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Fondsstyret 024/16 
 

15.09.2016 

 
BEHANDLING AV SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET OM TILSKUDD 
TIL MASKIN OG UTSYR 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - MASKIN OG UTSTYR 
1609 Spesifisert kostnadsoverslag.pdf 
1609 Resultatbudsjett 2017 - BP.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016018725 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - MASKIN OG UTSTYR 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Bugøynes Produksjon AS søker om kroner 58 500,- (50 %) i investeringstilskudd til kjøp og 
montering av maskin for kutting, terning og riving av ferskt, frossent og tørket kjøttråvare. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Bugøynes Produksjon AS søker om kroner 58 500,- (50 %) i investeringstilskudd til kjøp og 
montering av maskin for kutting, terning og riving av ferskt, frossent og tørket kjøttråvare.  

Bugøynes Produksjon AS eies av Rein Produksjon (55 %) og Ken Albert Abrahamsen (45 
%), og hadde samlede driftsinntekter på kroner 321 000 i 2015, som også var første hele 
driftsår. 



Bugøynes Produksjon AS beskriver seg selv som en FoU-bedrift som forsker og utvikler på 
plussråstoff og nye produkter innen reinkjøtt. I dag foregår end el av utviklingsarbeidet på 
Bugøynes, mens produksjonen foregår som leieproduksjon andre steder. De har avtale med 
Finnmark Rein AS som skal formidle produktene til nasjonalt og internasjonalt marked. 

Maskinen det søkes tilskudd til, en Holac Cubixx 100, er i følge søker nødvendig for å kunne 
gjøre utvikling og presentasjon av nye produkter presist og presentabelt. Nye produkter vil 
kunne presenteres for kunder og kjeder på en god måte. Maskinen er «multifunksjonell», og 
egner seg for mange ulike produkter. Eksempler kan være biffprodukter, marinerte produkter, 
tørkede produkter, pålegg osv. 

Søker vil markedsføre produktene selv i lokalmarkedet, men for øvrig bruke Finnmark Reins 
sitt markedsapparat. Søker ser for seg at bedriften om tre år omsette for 2,5 millioner og 
sysselsette 3 årsverk. 

Fondsstyret innvilget i sak 003/15 kroner 55 160,- (50 %) i utviklingstilskudd 
(kompetanseheving) til Bugøynes Produksjon AS. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at etterspørselen etter reinprodukter er økende. Søker har erfaring 
fra matproduksjon generelt og reinkjøtt spesielt. Det skjer for tida flere satsinger innafor 
næringsmiddelproduksjon på Bugøynes, og rådmannen vurderer det som positivt at omsøkte 
tiltak kan bidra ytterligere til å styrke den matfaglig komeptanse og produksjonskapasitet i 
bygda. 

 

Rådmannen vurderer tiltaket til å være i tråd med fondets formål om å fremme et mer variert, 
konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv basert på geografiske og andre 
fortrinn. Selv om tiltaket ikke skiller mellom råvarer fra Sør-Varanger og andre områder,  er 
det rådmannens vurdering at tiltaket også støtter opp under kommuneplanens delmål Sør-
Varanger har levedyktige primærnæringer med tilhørende strategi Bidra til økt videreforedling 
og verdiskaping i primærnæringene. Tiltaket samsvarer også med tiltaksområde 1.2 i 
landbruksplan for Sør-Varanger kommune Produktutvikling basert på primærråstoff fra 
landbruket. 

 

Tiltaket faller inn under vedtektenes virkeområde 3d, investering i maskiner og utsyr ved 
oppstart eller utvidelse av virksomhet. Tiltaket er videre innafor øvre kapitalgrense, som er 
150 000 for dette virkeområdet. 

 

I henhold til vedtektenes § 6, skal mulig konkurransevridning i eksisterende lokalt næringsliv 
vurderes. Etter rådmannens vurdering er det ingen konkurrerende virksomheter i kommunen.  

 

Retningslinjene åpner for at tiltak som har sitt primærmarked utenfor kommunen kan få inntil 
50 % tilskudd, og rådmannen innstiller på at tiltaket innvilges inntil kroner 58 500,- (50 %) i 



investeringstilskudd. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket kan bidra til arbeidsplasser og økt verdiskaping basert på lokalt råstoff.  

 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad fra Bugøynes Produksjon AS 
om investeringstilskudd som beskrevet i søknad av 08.09.2016.  

 

Fondsstyret har lagt vekt på (fondsstyrets begrunnelse): 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §23 nr. 4, jfr. Delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes 
næringsfond. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Bugøynes Produksjon AS tilsagn om 
inntil kroner 58 500,- i investeringstilskudd til kjøp av maskin som beskrevet i søknad av 
08.09.16. Tilskuddet er begrenset til maksimalt 50 % av godkjente kostnader. 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket er i tråd fondets vedtekter og i samsvar med mål og 



strategier trukket opp i gjeldende kommuneplan.  

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter (§§1 og 3D) og retningslinjer for Sør-Varanger 
kommunes næringsfond.                                

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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