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«Behovsprøvde kriterier for kommunal strømstøtte til bedrifter i Farsund 
kommune» (Vedtatt av Farsund kommunestyre 15.09.22) 

 

Formål: 

Formålet med ordningen er å bidra til at kommunen, til tross for historisk høye strømpriser, fortsatt 
har et rikt og variert næringsliv med livskraftige bedrifter. Ordningen tar ikke sikte på å utsette 
uunngåelige konkurser e.l. som ville inntreffe uavhengig av strømprisene. 

  
1. Innretningen på støtten: 
1.1 Støtten gjelder for tidsrommet 01.01.22 -30.08.22.  

1.2 Støtten gis som tilskudd 

1.3 Ordningen kunngjøres på kommunens hjemmeside, med henvisningsannonse i lokalpressen 

1.4 Søknadsfrist er 10.10.22. Søkere må levere regnskap pr 30.08.22. Alle opplysninger fra søker skal 
være bekreftet av regnskapsfører eller revisor. 

1.5 Følgende søknadsskjema (under utarbeidelse) skal benyttes www.farsund.kommune.no/xxx 

1.6 Formannskapet foretar tildeling av støtte i møte 27.10.22, og utbetaling skjer snarest etter 
møtet. Utbetalt støtte seg på dokumenterte strømutgifter i søknadsperioden.  og utbetales som en 
%- vis andel av faktisk fakturert strømkostnad i perioden. 

 

2. Ekstra utfordringer støtten tar sikte på å bidra til å avhjelpe: 

2.1 Virksomheten trenger akutt tilførsel av likviditet og eierne har ikke selv tilgang på midler. 

2.2 Virksomheten er nystartet og har et klart potensiale til å sysselsette minst to fulle årsverk, men 
har regninger til forfall som gjør at begjæring om oppbud er nært forestående. 

 

3. Forutsetninger for tildeling av støtte: 

3.1 Virksomheten er hovedinntektskilden for minst en person. 

3.2 Virksomheten skal være registrert i Farsund 

3.3 Det gis ikke støtte til foretak som: 

a) Kraftkrevende industri 

b) Foretak som omfattes av statens strømforsyningsstøtte (eksempelvis jordbruksforetak) 

c) Finansforetak og andre selskaper med investeringsvirksomhet som hovedformål 

d) Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning 

e) Utenriks varetransport på sjø 

f) Olje- og gassutvinning 
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g) Foretak uten aktivitet 

h) Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.  

i) Virksomhet som har preg av hobby  

3.4 Følgende bransjer prioriteres 
Bransjekode  Bransjetekst  
43990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet  
71129 Annen teknisk konsulentvirksomhet  
85599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted  
43290 Annet installasjonsarbeid  
71112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk  
70220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning  
96030 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier  
38210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall  
43911 Blikkenslagerarbeid på tak  
47789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted  
47761 Butikkhandel med blomster og planter  
47529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted  
47610 Butikkhandel med bøker  
47642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr  
47762 Butikkhandel med kjæledyr og for til kjæledyr  
47593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy  
47710 Butikkhandel med klær  
47591 Butikkhandel med møbler  
47721 Butikkhandel med skotøy  
47510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  
71121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet  
42990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted  
42210 Bygging av vann- og kloakkanlegg  
56210 Cateringvirksomhet  
47990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  
56102 Drift av gatekjøkken  
56301 Drift av puber  
46710 Engroshandel med drivstoff og brensel  
46610 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk  
46620 Engroshandel med maskinverktøy  
96020 Frisering og annen skjønnhetspleie  
86902 Fysioterapitjeneste  
74102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign  
43120 Grunnarbeid  
62020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi  
43222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid  
47919 Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg  
24200 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål  
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16290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer  
Bransjekode  Bransjetekst  
23630 Produksjon av ferdigblandet betong  
20110 Produksjon av industrigasser  
28130 Produksjon av pumper og kompressorer ellers  
62010 Programmeringstjenester  
79110 Reisebyråvirksomhet  
73110 Reklamebyråer  
33150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter  
43221 Rørleggerarbeid  
38320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning  
24540 Støping av andre ikke-jernholdige metaller  
85530 Trafikkskoleundervisning  
93130 Treningssentre  
18120 Trykking ellers  
46900 Uspesifisert engroshandel  
77320 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr  
45200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler  
75000 Veterinærtjenester  

Virksomheter i andre bransjer kan søke. Formannskapet vil vurdere søknadene skjønnsmessig.  
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