Datum
2021-03-17

ÄrendeID
Nyps 20300486

Noaq Flood Protection AB
Att: Ann Blanche-Sahlqvist
Forssåvägen 13 F
82465 Näsviken

Beslut om beviljat stöd för: Anpassning till kontorshus
REGION GÄVLEBORG beviljar Noaq Flood Protection AB, 556942-5621 stöd enligt nedan.
REGION GÄVLEBORG motivering till beslut är att investeringen bidrar till hållbar tillväxt
och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Region Gävleborg beviljar Noaq
Flood Protection ABs ansökan om särskilt investeringsstöd med 746 085 kr enligt §§ 1719 Förordning (2015:211).
Stödet är ett så kallat försumbart stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013.
Beslutet kan inte överklagas.

Läs villkoren för stödet

- Allmänna villkor
- Förbindelse
- Verifikatförteckning (används vid ansökan om utbetalning)
- Sammandrag verifikatförteckning (används vid ansökan om utbetalning)

Aktuell investering

Investeringen i Näsviken, Hudiksvalls kommun avser:
NOAQ har vuxit rejält de senaste åren, både i omsättning och i antal anställda. har idag en
omsättning på över 20 MSEK (med en exportandel på över 99%) och är totalt 5 anställda,
varav 4 i Näsviken. NOAQ räknar med en fortsatt kraftig expansion under de närmaste
åren. De har hittills hyrt en lokal på Forsså industriområde i Näsviken, men den rymmer
inte fler arbetsplatser än för de fyra som jobbar där idag. För att få utrymme för den
fortsatta expansionen har de av kommunala ForssåGruppen AB köpt loss en del av
industriområdet. På denna del står inte bara det kontorshus som de nu jobbar i utan även
en äldre tvåvånings timmerbyggnad, "Mässen", som hörde till ortens pappersbruk. Det är
denna byggnad som de nu planerar att anpassa och bygga om till nytt huvudkontor för
NOAQ. Med dessa lokaler kan de fortsätta expansion på orten, och när de om några år även
växer ur denna kan de även åter ta i anspråk deras nuvarande lokaler.
Kostnader i ansökan:

3 486 000 kronor

Godkända kostnader:

2 131 670 kronor Avser anpassning av
kontor invändigt samt entré utbyggnad.
Kostnader som avser yttre fasad, tak,
isolering, larm, ställningar mm.
35,00 procent

Ej godkända kostnader:
Stödandel:
Region Gävleborg
”Budstation 96”, 801 88 Gävle

Tel: + 46 (0)26-15 40 00

Sida:
1 (2)

Datum
2021-03-17

Maximalt stödbelopp:

ÄrendeID
Nyps 20300486

746 085 kronor

Godkända kostnader
Kostnadsslag

Godkända kostnader

Invändig anpassning av byggnad ”Mässen”

2 131 670

Summa kostnader

2 131 670

Vad händer nu?

När det finns upparbetade kostnader kan du ansöka om utbetalning av hela eller del av
stödbeloppet ovan. Kostnaderna som du ansöker om utbetalning för ska ha uppkommit
efter 2020-12-01 vilket var datumet vi mottog din ansökan om stöd.
Ansök om utbetalning genom att logga in på minansokan.se och följa instruktionerna där.
Vi kommer att efterfråga underlag för de kostnader som du redovisat. Du använder de
verifikat dokumenten som skickas med i beslutet och fyller i dessa samt
fakturaunderlagen och betalningsunderlag som visar att fakturorna är betalda.

Viktiga datum för dig
-

Första datum för kostnader:

2020-12-01

-

Sista datumet att rapportera dina kostnader:

2022-03-31

Vid frågor i ärendet kontakta:
Cecilia Hedlöf
Handläggare
Telefon: 026-531408
E-post: cecilia.hedlof@regiongavleborg.se

Beslutsfattare
……………………………………………..
Eva Lindberg
Regionstyrelsens ordförande

Region Gävleborg
”Budstation 96”, 801 88 Gävle

………………………………………………….
Göran Angergård
Regiondirektör

Tel: + 46 (0)26-15 40 00

Sida:
2 (2)

