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Seter Brygge AS - Innvendig oppussing for utleie modulbygg
Ovennevnte sak har vært oppe til behandling i Osen kommune, og følgende vedtak ble fattet:
Osen Næringsfondsstyre viser til søknad fra Seter Brygge AS om tilskudd til innvendig
oppussing for utleie av modulbygg.
Fondsstyret bevilger et tilskudd på kr 40.000 og et lån på kr 60.000 fra Næringsfond II til
formålet.
For bevilgningen gjelder standardvilkår.
Rente- og avdragsvilkår i henhold til Husbankens vilkår med tillegg av 0,25%. Løpetid på lån
er 5 år.
Det er viktig for Osen å kunne tilby tilstrekkelig overnattingskapasitet og tiltaket er viktig for
å kunne trekke turister til kommunen.
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Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningslovens §28.2.
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket
det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du
klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kom fram.
Forvaltningslovens §§ 29-32 inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og
om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.
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SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Jørn Pedersen
SETER BRYGGE AS - INNVENDIG OPPUSSING FOR UTLEIE MODULBYGG

Sakens bakgrunn og innhold:
Seter Brygge AS er en reiselivsbedrift med utleie av rorbuer og leiligheter for fisketurisme og
andre turister, camping for bobiler, båtutleie og gjestehavn, samt krodrift.
Søker fikk i 2015 tilskudd (kr 50.000) og lån (kr 50.000) fra næringsfondet til flytting av
moduler fra Namsos.
Det søkes nå om støtte til innvendig ferdigstilling – snekker, maling og gulvbelegg,
rørlegging/tilkopling og graving vann, avløp, elektriker og belysning, samt diverse utstyr til
leilighetene (møbler, hvitevarer mv.)
Kostnadene ved prosjektet er estimert til kr 2.200.000, hvorav eget arbeid utgjør kr 100.000.
Det søkes om tilskudd på kr 210.000 fra næringsfondet, som utgjør 9,5% av kostnadene.
Selskapet eies av Rune Sæther og Arne Mads Lie.
Vurdering:
Prosjektet er viktig for Osen kommune, da det medfører en solid økning av
overnattingskapasiteten i kommunen. Det gir økt mulighet for å ta imot turister med derav
følgende omsetnings- og aktivitetsvekst for næringslivet i kommunen.
Utbygging av kapasiteten vil også utvide grunnlaget for drift av Brøgga kro.
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Gitt de økonomiske rammene som gjelder for næringsfondene i år kan ikke søknaden
imøtekommes fullt ut. Det foreslås bevilget kr 40.000 i tilskudd og kr 60.000 i lån, begge fra
Næringsfond II. Til sammen utgjør dette 4,5% av prosjektkostnadene.

Rådmannens innstilling:
Osen Næringsfondsstyre viser til søknad fra Seter Brygge AS om tilskudd til innvendig
oppussing for utleie av modulbygg.
Fondsstyret bevilger et tilskudd på kr 40.000 og et lån på kr 60.000 fra Næringsfond II til
formålet.
For bevilgningen gjelder standardvilkår.
Rente- og avdragsvilkår i henhold til Husbankens vilkår med tillegg av 0,25%. Løpetid på lån
er 5 år.
Det er viktig for Osen å kunne tilby tilstrekkelig overnattingskapasitet og tiltaket er viktig for
å kunne trekke turister til kommunen.
Saksprotokoll i Osen næringsfondsstyre - 11.05.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Osen Næringsfondsstyre viser til søknad fra Seter Brygge AS om tilskudd til innvendig
oppussing for utleie av modulbygg.
Fondsstyret bevilger et tilskudd på kr 40.000 og et lån på kr 60.000 fra Næringsfond II til
formålet.
For bevilgningen gjelder standardvilkår.
Rente- og avdragsvilkår i henhold til Husbankens vilkår med tillegg av 0,25%. Løpetid på lån
er 5 år.
Det er viktig for Osen å kunne tilby tilstrekkelig overnattingskapasitet og tiltaket er viktig for
å kunne trekke turister til kommunen.
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