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Arkivsak. Nr.:

2013/1222-2

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 9/13 28.08.2013

Inderøy Gårdsbryggeri AS - søknad om støtte til forprosjekt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy Gårdsbryggeri innvilges en støtte på kr. 72.000,- fra kommunalt næringsfond Inderøy. Midlene 
skal brukes til konsept- og kompetanseutvikling knyttet til utvikling av Inderøy Gårdbryggeri AS. 

Vedlegg
1 Søknad om støtte til forprosjekt

Bakgrunn

Inderøy Gårdsbryggeri AS og Østre Kvam søker kommunalt næringsfond Inderøy om en støtte på totalt 
kr. 120.000 til et forprosjekt som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Inderøy Gårdsbryggeri 
AS og Østre Kvam. Inderøy Gårdsbryggeri AS – organisasjonsnummer 998365937 – er søker.

Inderøy Gårdsbryggeri ble registrert som bedrift i 2007. De produserer øl etter gamle 
håndverkstradisjoner, og tilbyr mange ulike øltyper, ølsmaking, bryggekurs og gaveartikler. Bedriften 
leier enkle lokaler på Østre Kvam og er medlemsbedrift i Den Gyldne Omvei (DGO).  Fra 2011 har 
Steinar Kvam hatt heltidsstilling i bedriften med noe medvirkning av Per Morten Kvam, som er eier av 
Østre Kvam.

I søknaden presiseres det at driften har vært stabil god de to siste årene, og at de nå ønsker å utvikle 
bedriften videre. Dette begrunnes med økende etterspørsel etter ølet, tilgang på økt arbeidskraft og 
medlemskap i DGO.

I søknaden foreslås å dele forprosjektet i fire delprosjekter som alle er selvstendige enheter og kan 
gjennomføres uavhengig av hverandre:

1. Delprosjekt Bryggeri
2. Delprosjekt Mjød
3. Delprosjekt Eplemost



4. Delprosjekt Reiseliv

Hvert delprosjekt er oversiktlig og tydelig beskrevet i søknaden.

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 %.

Etter rådmannens vurdering er dette et prosjekt som klart faller inn under målsettingene for tildeling av 
midler fra næringsfond. Bedriften må betraktes som vel etablert med et betydelig utviklingspotensial. 
Rådmannen er positiv til at Inderøy Gårdsbryggeri nå ønsker å gjennomføre et forprosjekt gjennom en 
kompetanseutviklings- og avklaringsprosess i forhold til videre utvikling av bedriften. Oppdeling av 
forprosjektet i fire ulike delprosjekter føles klokt og framstår som oversiktlig. 

Av et totalt kostnadsbilde på kr. 296.000,- utgjør kostnader til studieturer, prøveproduksjon, 
konsulentbistand og administrasjonskostnader ca. kr. 72.000,-. Kostnader knyttet til eget arbeid er 
stipulert til kr. ca. kr. 224.000,-.

Rådmannen, ut fra en samlet vurdering, tilrå at det gis en støtte på   kr. 72.000,- som tilsvarende 
beregnede reelle direkte utgifter knyttet til forprosjektet. 

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.















Arkivsak. Nr.:

2013/1373-2

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 10/13 28.08.2013

Strømnes - søknad om tilskudd til kompetanseheving

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kompetanseheving fra Strømnes overnatting & servering avslås.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til kompetanseheving
2 Strømnes - forretningsplan

Bakgrunn

Strømnes overnatting & servering ved Margarete Uddu, søker kommunalt næringsfond Inderøy om en 
støtte på totalt kr. 50.000,- til dekning av kostnader knyttet til studie på BI i Trondheim, høsten 2013. 
Totalt kostnadsbilde er estimert til kr. 205.000,-.

Strømnes overnatting & servering ble etablert som overnattings og serveringssted i 2006. Strømnes er 
en gammel familieeiendom som ble kjøpt av sveitseren Hans Jacob Schärer i 1905. Dagens eier og 
driver, Margarete Uddu, er oldebarn av Schärer. Det meste er slik det var i 1905 selv om komforten er 
moderne. Margarete Uddu har gjennomført etablererkurs i regi av Det Kgl. Selskap for Norges Vel, og i 
denne sammenheng utarbeidet forretningsplan for Strømnes. Planen er revidert våren 2013.
Strømnes kan ta i mot grupper på inntil 20 personer og har overnattingskapasitet til 12 personer. 
Bedriften retter seg i mot både privatpersoner og bedrifter. 

En viktig bakgrunn for at Margarete Uddu ønsker å gjennomføre studiet er at hun i tillegg til å utvikle 
bedriften også er engasjert som prosjektleder for Den Gyldne Omvei sitt prosjekt opplevelse og reiseliv.

Studiet er på 600 studietimer og omfatter følgende kompetanseområder: Strategi og 
forretningsmodellen Canvas, Finansregnskap og regnskapsanalyse, Markedsføring via Sosiale media, 
Attraksjonsutvikling, Guiding, Dramatisering og vertskap.



I søknaden presiseres det at det er aktuelt med et samarbeid med Den Gyldne Omvei, slik at også flere 
kan få glede av en slik kompetanseheving.

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 %.

Etter rådmannens vurdering er dette et prosjekt som vil være i grenseland av som kan anses å ligge 
innenfor retningslinjer/intensjon med tildeling av midler fra næringsfond til 
enkeltpersoner/virksomheter. 

Søknaden gjelder et generelt høyskolestudium og er ikke spesifikt knyttet til en konkret 
forretningsutvikling, selv om studiet er generelt relevant kompetansehevende og nyttig både for søker 
og andre.

Det vises videre til at Den Gyldne Omveg har fått betydelig støtte til sin reiselivssatsning der Margarete 
Uddu er engasjert som prosjektleder.

Rådmannen vil ut fra en total vurdering med grunnlag i intensjoner og retningslinjer for Inderøy 
Næringsfond tilrå avslag på denne søknaden.

Rådmannen har tidligere informert om at administrasjonen samtidig med sak om behanding av 
næringsplan,  vil fremme forslag til oppdatering og presisering av Næringsfondets retningslinjer. 

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.



 
        Sundsnesvn. 8, 7670 INDERØY 

http://www.stromnes-inderoy.no 
        post@stromnes-inderoy.no 
        tlf. 926 10 894 
        992 20 64 97 MVA 
        Konto: 4202 14 82 972 
 
Inderøy Kommune      

v/Lars Daling  
 
7670 INDERØY       mail: lars.daling@inderoy.kommune.no 

mob.: 900 84 317 

 

 

Søknad om tilskudd til Kompetanseheving 
 
Jeg har avsluttet mitt arbeidsforhold ved Trønder-Avisa for å satse for fullt på reiselivet i Inderøy. Jeg 
starter dette med å gjennomføre kompetanseheving innenfor relevante områder innen forretningsdrift 
generelt og reiseliv spesielt.  
 
Den samme kompetanse vil også være svært relevant i forhold til min stilling som prosjektleder i Den 
Gyldne Omvei. 
 
Kompetanseområder 

Strategi og forretningsmodellen Canvas 
Finansregnskap og regnskapsanalyse 
Markedsføring via Sosiale media 
Attraksjonsutvikling  
Guiding, Dramatisering og Vertskap 
 
Hvordan skal dette utføres: 
Kompetansehevingen i høst skal foregå på BI i Trondheim med Strategi, Finansregnskap og Sosiale 
Media. Kompetanseheving på Attraksjonsutvikling, forretningsmodellen Canvas, guiding, drama og 
vertskap vurderer jeg enda. Et samarbeid med Den Gyldne Omvei er her aktuelt, slik at også flere kan 
får glede av en slik kompetanseheving.  

 
Revidert budsjett for studie høsten 2013 
Antall studietimer er i tråd med BI’s estimater. 
 
Kursavgifter 30.000 
Materialkostnader 10.000 
Leie av hybel 25.000 
Studietimer 600 timer 120.000 
Reise 20.000 
 205.000 
Finansiering 
Egeninnsats 75.000 

Egenkapital 80.000 
Tilskudd 50.000 
 
Gjennomføring 
August 2013 – desember 2013 
 
Jeg vil med dette søke om tilskudd på 50.000. 
 

 

























































Arkivsak. Nr.:

2013/1373-3

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 11/13 28.08.2013

Strømnes - søknad om tilskudd til konsulentbistand

Rådmannens forslag til vedtak:

Strømnes overnatting & servering innvilges en støtte på inntil kr. 20.000,- fra kommunalt næringsfond 
Inderøy. Midlene skal brukes til dekking av faktiske kostnader knyttet til konsulentbistand for 
videreutvikling av Strømnes.  

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til konsulentbistand

Bakgrunn

Strømnes overnatting & servering ved Margarete Uddu, søker kommunalt næringsfond Inderøy om en 
støtte på totalt kr. 40.000,- til dekking av kostnader til konsulentbistand  knyttet til produktutvikling av 
bedriften. Totalt kostnadsbilde er estimert til kr. 80.000,-.

Strømnes overnatting & servering ble etablert som overnattings og serveringssted i 2006. Strømnes er 
en gammel familieeiendom som ble kjøpt av sveitseren Hans Jacob Schärer i 1905. Dagens eier og 
driver, Margarete Uddu, er oldebarn av Schärer. Det meste er slik det var i 1905 selv om komforten er 
moderne. Margarete Uddu har gjennomført etablererkurs i regi av Det Kgl. Selskap for Norges Vel, og i 
denne sammenheng utarbeidet forretningsplan for Strømnes. Planen er revidert våren 2013.

Strømnes kan ta i mot grupper på inntil 20 personer og har overnattingskapasitet til 12 personer. 
Bedriften retter seg i mot både privatpersoner og bedrifter. 

Produktutviklingen det søkes tilskudd til innbefatter å videreutvikle eksisterende portefølje – historien 
på Strømnes i bygg, anlegg, inventar, meny og aktiviteter. Miljøsertifisering er et av 
utviklingsområdene.



Midlene det søkes om skal brukes til å avklare veivalg, kvalitetssikre forretningsplan og hjelp til å skrive 
søknader. Søker har tatt avtalt konsulentbistand fra Proneo og har inngått avtale om skisse av 
uthusbygg.

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 %.

Etter rådmannens vurdering er dette et prosjekt som til en viss grad ligger innenfor rammen for 
tildeling av midler fra næringsfond. Bedriften er vel etablert og har utarbeidet forretningsplan. 
Bedriften kan ikke defineres lenger å være i en etableringsfase, men i en utviklingsfase der behovet for 
produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk kompetanseheving er nødvendig for videre 
utvikling av bedriften.

Rådmannen vil ut fra en total vurdering tilrå at Strømnes overnatting & servering innvilges en støtte på 
inntil kr. 20.000,- fra kommunalt næringsfond Inderøy, til dekking av faktiske kostnader knyttet til 
konsulentbistand fra Proneo. 

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.



 
        Sundsnesvn. 8, 7670 INDERØY 

http://www.stromnes-inderoy.no 
        post@stromnes-inderoy.no 
        tlf. 926 10 894 
        992 20 64 97 MVA 
        Konto: 4202 14 82 972 
 
Inderøy Kommune      
v/Lars Daling  
 
7670 INDERØY       mail: lars.daling@inderoy.kommune.no 

mob.: 900 84 317 

Søknad om tilskudd til konsulentbistand 
 
Jeg har avsluttet mitt arbeidsforhold ved Trønder-Avisa for å satse på reiselivsbransjen i Inderøy. 
Forretningsplanen for Strømnes er revidert. I denne ligger en plan på kompetanseheving, 
produktutvikling og restaurering av bygg og anlegg. I praksis betyr dette at jeg ønsker å heve min 
kompetanse på forretningsdrift generelt og reiseliv spesielt. Jeg er i dag utdannet cand.mag i IT og 
økonomi. I tillegg har jeg master i Prosjektledelse og er utdannet internettredaktør.  
 
Produktutviklingen innbefatter å videreutvikle eksisterende portefølje – historien på Strømnes i bygg, 
anlegg, inventar, meny og aktiviteter.  Dette gjelder så vel å høyne kvalitet og utvikle flere aktiviteter, 

dyktigere og mer spennende historieformidling, flere overnattingsplasser og styrking av 
serveringstilbudet på de spesialiteter vi representerer. Miljøsertifisering er også et av 
utviklingsområdene. Jeg er gjennom DGO og Proneo introdusert til forretningsmodellen Canvas, som er 
meget spennende og som jeg ønsker å bruke aktivt i produktutviklingen. 
 
Bygningsmasse og hage på Strømnes krever store investeringer for å komme i den stand jeg mener er 
nødvendig og representativt for et slikt vakkert sted. Investeringene skal gi egen avkastning men vil 
også bedre helhetsinntrykket for den del som fungerer bra i dag. Planen innbefatter vedlikehold av 
våningshus, restaurering av uthus og oppgradering av hage til et aktivt uterom. 
 
Jeg er opptatt av å bevare og styrke den historiske profilen men driften av stedet skal utføres på det 
mest moderne vis. Digitale media gir oss unike muligheter og jeg ønsker her å utnytte de muligheter 

som gis. 
 
Noen av mine veivalg er ikke avklart og er avhengig av tilskudd til finansiering. Jeg ønsker en prosess 
med Proneo for å få råd i disse spørsmål, kvalitetssikre forretningsplanen og få hjelp til å skrive 
søknader.  
 
Merknad 12. juli 2013: 
Jeg har gjennomført de første samtaler med Knut Baglo og har etter anbefaling fra ham inngått avtale 
om skisse av uthusbygg. 
 
Hvordan skal dette utføres: 

Konsultasjon Proneo og egentid.  
 
Revidert Budsjett 
Konsulenttimer Proneo 20.000 
Arbeidsskisse Uthus 20.000 
Egentid 40.000 
Sum 80.000 
 
Finansiering 
Egeninnsats 40.000 
Tilskudd 40.000 
 

Gjennomføring 
Høsten 2013 



Arkivsak. Nr.:

2013/1079-6

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 12/13 28.08.2013

Berg Gård - klage på vedtak angående tilskudd til scene/musikkpaviljong

Rådmannens forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge.  Administrativt vedtak av 18.06.2013 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.  

Vedlegg
1 Klage på vedtak 2013/1079-3
2 Søknad om tilskudd til scene/musikkpaviljong
3 Søknad om tilskudd fra næringsfondet til scene/musikkpaviljong

Bakgrunn

Berg Gård har blitt arrangør av konserter i forbindelse med InderøyFest og har i denne forbindelse bygd 
en scene/musikkpaviljong. Kostnadsoverslaget er på totalt kr. 99.800 og i søknad datert 26. mai 2013 
ble det søkt om et tilskudd på 50 % av kostnadsoverslaget – kr. 49.900 fra kommunalt næringsfond.

Søknaden ble behandlet administrativt av rådmannen (delegert vedtak), i henhold til Vedtekter for 
kommunalt næringsfond i Inderøy.

I følge vedtekter og praksis skal næringsfondet prioriteres for avklaringsprosjekter i en tidlig fase 
før/under etablering. Støtte kan maksimum utgjøre 50 % av søknadsgrunnlaget. Det er også praksis at 
for å kunne støtte nødvendige investeringer i produksjonsutstyr knyttet til oppstart av virksomheten. 
Slike investeringer kan støttes med inntil 25 % av godkjent kostnadsgrunnlag. Bygningsmessige 
investeringer kan ikke støttes fra næringsfondet.

Med basis i ovennevnte fattet rådmannen følgende vedtak:



Berg Gård sin søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond Inderøy til bygging av 
scene/musikkpaviljong avslås. 

I vurderingen ble det presisert at Inderøy kommune ser på tiltaket som positivt og at det ikke betviles at 
bygging av paviljong på Berg Gård vil være en berikelse for kulturlivet i Nordøy krets og i kommunen for 
øvrig. Videre ble det i vurderingen understreket at søknaden ikke kan innvilges da vedtektene for 
næringsfondet er tydelige på at en ikke gir støtte til bygningsmessige investeringer. 

Berg Gård klager i brev datert 8. juli på administrativt/delegert vedtak.

Bakgrunnen for klagen begrunnes med at det i vedtektene for kommunalt næringsfond står ingenting 
om at bygningsmessige investeringer ikke kan støttes. Klager viser videre til at støtte til tidligfase-
prosjekter bør prioriteres og at næringsplan er en av flere planer som legges til grunn for tildeling av 
midler fra næringsfond. Klager ber om at saken behandles på nytt og at næringsplanens sterke satsing 
på kulturbasert næringsliv legges til grunn.   

Vurdering

Berg Gård er en sentral «småskala-bedrift» i Inderøy med en allsidig aktivitet og i stadig utvikling med 
nye prosjekter på gang. Arena for konserter og andre kulturaktiviteter er ett eksempel, 
utviklingsprosjekt på produksjon av akevitt med lokale råvarer, er et annet eksempel. Rådmannen vil 
også i denne omgang presisere at Inderøy kommune ser på tiltaket som positivt og at det ikke betviles 
at bygging av paviljong på Berg Gård vil være en berikelse for kulturlivet i Nordøy krets og i kommunen 
for øvrig. 

Klager presiserer at det i vedtektene for næringsfond ikke står noe spesifikt om at det ikke skal gis 
støtte til bygningsmessige investeringer. Dette er riktig, men det må understrekes at det under 
bakgrunn i delegert vedtak står: « I følge vedtekter og praksis skal næringsfondet prioriteres …». Dette 
betyr at i tillegg til vedtektene skal det ved vurderingen av søknader til næringsfond, også gis mulighet 
til skjønn.  Så vidt rådmannen kjenner til har praksis vært at det ikke blir gitt støtte fra næringsfond til 
bygningsmessig investering. 

Rådmannen vil være tydelig på at det i prinsippet ikke bør gis støtte til bygningsmessige investeringer 
fra kommunalt næringsfond. 

Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at det omsøkte prosjekt ikke støttes med midler fra 
næringsfond. 

Konklusjon
Se rådmannens innstilling.
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Berg Gård
Kjelvikvegen 71
7670 Inderøy

II11
8. juli 2013

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Klage på vedtak 2013/1079-3

Vil med dette klage på delegert vedtak sak 2013/1079-3 hvor søknad om tilskudd fra
kommunalt næringsfond ble avslått.

I sakens vurdering står det bl.a.: "Vi beklager at vi ikke kan innvilge søknaden da vedtektene
for næringsfindet er tydelige på at en ikke kan gi støtte til bygningsmessige investeringer.

I vedtektene for kommunalt næringsfond står det ingenting om at bygningsmessige
investeringer ikke kan støttes. Det står at støtte bør prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter.
En scene er et tidligfase-prosjekt når det gjelder kulturbasert næringsliv på Berg Gård. I
vedtektene står det også hvilke planer som legges til grunn for tildeling av midler, og her
regner jeg med at Strategisk næringsplan 2013-2025 er sentral. Et av delmålene her er at
Inderøy skal være et tyngdepunkt for natur- og kulturbaserte opplevelser i Midt-Norge. Noen
innsatsområder for næringsarbeidet i Inderøy:

Det skal satses videre på festivaler og folkelivsarrangement som har sitt
hovedfundament i lokalt kulturliv
Inderøy skal utvikles som bærekraftig destinasjon og vertskapskommune og bli en
ledende destinasjon på kulturbaserte opplevelser
Inderøy kommune skal tilrettelegge for utvikling av kulturbasert næringsliv med
bakgrunn i kommunens satsing på kultur og næringsliv

Berg Gård er i gang med et utviklingsprosjekt på produksjon av akevitt med lokale råvarer.
Dette krever store ressurser (tid og penger). Som nytt konsertsted under Inderøyfest var vi
nødt til å bygge en scene, og så muligheter til medfinansiering fra det kommunale
næringsfond.

Ber om at saken behandles på nytt og at næringsplanens sterke satsing på kulturbasert
næringsliv legges til grunn.

ed enn i Hilsen

Svein Berfjord
Berg Gård



Vår dato Vår referanse

18.06.2013 2013/1079-3

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

Berg Gård
Kjelvikvegen 71
7670  INDERØY

Att. Svein Berfjord

Delegert vedtak
Søknad om tilskudd til scene/musikkpaviljong

Det vises til søknad datert 26. mai 2013

Bakgrunn  
Berg Gård har blitt arrangør av konserter i forbindelse med InderøyFest og har i denne forbindelse bygd 
en scene/musikkpaviljong. Kostnadsoverslaget er på totalt kr. 99.800 og det søkes om et tilskudd på 50 % 
av kostnadsoverslaget – kr. 49.900.
Søknaden er behandlet i henhold til Vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy.

I følge vedtekter og praksis skal næringsfondet prioriteres for avklaringsprosjekter i en tidlig fase 
før/under etablering. Støtte kan maksimum utgjøre 50 % av søknadsgrunnlaget. Det er også praksis at for 
å kunne støtte nødvendige investeringer i produksjonsutstyr knyttet til oppstart av virksomheten. Slike 
investeringer kan støttes med inntil 25 % av godkjent kostnadsgrunnlag. Bygningsmessige investeringer 
kan ikke støttes fra næringsfondet.

Vurdering
Inderøy kommune ser på tiltaket som positivt og det betviles ikke at bygging av paviljong på Berg Gård 
vil være en berikelse for kulturlivet i Nordøy krets og i kommunen for øvrig.
Vi beklager at vi ikke kan innvilge søknaden da Vedtektene for næringsfondet er tydelige på  at en ikke gi 
støtte til bygningsmessige investeringer. 

Konklusjon
Inderøy kommune har med basis i ovennevnte fattet følgende vedtak:

Berg Gård sin søknad om tilskudd  fra kommunalt næringsfond Inderøy til bygging av 
scene/musikkpaviljong avslås. 

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 næringsfondet. 

Med hilsen

Lars Harald Daling
Leder Næring og Miljø
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Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Søknad om tilskudd fra det kommunale næringsfond

Berg Gård har blitt arrangør av konserter i forbindelse med Inderøyfest. I den forbindelse ser
vi oss nødt til å bygge en scene/musikkpaviljong. Dette skal være utendørsarrangement som
krever en platting med tre vegger og tak. Et slikt tiltak vil også være med å berike kulturlivet i
Nordøy krets. Et slikt anlegg er en økonomisk byrde for gården som allerede satser tungt i
turisme og næringsmiddelproduksjon. I og med at et slikt anlegg vil komme allmennheten til
gode tillater vi oss å søke om tilskudd fra det kommunale næringsfond.

Kostnadsoverslag:




Trauging og utskiftning av masse kr6600.-
Støping av fundament kr7100.-
Bygging av platting inkludert materialer kr 21300.-
Bygging av takkonstruksjon inkludert materialer kr 34300.-
Glass i vegger kr 21000.-
Beising kr3400.-
Strøm kr6100.-
SUM kostnader kr 99800.-

Søker med dette om 50% tilskudd av kostnadsoverslag på kr 99 800.- , kr 49 900.-

Håper på rask og positiv saksbehandling!

ed Vennlig Hil en

Svein Berfjord
Berg Gård
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