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SAMMENDRAG: 
Nebbete.no ved Martin Tioukalias, søker om tilskudd fra næringsfondet for å etablere 
lokaler til produksjon av rugeegg samt oppdrett av rasekyllinger og høner for kommersielt 
salg. Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 100.000,- til oppbygging av 
egnede lokaler 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Nebbete.no ved Martin Tioukalias (org. 924 701 234) i Svatsum, søker om tilskudd fra 
næringsfondet for å etablere lokaler til produksjon av rugeegg samt oppdrett av 
rasekyllinger og høner for kommersielt salg. Virksomheten har tidligere hatt tilhold i Hobøl, 
men har nådd grensen for produksjonsvolum i lokalene der. Markedet for og etterspørselen 
etter rugeegg, rasekyllinger og -høner samt utstyr til hold av disse, opplever innehaveren 
som voksende. Produktene selges gjennom nettbutikk og virksomheten har hele Norge som 
marked. 
 
Prosjektbudsjettet for opparbeidelse av egnede lokaler i Svatsum, er på i overkant av kr. 
520.000,- inkl mva. Tioukalias søker om tilskudd fra næringsfondet tilsvarende 25 prosent av 
prosjektbudsjettet. Søker mener opparbeidelse av nye lokaler for økt produksjon, vil gi 
grunnlag for en fulltids arbeidsplass. 
 
Til investeringer i produksjonslokaler kan det i henhold til retningslinjene, ytes tilskudd fra 
næringsfondet på inntil 25 prosent av prosjektkostnaden normalt avgrenset til maksimalt kr. 
150.000,-. Det ytes ikke tilskudd til dekning av mva. Prosjektbudsjettet uten mva er på ca. kr. 
419.000,-. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer det som positivt at det etablerers mer næringsvirksomhet i 
Svatsum. Videre vurderes det som positivt at virksomheten har nasjonale ambisjoner. 
Vekstpotensialet ut over etablererens egne ambisjoner, er usikkert. Interessen for urbant 
landbruk og for produksjon av råvarer på husholdningsnivå, er imidlertid sterkt økende og 
har vist en stigende trend som startet allerede før pandemien fikk effekt også her til lands. 
Søkers vurdering av markedspotensial legges derfor til grunn. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at det ytes et tilskudd på kr. 100.000,-. 
 
Før behandlingen av denne søknaden, gjenstår kr. 733.398,- innen årets ramme for 
prosjektstøtte fra næringsfondet. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Nebbete.no ved Martin Tioukalias, ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr 100.000,- til 
utvikling av lokaler for produksjon og omsetning av rugeegg, rasekyllinger og høns samt 
utstyr for produksjonen. 
 
Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal. 
 
Arbeidsfristen for gjennomføring av prosjektet settes til 31.12.2022. 


