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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 23.01.2012 

Tid: 08:30 
 

 

 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Store 

Jarle Andreassen 

Tor Gunnar Henriksen 

Hanne Iversen 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

A 

FRP 

H 

A 

 

 

 

  

   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Oddvar betten Nestleder SV 

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Magnhild Mathisen Oddvar Betten A 

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stian Lindgård 

Britt-Inger Olsen 

Odd-Arne Dikkanen 

Jarl Even Roska 

Jan Inge Johansen 

Rådmann 

Møtesekretær 

Samfunnsutvikler 

Ingeniør 

Ingeniør 
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Saksnr Innhold 

PS 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 2/12 Referater 

RS 1/12 Anmodning om utbedring av lokaler 

RS 2/12 Søknad om fritak av kommunale avgifter gnr.7,bnr.26 

RS 3/12 Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr.7,bnr.26 

RS 4/12 Orientering om forskuddsvis innbetaling av eiertilskudd IKA Finnmark IKS 2012 og 

tjenstetilbud 

RS 5/12 Orientering om representanskapsmøter 2012 IKA Finnmarks 

RS 6/12 Herunder vurdering av potensielle friluftseiendommer 

RS 7/12 Tilbakemelding om interesse for kjøp av fast eiendom - Nyborgmoen/ tilbakemelding 

om potensiell friluftseiendom 

RS 8/12 Nytt referat fra eiermøte i TVMS 11.11.11 

RS 9/12 Uttalelse fra Tana kommunestyre 

RS 10/12 Samordning av planstrategi 

RS 11/12 Søknad om fritak av kommunale avgifter - gnr. 12, bnr. 105, Hans Mikkelsen`s arv. 

PS 3/12 Samhandlingsreformen 

PS 4/12 Forhåndsavklaring - Privat reguleringsforslag for camping- og småbåthavn i 

Grasbakken 

PS 5/12 Behandling av søknad om oppføring av hytte på gnr. 10, bnr. 20 i Vesterelv 

PS 6/12 Justering av skuterløype nr. 9  - Leiononløypa -  Nesseby kommune 

PS 7/12 ifu - Søknad om tilskudd til kurs i økonomiforståelse for styremedlemmer i AS 

PS 8/12 Varanger Næringssenter - Søknad om bidrag til prosjketet "Varnjargga - 

Varenkinniemi - Varangerhalvøya" (VVV-prosjektet) for 2011 

PS 9/12 Arctic Eiendom AS -  Søknad om tilskudd til fremføring av vann og strøm på 

flytebrygge, samt oppsett av lyspunkt 

PS 10/12 Vàrjjat Ferie- og Fritid - Søknad om tilskudd til opparbeiding av tømmeanlegg for 

bobiler, skilting samt ny hjemmeside/profilering 

PS 11/12 Søknad om støtte til messedeltakelse MATKA 2012 

PS 12/12 Tor Ivar Hauge - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt 

PS 13/12 Willy Juhl Myhre - Søknad om støtte til kjøp av sjark 

PS 14/12 Jo Dikkanen - Søknad om tilskudd til kjøp av båt 

PS 15/12 Ørjan Trane - Søknad om støtte til kjøp av fiskebåt 

PS 16/12 Nesseby Maskin - Søknad om støtte til kjøp av Beltegraver og henger 

PS 17/12 Annbjørg Mudenia - Søknad om tilskudd til kjøp av gravemaskin 
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PS 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent med en bermerkning: 

 

Vedleggene til sakene må følge med møteinnkallinga. 

 

 

 

 

 

PS 2/12 Referater 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

 Referatene tatt til etterretning. 
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RS 1/12 Anmodning om utbedring av lokaler 

RS 2/12 Søknad om fritak av kommunale avgifter gnr.7,bnr.26 

RS 3/12 Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr.7,bnr.26 

RS 4/12 Orientering om forskuddsvis innbetaling av eiertilskudd IKA Finnmark IKS 2012 og tjenstetilbud 

RS 5/12 Orientering om representanskapsmøter 2012 IKA Finnmarks 

RS 6/12 Herunder vurdering av potensielle friluftseiendommer 

RS 7/12 Tilbakemelding om interesse for kjøp av fast eiendom - Nyborgmoen/ tilbakemelding om potensiell 

friluftseiendom 

RS 8/12 Nytt referat fra eiermøte i TVMS 11.11.11 

RS 9/12 Uttalelse fra Tana kommunestyre 

RS 10/12 Samordning av planstrategi 

RS 11/12 Søknad om fritak av kommunale avgifter - gnr. 12, bnr. 105, Hans Mikkelsen`s arv. 

 

 

 

 

PS 3/12 Samhandlingsreformen 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Kommunestyret godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og Helse Finnmark HF (HF) som 

består av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale1, 3, 5 og 11. 

 

Ordfører og rådmann har fullmakt til å forvalte avtalene slik det er omtalt i saksframlegget. 

 

Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom 

partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende foreslås: 

 

     

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de tilhørende delavtalene 

benevnt som Tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11. 

2. Kommunestyret delegerer til rådmann å endre, revidere og videreutvikle samarbeidsavtalene som nevnt i 

vedtakets pkt 1. 

3. Det åpnes for videredelegasjon av rådmannens myndighet etter pkt 2. 
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PS 4/12 Forhåndsavklaring - Privat reguleringsforslag for camping- og småbåthavn i 

Grasbakken 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 fremmes privat reguleringsforslag Grasbakken 

camping og småbåthavn. Forslagstiller sender forslaget på høring og legger forslaget ut til 

offentlig ettersyn. Etter at forslaget har vært på høring tas forslaget til behandling av kommunen 

etter reglene i pbl. §§ 12-9 og 12-10 samt naturmangfoldloven. Kommunen kan samtidig 

fremme alternative forslag til regulering av arealet.  

 

I henhold til pbl. §§ 4-1, 4-2 og 4-3 skal endelig planforslag inneholde planbeskrivelse med 

plankart, planprogram, konsekvensutredning og ROS analyse. 

  

Begrunnelse: 

I henhold til kommuneplanens strategidel ønsker kommunen å legge til rette for 

næringsutvikling. 

 

For alle reguleringsplaner med utbyggingsformål skal det være gjennomført en ROS analyse. 

Planprogram og konsekvensvurdering skal gjennomføres der reguleringsplan skiller seg 

vesentlig fra kommuneplanens arealdel. Da området i kommuneplanes arealdel ikke er avsatt til 

utbyggingsformål anser kommunen reguleringsplan med utbyggingsformål som en vesentlig 

endring.  
 

 

 

 

PS 5/12 Behandling av søknad om oppføring av hytte på gnr. 10, bnr. 20 i Vesterelv 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 og lovens kap. 19 avlås søknad. Avslaget gjøres med 

bakgrunn i lovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag og § 11-6 rettsvirkning av kommuneplanens 

arealdel.   
 

Begrunnelse: 

Det er vurdert at hovedtyngden av hensyn taler i mot tiltaket. Administrasjonen innstiller derfor på 

avslag. 

 

Tiltakshaver har grunngitt søknaden med at tiltaket ikke medfører noe negative miljømessige virkninger. 

Det er et vilkår at et tiltak ikke medfører uheldige miljømessige virkninger. Det ansees derfor at en slik 

grunngivning ikke kan ilegges noe særlig vekt når hensynene skal vurderes opp mot hverandre. Etter en 

http://lovdata.no/all/tl-20080627-071-002.html#1-8
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samlet vurdering skal hovedvekt av hensyn som taler for tiltak klart overgå de hensyn lovverket er ment 

å bevare.  

 

I denne saken har Fylkesmannen talt i mot tiltaket som følge av at det er et nasjonalt mål å bevare 

områder med fulldyrket jord for fremtidig landbruksvirksomhet. Andre hensyn som taler i mot tiltaket er 

at strandsoner langs sjø og vassdrag bør bevares og ikke bygges ned. Nasjonalt er det også et mål å 

bevare av miljøstatus i vassdrag i forhold til forurensninger og hindringer.   

 
 

 

 

PS 6/12 Justering av skuterløype nr. 9  - Leiononløypa -  Nesseby kommune 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark § 5 tredje ledd, vedtar Nesseby kommunestyre ny 

forskrift for løype nr. 9 Alasjávriløypa: 

Løype nr. 9, Alasjávriløypa: 
Fra løype nr. 7 ved Mággesuoidnijávri via Rávderoggi, Sabetluobbal, Bártnajávri og 

Leidnunjohka til Alašjávri. 

 

Tillatelsen gjelder i tiden 21. Februar – 4. Mai 
 

 

 

 

 

 

PS 7/12 ifu - Søknad om tilskudd til kurs i økonomiforståelse for styremedlemmer i AS 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Forslag fra Jarle Andreassen: 

 

1. Nesseby formannskap kan ikke støtte Ifu’s søknad om tilskudd til gjennomføring av kurs til 

styremedlemmer. 

2. Nesseby formannskap foreslår at det utarbeides et forslag hvor det fastsettes en kurspris pr. deltaker. 

3. Nesseby formannskap ber Ifu se på saken på nytt ut fra pkt. 1 og 2. 

 

 

Votering: 

 

Jarle Adreassens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Nesseby formannskap kan ikke støtte Ifu’s søknad om tilskudd til gjennomføring av kurs til 

styremedlemmer. 

2. Nesseby formannskap foreslår at det utarbeides et forslag hvor det fastsettes en kurspris pr. deltaker. 
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3. Nesseby formannskap ber Ifu se på saken på nytt ut fra pkt. 1 og 2. 

 

 

 

PS 8/12 Varanger Næringssenter - Søknad om bidrag til prosjketet "Varnjargga - 

Varenkinniemi - Varangerhalvøya" (VVV-prosjektet) for 2011 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonen endret innstillingen og tilføyde nytt pkt. 4: 

 

Støtte innvilges under forutsetning av at samtlige deltakende kommuner innvilger det samme støttebeløp som 

Nesseby kommune. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Formannskapet i Nesseby innvilger prosjektet kr. 62 500 i tillegg til de tidligere kr. 37 500,- - Totalt kr. 

100 000,- til prosjektet ”Naturarven som verdiskaper” 

 

2. Bevilgningen anses som en enkeltbevilgning, og kostnader til prosjektadministrasjon og 

prosjektforberedelser må for ettertiden innarbeides i kostnadsoverslagene for hvert enkelt tiltak. 

 

3. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet 

 

4. Støtte innvilges under forutsetning av at samtlige deltakende kommuner innvilger det samme støttebeløp 

som Nesseby kommune. 

 

 

 

 

 

PS 9/12 Arctic Eiendom AS -  Søknad om tilskudd til fremføring av vann og strøm på 

flytebrygge, samt oppsett av lyspunkt 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Nesseby formannskap innvilger Arctic eiendom AS et tilskudd på kr. 46 600,-, som 

utgjør 25% av godkjent kostnadsoverslag på  

kr. 186 487,- til fremføring av vann og strøm samt oppsett av lyspunkter i forbindelse 

med flytebrygge i Grasbakken 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Utbetaling av tilskuddet kan foretas i henhold til dokumenterte kostnader, enten ved 

fremlegg av revisorgodkjent regnskap og/eller kopi av kvitteringer. 

4. Skatteattest må foreligge før utbetaling kan foretas. 
 

 

 

 



Side 8 av 12 

PS 10/12 Vàrjjat Ferie- og Fritid - Søknad om tilskudd til opparbeiding av tømmeanlegg 

for bobiler, skilting samt ny hjemmeside/profilering 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Forslag fra Tor Gunnar Henriksen: 

 

Saken utsettes! 

 

Votering: 

 

Tor Gunnar Henriksens forslag falt med 1 mot 4 stemmer. 

 

Forslag fra Jarle Andreassen: 

 

Formannskapet er blitt kjent med at søker har trukket søknaden, men ut fra at saken er saksbehandlet har 

formannskapet valgt å behandle søknaden. 

 

Formannskapet støtter innstillingen fra administrasjonen at søknaden avslås. 

 

Votering: 

 

Jarle Andreassens forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Formannskapet er blitt kjent med at søker har trukket søknaden, men ut fra at saken er saksbehandlet har 

formannskapet valgt å behandle søknaden. 

 

Formannskapet støtter innstillingen fra administrasjonen at søknaden avslås. 

 

Søknaden avslås da tiltakene er støttet tidligere. 

Med bakgrunn i at kommunen allerede har støttet omsøkte investeringer, oppfordres søker til å benytte andre 

finansieringsparter ettersom finansieringsplanen viser at dette ikke er forsøkt. 

 

Før videre søknader om støtte kan fremmes, må følgende foreligge: 

1. Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer (dersom dette er registrert) samt fullstendig adresse.  

2. Beskrivelse av forretningskonsept – inkl. enkel forretningsplanskisse og modell for organisering/oversikt 

over samarbeidsparter  

3. Etterprøvbare/registrerbare målsettinger  

4. Prosjektplan – inkl framdriftsplan, milepæler og resultatbeskrivelser  

5. Aktivitetsbasert kostnadsplan for alle aktiviteter i prosjektet inklusive usikkerhetsmarginer  

6. Finansieringsplan  

7. Drøfting av hovedutfordringer og kritiske faktorer for å lykkes  

8. Vedlegg – attester for skatte og avgiftsrestanser  

9. Skjema for avkryssing/registrering av utfylling/vedlegg av alle nødvendige dokumenter/søknadsbilag.  

10. Bekreftelse på samlet mottatt støtte i 5 forutgående kalenderår (gjelder bedrifter/virksomheter).  

 

Dette i henhold til retningslinjene for nærings- og utviklingsfondene vedtatt av Nesseby kommunestyre 22.06.10 

 

 

  

 

 

PS 11/12 Søknad om støtte til messedeltakelse MATKA 2012 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 



Side 9 av 12 

 

Administrasjonen rettet opp feil i innstillingens pkt. 1, beløpet kr 23 267,- ble rettet til et samlet totalt tilskudd til  

 kr 15 511,-. 

 

Votering: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt med administrasjonens rettelse. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Nesseby formannskap innvilger Edgar Olsen og Oddgeir Sandvik et samlet totalt 

tilskudd på kr. 15 511,-,- til deltakelse på Matka 2012, som utgjør 30% av 

kostnadsoverslaget på  

kr. 52 000,- 

 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader 

 

4. Dersom bedriften legges ned, innen 5år etter utbetaling av tilskudd, kreves tilskuddet 

forholdsmessig tilbakebetalt 
 

 

 

PS 12/12 Tor Ivar Hauge - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Formannskapet innvilger Tor Ivar Hauge på inntil kr. 128 000,- til kjøp av båt. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av 

kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor. 

4. Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, 

investeringskostnadene dokumentert og fartøyet være forsikret. 

5. Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen innen 5 

år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig. 
 

 

 

 

PS 13/12 Willy Juhl Myhre - Søknad om støtte til kjøp av sjark 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Formannskapet innvilger Willy Juhl Myhre et tilskudd på inntil kr. 66 000,- til kjøp av 

båt. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av 

kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor. 

4. Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, 

investeringskostnadene dokumentert og fartøyet være forsikret. 

5. Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen innen 5 

år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig. 
 

 

 

 

PS 14/12 Jo Dikkanen - Søknad om tilskudd til kjøp av båt 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Formannskapet innvilger Jo Dikkanen et tilskudd på inntil kr. 97 000,- til kjøp av båt. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av 

kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor. 

4. Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, 

investeringskostnadene dokumentert og fartøyet være forsikret. 

5. Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen innen 5 

år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig. 
 

 

 

 

PS 15/12 Ørjan Trane - Søknad om støtte til kjøp av fiskebåt 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Formannskapet innvilger Ørjan M. Trane på inntil kr. 150 000,- til kjøp av båt. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av 

kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor. 

4. Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, 

investeringskostnadene dokumentert og fartøyet være forsikret. 
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5. Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen innen 5 

år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig. 
 

 

 

 

 

PS 16/12 Nesseby Maskin - Søknad om støtte til kjøp av Beltegraver og henger 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Forslag fra Jarle Andreassen: 

 

Nesseby formannskap oversender saken til behandling i kommunestyret i henhold til Alt. 1: 

 

Votering: 

 

Jarle Andreassens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Nesseby formannskap oversender saken til behandling i kommunestyret i henhold til Alt. 1: 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Nesseby kommunestyre innvilger Nesseby maskin et tilskudd på inntil kr. 58 000,-, som utgjør 14 % av 

godkjent kostnadsoverslag på kr. 404 000,- til kjøp av JPM maskintralle 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.4732.325.000 – ordinært næringsfond. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av kostnadene skal være 

godkjent av regnskapsfører/revisor. 

4. a) Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert,  

5. Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen innen 5 år skal tilskudd 

tilbakebetales forholdsmessig. 

 

 

 

PS 17/12 Annbjørg Mudenia - Søknad om tilskudd til kjøp av gravemaskin 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.01.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Formannskapet innvilger Annbjørg Mudenia et tilskudd på inntil kr. 50 000,- til kjøp av 

gravemaskin. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av 

kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor. 
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4. Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, 

investeringskostnadene dokumentert og gravemaskinen være forsikret. 

5. Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen innen 5 

år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig. 
 

 

 

 

 

 

 

Møtet hevet. 

 

Rett utskrift: 

Britt-Inger Olsen 

Møtesekr. 


