
From:                                 "Gunvor Bartnes" <Gunvor.Bartnes@innovasjonnorge.no>
Sent:                                  Fri, 23 Apr 2021 12:31:26 +0200
To:                                      "lene_lysklett@hotmail.com" <lene_lysklett@hotmail.com>
Cc:                                      "Ane Haugen Wexelsen" <ane.wexelsen@orkland.kommune.no>
Subject:                             Bekreftelse mottatt søknad

Kunde: Tenneltunet Lene Lysklett 
Ref.: 2021/584043 
 
 
Vi takker for din søknad, som ble mottatt 23.04.2021. 
 
Din kundebehandler i Innovasjon Norge er Aud Herbjørg Kvalvik som kan treffes på telefon 95 85 86 45 
eller e-post aud.herbjorg.kvalvik@innovasjonnorge.no. 
 
Hvis det skulle komme fram nye momenter du mener har betydning for vår vurdering av søknaden, er 
det fint om vi får beskjed om dette så snart som mulig. 
 
NB! Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med «påbegynt» menes 
igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør 
investeringen irreversibel.
 
Offentleglova gjelder for Innovasjon Norge. I forskrift til offentleglova er det imidlertid gjort generelt 
unntak fra offentlighet for dokumenter som gjelder søknad om finansiering hos Innovasjon Norge, med 
unntak for positive avgjørelser. Dette innebærer at Innovasjon Norges tilsagn om lån, tilskudd, garanti 
eller stipend, vil være offentlig tilgjengelig med angivelse av tilsagt beløp.
 
Unntatt offentlighet er imidlertid alle opplysninger om forretningsmessige og private forhold som er 
underlagt lovbestemt taushetsplikt iht lov om Innovasjon Norge § 27. Slike opplysninger vil således
ikke bli gitt fra oss til utenforstående. 
 
Vi sender ut nyhetsbrev en gang i måneden. Jeg håper du er interessert i å følge med på nyheter fra oss. 
Registrer deg HER
 
 
Vennlig hilsen 
 
Gunvor Bartnes 
rådgiver 
Innovasjon Norge Trøndelag
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+47 936 33 863 
gunvor.bartnes@innovasjonnorge.no 
 
InnoCamp, Skolegata 22, Steinkjer 
+47 22 00 25 00 
 
Postadresse 
Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo 
Org.nr 986 399 445 MVA 
 
www.innovasjonnorge.no 
 
THE EXPLORER - utstillingsvindu for norske grønne og bærekraftige løsninger er åpen for registrering på 
theexplorer.no
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