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2013/834-2

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 5/13 08.05.2013

Exteriørservice AS - støtte til markedsføring

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune gir en støtte på kr. 40.000,- til Exteriørservice AS til utvikling av bedriften gjennom 
markedsføring.  

Vedlegg
1 Søknad om markedsføringstilskudd

Bakgrunn

Exteriørservice AS (profilnavn EXAS) startet som et enkeltperson foretak av Odd Arne Winje i 2008 og 
som aksjeselskap i 2010. Bedriften huser i dag to ansatte, og har et budsjett for 2013 på 4,3 mill kr, en 
knapp dobling mot 2,35 mill. i omsetning i 2012.

Dagens produktportefølje består i vedlikeholdsfrie sprosser og vinduer, solskjerming og 
hagestuer/uterom.

Bedriften ønsker nå å utvikle og utvide seg i retning produksjon av pergola hageseil og designmøbler til 
hagebruk. Pergola og hageseil er produkter som ikke er godt kjent på norske markedet, men som har 
vekket stor interesse i de følere som er lagt ut. Disse produktene åpner også nye markeder for 
bedriften, nemlig uterestauranter.

I kombinasjon med eksisterende portefølje tar bedriften sikte på å kunne tilby en totalbredde av 
høykvalitetsprodukter til hageområdet.

EXAS hovedutfordring nå er markedsføring og bedriften søker derfor kommunalt næringsfond om 
støtte til konseptutvikling.

Ut fra et totalt kostnadsbilde på kr. 283.500 søkes det om kr. 100.000.
I vedlagte markedsføringsbudsjett for 2013 spesifiseres de ulike aktiviteter.



Vurdering

Bruk av det kommunale næringsfondet på omsøkte prosjekt fordrer at det ligger inn under 
hovedmålsettingen for disse midlene. I pkt. 3, Formål i vedtektene for kommunalt næringsfond i 
Inderøy heter det at ”Støtte bør prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da 
være forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk 
kompetanseheving. Mindre investeringer i nødvendig utstyr og maskiner til oppstartsfasen kan også 
støttes, men da med maksimal støttesats på 25 %.

Det omsøkte prosjektet har noen av disse elementene i seg. Bedriften ble startet som 
enkeltmannsforetak i 2008 og fikk da tilskudd fra næringsfond til investering og markedsarbeid på totalt 
kr. 33.000. Ettersom bedriften ble organisert som aksjeselskap i 2010 kan den til en viss grad defineres 
fortsatt å være i en tidligfase. Bedriften er inne i en betydelig utviklingsfase med et signalisert behov for 
markedsføring. 

Exteriørservice AS er en liten men interessent bedrift som har store ambisjoner om å utvikle seg 
gjennom et omfattende markedsførings-program.

En vesentlig del av tiltakene er etter rådmannens vurdering driftstiltak, som ikke kan støttes av 
kommunalt næringsfond. Prosjektet kan derfor ikke støttes i et omfang som omsøkt. Rådmannen vil 
derfor innstille på at prosjektet innvilges en støtte på kr. 40.000, som utgjør ca 15 % av totalt 
kostnadsbilde og 40 % av omsøkt tilskudd.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.



ExteriørserviceAS Tlf41237212 Bank1503.17.56798
Utøyvegen740 epost:post@exas.no NO995876434MVA
7670Inderøy web www.exas.no

Søknad om markedsføringstilskudd.

ExteriørserviceASsøkerhervedInderøyKommuneom markedsføringsstøttepå 100.000kr.

Bakgrunn :
ExteriørserviceASharsitt utspringi sineierspersonligeforetaksiden2008,OddArneWinje,som
startet dette somaksjeselskapi 2010.Bedriftenhuseri dag2 ansatte,ogharet budsjett for 2013på
4,3mill kr, en knappdoblingmot 2012’s2,35mill i omsetning.
Strategiskområdeer pr nå,Nord- ogSørTrøndelag.

Alleredefra starteni 2008,til i dagharvi heletiden jobbet for å utmerkeossinnenforå skapetrivsel i
hjemmenetil folk, medgodeprodukterogspesieltgodservice.Saktemedsikkertutkrystallisertedet
segennisjeoget markedsomdet kunnebyggesviderepå.Dagensproduktporteføljebeståri
vedlikeholdsfriesprosserogvinduer,alt i solskjerming,oghagestuer/ uterom.
I tillegghar bedriftenplanerom å gjøreseghelt unik i nasjonalsammenheng.I påsketidergårturen
til Italia ogBologna,dervi har fått kontaktmeden bedrift somprodusererpergola’soghageseil,
samtdesignmøblertil hagebruk.Pergolaoghageseiler produktersomikkeer veldigkjent pådet
norskemarkedet,menharvekketstor interessei de føleresomer lagt ut. Disseprodukteneåpner
ogsånyemarkederfor bedriften,nemliguterestauranter.

I kombinasjonmed deneksisterendeporteføljeblir vi meddette, unikpådenmåtenat vi er enav
uhyrefå somkantilby en total breddeavhøykvalitetsproduktertil hageområdet.Dettesvarertil
kundenesuttrykte ønskeom å gjørehageområdettil et hverdagsromoget bruksområdepåtrossav
trønderskeværforhold.
Vi vil kunnetilpasseløsningerfor alle,tilpassetbehovogøkonomi.

Men dennekonseptutviklingenhar sinpris– denmåmarkedsføres.Bedriftenhar i prosessen
alleredebrukt overskuddsmidlertil reisevirksomhetogmessevirksomhet,ogønskernåå søkeom
midler i et anstrengtmarkedsføringsbudsjettfor å gjennomføresinplanlagtekonseptutviklingi 2013.

Påneste sidenkommeret markedsføringsbudsjettfor 2013,somforhåpentligvisbeskrivervårt
aktivitetsnivå.



ExteriørserviceAS Tlf41237212 Bank1503.17.56798
Utøyvegen740 epost:post@exas.no NO995876434MVA
7670Inderøy web www.exas.no

Markedsføringsbudsjett for 2013:
Aktivitet Kostnad Inndekning
FabrikkbesøkSantexi Januar 10.000
FakrikkbesøkCorradiItalia i mars, avtaleinngåelse 12.000
BoligmesseSteinkjerapril – messeleie,annonseogutstyr 39.500
FritidsmesseRørosmai – messeleieogutstyr 8.000
Straumensdag,juni 3.000
JunimartnanStjørdal,juni, messeleie,annonseogutstyr 10.000
Verdalsmartnan,juni, messeleie,annonseogutstyr 10.000
Skjelvågendåggån 3.000
Frostadager(ikke avklart pr nå,om ognår de arrangeres) 5.000
Levangermartna,Juli,messeleie,annonseogutstyr 10.000
Steinkjermartna,august,messeleie,annonseogutstyr 10.000
BoligmesseTrondheim 68.000
AnnonseringGoogleadwordsogRemarketing,Oppsettogdrift 29.000
Hjemmeside,omgjøringogdrift 6.000
AnskaffelseavDemostue(egenandel) 60.000
Tilskuddsøktom fra InderøyKommune 100.000
Egenandelsomdekkesigjennomegeninntekt ogdrift 183.500
Balanse 283.500 283.500

Sombudsjettetviserer det planlagten omfattendemarkedsføringsinnsatssomer en betydelig
økonomiskinvesteringfor bedriften.

Jeghåpersøknadenblir innvilgetdadette vil gjørebedriftengodt rustet til å fortsette vekstenmot en
solidmarkedsetableringogflere arbeidsplasser, og ikkeminstværemedå setteInderøyKommune
påkartet somnæringskommune,sidenmin markedsføringikkelevnertvil hvorbedriftenkommer
fra.

Inderøy13.03.13

ExteriørserviceAS
OddArneWinje
Dagligleder



Arkivsak. Nr.:

2013/397-4

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 6/13 08.05.2013

Vinje Bruk - klage på vedtak angående søknad om utarbeidelse av logo og 

brosjyre.

Rådmannens forslag til vedtak

Vinje Bruk (org.nr. 996552276) innvilges en støtte fra kommunalt næringsfond i Inderøy, på kr. 3.000 til 
utvikling av logo for identifisering av biffer som skal serveres på Mosvik Brygge.

Vinje Bruk (org.nr. 969696193) innvilges en støtte fra kommunalt næringsfond i Inderøy, på kr. 12.000 
til utvikling av brosjyre som skal beskrive alle Vinje Bruks produkter og naturherligheter.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av logo
2 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av brosjyre
3 Støtte til utvikling av brosjyre
4 Klage+på+..
5 Forslag2 (1)

Bakgrunn
Vinje Bruk har sendt to søknader (to ulike org.nr.) om støtte fra kommunalt næringsfond:

1. Søknad om tilskudd til utarbeidelse av logo, datert 18. februar 2013.
2. Søknad om tilskudd til brosjyre, datert 21. februar 2013.

Søknad 1: Utvikling av logo (996552276) for identifisering av biffer som skal serveres på Mosvik 
Brygge. Kostnadsramme på kr. 12.000.



Søknad 2: Utvikling av brosjyre (org.nr. 969696193) som skal beskrive alle Vinje Bruks produkter 
og naturherligheter. Kostnadsramme kr. 45.000.

Vinje Bruk ønsker å samle opplysninger om sine produkter, naturherligheter og gårdshistorie i en 
brosjyre. Det er da snakk om produkter av kjøttfe, utmark som utleie av skogsstuer, jakt og fiske, 
Mosvik Brygge sine produkter og Vinje Bruk Hestegård. Brosjyren skal ha samme form som DGO 
brosjyren og hvert produkt får sin side. Det er tenkt 12 sider til sammen. Et kart over eiendommen skal 
også være med.

Vinje Bruk har et totalareal på vel 50.000 dekar, 40.000 dekar produktiv skog og 800 dekar dyrket mark 
og 500 dekar beite. Gårdens historie går langt tilbake i tid. Gravhauger kan fortelle om forhistorisk tid. 
Hovedbygningen stammer fra 1890. Gårdsrommet er firkantet med det gamle stabburet midten, omgitt 
av fjøs, stall (i dag flisfyringsanlegg), moderne kornlåve og borgstue, bygd av materialer fra den gamle 
mesanin i hovedbygningen.
I dag avvirkes det ca. 5000 Kbk. med skog årlig. I samdrift med Rostad, under selskapet AgRoVin dyrkes 
det ca. 130 dekar med settepoteter og 900 dekar med korn. Fjøset er innredet til kjøttproduksjon.

Søknadene ble behandlet administrativ og delegert vedtak fattet 25.03.2013 med følgende ordlyd:
”Vinje Bru innvilges inntil kr. 15.000 i støtte fra kommunalt næringsfond i Inderøy til utarbeidelse av 
brosjyre og logo.”

Ved behandlingen valgte vi å se de to søknadene i sammenheng og i vurderingen ble det presisert at 
det i henhold til vedtektene for kommunalt næringsfond ikke skal gis direkte driftsstøtte fra 
næringsfondet. Rådmannen vurderte dette prosjektet til å ligge i grenseland mellom utvikling og drift. 

Prosjektet ble med denne begrunnelse innvilget en støtte på kr. 15.000, som tilsvarer vel 25 % av total 
kostnadsramme.

I klage datert 27. mars 2013 ber søker om at søknadene behandles på nytt og at de behandles som to 
separate søknader.

Vurdering

Vinje Bruk er et av Norges største privateide gårdsbruk med en lang og interessent historie. Vinje Bruk 
driver som beskrevet ovenfor en omfattende og allsidig næringsvirksomhet. Rådmannen ser positivt på 
at Vinje Bruk nå vil informere om sin virksomhet i en brosjyre.

Rådmannen vil presisere at prosjektet ligger i grenseland mellom utvikling og drift, og at det ikke skal 
gis driftsstøtte fra kommunalt næringsfond. 

Ved forrige behandling ble de to søknadene behandlet samlet på tross av at de to søknadene hadde 
ulike organisasjonsnummer. I ettertid ser rådmannen at det rent formelt hadde vært mest riktig med 
separat behandling. Rådmannen vil derfor innstille på at søknad 1 (org.nr. 996552276) gis en støtte på 
kr. 3.000 og søknad 2 (org.nr. 969696193) en støtte på kr. 12.000. Forøvrig forholder rådmannen seg til 
de vurderinger som ble gjort ved forrige behandling.

Konklusjon
Se forslag til vedtak.



Gunhild Jenssen
Vinje Bruk 

7690 Mosvik
Org.nr 996 552 276 18. februar -13

Inderøy Kommune
v/ Næringssjef Lars Daling

7670 Inderøy

SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTARBEIDELSE AV LOGO

Kort beskrivelse av min virksomhet
Jeg er odelsjente på Vinje Bruk og forpakter i dag fjøs og tilhørende beitearealer av min far, 
Anton Jenssen.  Jeg har 34 ammekyr og 24 foringsokser av rasen Charolais, en populær 
kjøttrase fra Frankrike.

Prosjektbeskrivelse
I forbindelse med å samordne produktene på Vinje Bruk i en brosjyre ønsker jeg å få 
utarbeidet meg en logo for min virksomhet. Dette vil gi en identifisering av biffene som 
serveres på Mosvik Brygge. Logoen skal brukes på plakater og etiketter. 

Fremdriftsplan
Aktivitet      Når/ferdig Ansv
Utarbeide lay-out Dekor og Reklameservice    Mars/april GJ

Kostnadsoverslag/Finanseringsplan
Steinkjer Dekor og Reklameservice kr 6000.-
Eget arbeid ”   3000.-
Egne midler ”   3000.-

Jeg tillater meg å søke om 50% av kostnadene.
På forhånd takk.

Mvh Gunhild Jenssen
Mob.nr 481 17 422



Vinje Bruk
v/ Gunhild og Anton M. Jenssen

7690 Mosvik
Org.nr 969 696 193 21. februar -13

Inderøy Kommune
v/ Næringssjef Lars Daling

7670 Inderøy

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BROSJYRE

Kort beskrivelse av Vinje Bruk
Vinje Bruk er en av Norges største privateide gårder, og har et totalareal på vel 50 000 dekar, 
40 000 produktiv skog og 800 mål dyrket mark. Hertil kommer 500 mål med beiter.
Gårdens historie går langt til bake i tid. Gravhauger kan fortelle om forhistorisk tid.
Hovedbygningen stammer fra 1890. Gårdsrommet er firkantet med det gamle stabburet i 
midten, omgitt av fjøs, stall ( i dag flisfyringsanlegg), moderne kornlåve og borgstue, bygd av 
materialer fra den gamle mesanin hovedbygning.
I dag avvirkes det ca 5000 Kbk med skog. I samdrift med Rostad, under selskapet AgRoVin 
dyrkes det ca 130 mål med sette poteter og 900 mål med korn.
Fjøset er innredet til kjøttproduksjon.

Prosjektinnhold
I samarbeid med mine foreldre ønsker jeg å samle Vinje Bruks produkter og
naturherligheter, samt en gårdshistorie i en brosjyre. Det er da snakk om produkter av 
kjøttfe, utmark som utleie av skogstuer, jakt og fiske, Vinjesjøen kai ( Mosvik Brygge er 
driftsselskapet til kaien, Sjøhuset og naturbaserte aktiviteter) og Vinje Bruk Hestegård.
Brosjyren skal ha samme form som DGO brosjyren og hvert produkt får sin side. Det er tenkt 
12 sider til sammen. Et kart over eiendommen skal også være med.

Fremdriftsplan
AKTIVITET        ferdig dato Ansv

Utarbeide brosjyre i lag med reklamefirma      medio.mai d.å G.J



Kostnadsoverslag/finanseringsplan
Steinkjer dekor og reklameservice 10.000 eksemplarer kr 30.000.-
Eget arbeide/egne midler ”   15.000.-

Sum    kr  45.000.-

Håper på å få dekket 50% av kostnadene.
På forhånd takk.

Mvh Gunhild Jenssen Anton M. Jenssen
Mob.nr 481 17 422 mob 950 31 283



Vår dato Vår referanse

25.03.2013 2013/397-2

Saksbehandler Deres referanse

Lars Harald Daling, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Vinje Bruk v/ Gunhild og Anton Jensen

7690  MOSVIK

Delegert vedtak

Støtte til utvikling av brosjyre

Bakgrunn

Vinje Bruk har sendt to søknader om støtte fra kommunalt næringsfond:
1. Søknad om tilskudd til utarbeidelse av logo, datert 18. februar 2013.
2. Søknad om tilskudd til brosjyre.

Søknad 1: Utvikling av logo for identifisering av biffer som skal serveres på Mosvik Brygge. 
Kostnadsramme på kr. 12.000.

Søknad 2: Utvikling av brosjyre som skal beskrive alle Vinje Bruks produkter og 
naturherligheter. Kostnadsramme kr. 45.000.

Vinje Bruk ønsker å samle opplysninger om sine produkter, naturherligheter og gårdshistorie i en 
brosjyre. Det er da snakk om produkter av kjøttfe, utmark som utleie av skogsstuer, jakt og fiske, 
Mosvik Brygge sine produkter og Vinje Bruk Hestegård. Brosjyren skal ha samme form som 
DGO brosjyren og hvert produkt får sin side. Det er tenkt 12 sider til sammen. Et kart over 
eiendommen skal også være med.

Vinje Bruk har et totalareal på vel 50.000 dekar, 40.000 dekar produktiv skog og 800 dekar 
dyrket mark og 500 dekar beite. Gårdens historie går langt tilbake i tid. Gravhauger kan fortelle 
om forhistorisk tid. Hovedbygningen stammer fra 1890. Gårdsrommet er firkantet med det gamle 
stabburet midten, omgitt av fjøs, stall (i dag flisfyringsanlegg), moderne kornlåve og borgstue, 
bygd av materialer fra den gamle mesanin i hovedbygningen.
I dag avvirkes det ca 5000 Kbk med skog årlig. I samdrift med Rostad, under selskapet AgRoVin 
dyrkes det ca 130 dekar med settepoteter og 900 dekar med korn. Fjøset er innredet til 
kjøttproduksjon.

Vurdering

De to søknadene vil ved behandlingen bli sett i sammenheng.

Vinje Bruk er en av Norges største privateide gårder med en lang og interessent historie. Vinje 
Bruk driver som beskrevet ovenfor en omfattende og allsidig næringsvirksomhet.
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Side 2 av 2

Inderøy kommune ser positivt på at Vinje Bruk nå vil informere om sine virksomheter i en 
brosjyre, og ønsker derfor å støtte prosjektet.

I henhold til vedtektene for kommunalt næringsfond skal det ikke gis direkte driftsstøtte fra 
næringsfondet. 

Kommunen vurderer dette prosjektet til å ligge i grenseland mellom utvikling og drift. Prosjektet 
gis ut fra dette en støtte på kr. 15.000, som tilsvarer vel 25 % av total kostnadsramme kr. 57.000.

Konklusjon:

Inderøy kommune har med basis i ovennevnte fattet følgende vedtak:

Vinje Bruk innvilges inntil kr. 15.000 i støtte fra kommunalt næringsfond i Inderøy til 
utarbeidelse av brosjyre og logo.

Tilskuddet er gyldig i to år fra tilsagnsdato.

Anmodning om utbetaling skjer skriftlig til Inderøy kommune, og skal følges av 
prosjektregnskap attestert av regnskapsfører.

Klageadgang

I henhold til Vedtekter for Inderøy kommunale næringsfond vedtatt av Inderøy 
kommunestyre 14.03.2011 kan vedtak påklages og klagefristen er 3 uker fra mottagelse av 
dette brevet. Klagen sendes Inderøy kommune og klageorgan er Styret for næringsfond.

Med hilsen

Lars Harald Daling
Leder Næring og Miljø



Vinje Bruk v/ Gunhild og Anton Jenssen
Vinnavegen 70

7690 MOSVIK 27. mars 2013

Inderøy Kommune
Styret for næringsfondet

7670 Inderøy

Klage på vedtak angående søknader om utarbeidelse av logo og brosjyre.

Først en liten presisering. I første runde ble det sendt en søknad til næringsfondet fra Gunhild 
Jenssen med mitt organisasjonsnummer. Næringskonsulenten mente brosjyren om Vinje Bruk 
burde vektlegge gårdshistorien mer. Dette i telefonsamtale med meg.
Vi tok en diskusjon på dette i familien og bestemte oss for å sende to søknader for å få 
ryddighet i regnskapene.
Mitt prosjekt går på å utarbeide en egen logo for min virksomhet. Legger ved noen forslag 
som er utarbeidet slik at dere får et inntrykk. Logoen skal brukes til plakater og etiketter for 
Charolaiskjøtt servert på Mosvik brygge.

Vinje Bruk med eget organisasjonsnummer søker om å utarbeide en brosjyre som vil 
inneholde gårdshistorie, naturherligheter, utleie av skogstuer, jakt og fiske, Mosvik Brygge,
kjøttfe fra Gunhild Jenssen. Samt et kart over eiendommen, som viser fiskevann, hytter, Stor-
Knuken , Mosvik Kirke, bilveger etc. Så dette vil ha stor betydning for allmenheten.
Næringskonsulenten ønsket mer fokus på gårdshistorie og dette har vi tatt til følge og utvidet 
brosjyren med 4 sider. Noe som også fordyrer produktet.
Det er aldri tidligere laget en brosjyre om VB og VB har for det meste solgt sine produkter til 
faste kunder. Nå er det ny tid og brosjyren skal bidra til å gjøre nye produkter kjent og bidra 
til økt salg til turister og andre besøkende i kommunen.

Vi ønsker med dette at dere ser på søknadene på nytt og behandler dem som to separate 
søknader.

  
Med hilsen

Gunhild og Anton Jenssen




	Forside 
	Saksliste 
	PS 5/13 Exteriørservice AS - støtte til markedsføring
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad_om_markedsføringstilskudd


	PS 6/13 Vinje Bruk - klage på vedtak angående søknad om utarbeidelse av logo og brosjyre.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om tilskudd til utarbeidelse av logo
	Søknad om tilskudd til utarbeidelse av brosjyre
	Støtte til utvikling av brosjyre
	Klage+på+..
	Forslag2 (1)



