
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Bindal fondsstyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk 
Dato: 21.03.2019 
Tidspunkt: Etter formannskapets møte samme dag 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00.  Vararepresentanter møter etter 
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Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på Bindal folkebibliotek samt publisert på 
kommunens nett- og facebookside. 
 
Terråk, 13.03.2019 
Britt Helstad 
ordfører
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2/19 Bindal fondsstyre 21.03.2019 

 

Søknad om støtte ved oppgradering av bensin-/dieselpumpene på Terråk - 
Smestad Autoservice Eftf. v/Rune Gangstø 

 
Vedlegg: 
  
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Smestad Autoservice Eftf. v/Rune Gangstø gis tilsagn om et tilskudd på kr 180 000,- i   
    forbindelse med oppgradering av bensin-/dieselpumpene på Terråk. 
 
2. Beløpet dekkes av post 147004 32552 ”Tilskudd andre næringsformål”. 
 
3. Tilskuddet gis under forutsetning av at de nødvendige tillatelser og dokumentasjon for 
     nevnte investering blir gitt. 
 
4. Før utbetaling kan skje må følgende betingelser være oppfylt: 

a. Mottaker av tilskuddet skal skrive under på ”Erklæring av tilbakebetaling av  tilskudd”, 
slik at dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 
kommunen avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav om innløsning kan 
ikke settes frem senere enn 5 år etter utbetaling. 
 
b. Dersom søkeren innen 5 år avvikler tiltaket, plikter søkeren selv å gi fondsstyret 
skriftlig melding om dette. 
 
c. Mottaker legger fram dokumentasjon for påløpne utgifter. 

 
5. Tilsagnet står ved lag til og med 01.09.2019. 
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Saksopplysninger 
Smestad Autoservice Eftf. v/Rune Gangstø søker om støtte fra næringsfondet til oppgradering av 
bensin-/dieselpumpene på Terråk Søknadssummen er på kr 186 500. 
 
Mål: Pumpene koples til kortautomat for både bank og lokalkreditt.. 
 
I søknaden står bl.a: 
«Jeg søker investeringsstøtte for oppgradering av bensin-/dieselpumpene slik at jeg kan tilby 
mine kunder døgnåpent tilbud på bensin/diesel. Pumpene vi har ved stasjonen i dag er  gamle og 
det er problemer med å få tak i reservedeler. Oppgraderingen er derfor helt nødvendig for 
framtidig drift av bensinstasjonen. 
Oppgraderingen innebærer at pumpene koples til kortautomat for både bank og lokalkreditt. 
Dette vil både gi et bedre tilbud til privatkundene, men også til bedriftskunder som kan kjøpe 
bensin-/diesel på kreditt. Dette vil også tilfredsstille kravene til elektronisk dokumentasjon av 
salg. 
Oppgraderingen vil gi et betydelig bedre tilbud både til lokalbefolkning og tilreisende. Vi 
opplever i dag en del handelslekkasje som følge av at vi ikke har et døgnåpent tilbud.» 
 
Beliggenhet: 
Anlegget ligger i kommunesenteret Terråk i Bindal kommune like ved Fv 801. Terråk ligger ca. 
ca 12 km fra Fv 17. 
 
Andre anlegg i området: 
Bogen/MECA Uno Yx-stasjonen, bilverksted og bensinstasjon i Bogen i Bindal kommune ligger 
29 km fra Terråk. Kortterminal. 
Svingen dekk og diesel, Kveinsjøen, like ved Fv 17, ligger 33,5 km fra Terråk. Kortterminal. 
Joker Foldereid, Best stasjon, på Foldereid i Nærøy kommune like ved Fv 17 ca. 25 km sør for 
Terråk. Kortterminal. 
Foldereid Service As ligger på Foldereid i Nærøy kommune like ved Fv 17 ca. 25 km sør for 
Terråk. Kortterminal. 
Coop Sør-Helgeland Sa Statoil Service Berg ligger ved Fv 17 på Sømna ca 65 km + 20 min med 
ferge, nord for Terråk. Kortterminal. 
 
Kostnadsoverslag: 
Det er fremlagt kjøpekontrakt. 

Produktpumpe bensin-/diesel + kortautomat  kr 263 000 
Montering inkl. rørlegging i pumpepalt   kr   90 000 
EL-arbeider       kr   10 000 
Uforutsette utgifter     kr   10 000 
Sum        kr 373 000 

 
Finansieringsplan: 
 Kommunalt næringsfond    kr 186 500 
 Egne midler/egen innsats    kr 176 500 
 Annen finansiering     kr   10 000 
 Sum       kr 373 000 
 
I første omgang overtok Gangstø drifta. Han fikk hjemmel til anlegget desember 2014. 
  
Det oppgis som framtidig effekt av prosjektet: 
«Økt omsetning av bensin/diesel som gir grunnlag for økte inntekter for bedriften. Videre gir 
prosjektet en sikkerhet for at det også i framtida kan tilbys salg av bensin og diesel på Terråk. 
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I tillegg vil prosjektet bidra til bedre omdømme for tettstedet fordi både lokalbefolkning og 
tilreisende opplever at det er døgnkontinuerlig tilgang på en vare de forventer å kunne kjøpe når 
de har behov for det uten å tenke på åpningstider.» 
 
Virksomheten er ikke nyanlegg, men videreføring av eksisterende bedrift. 
Tidligere bevilget tilskudd til omsøkte anlegg: 
Myrvoll Autoservice Ernst Myrvoll  før overtakelse/ 

i forb. med overtakelse kr   95 000 
Myrvoll Autoservice Grim Skogseth  Fond sak 20/98   kr   60 000 
Smestad Autoservice Jim Brevik   Fond sak 18/05   kr   20 000 
Smestad Autoservice Jim Brevik   Fond sak 6/09   kr   30 000 
Sum           kr 205 000 
 
I tillegg er det gitt tilskudd i forbindelse med turistinformasjon. 
 
Nåværende eier har ikke tidligere mottatt tilskudd fra næringsfondet. 
 
Sammenlignbare prosjekter det er gitt støtte til over næringsfondet: 

Fondsak 12/08 Bindalseidet Matsenter AS - Bensinpumper m/kortleser kr     40 000 
K-sak 39/13  Svingen dekk- og diesel – Drivstoffanlegg i Kveinsjøen kr   250 000 

 
I vedtektene for næringsfondet står det blant annet: 
”Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme etablering av ny 
næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter.” 
 
Over næringsfondet kan kommunen yte inntil 75 % finansiering av kostnadene ved 
nyetableringer. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke 
overstige 50 % av det totale kapitalbehov for prosjekt. 
Dersom den maksimale satsen skal benyttes, bør det foreligge særlige grunner, eks. at tiltaket 
sikrer sysselsetting for mange, eller har store ringvirkninger. I merknadene til vedtektene står det 
imidlertid at ytelser til et enkelt næringstiltak normalt ikke bør overskride 30 % av bedriftens 
kapitalbehov. Ved bl.a. nyetablering er det åpnet for inntil 75% finansiering gjennom fondet. 
 
Smestad Autoservice Eftf. er registrert i enhetsregisteret den 22.08.2013 med organisasjonsnr. 
912 340 708. 
 
Det søkes om et tilskudd på kr 186 500,-. Paragraf 6 i vedtektene for næringsfondet sier at 
tilskudd/lån over kr 200 000,- avgjøres av kommunestyret. En har ikke etterspurt regnskap for 
bedriften, og en har derfor ikke grunnlag for å konkludere med den økonomiske situasjonen. 
 

Vurdering 
Det var tidligere vanlig at oljeselskapene bidro økonomisk med tanker og pumper. Det er helt 
slutt på at oljeselskapene bidrar på mindre anlegg, men de har fortsatt sikkerhet- og miljøansvar 
for flere hundre gamle nedgravde anlegg. Resultatet blir at bygda blir uten drivstofftilbud, 
dersom ikke bygda selv tar det økonomiske ansvar for nytt godkjent anlegg. Det ble skiftet tanker 
juni 1999. Tankene som i dag ligger nedgravd har ligget i 20 år. Forskrift om tiltak for å hindre 
lekkasje fra slike nedgravde tanker tilsier at det skal foretas kontroll av tankene, jfr. forskrift 
vedr. nedgravde oljetanker fastsatt 18.11.2013.  
 
Bindal kommune har tidligere innvilget tilskudd med totalt kr 205 000,- til samme bedrift fra 
1983 og til 2009. 
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Selv om det ikke er den helt store fortjenesten å drive med drivstoff, så er det viktig med et 
drivstofftilbud og som vil gi positive ringvirkninger for bygda. Det er ikke tvil om at det er behov 
for bensinstasjon med kortleser. Dette tilbudet betyr mye for den faste bosettingen, for turistene 
som enten er i ro over en periode, eller de som er på gjennomreise. Dette kan være med å hindre 
handelslekkasje.  
 
I tillegg til drivstoff tilbyr søker andre tjenester som dekk- og oljeskift, utleie av møterom, 
varm mat samt salg av diverse kolonialvarer.  
 
Bedriften sysselsetter i dag 3 personer. Bedriften yter en viktig og nødvendig servicefunksjon for 
befolkningen på Terråk og omegn, for besøkende og tilreisende, både gjennom salg av bensin og 
diesel, men også matservering. 
 
Det kan gis tilskudd til bedriftsutvikling samt investering i bedrifter som maskiner og bygninger 
ved oppstart og utvidelser av bedrifter, jfr. vedtekter for næringsfondet. 
Som eksempel mangler anlegget kortautomat. Det etterspørres mer og mer at en har tilgang til å 
fylle drivstoff hele døgnet. 
 
Prosjektet kommer klart innenfor vedtektenes formål som blant annet er å fremme nyetablering, 
samt videreutvikling av eksisterende bedrifter. 
 
Etter en helhetsvurdering foreslår rådmannen at det gis et tilskudd på kr 180 000,-. 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 26.02.2019 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 


	Forside 
	Saksliste 
	PS 1/19 Godkjenning av innkalling
	PS 2/19 Søknad om støtte ved oppgradering av bensin-/dieselpumpene på Terråk - Smestad Autoservice Eftf. v/Rune Gangstø
	Saksfremlegg


