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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - Støtte til kjøp av drivhus til 
økologisk grønnsaksproduksjon 
SØKER: ANN IREN BRATT OG SVENN ARNE LIE 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra regionalforvaltning.no innsendt 26.08 2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Ann Iren Bratt og Svenn Arne Lie 
et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller inntil kr 25.000,- til kjøp av drivhus til 
økologisk grønnsakproduksjon. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Søkerne startet i 2020 opp med produksjon av økologiske grønnsaker. Grønnsaker, både 
økologiske og konvensjonelle, er svært etterspurt både i privatmarkedet og blant hoteller 
og restauranter.  
 
Søkerne opplyser at de har etablert grossistkontakt inn mot Oslo. På grunn av 
koronatiltakene har en del mulige kunder i grossist-markedet uteblitt. Det er til disse 
kundene et større volum av grønnsaker kan selges. Hva som skjer framover i dette 
markedet er uvisst. Det er derimot en økende interesse fra privat- og 
husholdningsmarkedet. Dette er et annet type marked hvor et større mangfold i 
grønnsaksutvalget er viktig. Drivhus er viktig for å få til et større utvalg av grønnsaker. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Dette er et prosjekt med bærekraft og en del av satsingen på mer lokalmat, spesielt 
grønnsaker. 
 
Kommunedirektøren stiller seg derfor positiv til søknaden. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for fondet: 
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen (lokalmat) 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune økologisk 
grønnsaksproduksjon) 
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 
arbeidsplasser 
 
 



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Ann Iren Bratt og Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad 
eller inntil kr 25.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (NKM). 

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 
Kommunedirektør


