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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - OPPGRADERING AV KJØKKENET 
I HAVREBUA  
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 23.04.2019 
Intensjonsavtale Gina H Eggereide 
Intensjonsavtale Einstad 
Intensjonsavtale Mageli gård 
Samarbeidsavtale Suppelure 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 100.000,- til oppgradering av 
kjøkkenet i Havrebua som dekkes fra næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Eksisterende kjøkken i Havrebua på Stavsplassen er godkjent som anretningskjøkken av 
Mattilsynet. Stavsplassen SA planlegger nå oppgradering til produksjonskjøkken til fordel for 
egne arrangementer og for utleie til lokalmatprodusenter, lag/foreninger m.fl. 
 
Tilgang på et godkjent produksjonskjøkken er som regel det største hinderet for alle som 
ønsker å starte med videreforedling av mat. Kostnadene ved å etablere et slikt kjøkken er 
for høy i forhold til risikoen, og bruken er for liten i oppstarten til at investeringen vil lønne 
seg. Det å få prøvd ut oppskrifter og produkter før man kjører i gang i fullskala senker 
terskelen betraktelig for at flere vil starte opp. 
 
Det at Stavsplassen SA ønsker å oppgradere kjøkkenet til eget bruk og til utleie vil styrke 
lokalmatsatsingen i regionen. Det vil også bidra til økte inntekter, noe selskapet trenger. 
Stavsplassen kan bli et lokalmatnav der flere foredlingsbedrifter samles. Vi får foredlede 
lokalmatprodukter, noe markedet etterspør og vi har altfor lite av. 
 
Vurdering: 
Tiltaket er svært positivt i forhold til satsingen i regional næringsplan, og er godt forankret 
der. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket støttes. 
 
 



Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med 

statlig påfyll. 
2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann


