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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/1192 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Rita Bruvold Bergland
Dato:

28.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Referatsaker Næringsutvalget 8. oktober 2012

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksopplysninger
1. Brev fra Kåfjord kommune datert 27.06.2012 – Melding om vedtak – Særutskrift:
Reiselivsplan for Lyngenfjorden og opprettelse av selskapet Visit Lyngenfjord AS.
2. Avtale - Nordkalottrådet og Storfjord kommune, datert 02.07.2012.
3. Protokoll – generalforsamling i Lyngsalpan vekst AS, datert 06.07.2012.
4. E-post fra Elke Gittschau 19.07.2012 – Storfjord Turistinformasjon stengt.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -60

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
32/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Søknad tilskudd fra næringsfondet – A. Pedersen & Sønn bil & caravan

Vedlegg
1 Søknad - 00047H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden utsettes til seinere behandling.

Saksopplysninger
A. Pedersen & Sønn bil & caravan AS søker om tilskudd i etableringsfasen. Det søkes om
500.000 kr i tilskudd over 2 år.
Vurdering
Pga. begrensede midler igjen tilrås å utsette behandlingen av. søknaden

Es
rdia.
YK

A.PrffEifSEN

A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS
Hatteng Industriområde
9046 Oteren
Tlf. 77 52 07 52
Org.nr. 897 538 202 mva

AS
SONN

22.06.2012.

S knad til nærin sutval et i Storford kommune.
Søknad 1 gjelder: A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS. Org.nr 897 538 202
Søknad 2 gjelder: A.Pedersen & Sønn Lastebiltransport AS Org.nr 897 528 172

Søknad 1.)
Vi har nå hatt åpning av bil og caravan butikken på Hatteng Industriområde, og
det var gledelig å få besøk av Rådmannen Ellen Beate Lundberg Jensen på
åpningsdagen. Vi har brukt de siste 8 mnd. på å sette bygget i stand, ansette
lokale personer i bedriften, og få samarbeidsavtaler med lokale bedrifter i
kommunen.
Vi har brukt og gjort avtaler med Storfjord Auto som vår samarbeidspartner på
bil. Alt fra tilstandsrapporter,

EU godkjenninger, servicer.

Elektro nor på Skibotn er vår elektriker partner. Helges kontorservice på
kontorrekvisita/utstyr.
ventilasjonsanlegget.

Blikkenslageren på Skibotn har satt opp
Osv. osv.

Som jeg sa til dere på møtet jeg hadde med dere i desember 2011 kommer
herved søknad om tilskudd / økonomisk hjelp i etableringsfasen.
1.) Selve bygget har vi brukt ca kr 300.000.- på å sette i stand slik at det kan
godkjennes. Ventilasjonsanlegg montert, fuktskade ordnet, bygget malt
og pusset opp, el systemet gjennomgått.

Annonsering i Nordlys, Nye-Troms og Framtid i Nord Til nå har vi brukt kr
100.000.- i 2012!
Sikkerhet: Vi kommer til å bygge gjerde rundt tomten og asfaltere
området i løpet av 2012. Pris kr 250.000.I løpet av 2012 kommer vi til å søke om å få bygge ut bygget. Vi ønsker å
forlenge bygget 15 m sørover. Her vil vi ha utstillingshall for bil og
caravan + 1 kontor ekstra. Sørsiden og vestsiden/fronten vil bli bygget i
glass.Totale kostnader på dette er under utarbeidelse, men vil komme
på mellom kr 1.2 —kr 1.500.000.Kostnader på innkjøp av varelager. Vi har i løpet av disse 8 mnd. skaffet
oss et varelager som har kostet oss ca. kr 500.000.Som dere ser så har dette kostet masse penger for oss, og jeg håper at
dere ser at A.Pedersen & sønn bil og caravan AS vi være en ressursfor
kommu nen. Derfor søker vi om tilskudd på kr 500.000.- over en 2 års
periode. Jeg tror at kommunen vil få mye tilbake med å hjelpe oss i
startfasen.
S knad 2. A.Pedersen & S nn Lastebiltrans ort AS or .nr 897 538 172:

Vi ønsker å kjøpe tomt bak caravanbutikken med egen innkjøring.
Tomtestørrelsen vi ønsker å kjøpe er 7.000 m2 til 10.000 m2 Vi regner
med å ha totale utgifter på ca. kr 1.000.000.- med kjøp og opparbeidelse
av tomten. Derfor søker vi tilskudd på kr 500.000.- for å få gjennomført
dette. Veidekke er interessert å leie hos oss, når tomten er
opparbeidet!
Jeg håper dere ser nøye på disse to søknadene og virkelig ser hvor viktig
det vil være å hjelpe oss. A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS og
Lastebiltransport AS i oppstartsfasen. Hvis dere ikke kan hjelpe oss med de
summene som er skissert, så håper jeg dere kan se hvor mye dere kan hjelpe
oss med.
Med vennIig hilsen
Daglig leder bil og caravan AS
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2.
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Styremedlem Lastebiltransport AS
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -61

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
33/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Søknad tilskudd fra næringsfondet - A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport

Vedlegg
1 Søknad - 00047H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden utsettes til seinere behandling.

Saksopplysninger
A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport søker om 500.000 kr i tilskudd til kjøp av tomt bak
caravanbutikken. De anslår total kostnad til en million kroner til kjøp og opparbeidelse av tomta.
Vurdering
Pga. begrensede midler igjen tilrås det å utsette behandlingen av. søknaden

Es
rdia.
YK

A.PrffEifSEN

A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS
Hatteng Industriområde
9046 Oteren
Tlf. 77 52 07 52
Org.nr. 897 538 202 mva

AS
SONN

22.06.2012.

S knad til nærin sutval et i Storford kommune.
Søknad 1 gjelder: A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS. Org.nr 897 538 202
Søknad 2 gjelder: A.Pedersen & Sønn Lastebiltransport AS Org.nr 897 528 172

Søknad 1.)
Vi har nå hatt åpning av bil og caravan butikken på Hatteng Industriområde, og
det var gledelig å få besøk av Rådmannen Ellen Beate Lundberg Jensen på
åpningsdagen. Vi har brukt de siste 8 mnd. på å sette bygget i stand, ansette
lokale personer i bedriften, og få samarbeidsavtaler med lokale bedrifter i
kommunen.
Vi har brukt og gjort avtaler med Storfjord Auto som vår samarbeidspartner på
bil. Alt fra tilstandsrapporter,

EU godkjenninger, servicer.

Elektro nor på Skibotn er vår elektriker partner. Helges kontorservice på
kontorrekvisita/utstyr.
ventilasjonsanlegget.

Blikkenslageren på Skibotn har satt opp
Osv. osv.

Som jeg sa til dere på møtet jeg hadde med dere i desember 2011 kommer
herved søknad om tilskudd / økonomisk hjelp i etableringsfasen.
1.) Selve bygget har vi brukt ca kr 300.000.- på å sette i stand slik at det kan
godkjennes. Ventilasjonsanlegg montert, fuktskade ordnet, bygget malt
og pusset opp, el systemet gjennomgått.

Annonsering i Nordlys, Nye-Troms og Framtid i Nord Til nå har vi brukt kr
100.000.- i 2012!
Sikkerhet: Vi kommer til å bygge gjerde rundt tomten og asfaltere
området i løpet av 2012. Pris kr 250.000.I løpet av 2012 kommer vi til å søke om å få bygge ut bygget. Vi ønsker å
forlenge bygget 15 m sørover. Her vil vi ha utstillingshall for bil og
caravan + 1 kontor ekstra. Sørsiden og vestsiden/fronten vil bli bygget i
glass.Totale kostnader på dette er under utarbeidelse, men vil komme
på mellom kr 1.2 —kr 1.500.000.Kostnader på innkjøp av varelager. Vi har i løpet av disse 8 mnd. skaffet
oss et varelager som har kostet oss ca. kr 500.000.Som dere ser så har dette kostet masse penger for oss, og jeg håper at
dere ser at A.Pedersen & sønn bil og caravan AS vi være en ressursfor
kommu nen. Derfor søker vi om tilskudd på kr 500.000.- over en 2 års
periode. Jeg tror at kommunen vil få mye tilbake med å hjelpe oss i
startfasen.
S knad 2. A.Pedersen & S nn Lastebiltrans ort AS or .nr 897 538 172:

Vi ønsker å kjøpe tomt bak caravanbutikken med egen innkjøring.
Tomtestørrelsen vi ønsker å kjøpe er 7.000 m2 til 10.000 m2 Vi regner
med å ha totale utgifter på ca. kr 1.000.000.- med kjøp og opparbeidelse
av tomten. Derfor søker vi tilskudd på kr 500.000.- for å få gjennomført
dette. Veidekke er interessert å leie hos oss, når tomten er
opparbeidet!
Jeg håper dere ser nøye på disse to søknadene og virkelig ser hvor viktig
det vil være å hjelpe oss. A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS og
Lastebiltransport AS i oppstartsfasen. Hvis dere ikke kan hjelpe oss med de
summene som er skissert, så håper jeg dere kan se hvor mye dere kan hjelpe
oss med.
Med vennIig hilsen
Daglig leder bil og caravan AS
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Styremedlem Lastebiltransport AS
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/2469 -12

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

27.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
34/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Søknad tilskudd næringsfondet - Folkets hus Oteren
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad - 00008H.pdf
2 Tilbud - 00008V00001.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med kr. 40.000,- i tilskudd fra regionalt næringsfond. Tilskuddet må
anmodes utbetalt innen ett år etter vedtaksdato og kostnader dokumenteres.

Saksopplysninger
Folkets hus Oteren søker om 90.000 kr i tilskudd fra næringsfondet i forbindelse med opprusting
av kjøkkenet. Samlet kostnad er 176.000 kr.
Vurdering
Det vises til utredning gitt i søknaden for grunnlaget i næringsmessig sammenheng.

EST

Storfjord kommune
Næringsfondet
Her.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPRUSTING AV KJØKKEN PÅ FOLKETSHUS OTERTUN.
I tidsrommet

15. —19. august skal det arrangeres AUF-leir og arbeiderfestival

forbindelse

har vi måttet ta på oss store utgifter med opparbeidelse

opprusting

av huset innvendig.

på Otertun. I den

av festivalområdet

ute og

Vi har fått tilbud på kjøkken fra Lindrup Martinsen, Tromsø, og vi har valgt å gå inn for dette. Som
man ser er det et tilbud på 106.000 kroner eksklusiv moms og frakt.

Det totale beløp vil derfor bli

nærmere 130.000 kr. . I tillegg til dette kommer elektriske arbeider og rørleggerarbeid,

og legging av

nytt belegg (30.000 + 10.000 + 6000 = 46.000 kr).
Grunnen til at vi gjør dette, er krav fra mattilsynet

og for at vi skal kunne ta i mot større mengder

med folk. Dagens kapasitet vil være for liten til dette.
Næringspolitisk

grunnlag for søknaden:

I forbindelse
profilere

med festivalen vil vi handle lokalt, benytte lokalt serveringslovernattingstilbud,

lokalt næringsliv ved å tilby dem utstillingsplass

under festivalen.

Festivalen vil skape stor publisitet i norske medier ved statsministerbesøk,

pluss en mengde

størrelser i det politiske liv.
Profil: Tre stammers møte er gjennomgangstema
understreke

for profilering

av festivalen for å

det lokale, lik Storfjord kommunes slagord.

Unik mulighet for Storfjord kommune til å posisjonere seg til nordområdesatsningen
debatt-tema

som er

på lørdagens politiske verksted.

Generell publisitet som kan gjøre Storfjord attraktiv for folk og bedrifter i framtiden.

Dette vil være et stort økonomisk løft for oss, og vi søker derfor om støtte til å finansiere dette:
Kjøkken iflg. Tilbud

130.000 kr

Monteringskostnader

46.000 kr

Til sammen

176.000 kr

Finansiering: Egenkapital/nedbetaling

86.000 kr

Støtte fra næringsfondet

90.000 kr
176.000 kr

Vi håper på en positiv behandling av vår søknad.
For Folkets Hus Otertun
Jan-Arild larsen
leder

Vedlegg: Tilbud fra Lindrup Martinsen

Folkets Hus Otertun SA
9046 OTEREN

Fr Nansens plass 6

lindrup
Martinsen

PostOoks 238
9253 Tromse

Org NO 980 915 964 MV,
Bankgeo 4750 05 04095

Telefon 77 60 37 00
Telefax 77 60 37 01
www lindrupmartinsen no

Tom Kristiansen
Folkets Hus, Oteren

Deres ref.:Tom Kristiansen

Vår ref.: Borge Lorentsen

Tromso.: 02.07.12

TILBUD PÅ KJØKKENUTSTYR

Vi takker for Deres henvendelse, og har i den anledning gleden av å kunne gi følgende tilbud.

Kr.

12 500,-

Kr.

36 000,-

Istk.Electrolux
Hetteoppvaskmaskin WT-55 E (505051)
230V, 9,9 kW, 3 fas
BxDxH 748x833x1515mm

Kr.

29 250.-

Pos 1.1 stk.

Rustfri benk med målene 2000x650x900mm
Leveres med ribbe underhylle.

Kr.

5 380,-

Pos 2.1 stk.

Rustfri kum 550x550x250mm med silspann og kuleventil.
Forspylerdusj og sprutsjerm

Kr.

14 600,-

Pos 4.1 stk.

Rustfii benk med målene 1400x650x900mm
Leveres med ribbe underhylle.

Kr.

4 210,-

Pos 5.1 stk.

Rustfri henk med målene 900x650x900mm
Leveres med ribbe underhylle.

Kr.

3 200,-

type: Beha Hedo 1040
230V. 4.5 kW.3 fas

I stk.Kokekrakk

Platediamer:400mm
BxDxH 560 x 560 x 450mm
Istk.

Electrolux Komfyr, 4 firkantede plater (391167)
22.0 kW, 230 V. 3 fas
BxDxH 800 x 930 x 850mm

Oteren, 31. august 2012

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -63

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

28.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Søknad tilskudd til framføring av breibånd til Caritasbygget i Apaja
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Problemstilling - 00018H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknad fra Avinett til dekning av kostnader for framføring av ny bredbåndsløsning til
Caritasbygget i Apaja innvilges med tilskudd fra regionalt næringsfond med inntil kr. 60.000,-.
Det settes følgende vilkår for tilskuddet:
1. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og
vedtak.
2. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold
til vedtak og retningslinjer.
3. Det kreves skatteattest og HMS plan m. m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn.
4. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan
tilsagnperioden utvides.

Saksopplysninger
Wiiks Transport AS søkte om tilskudd fra næringsfondet til dekning av kostnader ved etablering
av breibånd til sine kontorlokaler som de leier i Caritasbygget (tidligere Broen pensjonat) i
Apaja. Linjekapasiteten som er mulig å få levert gjennom Telenor sine linjer er alt for lav i
forhold til bedriftens behov. De skal oppgradere sin server og har dermed behov større
båndbredde.
Avinett AS kan gjennom sin løsning gi en tilfredsstillende båndbredde både opp og ned, men
dette krever forlengelse av deres hovedkabel til nytt skap på Caritasbygget. Avinett har tidligere

gitt et tilbud på kr. 44.000 ex. moms for dette. I tilbudet fra Avinett var det forutsatt at
leilighetene i bygget også knyttet seg til kabelen.
Wiiks Transport opplyser at bedriften med 39 ansatte, hvor av 27 skatter til Storfjord, må flytte
sin virksomhet dersom de ikke får tilfredsstillende løsning på båndbredden. De henviser også til
tidligere dialog som skal ha vært mellom Avinett og Storfjord kommune ved daværende
ordfører Hanne Braathen.
I seinere tid er det blitt enighet om at Avinett selv skal stå som søker av tilskuddet og fremmer
en søknad
Vurdering
Wiiks Transport er en viktig bedrift i Storfjord, og det vil få store konsekvenser hvis bedriften
flytter ut av kommunen

Storfjord Kommune
Hatteng
9040 Oteren

Wiiks Transport AS
9143 Skibotn

Problemstilling bredbånd/hastighet.
Vår bedrifi som i dag er lokalisert i abaja Skibotn sliter voldsomt med linjehastigheten som pr
dags dato kan leveres til oss, vi har abonnement hos Dataguard som leverer i gjennom Telenor
sine linjer. Dette er pr i dag eneste alternativ!
Max hastighet i dag skal være 2,5 MB ned og 0,3 MB opp, men realiteten er max 1,8 ned og
0,2 opp, ofte langt under dette også, dette er uholdbart for oss i vårt arbeide.
Vi oppgraderer for tiden vår server og det medfører behov for enda storre linjekapasitet.
Relacom har etter ordre fra Telenor, målt linjekapasiteten og meddelt oss at de ikke kan øke
kapasiteten noe mer på dagens kabel.
Avinett AS kan tilby 10 MB Ned og 10 MB opp som vil tilfredstille våre krav.
De har per i dag ikke linje til bygget der vi leier lokaler.
Vi fikk ett tilbud fra Avinett 215-11 med pristilbud på kr 44 000,- ex mva.
Denne prisen omfatter framføring av hovedkabel til nytt skap på yttervegg Caritasbygget.
Om denne prisen gjelder i dag vet vi ikke, men vi har ingen ønske, og skal heller ikke være
linjeeier.
Det må bli en sak mellom Storfjord Kommune og Avinett AS
Ut fra tilbudet som Avinett As har sendt til oss fremkommer det at det har vært dialog mellom
Avinett AS og Storfjord Kommune ved tidligere ordfører Hanne Bråten.
Konsekvensen kan bli at vi som bedrift med 39 ansatte, hvor av 27 skatter til Storfjord
Kommune, må fiytte virksomheten.

Mvh
Herleif Nikolaisen
Wiiks Transport AS

Problemstilling Bredbånd Skibotn

Page 1 of 1

Fra: Wiiks Transport AS - Herleif[herleif@wiiks.no}
Mottatt: 04.09.2012 09:20:22
Til: Birger Storaas
Kopi: Sigmund Steinnes
Tittel: Problemstilling Bredbånd Skibotn

Hei.
Her er litt info om vår situasjon ved vårt kontor i Skibotn.
Spørsmål etc bes rettes til Per Arne Wiik mob 0046 705884207
Med vennlig hilsen
Herleif Nikolaisen
Wiiks Transport AS
9143 Skibotn
TIf 777 15360
Fax 777 15525
e-post:skibotn©wiiks.no
<www.wiiks.no>

http://eph-storfjord.nordtroms.internlePhorteWeb/shared/aspx/GetDoe.aspx?2

ID=1...

28.09.2012

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -57

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

14.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
36/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Søknad tilskudd til framføring av breibånd til Caritasbygget i Apaja
Vedlegg
1
Problemstilling Bredbånd Skibotn
2
Storfjord Kommune
Rådmannens innstilling
Søknad fra Avinett til dekning av kostnader for framføring av ny bredbåndsløsning til
Caritasbygget i Apaja innvilges med tilskudd fra regionalt næringsfond med inntil kr. 60.000,-.
Det settes følgende vilkår for tilskuddet:
1. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og
vedtak.
2. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold
til vedtak og retningslinjer.
3. Det kreves skatteattest og HMS plan m. m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn.
4. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan
tilsagnperioden utvides.

Saksopplysninger
Wiiks Transport AS søkte om tilskudd fra næringsfondet til dekning av kostnader ved etablering
av breibånd til sine kontorlokaler som de leier i Caritasbygget (tidligere Broen pensjonat) i
Apaja. Linjekapasiteten som er mulig å få levert gjennom Telenor sine linjer er alt for lav i
forhold til bedriftens behov. De skal oppgradere sin server og har dermed behov større
båndbredde.
Avinett AS kan gjennom sin løsning gi en tilfredsstillende båndbredde både opp og ned, men
dette krever forlengelse av deres hovedkabel til nytt skap på Caritasbygget. Avinett har tidligere

gitt et tilbud på kr. 44.000 ex. moms for dette. I tilbudet fra Avinett var det forutsatt at
leilighetene i bygget også knyttet seg til kabelen.
Wiiks Transport opplyser at bedriften med 39 ansatte, hvor av 27 skatter til Storfjord, må flytte
sin virksomhet dersom de ikke får tilfredsstillende løsning på båndbredden. De henviser også til
tidligere dialog som skal ha vært mellom Avinett og Storfjord kommune ved daværende
ordfører Hanne Braathen.
I seinere tid er det blitt enighet om at Avinett selv skal stå som søker av tilskuddet og fremmer
en søknad.
Vurdering
Wiiks Transport er en viktig bedrift i Storfjord og det vil få store konsekvenser hvis bedriften
flytter ut av kommunen.

Storfjord Kommune
Hatteng
9040 Oteren
Wiiks Transport AS
9143 Skibotn

Problemstilling bredbånd/hastighet.
Vår bedrift som i dag er lokalisert i abaja Skibotn sliter voldsomt med linjehastigheten som pr
dags dato kan leveres til oss, vi har abonnement hos Dataguard som leverer i gjennom Telenor
sine linjer. Dette er pr i dag eneste alternativ!
Max hastighet i dag skal være 2,5 MB ned og 0,3 MB opp, men realiteten er max 1,8 ned og
0,2 opp, ofte langt under dette også, dette er uholdbart for oss i vårt arbeide.
Vi oppgraderer for tiden vår server og det medfører behov for enda større linjekapasitet.
Relacom har etter ordre fra Telenor, målt linjekapasiteten og meddelt oss at de ikke kan øke
kapasiteten noe mer på dagens kabel.
Avinett AS kan tilby 10 MB Ned og 10 MB opp som vil tilfredstille våre krav.
De har per i dag ikke linje til bygget der vi leier lokaler.
Vi fikk ett tilbud fra Avinett 2/5-11 med pristilbud på kr 44 000,- ex mva.
Denne prisen omfatter framføring av hovedkabel til nytt skap på yttervegg Caritasbygget.
Om denne prisen gjelder i dag vet vi ikke, men vi har ingen ønske, og skal heller ikke være
linjeeier.
Det må bli en sak mellom Storfjord Kommune og Avinett AS .
Ut fra tilbudet som Avinett As har sendt til oss fremkommer det at det har vært dialog mellom
Avinett AS og Storfjord Kommune ved tidligere ordfører Hanne Bråten.
Konsekvensen kan bli at vi som bedrift med 39 ansatte, hvor av 27 skatter til Storfjord
Kommune, må flytte virksomheten.

Mvh
Herleif Nikolaisen
Wiiks Transport AS

Storfjord kommune

Arkivsaknr:
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Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:
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Saksfremlegg
Utvalgssak
37/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg
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Søknad tilskudd - Storfjord Auto

Vedlegg
1 Søknad - 00071H.pdf
2 Kostnad/finans - 00071V00001.pdf
3 Tegning/kalkyler - 00071V00002.pdf
4 Årsoppgjør 2010 - 00071V00003.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden utsettes til seinere behandling.

Saksopplysninger
Storfjord Auto AS søker om maksimalt tilskudd fra næringsfondet til videreutvikling av
bedriften. I vedlagte søknad er det beskrevet nærmere om investeringene. Det er vedlagt
kostnadsoversikt og finansieringsoversikt. Samlet kostnadsramme er drøyt 2 millioner kroner.
Vurdering
Pga. begrensede midler igjen, utsettes søknaden til seinere behandling.

rus
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Storfjord Auto AS
Sommersetila
9143 Skibotn

Storfjord kommune
Plan- og næringsavdelingen
9046 Oteren

S knad om st tte til videreutviklin av i an værende bedrift.
StorfjordAuto AS holder til Skibotn,i område regulerttil formålet ved Sommersetlia
boligfelt.Virksomhetenholder til i lokalersom ble reist som bilverkstedi 1978, den gang
oppført og eiet av Steinar Furulyog med firma SkibotnAuto. Byggetgir arbeidsstasjonerfor
maksimalttre mekanikere, inklusiveplassfor oppretting og lakkering.Tomta er på 5,6 mål
og eiet av StatsskogSFmen på framleie via Storfjordkommune.
Etter 10 års drift solgte Furulyverkstedetfor å dra på hjelpearbeidtil Afrika. Neste eier drev
et par år før han gav opp. Byggetmed inventar ble stående ubenyttet den nærmestetiden
før det ble solgttil ny eier og driver.
I 1997 ble StorfjordAuto etablert og leide verkstedbyggetfram til det ble kjøpt i 2005.
Selskapetble omgjort til AS i 2005, med nåværendeeiere som aksjonærer.Drifta har vært
basert på aksjonærenesom fast tilsatte med inntak av midlertidighjelp i perioder.Tilgangen
på oppdragbåde på mekaniskog karosserihar de sisteårene overskredetkapasiteten,men
en økningav bemanningenhar vært begrensetav plass.Vi har til trossfor plassproblefnene
tilsatt en mekanikerog en kundemottakeri løpet av det sisteåret.
For å styrkeinntjeningenog imøtekomme markedetsbehovønskervi nå å gjøre en utvidelse
av byggetslikat vi får to —tre arbeidsstasjoneri tillegg. Behovetfor plassøker ogsåved at vi
i år ble godkjentsom opplæringsbedriftog skalta inn lærlingetter sommeren.
Tegningerog kostnadsoverslag
vedlegges.Utvidelsener planlagtpå så enkel måte og så lite
kostnadskrevendesom mulig uten å renonserepå funksjonalitetog miljø, samtidigsom det
gir ossnødvendigplassfor å kunne øke kundegrunnlagetog vår inntjening.Innredningav
rom i andre etasje lar vi utstå en tid, men bygningsmessig
vil det leggestil rette for bruk av
dissearealeneved en senere anledning.Arbeidsstasjonenei den nye delen vil ikke kreve nye
installasjoneri form av maskinereller større utstyr. Ved omflyttingav løftebukkerog
maskinervil vi forbedre verkstedetsindre logistikkog dermed øke effektiviteten. Dette
utfører vi selv uten finansieringskostnader.
Det er imidiertid behov for å ruste opp ventilasjonsanlegget
til dagensstandard,for å sikreet
godt arbeidsmiljøog for å spare medgått energi. Vi anser dette som en viktig del av
utbyggingenog har bedt om tilbud hvor vi er sikret arbeidstilsynetsgodkjenning.

Det er imidlertid behov for å ruste opp ventilasjonsaniegget til dagens standard, for å sikre et
godt arbeidsmiljø og for å spare medgått energi. Vi anser dette som en viktig del av
utbyggingen og har bedt om tilbud hvor vi er sikret arbeidstilsynets godkjenning.
Vi har hatt en tilfredsstillende utvikling av de økonomiske resultater av drifta men våre
muligheter begrenses av beskrevet plassmangel. Hver mekaniker har behov for minst to
arbeidsstasjoner, mens det ventes på deler og utstyr til en bil kan det tas fatt på neste
oppgave og uproduktiv tid unngås. For karosseri og oppretting er det ofte behov for å
alternere metlom tre oppdrag for effektiv utnyttelse av arbeidstiden.
Vedlagte tegninger og tilbud viser hva vi planlegger av tiltak. Ved å bygge som skissert
oppnår vi maksimal utnyttelse av eksisterende bygg, den nye delen av verkstedet får best
mulig plassering i forhold til det som er der fra tidligere. Som det vil framgå av tegningene
blir bygget ca. 80 rn2 større, mens antall meter yttervegger ikke økes i det hele tatt. Dette er
gunstig med tanke på kostnader til oppvarming og en viktig miljøfaktor.
Det søkes om maksimalt tilskudd fra Sametinget, Storfjord kommune og Innovasjon Norge,
fra sistnevnte søkes det også om lån til investeringen.
Spørsmål knyttet til denne søknaden kan rettes til Tor-Vidar Nystad i telefon 913 26 132.
Vi stiller opp til møte og bidrar med det vi har av opplysninger etter Deres ønske.

Skibotn, 4.juni 2012

Ca111,4
S.

Odd-Idar Fige

Styreleder

hau

&1,‘C1,04
Tor-Vidar Nystad
Daglig leder

Samlet kostnadsramme for utbyggingen er
Tilbud fra Bygginor AS
WS/blikkenslagerarbeider
Saksbehandlingsgebyrer til off.inst.
Utomhusarbeider
rs
Maling og belegg
rs
Alle summer inkl. 25 % merverdiavgift

2 012 000 mill. kr.
1 550 000
282 000
20 000
100 000
60 000

kr
kr
kr

kr
kr

Dette tenkes finansiert slik:
Tilskudd fra Storfjord kommune

200 000 kr

Tilskudd fra Sametinget

300 000 kr

Tilskudd/lån innovasjon Norge

712 000 kr

Lån i bank

800 000 kr

Vedlagt regnskapstall viser årene 2009, 2010 og foreløpig regnskap for 2011. Utviklingen i
omsetning så vel som resultat er positive og gir sammen med pågangen i oppdrag grunnlag
for optimisme for årene som kommer. Vi ser ikke for oss noen øket konkurranse i området,
de to nærmeste verkstedene er i Olderdalen i Kåfjord og Nordkjosbotn i Balsfjord, hhv.. 65
km og 50 km borte.
Vi setter opp delbudsjett som tillegg til regnskapene og baserer dette på at det er mulig og
nå en omsetningsøkning på
Renter, avdrag og omkostn. 1 100 000 kr i lån
Driftsutgifter tilleggsbygg
Øket bemanning, 50 % stilling

690 000 kr ekski. mva.
143 000 kr
23 000 kr
204 000 kr

Kostnader inntak av lærling

84 000 kr

Vedlikeholdskostnader øker

9 000 kr

Forsikringer øker
Disponibelt/til egenkapital

11 000 kr

474 000 kr
216 000 kr

Siden dette er en bedrift som inne i sitt femtende driftsår baseres de økonomiske
forutsetninger på at det ikke vil være de store variasjoner i omsetning og resultater som man
kan vente ved nyoppstart. Vi velger derfor å legge fram et tilleggsbudsjett som ses i
sammenheng med regnskapstallene fra de tre siste år. Dette gir et trygt grunniag for å
vurdere forutsetningene i vår søknad.

Verksted
Lakkboks

Verksted
o
t--

Ekspedisjon

Lager
Mek. avdeling

Kontor

Garderobe

13000

Spiserom

Verksted
Lakkboks

Kompressorrom

Lakklager

Verksted

Tilbygg på første
etasjeplan
nytt verkstedlokale
medfull takhoyde

Lager

Ekspedisjon
Mek. avdeling
Trapp/gang

Garderobe

Kontor

13000

7600

sorøst
mot
Fasade

I:*

Nordvest
mot
Fasade

Fasademot Nordøst

Fasademot sørvest

Skibotn Blikkenslagerverksted
Postboks 2
9142 Skibotn
org nr.988 791 962
Tlf 77 52 36 60

Skibotn 26.03.12

Storfjord Auto AS
9143 SKIBOTN

Luftbehov for verksted , kontor ,spiserom , kundemottak , omldedning og
ganger L/sek 316 og 1137 m3
TILBUD

Ferdig montert
Kr 225.609,-

Prisene er eks. Mva.

Med hilsen

Svein Stamnes

cLgodkjenning frz arbeidstilsynet.

BYGGINOR AS
9046 OTEREN
Tlf. 94289000

gl4lig.

Storfjord Auto
9143 Skibotn

9

05.06.12

KOSTNADSOVERSLAG

PÅ UTVIDELSE/OMBYGGING

AV PRODUKSJONSANLEGG.

Viser til hyggelig kontakt og har herved fornøyelsen av å komme med tilbud på levering og
ombygging ihht til fremlagte skisser.
I henhold til ovennevnte tilbys følgende:
Utvidelse/ombygging

Forutsetninger

kr. 1.550.000,-

for prisberegningen;

Da det ikke er fremlagt beskrivelse for prosjektet, er det ikke mulig å prisberegne dette nøyakdg.
Prisen må derfor betraktes som kostnadsoverslag. Det er beregnet følgende;
Bærende konstruksjoner av stål i filbygg.
Støpt plate på mark i verksted.
Yttervegger i bindingsverk, kledd utvendig med liggende kledning, plater innvendig.
Flatt tak oppbygd på høyprofil stålplater, isolert og tekket med membranfolie.
Port med motorstyring til verksted.
Tak over eksisterende kontorfløy av takstoler. Tak tekket med korrugerte stålplater.
Forsterkning av opplegg for takstoler mot vegg til verksted.
Alle beløp er inklusive 25% mva.
Vi tar vanlig forbehold om prisendringer ihht Statistisk Sentralbyrå byggeindeks.
Prisen er å forstå som levert og montert byggeplass.

Med vennlig hilsen
Bygginor as
Bjørnar Elvemo (sign.)

Blå Boli

AS

Besøksadresse:

Telefon:

0

Sentrumsveien 4

Sentrumveien 4

75 00 97 00

NO 986 907 890 MVA

8920 Sømna

8920 Sømna

Telefaks:
75 00 97 10

www.blabolig.no

.nr:

E- ost:
post@blabolig.no

Kunde;

Storfjord Auto

Adresse;

Skibotn

Post.nr;

9143 Skibotn

Ev.tif;

g3
Olig
Dato;

77715121

Sign;

Totalkalkyle for utvidelse og ombygging;

Arkitekt

Kr.

0

Søknader/situasjonsplan

Kr.

25000

Prosjektering

Kr.

20000

Rigg og drift

Kr.

50000

Gulv, grunnmur

Kr.

100000

Materialer tilbygg

Kr.

195000

Arbeidstimer

Kr.

235000

Arbeidstimer ombygging av eksisterende

Kr.

215000

Matrialer ombygging
Rørlegger

Kr.
Kr.

160000

tilbygg

Elektriker

Kr.

85000

Diverse uforutsett

Kr.

100000

Kr.
Fjerning av nedgravd drivstofftank
Utgraving av tomt/maskinarbeid

Kr.
Kr.

15000
40000

Sum
25 % mva
Totalsum inkl mva

Kr.

1240000
310000
1550000

05.06.2012
8j. Elvemo

Arsoppgjør 2010
for
STORFJORD AUTO AS
Foretaksnr. 988701912

Innholdsfortegnelse:
Revisors årsberetning 2010
Styrets årsberetning 2010
Resultatregnskap
Balanseregnskap

31.12.10
Pr 31.12.10

Noter til resultatregnskap oa balanse

pwc
PricewaterhouseCoopers
Asbjorn ScibaneSgate
2
Postboks 853
NO-9488 Harstad
Tdefon 02316

Til generalforsamlingen

Storfjord Auto AS

Revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Storfjord Auto AS, som består av balanse per 31. desember 2010,
resultatregnskap som viser et overskudd pa kr 135 647 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forsknft og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
pfanlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn. herunder
vurderingen av nsikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Storfjord Auto AS per 31. desember 2010, og av resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og er I samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrenng og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag 1SAE 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon"
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger I samsvar med lov og god bokføringsskikk
Norge.

Harstad

juni 2011

PriciwaterhouseCoopers AS
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fORFJORD AUTO AS

Arsberetning2010

Virksomhetens art og lokalisering
Storfjord Auto AS driver bil- og landbruksverksted. Selskapets forretningsvirksomhet er
hovedsakelig rettet mot det lokale marked i Nord-Troms. Virksomheten drives i egne lokaler
Skibotn i Storfjord Kommune.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapet hadde en omsetning på 3.142' i 2010 mot 2.348' i 2009. Driftsresultatet var 205'
2010 mot 158' i 2009. Resultatet var 135,6' i overskudd i 2010 mot 77' i overskudd i 2009
Egenkapitalen var 145,6' pr 31.12.10 mot 10' pr 31.12.09

Fortsatt dri.ft
Arsregnskapet

viser at over hatvparten av aksjekapitalen er tapt.

Selskapethar en positiv utviklingsom vlser at egenkapitalener forbedretmed kr 135.6' og
utviklinga ser veldig positivt hittil i 2011 Styret er veldig tilfreds med utviklinga i setskapet og
det ser ut tU at mesteparten av underskuddet vil bli inndekket inneværende år. Utifra dette er
forutsetningen for fortsatt drift til stede,og arsregnskapetfor 2010 er satt opp ihenholdtil det.
Arbeidsmiljn

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det hariregnskapsåret ikke
forekommet unormait sykefravær og det har heller ikke oppstått noen skadereller ulykker.
Ytre miljø
Bednften forurenser ikke det ytre mitje mer enn hva som er vanlig i bransjen.
Likestilling

Bedriften har tre mannlige ansatte hvor to av dem også sitter i styret. Styret vil ved
eventuelle nyansettelser forsøke å få inn kvinnelige ansatte.

Skibotn,

2.7..11411
31.12.10

Fi
Styrets leder

NA 7,9

canv adoryscas

T

rd r

Styremedlem f daglig leder
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STORFJORD AUTO AS

Res ultatregns kap
Note

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter

2010

2009

OG DRIFTSKOSTNADER

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

3 142 487
29 386

2 348 126
5 615

Sum driftsinntekter

3 171 873

2 353 741

1 564 458
789 884
84 085
528 210

1 008 492
608 170
76 455
502 815

2 966 637

2 195 932

205 236

157 809

Annen renteinntekt

3 194

25

Sum finansinntekter

3 194

25

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

72 000
783

80 800

Sum finanskostnader

Driftskostnader

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

1,2
3
1

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER
Finansinntekter

OG FINANSKOSTNADER

Finanskostnader

72 783

80 800

NETTO FINANSPOSTER

(69 589)

(80 774)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

135 647

77 035

Skattekostnad på ordinært resultat

4

0

ORDINÆRT RESULTAT

135 647

77 035

ARSRESULTAT

135 647

77 035

OVERFØRINGER

Fremføring av udekket tap

135 647

77 035

SUM OVERFØRINGER

135 647

77 035

rirste nska for STORFJORD AUTO AS

Or anisas onsnr. 988701912

11.01.1*

Ari

Balanse pr. 31.12.2010
31,12.2010

31.12.2009

3,6
3,6

491 180
234 185
725 365

524 675
261 165
785 840

6
6

233 600
254 879
104 653
143 153
736 285
1 461 650

215 850
309 277
59 283
638 060
1 423 900

350 000
350 000

350 000
350 000

(204 383)
(204 383)
145 617

(340 0304
(340 030)
9 970

6

500 874
500 874

610 866
610 866

6

0
301 927
29 643
483 589
815 160
1 461 650

33 902
262 021
47 458
459 685
803 084
1 423 900

Note

EIENDELER
Anleggsmidler
VarIge driftsmIdler
Tomter. bygninger og annen tast eiendom
Driltsløsere. inventar, verktøy, kontorm
Sum anleggsmidler
Omlopsmidler
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter 0,1,
Sum omløpamidler
SUIVIEIENDELER

7

53 651

EGENKAPITAL
OG GJELD
EgenkapItal
Innekutt egenkapItal
Setskapskapital
Sum Innskutt egenkapital

5

Opptjent egenkapital
tidekket tap
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langslktig gjeld
Gjeld bl kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
KodslktIg gjeld
Gjeld til kredittinstausjoner
Leverandergield
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsIktig gjeld
SUNI EGENKAPITAL OG GJELD

7

9143 Skibotn, 27.06.11
31.12.10

Tor-VidarNystad
Styrets leder

Daglig leder i styrem
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STORFJORD AUTO AS

Noter 2010

Regnskapsprinsipper

:

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovenog god regnskapsskikk. SeIskapet
har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i
regnskapsprisipper.
Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester på leveringstidspunket.
Omlepsmidler

og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige drifsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når
grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.
Varebeholdning

Varebeholdning er vurdert til netto anskaffelseskost.
Fordringer

Kunderfordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til påregnelig tap. Pr 31.12 er det avsatt kr 72.000 til delkrederefond. avsetning
Pr 01.01 var på kr 22.500
Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og
forfaller til betaling i neste regnskapsår i tilleg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet
med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret ( 28% ) på grunnlag av skattereduserendeog
skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelle lignignsmessig framførbart
underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme perrode er utlignet og nettoført

Noter tor STORFJORD AUTO AS
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STORFJORD AUTO AS

Noter 2010

NoteLønnskostnad

Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
OTP, Pensjonsforsikring ansatte
Annen personalkostnad
Sum

2010
692 500
83 100
0
8 557
5 727
789 884

2009
530 000
63 600
0
7 783
787
608 170

Selskapet har hatt 2,25 årsverk regnskapsåret
Ordinær lønn og annen godtgjørelse til daglig leder

2010
2009

Styreleder er ansatt i selskapet og har mottatt i ordinær lønn
og annen godtgjørelse
Forøvrig er det ikke utbetalt godtgjørelse til selskapets styre
Kostnadsført revisjonshonorar for

2010
2009

275 800
241 400
2010
2009

303 200
261 400

kr 14 000
kr 21 000

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordningetter lov om obligatonsk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsforsikring som tilfredsstiller kravene i loven

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler
Tomt og
bygning

Driftsløsøre

669 841
0

1 103 278
38 610
20 000
1 121 888

Sum

Anskaffelseskost pr 1/1
+ Tilgang iår
- Avgang iår
Anskaffelseskost pr 31112

669 841

433 437
38 610
20 000
452 047

Akk avskrivninger pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger iår
- Tilbakeført avskrivning
Akk avsknvninger pr 31/12

145 166
33 495
0
178661

172 272
50 590
5 000
217 862

317 438
84 085
5 000
396 523

Balanseført verdipr

491 180

234 185

725 365

31/12
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Noter 2010

Note 4 - Skattekostnad

Spesifikas'on avets

på ordinært

resultat - utsatt skattefordel

- betalbar skatt

skatteula

Resultat før skattekostnader
+ Permanente og andre forskjeller
+ Endring i midlertidige forskjeller

135 647
16 124
- 59 635

Inntekt

92 136

S esi ' as'on av årets ske

ostnad:

Beregnet skatt av årets resultat
+ Endring utsatt skattefordel (bokført)
0

= Ordinær skattekostnad

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

+ Driftsmidler inkl. Goodwill116
+ Utestående fordringer+ Andre forskjellerSum14

2009

2010

Endring

670
72 000
30 000

121 805
- 22 500
- 25 000

-5 135
- 49 500
-5 000

670

74 305

- 59 635

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

Utsatt skatt / uskatt

ford I

+ Driftsmidler inkl. goodwill
+ Utestående fordringer
+ Andre forskjeller
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes
Grunnlag utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel

-59 635

( ikke bokført )

Noter for STORFJORD AUTO AS

2009

2010

116 670
- 72 000
- 30 000
306 612

121 805
- 22 500
- 25 000
214 476

- 291 942

- 140 171

81 743

39 248

Or anisas onsnr 988701912

STORFJORD AUTO AS

Noter 2010

Note 5 - Selskapskapital

( 1 aksjeklasse )

350 aksjer å kr 1.000 som pr. 31 12.10 eies av•
Tor-Vidar Nystad, Signaldalen, 9046 OTEREN
Odd Idar Figenschau, KIrkenes, 9046 OTEREN

175 aksjer
175 aksjer

Note 6 - Pantsettelser
Av seIskapets gjeld er kr 500 874 pantsatt i selskapets driftsmidler, varebeholdning og kundefordnnger
tl en bokført verdi kr 1 213 844. I tillegg er gjelda sikret med kausjonsansvar av aksjonærene

Note 7 - Bankinnskudd
I posten inngår innestående på skattetrekkskonto Kr 11 229
SkyIdig forskuddstrekk Pr 31.12.10 Kr 29 643

Noter tor STORFJORD AUTO AS

Or anisas onsnr. 988701912

Foreløpig
Arsoppgjør 2011
for
STORFJORD AUTO AS
Foretaksnr. 988701912

STORFJORDAUTO AS

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter

2011

2010

OG DRIFTSKOSTNADER

Salgsinntekt
Annen ciriftsinntekt

4 100 625
3 211

3 142 487
29 386

Sum driftsinntekter

4 103 835

3 171 873

1 919 972
990 130
88 170
556 640

1 564 458
789 884
84 085
528 210

3 554 912

2 966 637

548 923

205 236

Annen rentemntekt
Annen finansinntekt

2 821
73

3 194

Sum finansinntekter

2 894

3 194

54 600
0

72 000
783

Driftskostnader

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

1,2
3
1

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER
Finansinntekter

OG FINANSKOSTNADER

Finanskostnader

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

54 600

72 783

NETTO FINANSPOSTER

(51 706)

(69 589)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

497 218

135 647

100 028

0

ORDINÆRT RESULTAT

397 190

135 647

ARSRESULTAT

397 190

135 647

Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap

192 806
204 383

0
135 647

SUM OVERFØRINGER

397 190

135 647

Skattekostnad på ordinært resultat

4

OVERFØRINGER

Arsreonskao for STORFJORD AUTO AS

Or anisas'onsnr. 988701912

STORFJORDAUTO AS

Balanse pr. 31.12.2011
Note

31.12.2011

31.121010

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorrn.

3,6
3,6

457 685
204 510

491 180
234 185

662 195

725 365

233 600
190 847
160 818
502 061

Sum omløpsmidler

233 600
254 879
104 653
143 153

1 087 326

736 285

SUM EIENDELER

1 749 521

1 461 650

Sum anleggsmIdler
Omløpsmidler

Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter 0.1.

6
6
7

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Selskapskapital

5

350 000

350 000

350 000

350 000

Annen egenkapital
Udekket tap

192 806
0

0
(204 383)

Sum opptjent egenkapital

192 806

(204 383>

Sum egenkapital

542 806

145 617

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt

24 684

0

Sum avsetning for forpliktelser

24 684

0

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

6

Sum annen langsiktig gjeld

395 882

500 874

395 882

500 874

187 405
75 344
112 680
410 720

301 927
0
29 643
483 589

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

7

Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

786 149

815 160

1 749 521

1 461 650

9143 Skibotn, 30.03.12
31 12.11

d Idar i en ch u
Styrets leder
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Tor-Vidar Nystad
Daglig leder / styremedlem
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/3439 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

27.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
38/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Søknad tilskudd fra næringsfondet til kjøp av reketråler - Inge Koht

Vedlegg
1 Søknad - 00008H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med kr. 80.000,- i tilskudd fra regionalt næringsfond til kjøp av reketråler.
Tilskuddet må anmodes utbetalt innen ett år fra vedtaksdato og kjøpet må dokumenteres i
henhold til søknaden.

Saksopplysninger
Inge Koht søker om 80.000 kr i tilskudd til kjøp av reketråler. Oppgitt kostnad er 2.800.000 kr.

Inge Koht
9143 Skibotn
Skibotn 13 August - 12
Storfjord kommune
Næringsfondet
9046 Oteren

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV REKETRÅLER
Det søkes om kr 80.000,-1 tilskudd til kjøp av reketråler Ignoreland LK 5861 - 1996 modell (sjøsatt
1998).
Driver i dag lordfiske etter torsk med egen båt, har vært aktiv innen næringen siden 1999. I 2009
kjøpte jeg en ny speedsjark som jeg driver i dag. Dette er i hovedsak sesongfiske, men målet er å
kunne drive helårlig som fisker.
Videre er målet å skape arbeldsplasser lokalt og gi ungdom mulighet til å starte med yrket uten å
måtte investere i båt selv. Dette er svært viktig for nyrekruteringen, og ikke minst viktig for å
kunne få flere kvinner inn i yrket. Min yngre bror Jon Mikael Koht vil gå inn som partner sammen
med meg i selskap som er under stiftelse, han driver per i dag ikke som fisker. Dette selskapet vil
etter hvert stå som eler av båten. Båten er ferdig rigget og kan settes inn i fiske umiddelbart.
Jeg søker i dag om tilskudd på mitt enkeltmannforetak, dette i påvente av at Jon Mikael skal bli
klar til å kunne være med å etablere ovenfor nevnte selskap, dette vil bli et AS. Når dette selskapet
er etablert vil båten bli overført hit
Detaljer om båten:
Navn
Lengde
Bredde
Dybde
Brt tonnasje
Byggemateriale
Byggeår
Mannskap
Pris

Ignoreland LK 5861
14.73 m
4.99 m
3.00 m
24 tonn
Stål
1996 (sjøsatt 1998)
2+2
2 800 000 kr

Finansiering består av :
Storfjord kommune
Sametinget (Note 1)
E enka ital lån
Totalt

80.000
300.000
2.420.000
2.800.000

Notel. Det er søkt om tilskudd til kjøp av båten i Samisk utviklingsfond, søknaden er under
behandling.
Med total lån på båten inkludert kjøp og opprigging på 2,8 mill kr over 15 år tilsvarer dette (avdrag
og renter) ca kr 15.000,- pr mnd.
Det er beregnet 4 (2+2) fast ansatte på båten, noe som gir lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter på

ca 2 000 000kr per år. Videre er det beregnet reisekostnader og forsikring som en egen post.
Ut fra fangster på tilsvarende båter som er i drift i dag i Lyngenfjorden med fangster opp mot 1000
kg per dag, og en kilopris på 65/kg så kan det settes opp et beskjedent anslag på budsjett, og
likevel drive med et positivt driftsresultat. Hvis man antar at båten fisker i gjennomsnitt 400 kr/dag
150 dager i året, vil det gi en omsetning på 3.9 millioner.
Potensielle inntekter
Driftskostnader
Avdrag lån
Lønn og sosiale utgifter 4 årsverk
Reisekostnader o forsikrin mannska
Potensielt overskudd

Vedlegg :

Med hilsen
Ay grc

~r

Inge Koht

--

3 900
-600
-180
-2 000
-125
995

000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/2299 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

10.06.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012

Søknad tilskudd næringsfondet - Gunn og Bengt Siikavuopio

Vedlegg
1
00016H.pdf
2
00016V00001.pdf
Rådmannens innstilling
1. Gunn og Bengt Siikavuopio innvilges tilskudd fra næringsfondet med inntil 30 % av
dokumenterte utgifter, men maksimalt kr. 40.000,-, til oppføring av hønsehus i forbindelse
med Inn på tunet satsingen.
2. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i
henhold til vedtak og retningslinjer.
3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnperioden utvides.
4. Selges investeringen før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert
med 15 % for hvert år.

Saksopplysninger
Gunn og Bengt Siikavuopio søker om maksimalt med tilskudd fra næringsfondet til oppføring
av et 25 m2 stort hønsehus. Etablering av hønsegård skjer primært som et ledd i få et bredere
tilbud i forhold til Inn på tunet som de startet opp i mars i år.
Kostnadsoverslaget for hønsehuset er kr. 171.175,-.

Vurdering
Inn på tunet og Grønn omsorg er et satsingsområde i Storfjord. Dette kan gi flere bein å stå på
for enkelt gårdbruk samt at dette vil kunne bli et viktig tilbud innenfor skoleverket, pele og
omsorg samt innenfor rus og psykiatri. Gunn og Bengt Siikavuopio satser seriøst for å kunne
etablere Inn på tunet på sin gård. En liten hønsegård på bruket vil gi en bredere sammensetning
for å kunne gi bedre tilbud for Inn på tunet satsingen.
Det kan gis inntil 30 % i tilskudd for etableringen dvs. maksimalt kr. 51.000,- ,- i henhold til
kostnadsoverslaget.

Bengt Siikavuopio
Kitdalen
9046 Oteren
org.nr. 976 787 862

3$

Storflord Kommune
Næringsavd. v/Birger Storaas
9046 Oteren

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV HØNSEHUS.
I mars i år så startet vi opp med Inn På Tunet. De som kjøper tilbud av oss i dag er Hatteng skole og
NAV. Og i den forbindelse så ønsker vi å utvide tilbudet med å bygge en hønsegård. Vi har bestilt
80 stk kyllinger, og må bygge et hønsehus/gård.
Skolen ønsker å starte opp med «årshjulet» fra høsten av, og da synes vi det kan være greit å ha
flere dyr på gården.
Vi søker herved om tilskudd til bygging av hønsehus på kr 102.705,00 som er 60 % av de totale
kostnadene eller max tilskudd til et slikt prosjekt.
Vedlagt følger et budsjett på hønsehus, samt at jeg har lagt med informasjon om hønsehold og
faktura på kyllingene.

Kitdalen,11.mai 2012
NAIMAK GÅRD

unn og Bengt Si. vuopio
Gunn 91372887
Bengt 91380041

Arkt

25 m2

Budsjett - Hønsehus
Antall sats

Grunnmur
Graving—timer
Betong (i kubikk)
Grus tilkjørtfra Br Karlsen
Armeringsmattestk
Avløp Rør, sluk,
Arbeid grunnmuren
Ventetid på betong
Armeringi sokkel rundt

33 kg pr stk

Bygningskostnader
Total Kostnaderpr m2—nøkkelferdig
Inkludert,isolasjon,vindu,dører, port
El.installasjon,maling, arbeid mm

4625kr
41700kr
16250kr
419kr
10

250

25

5875

totalt
2 500,00
6 800,00
6 250,00
2 500,00
kr 625,00
kr 2 500,00
kr 1 250,00
kr 1 875,00

kr 146 875,00

kr 171 175,00

Kostnader for hensehuset

Finansiering
Tilskuddfra Storfjordkomm
Egen kapital

kr 102 705,00
kr 68 470,00

Totale kostnader

kr 171 175,00

Side

08.03.2012
snarest

Fakturadato
Forfall :

Fakturanummer901
Paula og Eivind Bjertnes
øståsveien 278
2324 VANG
MVA : 974-361-671
Konto : 1822-33-47394
Til :
Bengt Siika
AntallPris
60
20

VARE
Kyllinger Assortert
Brun Italiener Kyllinger
Flyfrakt HONNINGSVÅG
Pakking, frakt til Gardermc

1
1

980
200

Fakturering
Totalt å betale
Herav MVA

1

50

Vennli

st betal kroner

VIKTIG
VENNLIGST

: 5130

Til

:
MERK INNBETALINGEN

MED :

PRIS
2700
1200
0
980
200
0
0
50
5130
1026

m/MVA
45
60

Konto : 1822-33-47394

FAKTURA
Ben t Siika

901

Bestill "Kromat Oppdrett 1" fra Felleskjøpet i god tid før kyllingene kommer
IKKE BRUK Felleskjøpets "Tuppen" !

Besøk www.rasehøns.no

Vennlig hilsen :
Paula og Eivind Bjertnes.

for råd og hjelp.

Informasjonom honehold.
Honehuseter hønenes eneste tilholdssted om vinteren, da høner ikke liker å gå i snø, og de vanlige
typene vil forfryse kammen sin i minusgrader. Så det er viktig å innrette hønehuset slik at hønenes
naturlige behov ivaretas.
-Veggerog gulv bør være tette, slik at mus ikke kommer inn, og at veggene ikke er fulle av
sprekker der midd, lus og lopper kan gjemme seg. Å kle veggene med plater som males
hvite vil bidra til ett trivelig hønehus. Det er liten vits med unødvendig stor innvendig
takhøyde, det vil gjøre huset kaldere om vinteren.
-Passendetakhoydeer ca 30 cm strø (vintertykkelse) + en voksen person, dvs ca 220-230
cm. Gulvet trenger strengt tatt ikke isolasjon, da det tykke strølaget som brukes om vinteren
isolerer.
-Sluse.Det er gunstig å lage en mellomgang mellom selve døren til hønehuset og hønene. 'Vi
bruker netting og lager ett lite rom med nettingdør inn til hønene. Med en slik sluse kan du
gå inn og lukke døren etter deg (så ikke varmen forsvinner) uten å komme helt inn til
hønene. I denne mellomgangen kan du lagre for, strøkorn, hov, tjære, eggeesker, og dessuten
sette fellesredet, om du bruker det.
-Lys.Hønene trives best med faste rutiner
-Jevndognrytmeoppnås lettest med tidsur på lyset. Bruk standard 24-timers ur,
samme som brukes f.eks. til motorvarmer. Passende daglengde kan være f.eks.
0500-1700. Lyset bør slå seg av før det blir mørkt ute, slik at hønene har
skumringstimen til å roe seg og fmne soveplasser for natten.
-Forsinketverpestartkan inntreffe hos høner som blir voksne (ca. 5 måneder)
utover høsten. Da blir dagene kortere, og det blir unaturlig for hønene å forplante
seg, noe de helst gjør om våren og sommeren. Vi anbefaler følgende løsning : Fra
kyllingene er ca. 4 mnd. gamle, sett lyset til 0700-1500 i 2 uker, deretter 0600-1700 i
2 uker, og derfra 0500-1700. Den økende daglengden lurer hønene til å tro at det er
vår, og de vil komme i verping.
-Sterktlys i hønehuset kan medvirke til fiærhakking. Unngå direkte sollys.
-Stroer vanligvis tørr kutterflis. Om sommeren er det nok med ett tynnere lag, 5-10 cm. Om
vinteren gir ett tykt lag med strø både god isolasjon og mulighet for å lete etter mat, da det
bør strøes ut rikelig med hele kom i strøet. Bruk ikke hahn eller høy som strø, da dette vil
lokke hønene til å lage reder og verpe på gulvet, noe som lett leder til eggespising. La
hønene spise mesteparten av strøkomet før du bytter strø. Når de graver dype hull og gulvet
ser ut som "månelandskap" er det lite kom igjen å fmne
-Strokorn.Høner har sterkt behov for å lete etter mat, og å kunne grave og lete i strøet etter
kom er en fin adspredelse for dem i perioden de ikke kan gå ut. Vi får tak i blandkom (erter
+havre+bygg+hvete+rug) fra en økologisk gård i nabolaget. På felleskjøpet finnes ihvertfall
hel havre.
-Utgangshull.Det er praktisk at hønene har ett eget hull til å gå inn og ut. Dette kan være ca
25 cm bredt og 30 cm høyt avhengig av hvor store høner du har. Hullet bør være 30 cm. over
gulvnivå slik at hønene kan begynne å gå ut når vårsolen varmer, og det fremdeles er tykk
vinterstrø på gulvet. Utgangshullet bør være på sørveggen, det er på den siden det er lengst
"utesesong".
-Vagler.Sittepinnene til hønene bør ikke lages av pinner eller annet rundt materiale. Hønene
hviler og sover best på en flat overflate. Vi anbefaler 5 cm brede lekter med avrundete
kanter. Beregn 1 meter vagle til 3-4 høner. Strøbrett under vaglene samler mye gjødsel som
ellers ville kommet i strøet, da mye av avføringen kommer natterstid. Vaglene kan med
fordel monteres som en "trapp" med 20-25cm høye og 20-25 cm dype trinn.

-Verpekasserer en viktig del av hønehuset. Egg lagt på gulvet øker sjansen for eggespising,
og blir dessuten skitne. Pass på at unghønene har verpekasse fra ca. 3 mnd. alder, slik at de
er fortrolige med dem og velger å verpe på riktig sted når eggene kommer. Vi har tre typer
verpekasser. .
-Fellesredeer en kasse stor nok til at flere høner kan verpe der samtidig. Den har ett
hull på ca. 25x25 cm som bør dekkes av en gardin som holder mesteparten av lyset
ute. Vi bruker strimler av tjærepapp. (Vindsperre) Bruk smale bord på høykant til å
dele gulvet i fellesredet opp i 2x2 eller 2x3 rom på ca 30x30cm. I verpekassen kan
brukes halm eller høy, vi benytter strøflis, det er letter å holde rent. Fellesredet har
hengslet lokk som løftes når du skal hente egg eller bytte strø. Fellesredet bør
anbringes i mellomgangen, slik at du kan komme og plukke egg uten å tråkke inn i
strøet og skitne til skoene. Ett fellesrede på 60x120cm vil være nok til minst 50
høner.
-Enkeltverpekasseer vanlige verpekasser for en høne av gangen. (men de vil ofte
dele dem og ligge to sammen, verping er tydeligvis en sosial aktivitet.) Verpekassene
kan med fordel plasseres med ryggen mot deleveggen til mellomgangen og lages
med øvre halvparten av bakveggen hengslet slik at du kan plukke egg uten å måtte gå
helt inn til hønene. Beregn 1 verpekasse per 5-6 høner. Veiwkassene kan stables i
høyden, med det er viktig med sittepinne ca 20 cm foran inngangen slik at det er lett
å komme inn og ut.
-Forsvinningsrede.Dette er verpekasser der eggene enten triller på skrått gulv og
forsvinner under ene veggen, eller de har gulv med hull som eggene forsvinner ned i.
Forsvinneingsreder er nyttige om du har fått problemer med eggespising.
-Temperaturog fuktighet.Allerførst : Hønehuset skal ikke være rått og fuktig. Da vil
hønene mistrives, samtidig som uønskede orgasnismer får gode vilkår. Optima1temperatur
ligger på ca. 18 grader. Om det blir vesentlig varmere enn dette øker sjansene for
kannibalisme. Den absolutt nedre grense for temperaturen er 1 grad. Husk at kald luft samles
nederst, så termometeret og termostaten må ikke henge i øyenhøyde! Om det blir kaldere
enn 1 grad, vil for det første drikkevannet fryse. For det andre vil hønene forfryse kammene
sine. For det tredje vil de bruke all sin energi til å holde seg varme, så det blir lite egg. For
det fjerde vil eggene fryse og sprenge skallet. Om du klarer å holde temperaturen over 10
grader de kaldeste dagene vil hønene trives greit og dessuten verpe brukbart. For å holde
temperaturen i høsehuset oppe på vinteren er det viktig å ikke ha alt for ra høner i forhold til
hønehusets størrelse. 3-5 høner per kvadratmeter er passende, avhengig av rase og
innredningen i hønehuset. Ønsker du en flokkstørrelse som er mye mindre enn størrelsen på
hønehuset tilsier, anbefaler vi å dele hønehuset med en lettvegg med min. 10 cm. isolasjon.
-Vifteer meget nyttig til å holde det sva1tnok om sommeren og dessuten forhindre
for høy luftfuktighet om vinteren. Viften bør enten sitte i taket eller høyt på veggen.
Viften bør absolutt være utstyrt med termostat. Termostaten bør plasseres ca 50 cm
over gulvet og ikke på ett sted som treffes av sollys. Det er gunstig med to ventiler til
å slippe inn friskhift, en på sørveggen til vinterbruk, og en på nordveggen til
sommerbruk.
-Ovn.Om du monterer ovn i hønehuset er det selvsagt viktig at denne er av en type
som ikke kan lage brann. Det er mye støv i ett hønehus, dette legger seg overalt.
Snakk med din elektriker og søk råd.

•Utegård. Selv om hønene i utgangspunktet skal kunne bevege seg fritt ute, vil vi anbefale

en løpegård tilknyttet hønehuset, fortrinnsvis på sørsiden. Dette er nyttig f.eks. når hønene
skal ut de første dagene. Om de ikke kommer lengre enn løpegården vil de lære å kjenne seg
igjen og fmne veien inn i hønehuset når de etter noen dager slippes helt fri. Løpegården bør
ha takhøyde for en voksen person, og helst ha tett tak nærmest hønehusveggen. Lager du en
lang sittepinne langs sørveggen, blir det ett godt sted for hønene å kose seg når vårsolen
kommer, slev om det er snø på bakken. Skal ikke hønene gå fritt, og du ikke bor ett sted med
ordentlige vintre (kalde) bør du vurder å lage to utegårder. da vil smittepresset holdes nede
ved at hønene veksler på de to utegårdene annethvert år. Den ledige utegården gir fin
mulighet til kjøkkenhage, og bør såes til med gress og kløver på sensommeren.
•Fluktmuligheter. Hønenes naturlige habitat er halvåpne omrader med busker og
lave trær. Om det er stort åpent område (f.eks. stor plen) utenfor hønehuset vil ikke
hønene føle seg trygge, og vil vegre seg for å bevege seg rundt. Å plante f.eks.
bærbusker i 5-6 meters avstand vil bety mye for hønenes mentale og fysiske
sikkerhet. I mangel av busker, kan du lage adekvate gjemmesteder av f.eks. to paller
som settes mot hverandre som en A.
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Søknad tilskudd fra næringsfondet - Robert Brygala

Vedlegg
1 Søknad - 00005H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med inntil kr. 50.000,- i tilskudd fra regionalt næringsfond, men maksimalt
30 % av dokumenterte kostnader. Tilskuddet må anmodes utbetalt innen ett år etter vedtaksdato.

Saksopplysninger
Robert Brygala søker om 110.000 kr i tilskudd i forbindelse med etablering av egen bedrift
innefor byggebransjen. I søknaden er det listet opp er rekke med investeringer av utstyr. Det er
ikke satt opp noen kostnadsoverslag for dette.

Robert Brygala
9143 Skibotn
E-post: robert0171@o2.pl
Mob: 410 69 272
Skibotn 01.09.2012

Storfjord kommune
Næringssjef

Søknad om etablerertilskudd.

Jeg vil med dette få søke om etablerertilskudd til oppstart av bedrift.
Virksomheten skal drive med reperasjoner og vedlikeholdsarbeid på såvel private som foretningsbygg.
Jeg har nesten 20 års erfaring i bygningsbransjen og er kjent med de fleste områder innenfor faget.
De senere år har jeg jobbet i regionen i diverse byggefirmaer og har erfart at behovet for denne type
virksomhet er stort i Storfjord.
Pr. i dag sitter jeg inne med arbeid langt inn i 2013, i tillegg til flere andre prosjekter som er under oppseiling.
Ved oppstart av bedriften har jeg behov for en del utstyr til daglig drift.
Dette omfatter blant annet:
Egnet transportmiddel samt henger til materialer og utstyr.
Drill.
Batteridrill.
Kompressor.
Spikerpistol til store og små spiker.
Spikerpistol for sponplater.
Lasermåler.
El-sag.
Stikksag.
Fliskutter.
Stillaser til å dekke ca. 100M2.
Ved oppstart stiller jeg med en egenkapital på Kr 15.000,-.
Jeg søker om et tilskudd på Kr 110.000,-.

Med hilsen,
Robert Brygala
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Vedlegg
1
Søknaden - 00025H.pdf
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 25.06.2012

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Behandling av søknaden utsettes til neste møte. Ishavskysten friluftsråd inviteres til møtet for å
redegjøre nærmere om prosjektet.

Rådmannens innstilling
Behandling av søknaden utsettes til neste møte. Ishavskysten friluftsråd inviteres til møtet for å
redegjøre nærmere om prosjektet.

Saksopplysninger
Ishavskysten friluftsråd søker kr. 150.000,- i tilskudd til turkartpakke, jf. søknaden.

Vurdering
Så langt en har brakt i erfaring har ikke kommunen vært delaktig i forkant av søknaden i
vurdering av behovet for og utforming av en slik kartpakke som beskrevet i søknaden.
Rådmannen anser det derfor som nødvendig å få en dialog med Ishavskysten friluftsråd i denne
sammenheng.

ISHAVS

KYSTEN

FRILUFTSRÅD

Navn: Ragnhild Sandøy

Vår dato:

Vår ref.:

Deres ref.:

Storfjord Kommune
Søknad om støtte frå næringsfondet til turkartpakke for Storfjorden

Søker:
Ishavskysten Friluftsråd
Postboks 742
9258 Tromsø

Beskrivelseav konsept
Det er behov for å dekke viktige deler av regionen som i dag ikke har turkart. De flotte fjordog fjell landskapet i og rund Storfjorden trenger et bedre tilbud.
Alle kjenner vel til problemet ved å gå på tur der fire kartblad møtes. Dette har ført til en
rekke turkartutgaver som er blitt veldig populære. Dette har gjort til at flere og flere oppdager
nye turområder. Alt fra funksjonshemmede, mosjonister og jegere til toppturister vil nyte godt
av gode turkart. En økning i friluftslivet vil gi positive ringvirkninger for næringsliv og
private aktører i kommunen, kanskje spesielt med tanke på de som tilbyr overnatting, varesalg
og salg av jakt- og fiskekort. Et godt turkart vil synliggjøre verdier i landskapet og kan være
med på å bygge identitet i et samfunn. Tilreisende så vel som lokale vil oppdage nye turmål.
Dette kan føre til at man velger å bli lenger i regionen, som igjen fører til høyere aktivitet og
vinning for næringslivet. Det vil gi en positiv markedsføring for regionen/kommunen i sin
helhet.
Man skal ikke glemme folkehelsa. Et godt turkart kan motivere nye grupper til å praktisere
friluftslivet, og gi de som er ferdes mye ute ny motivasjon til å oppsøke nye turmål. Ser man
helhetlig på dette kan en si at de positive ringvirkningene vil omfatte en bedre psykisk og
fysisk helse for befolkningen i kommunen/regionen.
Alle kart skal ha informasjon om klassiske turmål med trimposter og topper, samt stier og
sykkelruter. Det er et stort behov for gode detaljkart over tettstedsnære turområder. Det er
behov for å beskrive turmuligheter for personer i rullestol og med nedsatt funksjonsevne.
Turmulighetene knytta til båt og kajakk må fremkomme.
Stadig flere tilreisende turister fra hele verden oppsøker regionen for å utøve friluftsliv, i stor
eller liten skala, og ofte i bratt terreng og med stor risiko. Behovet for informasjon på flere
språk er stort. Dette er understreka av aktører innen reiselivet og konkret via VisitTromsø.
I de siste fem-seks år er det kommet mange nye frilufts utøvere ut i terrenget. Dette er nye
brukere som i utgangspunktet ikke har basiskunnskaper om terreng og klima, hvordan man
ferdes i sårbare naturområder og heller ikke har erfaring med sikkerhetsvurderinger.

Boks 742, N-9258 Tromsø
Org. nr 993 534 587

Tlf:+47 95 99 14 10

post@ishavskysten.no

www.ishavskysten.no

Bank:4710 04 00126
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Det er et spesielt behov for å forebygge slitasje i naturen og ulykker, med vekt på snø og
skredrisiko i bratt terreng. Midt-Troms kartene er utgitt i M = 1:75.000. Vi ser kart i vår
kystalpine region bør være i målestokk 1:50.000, mens oversiktskartet skal være i målestokk
1:250.000. Detaljkart for by - og tettstedsnære turområder i målestokk 1:25.000 skal bidra til
å raflere ut i nærmiljøet der de bor.
Organisering og framdrift
o aver o or aniserin
Ishavskysten friluftsråd er eier av prosjektet og vil fungere som styringsgruppe og utgiver, og
har det daglige ansvaret for innhenting av data, framdrift og innhold.
Det opprettes ei prosjektgruppe satt sammen av folkehelseansvarlige fra hver
medlemskommune, som sammen med kommunens friluftsrådskontakt koordinerer i sine
kommuner internt.
Referansegruppe mellom samarbeidspartnere, frivillige lag og ildsjeler skal sikre
datautveksling og informasjonsbehov.

Framdriftsplan
Prosjektet er delt inn i tre faser:
Fase 1: Start 2011
Tekniske avklaringer (Kartinndeling, målestokk, kartformat, innhold, etc.).
Innhenting av data og informasjon
Avklaringer nettverk og organisering
Innhenting tilbud fra kartleverandører og grafiske bedrifter
Styringsgruppa godkjenner prosjektplan før overgang til fase 2.
Fase 2: Produksjon 2012/2013
Kartinformasjon/-data innhentes og bearbeides.
Finansiering
Tekstarbeid
Oversettingsarbeid.
Kartproduksjon
Trykking.
Fase 3: Slutt 2013
Markedsføring og salg.
Oversiktskartet deles ut til hver husstand og alle skolene i regionen.
Etterprovbare/målbare målsetninger
Det er vanskelig å sette noe konkret på målbarheten av målsetningene. Det som kan være
aktuelt er om man kan se det på økning i besøk av trimpostkasser, en eventuell økning i salg
av fiske- og jaktkort og økning i belegg på overnattingsstedene i kommunen. En fjerde ting
kan være en generell økning i friluftsaktiviteter i regionen, men dette er også vanskelig å
måle.
Det som kan tenkes å være mest konkret er salg av aktuell kartpakke.
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Prosjektplan
Vi ønsker en videreutvikling og at utforminga tar i bruk og finner optimale visningsløsninger
av ruter som er registrert etter den nye rodukts esifikas'on for tur- o friluftsruter i SOSI standard. Samarbeid med Direktoratet for naturforvaltnin o Statens Kartverk om en eller
flere « ioner» -kart akker vil være me et n ti .
Det skal utgis flere kartprodukter;
Oversiktskart for friluftsregionen i målestokk 1:250 000
Kartpakker
Hensiktsmessig arronderte kart i målestokk 1:50 000
Sykkelruter, klassiske turmål og trimposter innarbeides i turkartene
Et guidehefte på 20 sider, med fotos, oversiktskart og utfyllende tekst i hver
turkartpakke
Detaljkart med viktige og tettstedsnære turmål i målestokk 1:25.000
Kartpakkene skal bestå av kartblad med kart på to sider. Erfaringsvis blir tekst på baksida av
kart lite tilgjengelig, Klassiske turmål og anbefalte sykkelruter skal presenteres med navn,
rutebeskrivelse og foto i 20 siders guidehefte, med oversiktskart på midtsidene og med
utvalgte tekster på engelsk.
De som bor i og besøker denne regionen skal gis tilbud om en enhetlig turkartserie med
kartprodukter som tilfredsstiller informasjonsbehovet som dagens mangfoldige frilufts
utøvere har, og på flere språk.

Kostnadsoversla Storr ord
Prosjektfase

Kostnad

Beskrivelse

Oppstart og

Lønnskostnader

Administrasjon

og informasjon,

nettverk, prosjektplan,

forberedelser

organisering,

av data og

etc.

Dugnad
Forbruksmateriell
Møter, reiser, opphold

100 000
GPS, kartdatabehandlingsprogram,
Prosjektgrupper,
styringsgruppe,

referansegruppe,

10 000
5 000

45 000
Lønn inkl. arb. giver avg.

Datafangst,

databearbeiding,

utarbeiding

tekster, kvalitetssikring,

administrasjon,
2012

etc.

etc.

SUM Fase 1
Produksjon

30 000

søknad,

innhenting

informasjon

2011

Beløp (NOK)

Grafisk arbeid og trykking

Oversiktskart
I kartpakker

52 500

etc.
(1:250000) 5000 eks

med:

95 000
404 500

-Turkart (1:50 000)
-Turhefter
-Detaljkart

(1:25 000)

-Plastmapper
Detaljkart,

Møter, reiser og feltarbeid

ekstra opplag

48 000
5 000
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SUM Fase2
Lansering og
salg
2012

Lønnskostnader

Lager, pakking og sluttføring

Markedsføring
Distribusjon

Annonsering
Pakking, distribusjon

SUM Fase 3
Sluttfase
Totalkostnad

Forelo ilan

og markedsføring

705 000
10 000
10 000
10 000

30 000
780 000

for finansierin

Bidragsyter

Belep (NOK)

Fylkesmannen i Troms naturforvaltning
Troms fylkeskommune (RUP-midler)

20 000
300 000

Troms fylkeskommune (FYSAK-midler)

20.000

Egenandel kommunen, næringsfond

150 000

Dugnadsinnsats lokale aktører

100 000

Egenfinansiering friluftsrådet

190 000

SUM

780 000

Det søkes om kr 150.000 - i støtte fra nærin sfondet

Hovedutfordringer og kritiske faktorer for å lykkes
Finansiering av kartpakken og gjennomføring etter tidsplan er sett på som den største
utfordringa. Det er ønskelig å få kartpakken klar til i løpet av 2012, men i realiteten ser en at
dette kan bli en utfordring. Behovet er der, så i dette henseendet er en positive til et vellykket
prosjekt.

Fra Skjelhumpen,

en —Mannfjellaksla

(Gedgåmas) Foto: Maria Figenschau

Turkartsatsinga: Turkartpakken«Storfiorden»
Bakgrunn
Friluftsliver "inn". Gode turmuligheter i nærmiljø og utfartsområder er viktig for bolystog stedsutvikling.
Friluftslivi naturskjønneområder er viktig for folkehelsa.Friluftslivog naturopplevelserer ogsåviktig for
regionensattraktivitet som reiselivsmål.Gode turkart gjør det enklere for alle å komme seg ut og er god
markedsføring.Alle fra funksjonshemmede,mosjonisterog jegere til toppturister vil nyte godt av gode turkart.
Økningi friluftslivet vil gi positive ringvirkningerfor næringslivog private aktører i kommunene, kanskjespesielt
for de som tilbyr overnatting, servering,drivstoff,varesalgog salgav jakt- og fiskekort. Gode turkart vil
synliggjøreverdier i landskapetog kan være med på å styrke identiteten i lokalsamfunnet.

Behov
Kystenog Tromsø-Lyngener dekket av flere turkart, mens fjordene og grensetraktene mangler et godt og
informativt karttilbud tilpasset de store endringenesom friluftslivet og turismen har gjennomgått de siste
årene. Tunellen under Rya har gjort turområdene på Malangshalvøyabedre tilgjengelig,og stadigflere
oppdager nye turområder. Det flotte fjord- og fjellandskapeti Storfjordener i dag uten turkarttilbud.
Mål
Hele regionenskal dekkesmed en egen turkartserie med
- oppdatert informasjonsom ivaretar ulike segmentersbehov
- enhetlig presentasjonav turmuligheter, klassisketurmål og ruter
- kartprodukter som tilfredsstiller behovet i reiselivet

,p,„;

kartprodukter som egner seg for bruk i skole og undervisning
- informasjonom sårbarhet, naturmangfoldog vernede områder
basisinformasjonom snø, is, skredrisiko,mm.
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TurkartpakkenStorfjorden
- OversiktskartIshavskysten1:250 000
- Turkart 1:50 000, med kart på beggesider
Detaljkart 1:25 000, tre kartblad med trykk på beggesider
- Guidehefte/turbok

Figur 10e blå rammene gjelder Storfjorden kartornråde.
Arronderingen er ikke fastsatt og kan flyttes.

- Alt samlesi en plastfolder
- Utgivelse2012

Finansiering

Budsjett
Lønnog dugnad
Forbruksmateriell
Møter, reiser etc.
Markedsføring
Produksjonog trykking
Sum

Ishavskysten

Fnluftsråd

Boks742,N-9258

Tromsø

192.500
10.000
10.000
20.000
547.500
780.000

Fylkesmanneni Troms, naturforvaltning
Troms fylkeskommune,RUP-midler
TromsIkeskommune, FYSAK
Lokalandel

20.000
300.000
20.000
440.000

Sum

780.000
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post@ishavskysten.no
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•

