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REVIDERING AV PRIMÆRNÆRINGSFONDETS VEDTEKTER, RETNINGSLINJER OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLER  
 
 
Vedlagte dokumenter: 
Vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler for primærnæringsfondet 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
I tråd med kommunedelplan landbruk, igangsetter rådmannen arbeidet med å revidere 
vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-Varanger kommunes 
primærnæringsfond 
 
Faktiske opplysninger: 
Kommunedelplan landbruk, som ble vedtatt i 2015, legger opp til en gjennomgang av 
primærnæringsfondets vedtekter, forskrifter og saksbehandlingsregler (tiltak 1.4): 
 

Revidere primærnæringsfondets vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler i 
samsvar med landbruksplanens føringer og dagens økonomiske nivå, blant anna 
med hensyn til satser 

 
Det er kommunestyret som vedtar vedtektene, som så skal godkjennes av staten ved 
Fylkesmannen. Dagens fondsvedtekter, utfyllende retningslinjer og saksbehandlingsrutiner, 
ble i all hovedsak vedtatt i 2001. 
 
I 2007 vedtok kommunestyret, og Fylkesmannen godkjente, noen små endringer i 
retningslinjene med hensyn til noen satser (arkivsak 06/1156). Kommunestyret vedtok også 
noen mindre endring av vedtektene som konsekvens av ny politisk organisering i 2017 
(arkivsak 17/256). Her hadde Fylkesmannen ingen innvendinger til de vedtatte endringene, 
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men kunne ikke godkjenne vedtektene da de mangler opplysninger om at bruken av fondet 
må være i henhold til Norges internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet. 
 
Sør-Varanger primærnæringsfond er et «kraftfond» med inntekter i form av konsesjons-
avgifter for kraftutbyggingene i Pasvikelva, jfr fondsvedtektenes § 2. Induksjonsregulerings-
loven og vassdragsloven krever at kommuner med kraftfond over en viss størrelse skal ha 
vedtekter, og kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-1/11 redegjør for 
standardvedtektene, som angir de ytre rammene for fondet.  
 
Rammebetingelse for Primærnæringsfondet er relativt forutsigbare, og tilførselen av 
kraftavgifter til fondet er tilnærmet lik fra år til år. For 2016 var tilførselen rundt kroner 
600 000,-. Fra og med 2012 har kommunen også hatt RUP-midler som delvis også kan 
benyttes til samme formål, og det har gjort at flere primærnæringssaker har kunnet få støtte. 
I og med at Sør-Varanger kommune i 2016 fikk en statlig omstillingsbevilgning for perioden 
2016-2022, får ikke kommunen lenger ordinære, fylkesvise RUP-midler.  
 
 
Rådmannens vurdering: 
Gjeldende vedtekter, retningslinjer og regler ble i all hovedsak utarbeidet så langt tilbake som 
i 2001. Landbrukspolitikken er i endring. Det har skjedd en kraftig strukturrasjonalisering i 
jordbruket siden forrige revisjon. I skogbruket har det de siste åra dukket opp flere nye 
nisjeprodusenter i Pasvik. Fiskerisiden preges for tiden av gode fangster og gode priser, og 
det har skjedd en betydelig rekruttering til kystflåten de siste årene. Landbruksplanens 
SWOT-analyse peker på primærnæringsfondet som en mulighet for reindriftsnæringa, og 
antall søknader fra reindrifta er i vekst. 
 
Mye endrer seg på 15 år, også i forhold til hvordan det øvrige virkemiddelapparatet innretter 
sine støtteordninger. Endringene har betydning for hvordan fondet oppleves, for eksempel er 
noen av beløpsgrensene i retningslinjene åpenbart tilpasset Innovasjon Norges satser da 
retningslinjene i sin tid ble vedtatt. 
 
Rådmannen vil derfor i det videre arbeidet legge opp til tett dialog med andre 
virkemiddelaktører, spesielt Innovasjon Norge, men også Finnmark fylkeskommune som 
forvalter regionalt utviklingsprogram (RUP) og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 
Finnmark som forvalter bygdeutviklings(BU)-midlene. Målet må være å sikre at eventuelle 
endringer bidrar til at de ulike støtteordningene i størst mulig grad utfyller hverandre og 
sammen bidrar til effektiv og størst mulig måloppnåelse. 
 
Rådmannen har allerede registret at målgruppa for fondet har signalisert satsene er for 
lave og at saksbehandlingstida noen ganger kan oppleves lang. Reindrifta opplever at deres 
mulighet for å få tilskudd er svært begrenset, og har signalisert at de ønsker å være 
representert i fondsstyret. Utover det har rådmannen så langt ikke registret mer konkrete 
endringsønsker. 
 
Rådmannen legger opp til å involvere målgruppas organisasjoner i arbeidet, som skal 
gjennomføres etter følgende milepælsplan: 
 1. juni Det er sendt oppstartsmelding til alle på høringslista med utfordring om 

å komme med innspill til ønskede endringer med frist 1. september 
1. september Det er gjennomført dialogmøter med Sør-Varanger bonde- og 

småbrukerlag, Neiden sau og geit, Fiskarlaget, reinbeitedistriktene og 
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deltagerne i «Tredriverprosjektet» for å sikre innspill og medvirkning 
15. september Det er gjennomført egne samtaler med Innovasjon Norge, Finnmark 

fylkeskommune, Sametinget og Fylkesmannen i Finnmark 
11. oktober Fondsstyret er orienterer om innkomne innspill, og har signalisert 

videre retning 
20. oktober Utkast til nye vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler er 

sendt næringsorganisasjonene på høring 
1. fondsstyremøte i 
2018 

Fondsstyret har behandlet forslag til nye vedtekter, retningslinjer og 
saksbehandlingsregler 

1. kommunestyre-
møte etter det 

Kommunestyret har vedtatt nye vedtekter, retningslinjer og 
saksbehandlingsregler vedtas av fondsstyret 

30. april 2018 Fylkesmannen har godkjent nye vedtekter 
 
Høringsliste: 
• Bugøynes fiskarlag 
• Finnmark fylkeskommune 
• Finnmarkseiendommen 
• Fylkesmannen i Finnmark 
• Innovasjon Norge Arktis 
• Kirkenes næringshage AS 
• Neiden sau og geit 
• Pasvik nærings- og utviklingsråd 
• Reinbeitedistriktene (4 stk) 
• Sametinget 
• Sjølaksefiskerlaget 
• Skogbrukssjefen i Finnmark 
• Sør-Varanger bonde og småbrukerlag 
• Sør-Varanger utvikling AS 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 
ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 
for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 
 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
Næringsutvikling: 
En revisjon kan bidra til at tilskuddsordningene blir mer treffsikker med hensyn til 
primærnæringenes behov for på investerings- og utviklingsmidler. 
 
Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
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Kompetansebygging: 
 
Økonomi: 
Fondstilskuddene finansieres av konsesjonsavgifter, mens fondet administreres av plan- og 
utviklingsavdelingen. 
 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 
Alternative løsninger: 
 
Alternativ til innstilling: 
 
 
Forslag til innstilling: 
Legges frem til orientering uten vedtak                                                                                                   
 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
rådmann 

 
 
 

       - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VEDTEKTER 
FOR 

SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND 
 

Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 27.03.01 
Godkjent av Fylkesmannen i Finnmark 28.05.01 

 
§ 1 FORMÅL 
 

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke 
verdiskapningen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til 
bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressursser, samt medvirke til 
videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt 
blant kvinner og ungdom. Fondet skal også bidra til å opprettholde bosettings-
grunnlaget i distriktene. 

 
§ 2 KAPITAL OG AVKASTNING 
 

Primærnæringsfondets urørlige grunnkapital er NOK 1.200.000,-, overført fondet ved 
vedtak i Sør-Varanger kommunestyre av 22.08.2000, sak 0105/00.  

 
Avkastning er: 
a) 1/3 av årlige konsesjonsavgifter innbetalt av Sameiet Skogfoss Kraftverk/ 

Pasvik Kraft DA i henhold til pkt. 12 i kontraktsvilkårene for utbygging av 
statens vannfallsrettigheter i Pasvikelva, gitt ved kgl. res. av 12.12. 1958. 

b) 1/3 av årlige konsesjonsavgifter innbetalt av Sameiet Skogfoss Kraftverk/ 
Pasvik Kraft DA i henhold til pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for utbygging av 
Melkefoss, gitt ved kgl. res. av 25.06.1976.  

c) 1/3 av årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt for tillatelse til erverv av 
bruksrett og regulering av vannfall i Kobbholm-/Tårnelv-vassdraget. 

d) Renter og annen avkastning av fondskapitalen. 
 

 
§ 3 VIRKEOMRÅDE 
 

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond kan av avkastningen støtte tiltak innen 
fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer og 
kombinasjoner av primærnæringer. 
 
Fondet kan også gi støtte til videreforedling av råstoff fra primærnæringene, gårds-
utsalg og lignende, når virksomheten er organisert som tilleggsnæring hos råvare-
produsenten eller gjennom lokalt produsentsamvirke. Lokale yrkesfaglige medlems-
organisasjoner kan gis tilskudd til etablering av bransjetilknyttet service-anlegg, 
forsøks- og opplæringstiltak. 

 
 
 
 
 



§ 4 STØTTEFORMER 
 

Fra fondets avkastning gis støtte i form av tilskudd. Kommunestyret vedtar den 
prosentvise fordeling mellom land- og sjøbaserte næringer og særbestemmelser for 
den enkelt næring. 
Primærnæringsfondet kan ikke gi lån eller stille garantier. Fondet kan bare i særlige 
tilfeller brukes til delfinansiering av forprosjekt. 
 

§ 5 STØTTEVILKÅR 
 

Det kan bare gis støtte til prosjekter og virksomheter som har betydning for syssel-
settingen i Sør-Varanger kommune. Det gis ikke støtte til næringsvirksomhet som 
faller inn under virkeområdet for kommunens næringsfond. 

 
Støtte fra fondet kan ikke overstige 50% av prosjektets totale kapitalbehov. Fondet kan 
bare nyttes til samfinansiering med andre offentlige tilskudd når samlet offentlig støtte 
ikke overstiger 80% av kostnadsoverslaget, eksklusiv MVA. Kommunestyret kan 
vedta graderte støttesatser og fastsette maksimalt tilskuddsgrunnlag eller tilskudds-
beløp. 
 
Ved nyetableringer, som ikke er i kombinasjon med annen primærnæring, skal støtte 
fortrinnsvis forbeholdes prosjekter som realisert utløser minst 0,5 årsverk. 

 
§ 6 AVGRENSNING I VIRKEOMRÅDE 
 

Fondet kan ikke gi støtte til sanering av gjeld eller tilskudd til løpende drift. 
 

Det gis ikke tilskudd til industriproduksjon eller regionalt produsentsamvirke, basert 
på oppkjøp av råstoff fra primærnæringene. Det kan heller ikke gis tilskudd til 
opplevelsessentra, reiselivs- eller annen servicebedrift lokalisert på eller i tilknytning 
til driftsenheter, besøksgårder, rorbuer og skogskoier for utleie, campingplasser og 
lignende. 

 
Det gis ikke tilskudd til reparasjon og utskifting av produksjonsutstyr, eller kjøp av 
brukt utstyr som tidligere er finansiert med støtte fra fondet. 

 
Det gis ikke tilskudd til investeringer i etablert virksomhet som følge av ny 
lovgivning, forskrifter eller offentlige pålegg. Det gis heller ikke støtte til tiltak som 
har klare negative virkninger på naturmiljøet. 

 
Fondsstyret kan vedta maksimalgrenser for omfang og verdi av eget arbeid, frikjøp og 
interne kostnader i søknadsgrunnlaget for prosjekter. 

 
Det gis ikke støtte til dekning av offentlige avgifter og gebyrer. Inngående MVA 
inngår ikke i søknadsgrunnlaget, med mindre det godtgjøres at prosjektet ikke er 
refusjonsberettiget. 

 
Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes før prosjektet igangsettes. Det gis 
ikke støtte til allerede gjennomførte tiltak. 

 



§ 7 FORVALTNING 
 

Komite for miljø og næring, supplert med en representant for hver av de lokale 
avdelinger av Norges Fiskarlag og Norsk  Bonde- og Småbrukarlag fungerer som 
fondsstyre. Før søknad avgjøres skal det innhentes vurdering fra faglig 
veiledningstjeneste, kommunal eller annen offentlig faginstans. 
 
Fondsstyret kan vedta generelle krav om opplysningsplikt i søknadene, vilkår for 
utbetaling, og sette betingelser om at prosjekter som mottar støtte skal stille 
undersøkelsesresultat og vurderinger av generell interesse til disposisjon for 
kommunen. 
 
Fondsstyret kan delegere til kommunens administrasjonssjef avgjørelse om støtte i 
prosjekter med en totalramme inntil et av kommunestyret fastsatt beløp. 
Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne a konto-utbetalinger innenfor rammer 
vedtatt av fondsstyret. 

 
Fondsstyret kan beslutte at ubrukte midler i det enkelte budsjettår kan gjøres 
overførbare til samme primærnæringsområde i kommende år. Ubenyttede eller 
tilbaketrukne tilsagn og utbetalinger kan anvendes til nye bevilgninger i kalenderåret. 
 
Kommunestyret kan, etter innstilling fra fondsstyret, regulere den prosentvise 
fordeling, jfr § 4, første ledd, i løpet av kalenderåret dersom det oppstår åpenbare 
skjevheter mellom søknadsmasse/lønnsomme prosjekter og tilgjengelige midler. 
 
Kommunens administrasjonssjef fatter vedtak om fondskapitalens plassering i finans-
markedet. 

 
Enkeltvedtak kan påklages til den kommunale klagenemnd etter Forvaltningslovens 
bestemmelser. 

 
Fondsstyret fastsetter de årlige søknadsfrister. Det skal minimum være 4 søknads-
frister pr. kalenderår. 

 
§ 8 ÅRSMELDING 
 

Fondsstyret skal innen utgangen av første kvartal forelegge Sør-Varanger kommune-
styre melding om virksomheten i foregående år. Av meldingen skal det fremgå hvilke 
tilsagn og utbetalinger den enkelte primærnæring har fått. Gjenpart av meldingen 
sendes Fylkesmannen i Finnmark. 

 
§ 9 VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER 
 

Denne vedtekt avløser tidligere vedtekter for Sør-Varanger kommunes primær-
næringsfond, og kan bare endres av kommunestyret. Vedtektsendringer trer i kraft fra 
det tidspunkt de er godkjent av Fylkesmannen i Finnmark. 

 
Sør-Varanger kommunestyre og fondsstyret kan egengodkjenne utfyllende 
retningslinjer, jfr § 4, første ledd, § 5, andre ledd, § 6, femte ledd og § 7. 



Retningslinjene må ikke ta sikte på å motvirke effekter av avtaler mellom Staten og de 
enkelte næringers landsomfattende organisasjoner. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTFYLLENDE RETNINGSLINJER 
FOR  

SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND 
 

Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 27.03.01 
Endret i kommunestyret 21.06.2007 under sak 040/07 

      
       1. Med hjemmel i Vedtekter for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond § 4, første 

ledd, fastsetter kommunestyret den prosentvise fordeling av fondets årlige avkastning 
til 

40% til disposisjon for tilskudd til sjøbaserte næringer 
  60% til disposisjon for tilskudd til landbaserte næringer 
 

2.   Med hjemmel i vedtektenes § 4, første ledd, jfr § 5, andre ledd, fastsetter  kommune-
styret følgende særbestemmelser for den enkelte næring: 

 
Tilskudd til havfiske 

 
a) tilskudd til kjøp av fartøy 

 
Yrkesutøver eller etablerer som registreres i fiskermanntallet på blad B kan gis 
tilskudd til helårsdrevet fiskefartøy over 31 ft (9,46 m). Brukt fartøy skal som 
hovedregel ikke være eldre enn 10 år. Støtte kan likevel innvilges til kjøp av eldre 
fartøy dersom dette i løpet av de siste fem år har gjennomgått større ombygninger eller 
påkostninger på skrog og/eller fremdriftsmidler, slik at fartøyet totalt sett ikke fremstår 
eldre i driftsmessig sammenheng. For brukt fartøy kreves tilstandsrapport, ikke eldre 
enn ett år. 

 
Tilskudd til kjøp av fartøy under 31 ft kan bare gis til yrkesutøver eller etablerer som 
registreres i fiskermanntallet på blad A, og som har annen primærnæring enn fiske 
som hovederverv. For øvrig gjelder bestemmelser som for større fartøy. 

 
Innenfor maksimal offentlig støtte kan tilskudd gis med inntil 30% av fartøyets 
kjøpesum, medfølgende fangstutstyr ikke inkludert, begrenset oppad til NOK 
150.000,-. 

 
Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges, eller drift opphører, innen 5 år regnet 
fra det tidspunkt tilskuddet ble utbetalt, skal tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales. 
Det samme gjelder dersom eier etablerer base for fartøyet utenfor kommunen. 
Fondsstyret kan tinglyse disse vilkår som en heftelse i fartøyet. 

 
b) tilskudd til kjøp av redskap og utstyr 

 
Ved nyetablering kan det gis tilskudd til fiskeredskap, påbudt sikkerhetsutstyr og 
sertifisering. Det gis ikke støtte til etablerte fiskere til fornyelse av utstyr, med mindre 
nytt utstyr er en nødvendig forutsetning for omlegging til annen driftsform. 
Yrkesutøvere registrert i fiskermanntallet på blad B prioriteres. 

 
Innenfor maksimal offentlig støtte kan tilskudd gis med inntil 25% av kjøpesum og 
monteringskostnader, begrenset oppad til NOK 50.000,-. 



 
c) tilskudd til fornying og effektiviseringstiltak 

 
Til yrkesutøvere registrert i fiskermanntallet på blad B kan det gis tilskudd til 
betydelige påkostninger og ombygging av fartøy eller fastmontert utstyr, når dette 
medfører økt fangstkapasitet eller gir annen økonomisk effektiviseringsgevinst. 
 
Nedre grense for krav til egenkapital ved slik fornying av fartøy og utstyr settes til 
NOK 30.000,-. Av overskytende beløp kan innvilges støtte fra fondet med inntil 50%, 
avhengig av forventet effekt av tiltaket, begrenset oppad til NOK 50.000,-. 

 
d) tilskudd til kjøp av omsettelige kvoter 
 

Til fartøy under 15 meter kan det gis tilskudd til kjøp av kvote, så vel til erverv av 
fartøy med kvote som ved oppkjøp av ekstra kvote. Ved erverv av fartøy kan støtte 
etter denne bestemmelse komme i tillegg til eventuelt tilskudd til kjøp av fartøy. 

 
Tilskudd kan gis med inntil 50%, begrenset oppad til NOK 50.000,-. 

 
e) andre tiltak 
 

Andre tiltak som tar sikte på å bedre driftsøkonomi eller sikre sysselsetting og 
rekruttering i fiskeflåten kan støttes med inntil 50% av prosjektets totale kapitalbehov, 
avhengig av forventet effekt av tiltaket, begrenset oppad til NOK 50.000,-.     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tilskudd til havbruk 
 
Det kan gis tilskudd til undersøkelse av potensielle lokaliteter for skjelldyrking, 
oppdretts- og mellomlagringsanlegg for matfisk og andre marine arter. Det kan også 
gis støtte til opplæring i drift av slike anlegg. I pilotprosjekter kan det gis støtte til 
innkjøp av stasjonært utstyr. 
 
Etablerere med havbruk som hovederverv kan gis støtte til første gangs innkjøp av 
smolt/settefisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tilskudd til jordbruk og husdyrhold 

 
a) etableringstilskudd 
 

Etableringstilskudd kan gis for å stimulere til generasjonsskifte på bestående bruk, 
eller som incitament for å få gjenopptatt drift på nedlagte bruk. Bare bruk som har 
skiftet eier de siste 3 år kan tilstås etableringstilskudd. Fondsstyret kan likevel beslutte 
at rett-tidig innkommet søknad skal behandles etter mer enn 3 år, dersom fondet i det 
aktuelle tidsrom ikke har hatt tilstrekkelig avkastning til å kunne bevilge tilskudd. 
 
Tilskuddet skal anvendes til nødvendige investeringer for å bringe produksjonsappa-
ratet i en stand som tilfredsstiller dagens krav fra myndigheter og omsetningsorganisa-
sjoner. 

 
Søknaden skal inneholde driftsplan og fremdriftsplan for gjennomføring av omsøkte 
tiltak og investeringer over 3 år. Innvilget tilskudd utbetales i takt med fremdriften, 
som hovedregel likevel ikke med mer enn 50% første år og 25% andre år. Tilskudd 
kan holdes tilbake, avkortes eller bortfalle dersom progresjon i arbeidet ikke følger 
oppsatt plan, eller at forutsatt driftsplan ikke følges. Første utbetaling kan ikke finne 
sted før drift i henhold til driftsplan er kommet i gang. 

 
Etableringstilskuddets størrelse gjøres avhengig av antall årsverk på bruket ifølge 
driftsplan. For bruk med mindre enn 0,5 årsverk gis ikke tilskudd. Større bruk kan gis 
tilskudd etter følgende tabell: 

   0,5 – 0,8 årsverk     inntil 1/2 av maksimalt tilskudd 
   0,8 – 1,0 årsverk      inntil 2/3 av maksimalt tilskudd 
   over 1,0 årsverk inntil 1/1 av maksimalt tilskudd 
 

Bruk som i løpet av de siste 10 år har mottatt etableringstilskudd kan maksimalt oppnå 
tilskudd lik det beløp som fremkommer av ovenstående tabell, fratrukket det eta-
bleringstilskudd som tidligere er utbetalt til bruket. 
 
Maksimalt tilskudd utgjør NOK 250.000,-. Tilskudd kan likevel ikke overstige 50% av 
investeringer i forbindelse med etablering/overtagelse  i henhold til driftsplan. Ved 
ellers likestilte søknader, skal kvinnelige søkere prioriteres. 
 
Dersom bruk som har mottatt etableringstilskudd selges, eller drift opphører, innen 5 
år regnet fra det tidspunkt siste delutbetaling ble foretatt, skal tilskuddet helt eller 
delvis tilbakebetales. Fondsstyret kan tinglyse dette vilkår som en heftelse på eien-
dommen. 

 
b) tilskudd til nydyrking 
 

Nydyrkningstilskudd kan gis til bruk der all dyrket jord er fullt utnyttet, og hvor dyrket 
areal er for lite i forhold til brukets besetning og/eller annen næringsmiddel-
produksjon. Det kan også gis tilskudd til overflatedyrking av beite for storfe. Før støtte 
kan innvilges skal det dokumenteres at behovet for tilleggsareal ikke kan dekkes ved å 
leie jord i nærheten av bruket. 

 



Innenfor maksimal offentlig støtte kan  tilskudd gis med inntil 25% av kostnads-
overslaget til nydyrking på enkelt- og fellesbruk. Til fellesbeite for storfe kan 
tilskuddet utgjøre inntil 50%, begrenset til et samlet oppdyrket areal på 5 da pr. 
kuenhet som er tilsluttet beitelaget. 

 
c) tilskudd til gårds- og jordbruksveier 
 

Det kan gis tilskudd til opparbeidelse av nye gårds- og jordbruksveier. Søknaden skal 
vedlegges erklæring om at bruket påtar seg fullt ansvar for fremtidig vedlikehold. 

 
Innenfor samlet offentlig støtte kan det gis tilskudd med inntil 50% av kostnads-
overslaget. 

 
d) tilskudd til grøfting, profilering, senkningsarbeider og senkningsarbeid under 

vei. 
 
På tidligere dyrket areal med stort grøftebehov kan det gis tilskudd til grøfting og pro-
filering med inntil 25% av kostnadsoverslaget. Tilskudd til grøfting kan bare gis når 
det er gått minst 20 år siden forrige gang offentlig støtte til grøfting ble utbetalt. Ved 
første gangs omgrøfting av myr må det ha gått minst 10 år. Det ytes ikke støtte til 
gjenlegging av bekker. 
 
Ved ny drift på nedlagt bruk som selvstendig enhet, kan det, i de fem første år etter 
overtakelsen, gis tilskudd med inntil 40% av kostnadsoverslaget.   
 

e) tilskudd til kjøp av livdyr 
 

Ved kjøp eller overtakelse av gårdsbruk som ikke har besetning fra før, kan ny bruker 
gis tilskudd til kjøp av livdyr. Støtte etter denne bestemmelse kan komme i tillegg til 
eventuelt etableringstilskudd. 

 
Tilskudd kan gis med inntil 50%, begrenset oppad til NOK 30.000,-. Støtte gis ikke 
ved overdragelse innen familien, der overdrager har solgt besetningen i løpet av de 
siste 24 måneder før overdragelsen finner sted. 

 
f) tilskudd til kjøp av omsettelige kvoter 
 

Det kan gis tilskudd til kjøp av kvoter, så vel ved erverv av bruk med kvote som ved 
oppkjøp av ekstra kvote. Ved erverv av bruk kan støtte etter denne bestemmelse 
komme i tillegg til eventuelt etableringstilskudd og/eller kjøp av livdyr. 

 
Tilskudd til kjøp av melkekvote for bruk med melkekvote under 130 000 liter                        
støttes med inntil 50% tilskudd- For kvotekjøp utover en samlet melkekvote for bruket 
over 130 000 liter gis støtte med inntil 30%. 

           Samlet støttebeløp begrenses oppad til kr 50.000,-.  
 
 
 
 
 

 



g) andre tiltak 
 

Andre tiltak som tar sikte på å bedre driftsøkonomi eller sikre sysselsetting  og 
rekruttering i landbruket kan støttes med inntil 50% av prosjektets totale kapitalbehov, 
avhengig av forventet effekt av tiltaket, begrenset oppad til NOK 50.000,-. 
 
 

Tilskudd til skogbruk og skogskjøtsel 
 

Til private skogeiere, og personer med leiekontrakt om driftsareal eller kjøpsavtale av 
minst 5 års varighet med Statskog om virke på rot, kan det gis støtte til investering i 
utstyr for tynning, felling og fremkjøring av virke. Tilskudd til motoriserte trekkmidler 
kan likevel bare gis til etablerere med skogbruk som hovederverv. Tilskudd kan helt 
eller delvis kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsmottaker i løpet av 3 år ikke har 
avvirket forutsatt årlig gjennomsnittlig volum. 
 
Det kan gis tilskudd til investeringer i videreforedling av egetprodusert virke, som 
gårds- eller grendesag og lignende. Det kan også gis støtte til skogskulturarbeider.  
 
Private grunneiere kan gis støtte til anlegg av skogsbilveg. Primærnæringsfondet kan 
ikke gi direkte støtte til offentlige skogeiere. 

 
Tilskudd til hagebruk 

 
Det kan gis støtte til investering i veksthus når planteproduksjon for salg inngår i 
kombinasjon med annen primærnæring. Det gis ikke støtte fra primærnæringsfondet til 
handelsgartnerier og planteskoler. 

 
 
 
 

Tilskudd til reindrift 
 

Det kan gis støtte til opplæringstiltak og investeringer i fellesanlegg. Tilskudd gis etter 
samråd med reindriftsadministrasjonen. 

 
Tilskudd til utmarksnæringer 

 
a) etableringstilskudd for innlandsfiske 
 

Det kan gis tilskudd til etablering av personlig bedrift eller samvirke som vil utnytte 
ferskvannsfisk til matproduksjon, når driftsplan forutsetter minimum årlig omsetning 
av 2000 kg råstoff for salg/videreforedling i personlig bedrift eller 5000 kg i 
samvirkeforetak. Avtale med godkjent oppkjøper eller produksjonsvirksomhet om 
kjøp av årlig minimumskvantum skal vedlegges søknaden. Avtaleperioden skal minst 
være 3 år, og avtaker skal forplikte seg til å levere kopi av kjøpesedler til Sør-
Varanger kommune. 

 
Det kan gis tilskudd til investering i båt, motor og redskap. Redskap må utgjøre minst 
25% av totalt kostnadsoverslag. Samvirkebedrift kan også gis tilskudd til kjøle-/fryse-



kapasitet og videreforedling i mottak. Tilskudd kan helt eller delvis kreves tilbake-
betalt dersom tilskuddsmottaker i løpet av 3 år ikke har levert forutsatt årlige 
gjennomsnittlig fangst.  
 
Tilskudd til enkeltetablerere gis med maksimalt 25% av kostnadsoverslaget, begrenset 
oppad til NOK 25.000,-. Ved etablering av fiskersamvirke kan tilskudd gis med inntil 
samme beløp pr. tilmeldt aktiv fisker. 
 

b) andre tiltak 
 

Andre tiltak som tar sikte på å etablere produksjon basert på lokalt råstoff fra utmark 
kan støttes med inntil 50% av prosjektets totale kapitalbehov, avhengig av forventet 
effekt av tiltaket. Det gis ikke støtte fra primærnæringsfondet til mineralutvinning og 
masseuttak. 

 
3. Med hjemmel i vedtektenes § 7, tredje ledd, gis fondsstyret anledning til å delegere til 

kommunens administrasjonssjef avgjørelse om støtte til prosjekter som har et samlet 
kapitalbehov ekskl. MVA på inntil NOK 50.000,-. Avgjørelsesmyndigheten kan 
videredelegeres. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 
FOR 

SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND 
Vedtatt av fondsstyret 28.03.01 

 
1. Med hjemmel i Vedtekter for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond, § 6, femte 

ledd, vedtar fondsstyret følgende begrensninger i beregningsgrunnlaget for søkers 
egeninnsats i prosjekter: 

 
• Beregnet timelønn skal ikke overskride NOK 120,-. 
• Egentransport og diett skal ikke overskride 60 % av kommunale satser. 
• Samlet beregnet verdi av eget arbeid, bruk av eget utstyr, frikjøp eller 

interne driftskostnader, skal ikke overstige 25 % av totalkostnadene. 
 
2. Med hjemmel i vedtektenes § 7, andre ledd, vedtar fondsstyret at søknader til fondet 

minimum skal inneholde: 
 

• Presentasjon av prosjekteier, herunder yrkesutdanning og –erfaring 
• Bakgrunn for, og beskrivelse av, prosjektet som søkes finansiert 
• Prosjektets forventede driftsøkonomiske virkning og sysselsettingseffekt 
• Spesifisert kostnadsoverslag, basert på innhentede pristilbud/anbud, og 

finansieringsplan, herunder hvilke andre finansieringsinstitusjoner som er 
søkt og eventuelle vedtak i disse. 

• For kjøp av fiskefartøy:  Uttalelse fra fiskerirettleder 
• For etableringstilskudd i jordbruket:  Fremdriftsplan og driftsplan for de 

neste 4 år 
• Samtykke til at det kan innhentes ytterligere opplysninger om søker og 

prosjekt som måtte ha betydning for fondsstyrets behandling. 
 

Som generelt vilkår for utbetaling av støtte fra fondet fastsettes: 
 

• Prosjektet sluttføres innen 12 måneder fra tilsagnsdato, dersom ikke annet 
følger av gjeldende retningslinjer eller er fastsatt i vedtaket om tilskudd 

• Prosjekteier aksepterer at navn, tiltaket det er gitt støtte til og tilsagnsbeløp 
offentliggjøres 

• Prosjektrapport fremlegges, som viser at tiltaket er gjennomført og full-
finansiert i henhold til søknad. 

• Det fremlegges attestert/revidert regnskap for prosjektet, dersom det ikke er 
forhåndsavtalt med administrasjonen at totalkostnadene kan dokumenteres 
med originalbilag. 

 
3. Med hjemmel i vedtektenes § 7, tredje ledd, og kommunestyrets vedtak av 27.03.01 

delegerer fondsstyret til kommunens administrasjonssjef å avgjøre søknader som har 
en øvre kostnadsramme på NOK 50.000,-. 

 



Dersom a konto-utbetaling godkjennes til andre formål enn etableringstilskudd i jord-
bruket, jfr kommunestyrets særbestemmelser for slikt tilskudd, skal minst 1/3 av 
tilsagnsbeløpet holdes tilbake inntil attestert/revidert regnskap foreligger. 

 
4. Med hjemmel i vedtektenes § 7, siste ledd, vedtar fondsstyret følgende søknadsfrister: 
 

1 mars, 1.mai, 1.september og 1.november 
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Kort sammendrag: 
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen søker om midler til skogrydding langs 
riksvegnettet 2017. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen søker om midler til skogrydding langs 
riksvegnettet 2017. Søker skriver: 

 

Skogryddingen vil være en kombinasjon med å skape utsikt over landskapet fra 
bilvinduet, oppdagelse av vilt/redusere viltpåkjørsler (forebygge dyrevelferd) og øke 



trafikksikkerheten for bilister/myke trafikanter. 

 

Tiltakene har vært finansiert som spleiselag. Vårt prinsipp med spleiselaget har vært at 
man må gi for å få! På bakgrunn av det blir det kun utført tiltak i de kommuner som 
bidrar med midler. Etter en eventuell tilrådning fra kommunene vil skogbrukssjefen ta 
kontakt med alle finansiører som bidrar, ut fra det vil det komme et forslag om fordeling 
til kommunene. 

 

De områdene som prioriteres å bli valgt ut er områder som trafikkeres ofte, der 
skogbredden er relativ kort mellom veg og "utsikt", kurvaturer og områder med høy 
vilttetthet. Hvilke områder som blir valgt ut vil være i tett samarbeid med kommunen. 
Resultatene fra tidligere år har vært entydige - flott landskap, langt færre viltpåkjørsler 
og bedre sikt for veifarende! 

 

Totalbudsjettet er på kroner 840 000,-, og det er søkt Sør-Varanger kommune om kroner 
30 000,-. De største bidragsyterne er Statens vegvesen, FeFo og Mattilsynet. De kommuner 
som er aktuelle i 2017 er Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Loppa og 
Lebesby. 

 

Det samme opplegget har vært kjørt over mange år. Tidligere ble det benyttet lokale 
skogentreprenører til oppgaven, mens det far 2014 har vært lagt ut som anbud på Doffin og 
tildelt et Altaselskap på fireårskontrakt. Til og med 2014 ble søknadene behandlet – og 
innvilget – administrativt. Valg av strekninger for tynning har vært gjort i samråd med 
kommunens drifts- og vedlikeholdsavdeling (FDV). For 2015 valgte kommunen som en 
engangshendelse å finansiere tiltaket med midler fra viltfondet, og i tilsagnsbrevet sto det 
blant annet: 

 

… Tilsvarende søknader er tidligere innvilga over primærnæringsfondet. Primærnæringsfondet 
opplever for tida stor etterspørsel etter midler, også fra skognæringa. Så lenge dette er 
situasjonen, vil det være vanskelig å prioritere tiltak utenfor primærmålgruppa. 

 

For 2015 innvilges inntil kroner 30 000,- i tilskudd fra kommunens viltfond. Strekninger der en kan 
oppnå størst effekt med hensyn til redusere viltpåkjørsler skal prioriteres …  

 

Søknad for 2016 ble avslått av fondsstyret (utvidet utvalg for miljø og næring) i sak 007/16 
(arkivsak 16/1185) . 



 

Rådmannens vurdering 

Over flere år har det vært praksis at tilsvarende søknad har vært behandlet administrativt ihht 
vedtektene for primærnæringsfondet. Søknadene har blitt innvilget, i hovedsak ut fra en 
vurdering om at tiltaket bidro til aktivitet og oppdrag for skogbruket lokalt, og at det ellers var 
liten aktivitet i skogbruket og liten etterspørsel fra skogbruket etter primærnæringsfondets 
midler. De siste årene, og også i 2017, opplever fondet jevn etterspørsel etter tilskudd fra 
skognæringa. 

 

Fra 2015 har ryddinga vært lagt ut på offentlig anbud, og et firma utenfor Sør-Varanger 
utfører nå arbeidet. Rådmannen mener det er riktig at offentlige anskaffelser av en slik 
størrelse konkurranseutsettes. Endringen får imidlertid konsekvenser for muligheten for å 
søke primærnæringsfondet, som har som formål å bidra til å bevare og øke verdiskapingen i 
primærnæringene i kommunen. 

 

I 2015 valgte rådmannen å bruke midler fra kommunens viltfond, da tiltaket også bidrar til å 
redusere antall viltpåkjørsler. Tilførselen til viltfondet er imidlertid relativt beskjeden, og det er 
etter rådmannens vurdering ikke mulig å basere seg på årlig finansiering herfra, noe også 
tiltakshaver er informert om. 

 

Tiltaket er etter rådmannens vurdering godt, selv om det er et spørsmål om det ikke er 
statens vegvesen oppgave å sikre viltsikkerhet mm langs riksvegnettet. Rådmannen finner 
det likevel  vanskelig å prioritere tiltaket som primærnæringstiltak, og ser heller ikke andre 
aktuelle kommunale finansieringsløsninger. Rådmannen har også vurdert tiltaket i forhold til 
næringsfondet, da eventuelt som et reiselivstiltak. Som reiselivstiltak er det rådmannen 
vurdering at tiltaket er for dårlig forankra i næringa. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket kan bidra til å en bedre opplevelse for reisende langs riksvegene.  

Infrastruktur: 



Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond gir kroner _______ i tilskudd til 
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen til rydding av skog langs riksvegnettet i 2017, jfr 
søknad datert 22.02.2017. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket i sin nåværende form ikke er i tråd med 
primærnæringsfondets formålsparagraf (§1). 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-Varanger kommunes 
primærnæringsfond.        

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond avslår søknad fra Skogbrukssjefen i 
F innmark og Kvænangen om kroner 30 000,- til rydding av skog langs riksvegnettet i 2017, 
jfr søknad datert 22.02.2017. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket i sin nåværende form ikke er i tråd med 
primærnæringsfondets formålsparagraf (§1). 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-Varanger kommunes 
primærnæringsfond.                                                                  

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 
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Vår ref Arkiv Sak Dato

4764/17 V70 16/1906-16/TOSU ALTA, 22.02.2017

SØKNAD OM MIDLER TIL RYDDING AV SKOG LANGS RIKSVEGNETTET2017

Som kjent er det i løpet av de siste år ryddet skog langs riksvegnettet i flere kommuner i

Finnmark. Dette ønskes også utført i 2017. Jeg søker herved om midler til nevnte tiltak i år.

Skogryddingen vil være en kombinasjon med å skape utsikt over landskapet fra bilvinduet,

oppdagelse av vilt/redusere viltpåkjørsler (forebygge dyrevelferd) og øke trafikksikkerheten for

bilister/myke trafikanter.

Tiltakene har vært finansiert som spleiselag.

Vårt prinsipp med spleiselaget har vært at man må gi for å få!

På bakgrunn av det blir det kun utført tiltak i de kommuner som bidrar med midler.

Etter en eventuell tilrådning fra kommunene vil skogbrukssjefen ta kontakt med alle finansiører

som bidrar, ut fra det vil det komme et forslag om fordeling til kommunene.

De områdene som prioriteres å bli valgt ut er områder som trafikkeres ofte, der skogbredden er

relativ kort mellom veg og "utsikt", kurvaturer og områder med høy vilttetthet.

Hvilke områder som blir valgt ut vil være i tett samarbeid med kommunen.

Resultatene fra tidligere år har vært entydige —flott landskap, langt færre viltpåkjørsler både på

elg, småvilt og tamrein samt bedre sikt for veifarende!

I 2014 ble det lagt ut en 4 års rammeavtale på Doffin. Altafirmaet Arctic bio fikk tilslaget og skal

utføre arbeidet fra 2014 til og med 2017 under forutsetning av positiv tilbakemelding fra

finansiørene.

De kommuner som er aktuelle i 2017 er:
Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Loppa og Nesseby

Tiltakene vil i all hovedsak være på Finnmarkseiendommens grunn, de vil derfor forestå

utbetaling til skogentreprenørene (som i fjor og årene før). Ved tiltak på private eiendommer bør

det være en kontaktperson som kjenner områdene godt i den respektive kommune.
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All støtte mottas med takk, men jeg håper at dere kan bidra

med det som er satt opp.

Søknad/finansiører:

Skogmidler NMSK

kr




v/skogbrukssjefen 15 000 Budsjettert tilrådd

Finnmarkseiendommen 150 000




Mattilsynet 100 000




Fylkesmannens reindriftsavdeling 100 000




Fylkesmannens landbruksavdeling 50 000




Statens vegvesen 350 000




Kautokeino kommune 30 000




Porsanger kommune 30 000




Tana kommune 30 000




Karasjok kommune 30 000




Sør-Varanger kommune 30 000




Loppa kommune 15 000




Nesseby kommune 15 000




Sum eks.mva 945 000




Fristfor tilbakemeldinger 1. april 2017

Med hilsen

Tor Håvard Sund

skogbrukssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:

Finnmarkseiendommen

Postuttak

9509 Alta
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Stig Ulvang 
Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 

Dato: 11.05.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Alstadsæter, Tove 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Primærnæringsfondet 006/17 
 

24.05.2017 

 
BEHANDLING AVSØKNAD OM TILSKUDD FRA 
PRIMÆRNÆRINGSFONDET - VIGGO HÅVARD PEDERSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD TIL PRIMÆRNÆRINGSFONDET - TILRETTELEGGING FOR LINEDRIFT 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017006928 SØKNAD TIL PRIMÆRNÆRINGSFONDET - TILRETTELEGGING FOR 
LINEDRIFT 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Enkeltpersonforetaket Viggo Håvard Pedersen søker om tilskudd fra 
primærnæringsfondet til utstyr og ombygging for omlegging til linefiske. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Enkeltpersonforetaket Viggo Håvard Pedersen søker om tilskudd fra 
primærnæringsfondet til utstyr og ombygging for omlegging til linefiske.  

 

Foretaket ble etablert i 2011 med fartøyet Bugøyfordværingen, som i 2015 ble bytta 



ut med båten MS Riddu, som er en moderne speedsjark fra Selfa bygd i 2008. 

 

Søker skriver i søknaden at MS Riddu driver med juksa utenfor Havøysund, mens 
omsøkte investering åpner for å kunne fiske med line utenfor Bugøynes i sesong. 
Målet er helårige arbeidsplasser på sjøen og på land. Ved å levere kvalitetsråvarer, 
kan MS Riddu sikrer seg en god og sunn økonomi, og Norway Shrimp får et attraktivt 
råstoff for et betalingsvillig marked.  

 

Omsøkte investeringen vil i følge søker kunne utløse en ekstra arbeidsplass på sjøen 
og en på land, slik at den totale sysselsetningen vil være tre i perioder. 

 

Søknaden er basert på følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

Kostnader  
Linekort Barents 35 000,- 
Tilpasninger og 
ombygginger 

20 000,- 

Agnskjæremaskin 22 000,- 
Klaver, iler, dregger osv 10 000,- 
Oppsatte liner (15 stk) 30 000,- 
Sum kostnader 117 000,- 
Finansiering  
Primærnæringsfondet 37 500,- 
Egenkapital 79 500,- 
Sum finansiering 117 000,- 

Søker har lagt inn 40 % tilskudd på linekort og tilpasninger på båt, og 25 % tilskudd på 
agnskjæremaskin og øvrig utsyr. 

 

Rådmannens vurdering 

I henhold til kommuneplanens næringskapitel skal kommunen stimulere til at de økonomiske 
virkemiddelordninger bidrar til å bevare og øke verdiskapningen i primærnæringene og 
videre at kommunen skal bidra til økt videreforedling og verdiskaping i primærnæringene. 

 

Kommunen har de siste årene gitt flere tilskudd fra primærnæringsfondet til etablering og 
oppgradering av fiskebåter, og det er også gitt tilskudd fra næringsfondet til felles dieseltank, 
etablering av sløyelinje og egneloft på landsida på Bugøynes. 

 

Satsingen har i hovedsak knyttet seg til Bugøynes. Etter det rådmannen erfarer, er det 



fortsatt kapasitet både på ressurs-, mottaks- og markedssiden til ytterligere etablering og 
utvikling. Rådmannen er derfor svært positiv til at flere ønsker å fiske på de lokale 
ressursene, og det vil styrke mottaket og utviklingen i bygda at flere fiskere leverer lokalt.  

 

Søknaden er todelt. Det søkes om kroner 22 000,- (40 % ) til linekort med tilhørende arbeider 
om bord. Her sier retningslinjene at det kan gis inntil 50 % begrenset oppad til maksimalt 
50 000,-, samtidig som det er et egenkapitalkrav på 30 000,-. Tilsagnsprosenten beregnes av 
overskytende belø, og for denne søknaden innebærer det at kroner 30 000,- skal trekkes fra 
kostnaden på 55 000,- før beregning, slik at grunnlaget for tilskuddsberegningen blir 25 000,- 
(55 000,- minus 30 000,-). Maksimalt tilskudd blir da kroner 12 500,- (50 % av 25 000,-), og 
rådmannen innstiller på at det gis maksimalt tilskudd. 

 

Det er også søkt om kroner 15 500,- (25 %) i tilskudd kjøp av utstyr. Her sier retningslinjene 
at det kan gis støtte til redskap og utsyr når det, som her, er nødvendig for omlegging til 
annen driftsform. Støtte kan gis med inntil 25 % av kjøpesummen begrenset oppad til 
maksimalt kroner 50 000,-, og rådmannen innstiller på maksimalt tilskudd, som er 15 500,- 
(25 %). 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket bidrar til økt verdiskaping i fiskeriene, samtidig som det vil understøtte satsinga på 
Bugøynes som aktivt fiskevær. 

 

Infrastruktur: 

Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 



 

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond avslår søknad fra Viggo Håvard 
Pedersen datert 27.03.2017 om tilskudd fra primærnæringsfondet. 

 

Fondsstyrets begrunnelse: Åpen 

 

Vedtaket er gjort i medhold av vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-
Varanger kommunes primærnæringsfond. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond gir Viggo Håvard Pedersen tilsagn 
om inntil kroner 15 500,- i tilskudd til redskap og utsyr som beskrevet i brev av 27.03.2017. 
Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 25 % av godkjente kostnader. 

 

Styret gir videre tilsagn om inntil kroner 12 500,- i tilsagn til fornyings- og effektiviseringstiltak 
som beskrevet  i samme søknad. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente 
kostnader. 

 

Det er lagt vekt på at tiltaket er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og fondets 
vedtekter. Det er videre lagt vekt på at tiltaket kan bidra til å styrke fiskerisatsinga på 
Bugøynes. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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