Osen kommune
Sentraladministrasjonen

Halvard Svee Nordmeland
Lauvåsveien 20
7740 Steinsdalen

MELDING OM VEDTAK
Deres ref:

Vår ref:
2020/138-3

Saksbeh:
Sandra Gausen Kvernland

Arkivkode:

Dato:
31.03.2020

Søknad om tilskudd fra næringsfond - Nordmeland Varmepumper
Ovennevnte sak har vært oppe til behandling i Osen næringsfondsstyre den 31.03.2020 – sak
2/20, og følgende vedtak ble fattet:
Det vises til søknad fra Nordmeland varmepumper om tilskudd til diverse investeringer i
forbindelse med ny bedrift og innvilges 25 000,- fra næringsfond II.
For tildeling gjelder standardvilkår.

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.

Postadresse
Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

Vedlagt er «Standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond».
Det må underskrives og returneres Osen kommune innen 3 mnd. fra tilsagnsdato hvis
tilskuddet aksepteres (pkt. 1 i vilkårene).

Med hilsen
Britta Hopen
Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Osen kommune
Utvikling og Miljø

Arkivsak: 2020/138
Dato: 12.03.2020

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
2/20

Møtedato
31.03.2020

Utvalg
Osen næringsfondsstyre

Saksbehandler: Sandra Gausen Kvernland
SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - NORDMELAND
VARMEPUMPER
Vedlegg
1 Søknad Halvard Svee Nordmeland
Sakens bakgrunn og innhold:
Halvard Svee Nordmeland i Nordmeland varmepumper søker tilskudd fra Osen næringsfond
til diverse utstyr/kurs til sin nyetablerte bedrift. Han har tidligere søkt Osen næringsfond om
tilskudd til sin bedrift Nord og Steen varmepumper, denne bedriften er nå endret og Hallvard
ønsker at de tidligere søknadene avsluttes da det ikke er utbetalt noe tilskudd på disse enda.
Bedriften består nå av Hallvard som eier og daglig leder. Nordmeland varmepumper skal i
hovedsak drive med varmepumper men også solskjerming, ventilasjon og luft til vann.
Bedriften startet nå i 2020 og er godt i gang med salg av varmepumper og har offisielt blitt
Fujitsu forhandler med Fosen, Namdalen og Innherred som område.
Nordmeland varmepumper søker Osen næringsfond om tilskudd på 25 000,- tilsvarende
25 %.
Vurdering:
Det er positivt at det etableres bedrifter i Osen og en slik start på året kan vise til at det er et
marked for det i området. Det at det er inngått en avtale med Fujitsu og at det er et område
som går over Fosen, Namdalen og Innherred er positivt da dette skaper en god kundekrets.
Det søkes om litt diverse utgifter i forbindelse med oppstart av ny bedrift, bl.a. kurs til
ansatte, tømmestasjon, nitrogen, tangampermeter, lekkasjesøker og økning i lager.
Det er tidligere innvilget til sammen 14 000,- fra næringsfond til kurs og tømmestasjon som
ikke er utbetalt. Det foreslås at disse trekkes inn og omfordeles til den nye bedriften.
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Rådmannens innstilling:
Det vises til søknad fra Nordmeland varmepumper om tilskudd til diverse investeringer i
forbindelse med ny bedrift og innvilges 25 000,- fra næringsfond II.
For tildeling gjelder standardvilkår

Saksprotokoll i Osen næringsfondsstyre - 31.03.2020
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Det vises til søknad fra Nordmeland varmepumper om tilskudd til diverse investeringer i
forbindelse med ny bedrift og innvilges 25 000,- fra næringsfond II.
For tildeling gjelder standardvilkår.

Roar Leirset
Rådmann

Postadresse
Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Rådhusveien 13

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

