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Søknad - næringsfondet
Svein Olav Heggheim
Rådmannens innstilling:
1. Det bevilges 42 500 kr i tilskudd til tilpassing av tilpasning av flishugger og etablering av en
tjeneste for gjenvinning av plast fra havbruksnæringen.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført og sluttrapport levert innen 01.11.19, trekkes bevilgningen
tilbake.
Saksutredning:
Svein Olav Heggheim har i søknad datert 14.10.18 søkt om et tilskudd på 60 000 kr fra
næringsfond I
Søknaden ble behandlet av Formannskapet den 18.12.18, og saken ble da utsatt. Rådmannen hadde
innstilt på avslag i saken.
Den 18.12.18 vedtok kommunestyret i sak 22/18 å avsette 1 000 000 kr til næringsfond II i
budsjettet for 2019.
I retningslinjene for næringsfond i Herøy kommune er følgende momenter vektlagt i vurderingene
av en søknad:
 Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
 Prosjekter prioritert i regionale planer.
 At tilskuddet fra næringsfondet skal ha utløsende effekt (det vil si at det ikke blir
gjennomført uten stønad).
 At prosjektet gir et nytt tilbud i kommunen og regionen.
 At prosjektet innebærer ny virksomhet i kommunen eller inneholder stor grad av nyskaping
i eksisterende virksomhet.
 Om tilskudd til prosjektet fører til konkurransevridning mellom bedrifter i kommunen eller
regionen.
 Om søker har fått tilskudd fra næringsfondet tidligere. Det bør være et mål å prioritere nye
etablerere.
 Om støtten har betydning for mange, ved søknad om midler til tilretteleggende tiltak.
 Kvaliteten på søknaden (om det er gjennomført markedsanalyse, laget en forretningsplan
eller finnes annen relevant dokumentasjon)
 Om søker og prosjektet har god gjennomføringsevne.
I retningslinjene er det klarlagt at tilskudd fra næringsfond I ikke kan dekke:
 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 Kausjon eller annen økonomisk garanti.

 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver
utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 Avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt
andre forvaltere regnes ikke som fond.
 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter
Det settes også som et vilkår at den samlede bevilgningen fra næringsfondet ikke skal overstige 50
% av det samlede kapitalbehovet. For prosjekter som har særlig verdi for sysselsetting av
innvandrere, kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan den samlede bevilgningen fra
næringsfondet i spesielle tilfeller økes til inntil 75 % av kapitalbehovet.
Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkeltprosjekt som overstiger 25 % av den årlige tildelingen
til næringsfondet. For tiden utgjør dette 125 000 kr.
Det kan ikke gis tilsagn som går ut over det som til enhver tid står inne på næringsfondet.
Bakgrunn:
Søker har vurdert det slik at det er et betydelig behov for håndtering av brukte foringsslanger fra
oppdrettsnæringen. Etter kontakt med oppdrettere i regionen ser Svein Olav Heggheim det slik at
dagens løsninger er tungvinte og dyre. Signalene han har fått er at det ligger et potensiale i
gjenvinning av plasten. Søker ønsker å utvikle ideen videre ved å tilpasse en flishugger til bruk i
gjenvinningsprosessen, etablere kanaler for avsetning av plasten, og kartlegge behovet for tjenesten
i næringen ytterligere, og finne en hensiktsmessig plassering av en gjenvinningsstasjon.
Kostnadsplan og finansieringsplan
Tittel
01. Tilpasning flishugger
02. Reisekostnader bedriftsbesøk
03. Eget arbeid
04. Diverse
Sum kostnad

Sum
20 000
20 000
65 000
10 000
115 000

Finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum kostnad

Sum
60 000
0
0
55 000
0
115 000

Vurdering:
Svein Olav Heggheim er en 46 år gammel mann bosatt i Herøy. Søker har et enkeltmannsforetak
som ble registrert 25.11.03. I utgangspunktet faller søker ikke inn under de prioriterte gruppene
innvandrer, kvinne eller ungdom (18-35 år). Han er heller ikke i kategorien nyetablerer.
Svein Olav Heggheim har tidligere fått bevilget støtte i fra næringsfondet. I 2014 fikk han bevilget
40 000 kr til kjøp av maskinen «Alstor» til bruk i trefelling og skogrydding.
Prosjektet hans kan ha potensiale, men er ennå lite utviklet. Et tiltak for å øke kvaliteten i søknaden
kunne være å gjennomføre en markedsundersøkelse, og vurdere å få satt opp en forretningsplan.
Prosjektet er for øvrig lite, og sannsynligvis lett gjennomførbart. Ut fra saksbehandlers vurdering
er reisekostnader å anse som ordinære driftskostnader, og derfor ikke tilskuddsberettiget. Posten
diverse anses også som lite dokumentert. Saksbehandler anbefaler at man tar utgangspunkt i en
totalkostnad for prosjektet på 85 000 kr, og innvilger 50 % tilskudd av dette.
Vedlegg:

