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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/237    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID19 - HOUSE BY THE SEA  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

House by the Sea, org.nr 923 323 953 gis et tilskudd på kr 175 000 til etablering av tre 

overnattingsenheter med totalt 8 sengeplasser på Træna. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til 

byggekostnader (tre enheter). 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra House by the Sea, datert 02.11.2020 – nye overnattingsenheter på Træna / 

Reiselivssatsing. Eier er Trygve Sunde Koldrup, bosatt i Oslo. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  
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 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 

 

Søker House by the Sea som ønsker å etablere tre overnattingsenheter med totalt 8 

sengeplasser på Træna sier at overnattingsenhetene er tenkt som en del av et større prosjekt – 

og der de tre enhetene utgjør byggetrinn 1. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med Træna 

365 og er delvis et resultat av et arbeid utført gjennom forskningsprosjektet TESTSONE 

TRÆNA som har undersøkt hvordan fremtidens bærekraftig reiseliv og levedyktige 

lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes på Træna. 

 

De skriver også i sin søknad at de vil så langt det lar seg gjøre benytte lokal arbeidskraft i 

oppføringen av de tre enhetene, og det er inngått avtale med Træna Overnatting om drift av 

enhetene. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 
Det er ikke tidligere gitt støtte fra Træna kommunes næringsfond til dette tiltaket. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Vedtatt Kommuneplan samfunnsdel sier blant annet følgende under satsningsområde 

Næringsliv i utvikling (sysselsetting & næringsliv) «Vi har attraktive overnattingstilbud for 

flere målgrupper» hvor en av strategiene er at «vi skal ha byggeklare tomter til etablering av 

overnattingssted». Det har vi nå gjennom det ferdig regulerte område på Nord-Husøy hvor 

House by the Sea i samarbeid med kommunen planlegger å sette opp til sammen fem små 

enheter, som en start på utviklingen av området Træna 365. 

 

Forutsatt at det blir god respons på dette første byggetrinnet, planlegger Trygve S. Koldrup å 

utvide med ytterligere tre overnattingsenheter. 

 

På denne bakgrunn anbefales det at House by the Sea gis et tilskudd på kr 175 000 til første 

fase i sin satsning på nye overnattingsenheter og reiseliv på Træna. 
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Vedlegg: 

Søknad via RF 13:50 datert 02.11.2020 

House by the Sea – vedlegg til søknad 

 

 

Træna 23.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


