RETNINGSLINJER SOM GJELDER

SILDVIKMIDLENE
Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren AS Nordkraft,
øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen
og dens omkringliggende distrikter.
I h.h.t. brev fra Norges Vassdrags- og energiverk av 06.02.1989 er tilskuddet fastsatt til
kr. 417.000,- pr. år, beløpet skal reguleres i samsvar med bestemmelser om dette.
Narvik kommunestyre har i møte den 22. september 1994 vedtatt reglene for hvordan tilskuddet skal
brukes. Reglene er stadfestet av Direktoratet for naturforvaltning ved brev av 21. februar 1995.
SILDVIK KRAFTVERK - REGLER FOR BRUK AV MIDLER TIL
FISKE- , FRITIDS- OG REKREASJONSMULIGHETER
1. Formålet med innbetaling av midlene fra konsesjonæren til Narvik kommune, er at
pengene skal nyttes til tiltak som angår fiske og fiskestell i elver og vassdrag, jakt og
viltstell, fritids- og rekreasjonsmuligheter innenfor Narvik kommune og omkringliggende
distrikter som er tilrettelagt for allmenheten
2. Konsesjonæren, AS Nordkraft, skal innen 31. januar hvert år ha overført til Narvik
kommune - på egen konto - kr. 417.400,- *)
*) Merk: Beløpet skal reguleres i samsvar med bestemmelser om dette.
Årlig beløp som overføres er 760.000.- fra 2013
3. Av midlene avsettes det årlig 35,9%)
som etter søknad skal nyttes til kultiveringstiltak for vilt, fiske og fiskestell i elver
og vassdrag i Narvik kommune.
4. Restrerende disponible midler 64,1% kan søkes av Narvik kommune, frivillige organisasjoner,
grunneierlag o.l. og enkeltpersoner som fremlegger prosjekter/tiltak med budsjett til
fremme av tiltak som nevnt i pkt. 1 og som er tilrettelagt for allmenheten.
5. De tildelte midlene kan fondsavsettes til økonomisk tunge prosjekter.
Avsetningstid er maksimalt 3 år.
6. Brukerne av midlene er pålagt regnskap/rapportplikt. Frist for innsending av rapport
er den samme som søknadsfristen.
For prosjekter det søkes finansiering for flere år på rad, skal det fremlegges foreløpig
regnskap/rapport ved søknadsfrist. Rapportene/regnskapene skal følge
prosjektene ved behandling.
7. Retningslinjene vedtas av Bystyret og tildeles av administrasjonen i samarbeid med Ofoten
friluftsråd. Formannskapet er klageinnstans. Søknadsfristen er i 2015 satt til 1. februar.
8. Søknad om omdisponering av tildelte midler avgjøres av rådmannen eller den hun bemyndiger.
Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren AS Nordkraft,
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