ut av kommunen innen 5 år etter 

utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. Sikkerhet 

for tilskudd er gjeldsbrev.  

4. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding 

innen 15.04.20201. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2021.  

5. 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, 

postmottak@lebesby.kommune.no . 
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Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt denne søknaden fra Friborg gård: 
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Vurdering: 

Det er ingen tvil om at dette er en god investering for Friborg gård. Det er mange bra 

argumenter for at dette både vil lette arbeidet, øke effektivitet, bidra til miljømessig og 

produksjonsmessig bedre forhold. En steinplukker vil være et godt verktøy for både å vedlike 

jordene som allerede er opparbeidet, samt lette arbeidet med eventuell nydyrking.  

 

Dersom Friborg ønsker å dyrke nytt areal, vil det være mulig å søke om tilskudd fra 

kommunens jordbruksfond. Her er tilskuddet nå satt til kr. 5.000 pr dekar nydyrket areal. 

Rådmannen vurderer derfor at det samlet sett kan være et bra bidrag dersom kommunen gir et 

tilskudd til investeringen på 20 %. Sammenlignet med andre søknader fra næringslivet, så 

ligger støtteprosenten mellom 5 % og 50 %. Dette avhenger selvsagt av størrelsen på 

prosjektene. Det ble innvilget noen tilskudd i 2020 til landbruksnæringa, og disse låg på ca. 

30 %. I dette tilfellet kan en litt lavere støttesats forklares med at det er mulig å søke videre 

tilskudd til selve nydyrkingen. Det er også begrenset med midler i næringsfondet, da vi i 

2021 ikke har fått noen signaler fra verken fylkeskommune eller staten om midler til 

kommunale næringsfond.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


